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DIKSOWAVES

el més innovador i pioner nou aspecte moda efectes amb onades
Tractament perming que té una durada de 8 setmanes. Alimentat per la queratina,
conserva l'estat del benestar i la integritat del cabell. DIKSOWAVES WAVEACTIVE es
converteix en moda gràcies a Spin Up, un mètode diferent, una nova eina per a produir
ones en el cabell, signat per Filippo Sepe. Queratina en cada aconsegueix produït dins la
cutícula i es fixa en l'eix del cabell per a la regeneració efectiva i evident, portant
l'alimentació a la fibra del cabell.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE és onejant tractament combinant sinèrgicament 4
productes de rendiment:
1. AGITANT el líquid de POLVORITZACIÓ amb queratina.
Per ser ruixat directament sobre el cabell amb el broquet de la pràctica de l'aerosol,
constitueix el primer pas de agitant el tractament.
2. memòria esprai amb queratina.
El segon pas de la forma donada al cabell perming tractament, botigues amb la Spin Up.
El broquet d'esprai facilita la distribució del producte per tot el cabell.
3. elàstica condicionador amb QUERATINA.
Un complement essencial per restaurar l'elasticitat i suavitat natural cabell al moviment
equilibrat. És el tercer pas del tractament perming.
4. elàstica CURL CURL reviu esprai amb QUERATINA.
Utilitzar la meitat s'asseca, després agitant i tractament després cada rentat, o assecar el
cabell per millorar i mantenir l'efecte "moviment".
embalatge: botelles de 500ml.
mètode d'ús:
GIR MÈTODE. MOVIMENTS SUAUS.
-Utilitzar guants.
-Un cop hagueu netejat el seu cabell, esbandida i esborrar amb una tovallola. Parcialment
sec per eliminar l'excés d'aigua.
-Pinta. A mitjà i llarg cabell, esprai
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n º 1 agitant líquid en longituds per permetre pre-perming
d'absorció del producte.
-Flocs de cabell gruix i amplades segons el resultat que voleu seleccionar. Situeu la punta
del pany la gasa i enrotllar el gir recollir fins a l'arrel.
-Eliminar el gir fins la ferida i aturar la bri de cabell amb les pinces de cabell bec SPIN UP.
-Completar la preparació sobre la capçalera.
-Aïllada contorn de la cara i el coll i completar l'aplicació de DIKSOWAVES.
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WAVEACTIVE n º 1. Agitant el líquid de polvorització en abundància durant tot el cabell.
-Per mitjà de cabells llargs subministrament de 30 a 40 ml de producte (40 ruixat sobre).
-Deixar actuar durant 10 minuts i esbandir bé, de 3 a 5 minuts, amb una pressió d'aigua.
FREGUI suaument el cabell amb una tovallola i esprai de 50 a 70 ml de DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE n º 2 memòria sobre el cap de cabell tot. Deixar actuar durant 5-10 minuts
depenent de la intensitat del resultat desitjat. Llançament el cabell de la pinça de cabell
dolls SPIN UP i esbandir a fons i vigorosament els cabells.
Aplicar DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n º 3 condicionador elàstica, deixar actuar durant
uns minuts i esbandir una altra vegada. DAB i procedir amb assecat amb difusor
assecador de cabell. Si voleu, al mig o al final d'assecatge, aplicar, en funció de la
longitud dels cabells, del 8 al 12 dolls DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 4 elàstica Curl
perquè sigui més moviments flexibles i definits. Tractament DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE en pot mitigar els efectes de color de cabell vermell o negre. Ondulant
l'efecte dura durant 8 setmanes.
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