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DIKSON COLOR ANIVERSARI
2 en 1: l'oxidació i color condicionador en un producte

DIKSON COLOR aniversari és la primera coloració de l'oxidació 2 in1, el resultat d'un únic
alquímia condicionat ingredients, actius i colorants
ACCIÓ condicionat gràcies a HYDRA sentir 3 noves substàncies, el resultat pot ser
demostrada científicament, revolucionar el concepte de pintar que li permet al cabell
condició mentre coloració. Només un xampú de la llum després esbandida la crema de
coloració de cabells són sorprenentment suau al tacte, pinta desembolicat i corredisses a
sense l'addició de productes específics de lloc per pintar. Hydrafeel 3 és una planta
situada actiu, biodegradable, que assegura una òptima protecció i hidratació, millorar
l'aparença de pèls, que apareixen més saludable i plena de cos.
Beneficis antioxidants i anti-envelliment i una major bellesa del cabell també s'obtenen
amb oli d'Argan, ric en vitamina E (natural antioxidant), que defensa el pèl dels radicals
lliures. I resum de baies de Goji, reconeguts entre els molts antioxidant rica fruites i per
tant molt eficaços de contrarestar l'envelliment dels teixits i el cabell.
ACCIÓ DE COLORACIÓ
DIKSON COLOR aniversari és el resultat de formulacions d'avantguarda, combinacions i
mescles de pigments de color. El color de cabell és decidit, animat, naturalment hermosa,
en línia amb les últimes tendències en moda de cabell.
DIKSON COLOR aniversari és:
• colors més brillants
• color més intens
• cobertura gris perfecte
• color duradora més llarga
• frescor xampú de reflexos intacte després de xampú
tons: 1.0 negre, fosc marró mitjà marró llum marró llum marró marró 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 fosc
Rossa lleugera marró fosc rossa, rossa mitjà rossa llum rossa des 7.0, 8.0, 9.0, molt
lluminós Ros Ros Ros EXTRA llum PASTEL 10.0, llum daurada marró rossa més lleugera
or marró 5,3 6,3 rossa daurat fosc, fosc rossa or, or rossa mitjà or rossa 7,3 8.3 or rossa,
llum daurada llum rossa, GOLDEN rossa molt lleuger or rossa 9.3, negre blau blau negre
1.11, 5.06 xocolata xocolata, caoba Roja Borgonya cirera marró vermell de cirera, 5.5
66.64 5.03, porpra MORADA 7.77, NATURAL rossa platí rossa platí NATURAL 12,0.
instruccions d'ús: tots els matisos són aplicables en la barreja de 1:1 (volums oxidant
20/30), excepte els matisos 12,0 1:2 mescla proporció, aplicable en dues aplicacions
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(volums oxidant 40).
Pack: tub de 120 ml.
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