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DIKSON FARVE EKSTRA KOLDE SERIE

Er den nye farve af den traditionelle samling DIKSON farve. Med ekstra kolde serie farve
bliver en mode tilbehør er et værktøj, der sikrer kreativitet gennem spil af kromatisk
virkninger for den moderne kvinde.
RÆKKEN PLUS:
Alsidighed: DIKSON farve ekstra kolde serien kan blive foreslået:
• HVORDAN SUPERLET at lysne håret op til 4 toner: fra 7 tone (lys blond) 10 tone (ekstra
lys blond). De sarte pastelfarver er diskret og langvarig.
• TONER efter blegning behandlinger som for kromatisk virkninger mere udtalt
"mere"kold".
• Hvordan man kan farve hvid/grå hår (80% hvide hår).
• Hvordan at neutralisere farve HARMONIZER røde nuancer er orange og gul.
• Udskiftelighed af brug: kombination af nuancer med oxiderende emulsion i flere bind
giver mulighed for at differentiere resultaterne og udvide viften af mode forslag.
• Simpelhed i udførelsen af behandling: brug af nuance kolde ændrer ikke vaner af
frisør og farve toning resultater ved at gøre sikker og optimal.
• Varighed af behandling farve: fleksibel efter behov og ønsker af kunden.
• Medføre farve: helt originale og unikke i tilpasning af.
• Effekt mode gsikres.
nuancer: 7 farver høj merværdi innovative pastel orange 'sølv' ASH 'IRIISÉ' laks PINK
'SAND' lilla.
brugsanvisning: blande forholdet 1:1 ' 5
1. hvordan SUPER-lettelse på hår med klare BASE (fra 7 til 10 TONE TONE) 1:1 ' 5:
• stærk lightening (3-4 toner): oxiderende emulsion 40 bind 40-45 minutters
Lukkerhastighed:;
• for mellemstore lightening (2-3 toner): oxiderende emulsion 30 bind 40-45 minutters
Lukkerhastighed:;
• Hvis det er et første program "det er i naturlig hår farvet nogensinde: naturlige hår fra 7
tone (lys blond) til 10 (ekstra lys blond) tone jævnt distribuere blanding forberedt på
længder og enderne af håret forlader det på 10/20 minutter. Forlader andre 40-45 minutter
posere for enden af eksponeringstiden ' at forberede den samme farve blanding og jævnt
fordelt på rødderne'.
2. SOM 1:1 BLEGNING-TONING BEHANDLING ' 5
• oxiderende emulsion 10 diskenheder er 5-20 minutters behandlingstid afhængigt af
intensiteten af de overvejelser, som du ønsker.
3. som et FARVESTOF til grå hår/grå 1:1 ' 5
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• oxiderende emulsion 20 bind 20-30 minutters hviletid.
• på naturlige hår kogte nogensinde blandingen jævnt farvede rødder længder og enderne
af håret forlader det på 20-30 minutter.
4.1:1 ' 5 SOM KROMATISK HARMONIZER
• oxiderende emulsion 10 diskenheder er 5-20 minutters behandlingstid afhængigt af den
ønskede refleksion og porøsitet af håret.
• At modvirke:
• Rød refleks: bruge aske eller sølv nuancer
• Gul blænding: Brug nuance, flimrende chokolade eller sand Orange blænding: bruge
nuance aske. •
ENDELIGE BEHANDLING
Farvning er komplet og dens lukkeren er hæld varmt vand på håret og emulgere. Skyl
håret grundigt, indtil vandet løber klar. At følge til sure pH shampoo og anvende en maske
for at forhindre oxidation og falmede farver ' begunstige en længere levetid. Mindske
lukkertiden efter permanenter eller hår glatning.
Pack: 120 ml tube.
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