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Shromáždit více než 50 let v služby & Dikson kade?nice, ve spolupráci s ekologickým
institutem Edelweiss, které od za?átku roku v letech 80 kosmetika laborato?e p?sobící v
plném respektování p?írody s p?írodní p?ísady a výrobní procesy a za?ízení certifikáty,
vytvo?te nový ?ádek: DiksoNatura. DiksoNatura je výsledkem synergistické znalosti a
profesionalitu t?chto dvou skute?ností, které má podobu p?írodní produktové ?ady
dodržení filozofie v?nované p?írod? a návrat ?lov?ka do symbiotický vztah s ním (SYNYS)
v nep?etržité smy?ce a nekone?ná. Naše linka bude apelovat na stále náro?n?jší klientele
a dbají na kvalitu p?írodního a použity ekologicky šetrné suroviny a ingredience. Tato
filozofie vede ho k vytvo?ení ?ádku p?írodního p?vodu, které jsou p?ipraveny pro všechny
typy vlas?: od sušených, do t?ch ošet?ených, pastelové, tuk do tenkých, špatná hlasitost a
pro každodenní použití.
DiksoNatura produkty se vyzna?ují:
-vzorec s bylinkami a aromatické byliny Valtellina;
-složení certifikovaných surovin rostlinného p?vodu nebo p?írodní;
-silice;
-vysoká koncentrace p?írodních aktivních látek;
-neobsahují žádné um?lé v?n?;
-neobsahují žádné um?lé barviva;
-absence PEG, silikony, parabeny, minerálními oleji a vazelínou, parafín, živo?išné
ingredience, formaldehyd, SLS/SLES, EDTA a barviv.
Osmotická proces podporovaný patentové SYNYS, symbol symbiózu a neustálé vým?ny,
který zapadá mezi elektrárnou a produkt je umožn?no protože všechny složky jsou
p?írodního p?vodu. Rostliny, ?ádn? umyté a upravený, tedy organické a anorganické, ?ist?
ekologické havárie jsou ukrývajících se v šamponech up?ednost?ující procesu osmózy
mezi elektrárnou a produkt spln?ny.
Synergické Exchange, což znamená soužití a transformace dv? r?zné entity, které se
dopl?ují. Vysoce dynamický proces, v n?mž symbiotické vým?na a vzájemné obohacování
bude rostlina získává zásady anti-oxidanty, které dávají
ponechat a šamponování je t?eba tyto ú?inné látky pot?ebné bude unikátní a efektivní
produkt. P?írodní osmotické probíhá zejména prost?ednictvím:
-posílení po?áte?ní barvu podle pigmentace rostliny pono?ené nebo vystavení
nadm?rnému teplu nebo sv?tlo;
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-možné fyziologické zm?ny a ochránc? rostlin;
-variace v?ní, díky kombinaci esenciálních olej? a živé rostliny.
Ošet?ení pro všechny typy vlas?:
-pro suché vlasy;
-pro mastné vlasy;
-pro normální vlasy;
-pro jemné vlasy bez objemu;
-pro barvené vlasy a lé?ení;
-pro kožní anomálie.
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