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Mønstre for mere end 50 år i service & Dikson af frisør, i samarbejde med den økologiske
Institute Edelweiss, som siden begyndelsen af år 80 cosmetics laboratory opererer i fuld
respekt for naturen med naturlige ingredienser og fremstillingsprocesser og plante
certifikater, oprette en ny linje: DiksoNatura. DiksoNatura er resultatet af synergistiske
viden og professionalisme af disse to realiteter, der tager form af en naturlig produktlinje
respekterer en filosofi helliget natur og menneskets tilbagevenden til et symbiotisk forhold
med det (SYNYS) i en ubrudt løkke og uendelig. Vores linje vil appellere til en stadig mere
krævende klientel og opmærksomme på kvalitet naturlige og miljøvenlige råvarer og
ingredienser, der anvendes. Denne filosofi har ført ham til at skabe en linje af naturlig
oprindelse forberedt der passer til alle hårtyper: fra tørrede dem, at de behandlede, farvet,
fedt op til tynde dem, dårlig volumen og til hverdagsbrug.
DiksoNatura produkter er kendetegnet ved:
-formel med urter og aromatiske urter af Valtellina;
-sammensætning med certificerede ingredienser af vegetabilsk oprindelse eller naturlig;
-æteriske olier;
-høj koncentration af naturlige aktive ingredienser;
-indeholder ikke kunstige parfumestoffer;
-indeholder ikke kunstige farve;
-fravær af PIND, silikone, parabener, mineralsk olie og vaseline, paraffin, animalske
ingredienser, formaldehyd, SLS/SLES, EDTA og farvestoffer.
Osmotisk processen understøttes af patent SYNYS, symbol på symbiose og løbende
udveksling, som passer mellem værket og produktet er gjort mulig, fordi alle ingredienser
er af naturlig oprindelse. Planter, ordentligt vasket og desinficeret, dvs organisk og
uorganisk, ren miljømæssige udslip er aftappet i shampoo favorisere en processen af
osmose mellem anlægget og vare mødt.
Synergistisk Exchange, hvilket indebærer sameksistens og omdanne to forskellige
enheder, der bliver komplementære. En yderst dynamisk proces, hvor symbiotisk
udveksling og gensidig berigelse vil gøre planten erhverver principper anti-oxidanter, der
giver
holde og indsæbning er passende til de aktive ingredienser er nødvendige for at gøre det
unikt og effektiv produkt. Den naturlige osmotiske proces er navnlig gennem:
-intensivering af Startfarve, afhængigt af anlægget pigmentering nedsænket, eller
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udsættelse for ekstrem varme eller lys;
-en eventuel ændring af fysiologiske og plant conservation;
-en variation af duft, takket være kombinationen af æteriske olier og levende plante.
En behandling for alle typer af hår:
-for tørt hår;
-til fedtet hår;
-for normale hår;
-til fint hår uden volumen;
-for farvet hår og behandlet;
-for hud uregelmæssigheder.
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