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DIKSON FARVE JUBILÆUM
2 i 1: oxidation og color conditioner i ét produkt

DIKSON farve jubilæum er den første 2 in1 oxidation farvning, resultatet af en unik alkymi
conditioning ingredienser, aktive og farvestoffer
KONDITIONERING handling takket være HYDRA føler 3 nye stoffer, resultaterne kan
påvises videnskabeligt, revolutionere begrebet farve, så du kan betingelse hår mens
farvning. Bare en lys shampoo efter skylning hår farvning creme er utrolig bløde at røre,
kam til untangled og glidende til uden tilsætning af specifikke produkter indlæg farve.
Hydrafeel 3 er en plante baseret aktiv, biologisk nedbrydeligt, hvilket sikrer optimal
beskyttelse og hydrering, forbedre udseendet af hår, som vises sundere og fuld af krop.
Antioxidant og anti-aging fordele og større skønheden i håret fås også med Arganolie, rig
på vitamin E (naturlig antioxidant), der beskytter håret mod frie radikaler. Og Resumé af
Goji bær, anerkendt blandt de fleste antioxidant rige frugter og derfor meget effektive til at
modvirke ældning af væv og hår.
FARVNING HANDLING
DIKSON farve jubilæum er et resultat af banebrydende formuleringer, innovative
kombinationer og blandinger af farvepigmenter. Hårfarve er besluttet, livlig, naturligt
smukke, i overensstemmelse med de seneste tendenser inden for hårmode.
DIKSON farve jubilæum er:
• lyseste farve
• mere intens farve
• perfekt grå dækning
• længere varig farve
• friskhed intakt reflekser shampoo efter shampoo
nuancer: SORT 1.0, mørk brun MEDIUM brun lys brun lys brun brun 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
mørk BLOND LETTESTE brun mørke BLONDE, blondine MEDIUM BLONDE lys blond
FLAXEN 7.0, 8.0, 9.0, meget lys BLOND BLOND BLONDE ekstra lys PASTEL 10.0,
GYLDENT lys brun BLONDE LETTESTE GYLDEN brun 5.3 6.3 mørk GYLDEN blond,
mørk GYLDEN blond, gyldne blonde MEDIUM gyldne BLONDE 7.3 8.3 gyldne BLONDE,
lys GYLDEN lys BLOND, GYLDEN BLOND meget let gyldne BLONDE 9.3, sort blå blå
sort 1.11, chokolade chokolade 5.06, mahogni rød BOURGOGNE CHERRY brun kirsebær
rød, 5.5 66.64 5,03, lilla lilla 7.77, naturlig BLONDINE platin BLONDE PLATINUM
naturlige 12,0.
brugsanvisning: alle nuancerne er gældende i blanding 1:1 (oxidant 20/30 bind),
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undtagen nuance 12,0 1:2 blanding ratio, gældende i to programmer (oxidant 40 bind).
Pack: 120 ml tube.
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