
 

  
Ph??ng pháp ?i?u tr? - ch?m sóc tóc - DIKSON

DIKSON ARGABETA LÊN TÓC T?T

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

DIKSON ARGABETA LÊN TÓC T?T

S?n ph?m tinh t? là bí m?t c?a ng??c tác d?ng ARGABETA dòng cho M? tóc mà không có
kh?i l??ng. B?ng cách k?t h?p b?t cellulose và các thu?c tính mang l?i l?i ích c?a sweet
orange tinh d?u và d?u Argan, tóc k?t thúc là volumizzati t? trái tim c?a các ch?t x? t? g?c
?? tip. B?t Cellulose, ti?p xúc v?i n??c, t?ng trong kh?i l??ng, và ngh? ng?i trên tóc, làm
t?ng m?t ?? s?i tóc rõ r?t c?i thi?n k?t c?u. Kh?i l??ng h?p nh?t nh? s?y và ??m b?o ?? ph?t
tóc không có kh?i l??ng dày và volumizing hành ??ng. Tinh d?u cam ng?t và Argan d?u
b?o v? k?t c?u tóc, làm cho h? t?a sáng r?c r? b?t th??ng và impalpable êm ái, trong khi
Sls mi?n phí công th?c và siêu m?m textures hoàn toàn hoàn h?o c?a ?i?u tr? ARGABETA
lên làm cho nó m?t ??ng minh vô giá cho v? ??p M? tóc mà không có kh?i l??ng.

ARGABETA D?U G?I LÊN
B?t cellulose, sweet orange tinh d?u và d?u Argan, ???c ??c tr?ng b?i m?t hoàn h?o
Alchemy sweet orange d?u, d?u Argan và b?t cellulose, mà liên h? t?i v?i n??c t?ng kh?i
l??ng và m?t ?? s?i tóc. ARGABETA lên d?u g?i ??u t?t tóc là n?i lý t??ng ?? làm s?ch tóc
tinh t? và thi?u trong kh?i l??ng, th?c hi?n m?t hành ??ng inspessente và ti?p thêm sinh l?c
và ti?t l? m?t r?c r? xu?t s?c.
bao bì: chai 500 ml và 250.

?I?U HÒA NHI?T ?? ARGABETA LÊN
B?t cellulose, tinh d?u cam ng?t và d?u Argan. Nó ???c ??c tr?ng b?i m?t k?t c?u nh?, m?n
và creamy, hoàn h?o cho l?nh, th?t ra và dày lên tóc m?ng h?n và không có c? th?. B?t
Cellulose, mà khi ti?p xúc v?i n??c làm t?ng kh?i l??ng và m?t ?? c?a s?i tóc, sweet orange
tinh d?u và d?u Argan c?i thi?n rõ r?t và ch?m vào k?t c?u tóc và ?? cho h? t?a sáng c?a
bóng.
bao bì: chai 500 ml và 250.

ARGABETA DÙNG PHUN LÊN
B?t cellulose, tinh d?u cam ng?t và d?u Argan. M? tóc tr? nên ?? s? và k?t c?u nh? hành
??ng synergistic b?t cellulose, tinh d?u cam ng?t và Argan d?u. ARGABETA lên
VOLUMIZING phun n?ng không nh? m?t ??ng ph?c nh?t quán và bay h?i m?ng ultra ph?c
h?i t?a sáng ?? tóc không có kh?i l??ng. Mà không c?n r?a.
bao bì: chai 150 ml
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