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DIKSON BARVA EXTRA ZIMA SÉRIE

Je nová barva tradi?ní sbírky DIKSON barvu. S EXTRA CHLADNÉ barvy se stává módní
dopln?k je nástroj, který zajiš?uje kreativitu prost?ednictvím hry, barevné efekty pro
moderní ženu.
PLUS ROZSAH:
Univerzálnost: DIKSON EXTRA CHLADNÉ ?ada COLOR lze navrhnout:
• Jak SUPERLEHKÝ zesv?tlit vlasy až 4 tóny: od 7 tón (sv?tle plavá) 10 tón (extra sv?tlá
blond). Jemné pastelové odstíny jsou diskrétní a dlouho trvající.
• TONEROVÉ po b?lení lé?by pro barevné efekty výrazn?jší "více"studené".
• Jak se barva bílá/šedé vlasy (80 % bílé vlasy).
• JAK neutralizovat barva HARMONIZER ?ervené odstíny je oranžová a žlutá.
• Zam?nitelnost užití: kombinace odstín? s oxida?ní emulze v n?kolika svazk? umož?uje
odlišit výsledky a rozší?it škálu módních návrh?.
• Jednoduchost provedení ošet?ení: využití nuance studené ani nem?ní zvyklosti
kade?nice a barevné tónování výsledky tím, že jistý a optimální.
• Doba trvání lé?by barvy: flexibilní dle pot?eby a p?ání zákazníka.
• Výsledek barva: naprosto originální a jedine?né v p?izp?sobení.
• Efekt módní gzajišt?na.
odstíny: 7 barvy vysokou p?idanou hodnotu inovativní pastelov? oranžová 'st?íbrná' popel
'IRIISÉ' losos r?žový písek purpurové.
návod k použití: Mísící pom?r 1:1 ' 5
1. jak SUPER-SVÍCENÍ na vlasy s jasnou základnu (od 7 do 10 tón tón) 1:1 ' 5:
• silné zesv?tlení (3-4 odstíny): oxida?ní emulze 40 svazk? 40-45 minut rychlost záv?rky:;
• pro st?ední zesv?tlení (2-3 odstíny): oxida?ní emulze 30 svazk? 40-45 minut rychlost
záv?rky:;
• Pokud se jedná o první aplikaci ' je v p?írodní vlasy barevné v?bec: p?írodní vlasy od 7
tón (sv?tle plavá) do 10 (extra sv?tlá blond) tón rovnom?rn? distribuovat sm?s, p?ipravená
na délky a kone?ky vlas?, takže na 10/20 minut. Na konci expozi?ní doba "pro p?ipravit
stejnou sm?s barvivo a rovnom?rn? na ko?eny" odchodu dalších 40-45 minut pózuje.
2. JAKO OŠET?ENÍ B?LENÍ TÓNOVÁNÍ 1:1 ' 5
• Oxida?ní emulze 10 svazk? je doba zpracování 5-20 minut v závislosti na intenzit?
odrazu, které chcete.
3. jako barvivo pro šedivé vlasy/šedá 1:1 ' 5
• Oxida?ní emulze 20 svazk? klidová doba 20-30 minut.
• na p?írodní vlasy v?bec va?ená sm?s rovnom?rn? barevné ko?eny délky a kone?ky
vlas?, takže to na 20-30 minut.
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4.1:1 ' 5 JAKO CHROMATICKÁ HARMONIZER
• Oxida?ní emulze 10 svazk? je doba zpracování 5-20 minut v závislosti na požadované
reflexe a poréznosti vlas?.
• K vyrovnání:
• ?ervený reflex: jasan nebo st?íbrné odstíny
• Žlutá osln?ní: použít nuance, t?pytivé ?okoláda nebo písku oranžové zá?i: pomocí
nuance popela. •
POSLEDNÍ LÉ?BA
Zbarvení je kompletní a jeho spoušt? je zalijeme teplou vodou na vlasy a emulzi. D?kladn?
opláchn?te vlasy, dokud voda protéká jasné. Kyselé pH šampon a aplikovat masku, aby
se zabránilo oxidaci a vyblednutí barev ' up?ednost?ují delší životnost. Snížit rychlost
záv?rky po trvalé ondulaci nebo narovnávání vlas?.
Balení: 120 ml zkumavky.
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