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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Krus behandling med hyaluronsyre, keratin og aminosyre kompleks rekonstruktiv
En innovativ teknologi bag den nye udjævning behandling foreslået af Dikson, i fuld
respekt for sundhed af håret, som giver mulighed for brugervenlighed og en varig effekt (8
uger). Dens formel gør gulvafslibning behandling af sikker og velegnet til alle typer af hår,
både naturlige og behandlede. Aktiverende stoffer sikre et krus og en rekonstruktion af
håret under opretning proces. Med DIKSOLISS behandling. LISSACTIVE dit hår vise sig
smukt smidig, hydreret og silkeblød at røre.
De aktive ingredienser i formler er:
HYALURONSYRE 1.
Stand til at omfatte en lang række vandmolekyler og forebygge skader på væv celler
stamme skader, returnerer højre levering af naturlige hår.
2. KERATIN
Får inde i hårstrået og er fast på skaftet af hår for vellykket regenerering af hår, nærende
hår efter påføring af cream smoothing behandling.
3. PRODEW 500
En aminosyre kompleks samspil retreaders giver et boost af energi og vitalitet til hår fibre
mere ustrukturerede og genoprette de rette betingelser for fugt, styrke og tekstur.
4. PIRUVATI
Det er afledt af pyrodruesyre syre, naturligt forekommende salte i honning, eddike, gæret
frugt og æbler og byder på en kraftfuld keratolytika handling. Piruvati indeholder
udelukkende i formlen DIKSOLISS. LISSACTIVE n ° 2 fløde-gulvafslibning behandling at
tilskynde handling af udjævning.

DIKSOLISS produkter. LISSACTIVE er formuleret uden PARABENER og
FORMALDEHYD.
Linjen består af:
FORBEHANDLING UDJÆVNING SHAMPOO
Renser håret forsigtigt og forbereder dem på senere stadier af anti-frizz udjævning
behandling. Anvendes kun i kombination med fløde-gulvafslibning behandling.
emballage: 500 ml flaske.
CREAM UDJÆVNING BEHANDLING
Hjertet af DIKSOLISS behandling. LISSACTIVE, glat hår rekonstruere det på samme tid.
emballage: 1000 ml flaske.
STYRKE CONDITIONER POST UDRETNING BEHANDLING
Sidste trin i behandlingen DIKSOLISS. LISSACTIVE, fuldender omstrukturering effekten
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på håret og efterlader dem synligt sund, skinnende og silkeagtig.
emballage: 500 ml flaske.
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