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DIKSON COLOR SERII WYJ?TKOWO ZIMNY

Jest nowy kolor tradycyjnych kolekcja DIKSON COLOR. Z dodatkowych serii zimny kolor
staje si? moda akcesoriów jest narz?dziem, które zapewnia kreatywno?? poprzez gry
chromatyczne skutków dla nowoczesnej kobiety.
ZAKRESIE PLUS:
Wszechstronno??: DIKSON COLOR EXTRA serii zimno mog? by? zaproponowane:
• JAK SUPERLIGHT rozja?ni? w?osy do 4 ton: od 7 ton (jasny blond) 10 ton (bardzo jasny
blond). Delikatne odcienie pastelowe s? dyskretne i d?ugotrwa?e.
• TONER po wybielaniu zabiegi dla chromatyczn? efekty bardziej wyra?ny "wi?cej"na
zimno".
• Jak BARWNIK bia?o/szare w?osy (80% bia?ych w?osów).
• JAK do zneutralizowania odcienie HARMONIZER kolor czerwony jest pomara?czowy i
?ó?ty.
• Zamienno?? u?ytkowania: po??czenie odcieniach z utleniaj?ce emulsji w kilku tomach
pozwala odró?ni? wyniki i rozszerza? wachlarz propozycji moda.
• Prostota wykonania leczenia: wykorzystanie niuanse zimno nie zmieni? nawyki fryzjer i
kolor tonowanie wyniki przy wykonaniem pewien i optymalne.
• Czas trwania leczenia kolor: elastyczny w zale?no?ci od potrzeb i pragnie? klienta.
• Spowodowa? kolor: ca?kowicie oryginalne i niepowtarzalne w dostosowywanie.
• Efekt mody gzapewniona.
odcienie: 7 kolorów wysokiej warto?ci dodanej innowacyjnych pastel pomara?czowy
'srebro' ASH 'IRIISÉ' ?oso? ró?owy 'PIASEK' fioletowy.
sposób u?ycia: mieszania stosunek 1:1 ' 5
1. jak SUPER o?wietlenie na w?osy jasne podstawy (od 7 do 10 ton ton) 1:1 ' 5:
• silne o?wietlenie (3-4 tony): utleniaj?ce emulsja wielko?ci 40 40-45 minut migawki:;
• ?rednie rozja?nienie (2-3 tony): utleniaj?ce emulsja 30 wielko?ci 40-45 minut migawki:;
• Je?li to jest pierwszy wniosek ' który znajduje si? w naturalne w?osy kolorowe
kiedykolwiek: naturalne w?osy od 7 ton (jasny blond) do 10 (bardzo jasny blond) d?wi?k
równomiernie rozprowadzi? mieszanin? przygotowane na d?ugo?ci i ko?ce w?osów,
pozostawiaj?c je na na 10-20 minut. Na koniec czasu ekspozycji "do przygotowania tej
samej mieszaniny barwników i równomiernie rozprowadzi? na korzenie" pozostawiaj?c
inne 40-45 minut pozowanie dla.
2. JAKO ZABIEG WYBIELANIE TONOWANIE 1:1 ' 5
• utleniaj?ce emulsja 10 tomów jest czas przetwarzania 5-20 minut w zale?no?ci od
intensywno?ci refleksja, ?e chcesz.
3. jako BARWNIK do w?osów/szary 1:1 ' 5
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• utleniaj?ce emulsja wielko?ci 20 20-30 minut czas odpoczynku.
• na w?osy naturalne zawsze gotowane mieszanki równomiernie kolorowy korzenie
d?ugo?ci i ko?ce w?osów, pozostawiaj?c je na 20-30 minut.
4.1:1 ' 5 JAKO CHROMATYCZNE HARMONIZER
• utleniaj?ce emulsja 10 tomów jest czas przetwarzania 5-20 minut w zale?no?ci od
po??danego refleksji i w zale?no?ci od porowato?ci w?osa.
• Aby przeciwdzia?a?:
• Czerwony odruch: Jesion lub srebrny aba?ur
• ?ó?ty blask: U?yj niuans, po?yskuj?ce czekolada lub piasek pomara?czowy blask: u?y?
popio?u niuans. •
KO?COWE LECZENIA
Zabarwienie jest kompletny i jego migawki jest wla? ciep?? wod? na w?osy i rozetrzyj w
d?oniach. Dok?adnie sp?uka? w?osy a? woda dzia?a na jasne. Aby ?ledzi? do pH kwasu
szampon i stosowa? mask? do zapobie?enia utleniania i kolorów "przemawia za d?u?sz?
?ywotno??. Zmniejszy? pr?dko?? migawki, po trwa?ej ondulacji lub prostowania w?osów.
Opakowanie: 120 ml probówce.
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