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DIKSON BARVA VÝRO?Í
2 v 1: oxidace a barevný kondicionér v jednom produktu

DIKSON barvy výro?í je první 2 in1 oxidaci zbarvení, výsledek jedine?né alchymie
klimatizace ingredience, aktivní a barviv
KLIMATIZACE akce díky HYDRA cítí 3 nové látky, výsledky lze prokázat v?decky,
revolu?ním konceptu zbarvení, umož?uje stav vlas?, barvení. Jen lehký šampon po
opláchnutí vlasy barvicího krému jsou úžasn? m?kké na dotek, rozuzlit a posuvné na
h?eben bez p?ídavku konkrétních produkt? po obarvení. Hydrafeel 3 je závod založený
aktivní, biologicky rozložitelné, což zaru?uje optimální ochranu a hydrataci, zlepšuje
vzhled vlas?, které se objeví zdrav?jší a plné t?lo.
Antioxida?ní a anti-stárnutí výhody a v?tší krásu vlas? jsou také získat s arganového oleje,
bohatá na vitamín E (p?írodní antioxidant), který chrání vlasy p?ed volnými radikály. A
p?ehled o Goji bobule, známý mezi nejvíce antioxida?ními bohaté ovoce a tudíž velmi
ú?inn? p?sobí proti stárnutí tkání a vlasy.
VYBARVENÍ AKCE
DIKSON barvy výro?í je výsledkem špi?kové formulací, inovativní kombinace a sm?si
barevných pigment?. Barva vlas? je rozhodnuto, živé, p?irozen? krásná, v souladu s
nejnov?jšími trendy v mód? vlasy.
DIKSON barvy výro?í je:
• nejsv?tlejší barva
• intenzivn?jší barva
• dokonalé pokrytí šedá
• delší dlouhotrvající barva
• sv?žest neporušenou reflexy šampon po šamponu
odstíny: 1.0 ?erná, tmav? hn?dá st?ední hn?dá sv?tle hn?dá sv?tle hn?dé hn?dé 3.0, 4.0,
5.0, 6.0 TMAV? BLOND NEJSV?TLEJŠÍ hn?dá TMAV? blond, blond st?edn? blond sv?tlo
BLONDÝNKA LN?NÝ 7.0, 8.0, 9.0, velmi lehká BLOND BLOND BLONDÝNA EXTRA
LIGHT PASTEL 10.0, zlaté sv?tlo hn?dá blond NEJSV?TLEJŠÍ zlaté hn?dé 5,3 6.3 tmavá
zlatá blond, tmavá zlatá blond, zlatý blond st?ední zlatá blond 7.3 8.3 zlatá blond, sv?tle
zlaté sv?tlo BLOND, zlatá BLOND velmi lehká GOLDEN BLONDE 9.3, ?erná modrá BLUE
BLACK 1.11, ?okoláda ?okoláda 5.06, mahagonové ?ervené BURGUNDSKÉ CHERRY
BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64 5.03, purple PURPLE 7,77, p?írodní blond
PLATINOVÁ BLONDÝNA PLATINUM p?írodní 12,0.
návod k použití: všechny nuance jsou použitelné v míchání 1:1 (oxida?ní 20/30 svazk?),
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s výjimkou nuance 12,0. 1:2, sm?šovací pom?r, použitelné ve dvou aplikacích (oxida?ní 40
svazk?).
Balení: 120 ml zkumavky.
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