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DIKSON COLOR SERIE FOARTE RECE

Este culoarea noi din colec?ia tradi?ionale DIKSON COLOR. Cu EXTRA serie rece
culoarea devine o moda accesoriu este un instrument care asigur? creativitatea prin jocuri
de efecte cromatice pentru femeia moderna.
GAMA PLUS:
Versatilitatea: DIKSON COLOR plus seria rece pot fi propuse:
• CUM SUPERLIGHT pentru a u?ura p?rul pân? la 4 tone: la 7 ton (lumina blonda) 10 ton
(extra light blond). Delicat pastelate sunt discrete ?i de lung? durat?.
• TONER dup? albirea tratamente în ceea ce prive?te efectele cromatice mai pronun?at?
"mai"rece".
• Cum s? COLORANT alb/gri de p?r (80% alb parului).
• CUM s? neutralizeze nuan?e de culoare HARMONIZER ro?u este portocaliu si galben.
• Interschimbabile de utilizare: combina?ia de nuan?e cu emulsie în mai multe volume
de oxidare permite s? diferen?ieze rezultatele ?i s? se extind? gama de moda propuneri.
• Simplitatea executiei de tratament: utilizarea de nuan?? rece schimba obiceiurile de
coafor si tonifiere rezultatele de a face sigur ?i optim de culoare.
• Durata de tratament culoare: flexibil în func?ie de nevoile si dorintele clientului.
• Duce culoare: absolut original ?i unic în personalizarea.
• Efect moda gasigurat?.
nuante: 7 culori valoare ad?ugat? ridicat? inovatoare pastel portocaliu 'argint' ASH 'IRIISÉ'
somon roz 'SAND' violet.
modul de utilizare: statie raportul 1:1 ' 5
1. cum SUPER-fulger pe p?r cu baza clar (la 7-10 ton ton) 1:1 ' 5:
• puternic iluminat (3-4 tonuri): oxidare emulsie volume 40 40-45 minute viteza
obturatorului:;
• pentru mediu iluminat (2-3 tonuri): oxidare emulsie 30 volume 40-45 minute viteza
obturatorului:;
• Dac? este o prima cerere ', care este în p?r natural colorate vreodat?: p?r natural din 7
ton (lumina blonda) la 10 (blond extra light) ton distribuie uniform amestecul pregatit pe
lungimi ?i se termin? de p?r l?sându-l pe de 10/20 de minute. La sfâr?itul timpului de
expunere "pentru a preg?ti acela?i amestec colorant ?i repartizate în mod egal pe
radacinile' l?sând alte 40-45 de minute, care prezint? pentru.
2. CA TRATAMENT DE ALBIRE-TONIFIERE 1:1 ' 5
• Emulsie 10 volume de oxidare este 5-20 minute timp de procesare în func?ie de
intensitatea de reflec?ie pe care dori?i.
3. ca un COLORANT pentru p?r gri/gri 1:1 ' 5
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• oxidante emulsie 20 volume 20-30 de minute timp de odihn?.
• pe p?r natural fierte vreodat? amestecul uniform colorate r?d?cinile lungimi ?i se termin?
de p?r l?sându-l pe timp de 20-30 minute.
4.1:1 ' 5 CA HARMONIZER CROMATIC
• Emulsie 10 volume de oxidare este 5-20 minute timp de procesare în func?ie de
reflec?ie dorit ?i în func?ie de porozitatea de p?r.
• Pentru a contracara:
• Ro?u reflex: utiliza?i cenu?? sau nuante de argint
• Galben orbire: utiliza?i nuanta, sclipitoare ciocolata sau nisip str?lucirea portocaliu:
utiliza?i nuanta cenu??. •
FINAL DE TRATAMENT
Colorarea este complet? ?i sale shutter este se toarna apa calduta pe par si se
emulsioneaz?. Clatiti bine parul pana cand apa se execut? clar. S? urmeze la acid pH
?ampon ?i aplica o masca pentru a preveni oxidarea ?i decolorare de culoare ' favorizând
o durat? de via??. Reduce viteza obturatorului dup? permanentul sau îndreptarea p?rului.
Ambalaj: tub de 120 ml.
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