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DIKSON COLOR EXTRAORDINÀRIAMENT FRED SÈRIE

És el nou color de la col·lecció tradicional DIKSON COLOR. Amb sèries FREDES EXTRA
color es converteix en una moda accessori és una eina que garanteix la creativitat a
través de jocs d'efectes cromàtics per a la dona moderna.
LA GAMMA DE PLUS:
Versatilitat: DIKSON COLOR EXTRA fred sèrie pot ser proposat:
• COM SUPERLIGHT d'alleugerir el cabell fins a 4 tones: de 7 to (llum rossa) to 10 (rossa
extraordinàriament lleuger). Els delicats tons pastís són discrets i de llarga durada.
• TÒNER després de blanqueig tractaments pel que fa a efectes cromàtics més
pronunciats "més"fred".
• Com blanc/gris de tints cabell (80% de blancs cabells).
• COM neutralitzar tons HARMONIZER de COLOR vermell és taronja i groc.
• La intercanviabilitat d'ús: la combinació de tons amb oxidant emulsió en diversos
volums permet diferenciar els resultats i ampliar el ventall de propostes de moda.
• Simplicitat d'execució del tractament: l'ús de matís fred no canviar els hàbits de la
perruqueria i color tonificació resultats fent-vos i òptima.
• Durada de color de tractament: flexible segons les necessitats i desitjos del client.
• Resultat color: absolutament original i únic en personalitzar.
• Efecte moda gassegurat.
tons: 7 colors d'alt valor afegit innovadors pastís taronja 'plata' ASH 'IRIISÉ' salmó Rosa
porpra "sorra".
instruccions d'ús: barreja proporció 1:1 ' 5
1. com SUPER ACLARIR el cabell amb clara BASE (de 7 a 10 to to) 1:1 ' 5:
• forta alleugerint (3-4 tones): oxidació emulsió 40 volums velocitat d'obturació de 40-45
minuts:;
• per aclarir mitjanes (2-3 tones): oxidació emulsió 30 volums velocitat d'obturació de
40-45 minuts:;
• Si es tracta d'una primera aplicació "que està en mai de color de cabell natural: cabell
natural de to 7 (llum rossa) a 10 to (extraordinàriament llum rossa) distribuir uniformement
la barreja preparada en longituds i extrems del cabell deixant-lo a 10/20 minuts. Al final de
l'època de l'exposició "per preparar la mateixa mescla de tint i repartits de forma
homogènia en les arrels' deixant altres posant per 40-45 minuts.
2. COM A TRACTAMENT DE BLANQUEIG-TONIFICACIÓ DE 1:1 ' 5
• oxidant emulsió 10 volums és temps de processament de 5-20 minuts depenent de la
intensitat de la reflexió que vol.
3. com un tint per al cabell gris gris 1:1 ' 5
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• oxidant emulsió 20 volums temps de permanència de 20-30 minuts.
• el cabell natural mai cuit barreja uniformement color dels arrels longituds i extrems del
cabell deixant-lo a 20-30 minuts.
4.1:1 ' 5 COM HARMONIZER CROMÀTICA
• oxidant emulsió 10 volums és temps de processament de 5-20 minuts depenent de la
reflexió desitjat i en funció de la porositat del cabell.
• Contrarestar:
• Reflex vermell: utilitzar carbó o tons de plata
• Groc enlluernament: utilitzar el matís, xocolata brillants o sorra enlluernament taronja:
utilitzar la cendra de matís. •
TRACTAMENT FINAL
Tinció és completa i la seva obturador és abocar aigua calenta sobre el cabell i
emulsionar. Esbandir cabell bé fins que l'aigua corre clar. Seguir a xampú pH àcid i aplicar
una màscara per evitar l'oxidació i color que s'esvaneix "a favor d'una vida útil més llarga.
Reduir la velocitat d'obturació després permanents o les allisat del cabell.
Pack: tub de 120 ml.
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