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DIKSON FARBY EXTRA ZIMA SÉRIE

Je nová farba tradi?né zbierky DIKSON farbu. S EXTRA COLD série farba sa stáva
módny doplnok je nástroj, ktorý zabezpe?uje kreativity prostredníctvom hry chromatické
efekty pre modernú ženu.
PLUS SORTIMENT:
Univerzálnos?: Môžu by? navrhnuté DIKSON farby EXTRA COLD série:
• AKO SADRU zosvetli? vlasy až 4 tóny: od 7 tónov (svetlý blond) 10 tón (extra svetlý
blond). Jemné pastelové odtiene sú diskrétne a dlhou životnos?ou.
• TONER po bielenie lie?by pre chromatické efekty výraznejšie "viac"zima".
• Ako FARBIVO biele/sivé vlasy (80% bielych vlasov).
• AKO neutralizova? farba HARMONIZÉR ?ervené odtiene je oranžová a žltá.
• Zamenite?nos? použitia: kombinácia odtie?ov s oxida?né emulzia vo viacerých
objemoch umož?uje rozlíši? výsledky a rozšíri? škálu módne návrhy.
• Jednoduchos? realizácie ošetrenia: použitie nuansy studenej nezmení návyky
kaderníctvo a farebné tónovanie výsledky tým, že a optimálne.
• Trvania lie?by farba: flexibilné pod?a potrieb a želania zákazníka.
• Vies? farba: absolútne originálne a jedine?né v ?asti Prispôsobenie.
• Ú?inok módne gzabezpe?ená.
odtiene: 7 farby vysokú pridanú hodnotu inovatívne pastelovo oranžová "strieborná"
POPOL "IRIISÉ" LOSOS ružový piesok fialový.
návod na použitie: mixovanie pomer 1:1 "5
1. ako SUPER-ZOSVETLENIE vlasov jasný základ (od 7 do 10 tón tón) 1:1 "5:
• silné osvetlenie (3-4 tóny): oxida?né emulzia 40 objem 40-45 minút, rýchlos? uzávierky:;
• pre stredný osvetlenie (2-3 tóny): oxida?né emulzia 30 zväzkov 40-45 minút, rýchlos?
uzávierky:;
• Ak je to prvá aplikácia "to je prirodzené vlasy farebné niekedy: prírodné vlasy z 7 tón
(svetlý blond) do 10 tón (extra svetlý blond) rovnomerne distribuova? zmesi pripravenej na
d?žky a konca vlasov odchádza na 10/20 minút. Na konci ?asu expozície "pripravi? isté
farbivo zmes a rovnomerne na korene" odchádza iné 40-45 minút pózuje pre.
2. AKO 1:1 OŠETRENIE ZUBOV-TÓNOVANIE "5
• oxida?né emulzia 10 zväzkov je 5-20 minúty ?as spracovania v závislosti od intenzity
odrazu, ktoré chcete.
3. ako FARBIVO na sivé vlasy/šedá 1:1 "5
• oxida?né emulzia 20 objemovými 20-30 minút ?as na odpo?inok.
• na prírodné vlasy vôbec varená zmes rovnomerne farebné korene d?žky a konca vlasov,
takže na 20-30 minút.
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4.1:1 "5 AKO CHROMATICKÁ HARMONIZÉR
• oxida?né emulzia 10 zväzkov je 5-20 minúty ?as spracovania v závislosti od
požadovaného reflexie a v závislosti od pórovitosti vlasy.
• Vyváženie:
• ?ervený reflex: popol alebo strieborné odtiene
• Žlté odlesky: využitie nuansy, trblietavé ?okolády alebo piesku oranžovej žiary: použite
nuansy popola. •
ZÁVERE?NÉ OŠETRENIE
Je kompletný a jeho uzávierky je zalejeme teplou vodou na vlasy a emulgova?. Dôkladne
opláchnite vlasy, kým voda beží jasné. Sledova? kyslé pH šampón a použi? masku na
zabránenie oxidácii a farby mizne "zvýhod?uje dlhšiu životnos?. Zníži? rýchlos? uzávierky
po trvalej onduláciu alebo narovnávanie vlasov.
Balenie: 120 ml skúmavky.
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