Argan Repairing sjampó
Sérlega næringarríkt sjampó sem gerir jafnvel extra úfið og
óstýrilátt hár silkimjúkt og einstaklega glansandi. Hentar sérlega
vel þurru, skemmdu eða lituðu hári. 355ml.

Vörunúmer: 34316

Argan Repairing næring
Næring sem endurlífgar þurrt, úfið, óstýrilátt og skemmt hár. Gerir
hárið silkimjúkt og einstaklega glansandi. Hentar vel þurru,
skemmdu eða lituðu hári. 355ml.

Vörunúmer: 34326

Argan Repairing 5-in-1 Leave-in Spray
Nærir og leysir flóka, gefur gljáa og hemur úfna lokka. Veitir vörn
gegn hitatækjum, gefur góðan raka og kemur í veg fyrir slit. 175
ml.
Vörunúmer: 30226

Argan Repairing Shine hárolía 59ml
Argan olía sem nærir hárið einstaklega vel. Hentar sérstaklega vel
þurru, úfnu og skemmdu hári. 59 ml.
Vörunúmer: 31316

Argan Repairing Shine hárolía 18ml
Argan olía sem nærir hárið einstaklega vel. Hentar sérstaklega vel
þurru, úfnu og skemmdu hári. 18ml.

Vörunúmer: 32371

Argan Repairing djúpnæring
Djúpæring sem endurlífgar þurrt, úfið, óstýrilátt og skemmt hár.
Gerir hárið silkimjúkt og súper glansandi. Hentar sérstaklega vel
þurru, skemmdu eða lituðu hári. 50 ml.

Vörunúmer: 33306

Coconut Oil sjampó
Næringarríkt sjampó sem hreinsar hárið á mildan hátt ásamt því
að styrkja það og gefa því góðan raka. Hentar öllum hárgerðum.
355ml.
Vörunúmer: 34318

Coconut Oil næring
Næring sem ver hárið gegn skemmdum, mýkir það og styrkir.
Hentar öllum hárgerðum. 355ml.
Vörunúmer: 34328

Coconut Oil Shine hárolía 59 ml.
Kókosolía sem nærir hárið einstaklega vel. Viðheldur styrk og
sveigjanleika. Hentar öllum hárgerðum. 59ml.
Vörunúmer: 31318

Coconut Oil Shine hárolía 18 ml.
Kókosolía sem nærir hárið einstaklega vel. Viðheldur styrk og
sveigjanleika. Hentar öllum hárgerðum. 18ml.

Vörunúmer: 32378

Coconut þurrsjampó
Þurrsjampó sem fjarlægir olíu úr hárinu án þvottar. Extra fín
hrísgrjónasterkja sér til þess að daginn eftir verður hárið jafnvel
ferskara en daginn áður.
Vörunúmer: 37128

Blue Chamomile Blonde sjampó
Sjampó fyrir náttúrulega ljóst og litað hár. Djúpfjólubláa formúlan
dregur úr gulu litbrigði hársins og hjálpar til við að lýsa og
endurlífga ljósa tóna. 355ml.
Vörunúmer: 34332

Blue Chamomile Blonde næring
Næring fyrir náttúrulega ljóst og litað hár. Djúpfjólubláa formúlan
dregur úr gulu litbrigði hársins og hjálpar til við að lýsa hárið styrkir
og gefur þvi aukin glans. 355ml.
Vörunúmer: 34352

Blue Chamomile Blonde djúpnæring
Djúpnæring fyrir náttúrulega ljóst og litað hár. Djúpfjólubláa
formúlan í þessari djúpnæringu dregur úr gulu slikju hársins og
hjálpar til við að lýsa hárið styrkir það og gefur þvi aukin glans.
385ml.
Vörunúmer: 33312

Biotin Thickening sjampó
Sjampó fyrir lint hár. Gefur góða fyllingu og lætur þannig hárið
virka þykkara. Hentar vel fíngerðu, linu og líflausu hári. Frábært
"boost" fyrir hárið. 35ml.
Vörunúmer: 34335

Biotin Thickening næring
Næring fyrir lint hár. Gefur góða fyllingu og lætur þannig hárið virka
þykkara. Hentar vel fíngerðu, linu og líflausu hári. Frábært "boost"
fyrir hárið. 355ml.
Vörunúmer: 34355

Biotin Thickening þurrsjampó
Létt formúla með hraða virkni og dregur úr olíu, svita og lykt. Hárið
verður ferskt, hreint og fær góða lyftingu. 184g.

Vörunúmer: 37335

Tea Tree sjampó
Endurnærandi sjampó sem byggir upp hárið, hreinsar vel öll
óhreinindi og nærir hársvörðinn. Gerir hárið heilsusamlegt og
lifandi. 355ml.
Vörunúmer: 30111

Tea Tree næring
Endurnærandi hárnæring sem róar hársvörðinn, innsiglar raka og
eykur gljáa án þess að þyngja hárið. 355ml.

Vörunúmer: 30121

Shea Butter Anti-Frizz sjampó
Styrkir trefjar hársins og dregur úr sliti. Ræðst gegn úfnu hári og
hjálpar til við að gera það mjúkt og meðfærilegt. 355ml.

Vörunúmer: 30113

Shea Butter Anti-Frizz næring
Styrkir skemmt hár og dregur úr sliti. Eykur raka, ræðst gegn úfnu
hári og innsiglar klofna enda. 355ml.

Vörunúmer: 30123

Keratin Protein sjampó
Fullkomið kraftaverka sjampó fyrir úfið, þurrt eða litað hár.
Endurnærir og gefur góðan og mikinn raka. 355ml.

Vörunúmer: 34317

Keratin Protein næring
Næring með keratíni sem gerir kraftaverk fyrir úfið, illa farið og
efnameðhöndlað hár. Mýkir hárið, gefur ótrúlegan glans og
auðveldar meðhöndlun. 355ml.
Vörunúmer: 34327

Charcoal Purifying sjampó
Milt hreinsisjampó sem nota má daglega og hreinsar einstaklega
vel hár og hársvörð. Hentar öllum hárgerðum og þar á meðal
lituðu hári. 355ml.
Vörunúmer: 34313

Chia Seed þurrsjampó
Þurrsjampó sem fjarlægir olíur og óhreinindi án þvottar. Chia
fræin sjá til þess að hárið fær fyllingu og ferskleika jafnvel dögum
saman.
Vörunúmer: 37120

