
 

  
Tone i tone - Hår - DIKSON

REVITALISERER FARVE MASKER
uden ammoniak, ilt og p-phenylendiamin

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

REVITALISERER FARVE MASKER
uden ammoniak, ilt og p-phenylendiamin

Mellem en farve og den anden , genopliver den eksisterende farve, giver håret pragten af
en frisklavet farvning. Hår med blonde tonalizzate virker méches, kobber chokolade eller
røde farve NUANCE LIVENS op MASKE fremhæve og genoplive blænding og glans af
hår. Dens sure ph conditioning formel nærer hår uden vejning den ned og gøre det
silkeagtig og blød glans. Kan også bruges på naturlige hår til en ny og mere intense lys.
Det mindsker gradvist indtil det forsvinder efter den tredje vask. dækker ikke hvidt hår.

nuancer: fås i 5 varianter designet til at imødekomme alle dine hår farvenuancer.
• For BLOND hår: anbefalet på farvet hår med BLOND skygge , Lys, CHIARISSIMO
BLOND BLOND og blond ekstra klart.
Resultat: livlig reflekser og gyldne nuancer hot.
• Til brunt hår og mørke blond farvet hår: anbefalet med KASTANJE nuancer , Lys brun,
brun og mørk blond.
Resultat: Intens antydninger af chokolade og KASTANJE nuancer.
• KOBBER-farvede hår: anbefalet på farvede hår lys kobber hue med , Mørke, kobber
TIZIANO TIZIAN mørke og lys.
Resultat: Intens og behagelige nuancer af KOBBERFARVET COPPERPLATED.
• Rødt hår og mahogni: anbefalet på farvet hår med lys røde nuancer , mørkerød,
mahogni og mørk MAHOGNI.
Resultat: Intens rød refleksioner og nuancer.
• For hår med MÉCHES eller med SOLSTIK: anbefales at vende GULLIG farve eller
overdrevent BROWNED på bleget med solstik eller farvet med SUPER LIGHTENING
COLORATIONS.
farven på masken påvirke ikke resultatfarven på dit hår.

brugsanvisning: anvendes som en maske efter enhver farve. antallet af ansøgninger
varierer afhængigt af længden af hår. gennemsnit: 10/12 programmer.

emballage: 250 ml rør.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

