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DIKSON VÄRI VUOSIPÄIVÄ
2 in 1: yhden tuotteen hapettumista ja väri hoitoaine

DIKSON väri vuosipäivä on ensimmäinen 2 in1 hapettumista väri, tuloksena ainutlaatuinen
Alchemy Hiustenkuivaaja ainesosia, aktiivinen ja väriaineet
Hiustenkuivaaja toiminnan ansiosta HYDRA tuntuu 3 uusien aineiden tulokset voidaan
osoittaa tieteellisesti mullistaa käsitteen väritys, jolloin ehto hiusten värjäys samalla. Valo
shampoo huuhdeltaessa hiusvoidetta väriaineet ovat hämmästyttävän pehmeä,
Uudenkaupungin ja työntämällä jotta kampa tiettyjen tuotteiden viesti väritys lisäämättä.
Hydrafeel 3 on kasviperäisten aktiivinen, biohajoavaa, joka takaa parhaan mahdollisen
suojelun ja nesteytyksestä, parantaa ulkonäköä hiukset, jotka näkyvät terveempiä ja koko
kehon.
Antioksidantti ja anti-aging etuja ja suurempi kauneus hiukset saadaan Argan öljyä,
runsaasti E-vitamiinia (luonnollinen antioksidantti), joka puolustaa hiukset vapailta
radikaaleilta. Ja yhteenveto Goji marjat, tunnustettu useimmat antioksidantti rikas
hedelmiä ja siksi myös tehokkaita torjua ikääntymisen kudosten ja hiukset.
VÄRITYS TOIMINTA
DIKSON väri vuosipäivä on seurausta huippuluokan muotoiluja, innovatiivinen yhdistelmiä
ja sekoituksia väripigmenttejä. Hiusten väri on päätetty, eloisa, luonnollisen kaunis,
noudattaa uusimpia suuntauksia hiukset muoti.
DIKSON väri vuosipäivä on:
• kirkkain väri
• intensiivinen väri
• täydellinen harmaa kattavuus
• pidempään kestävä väri
• tuoreus ennallaan refleksit shampoo shampoo
sävyjä: MUSTA 1.0, tumma ruskea keskipitkällä ruskea valo ruskea valo ruskea ruskea
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 tumma vaalea KEVYIN ruskea tumma blondi, blondi keskipitkän blondi
valo blondi PELLAVAINEN 7.0, 8.0, 9.0, erittäin kevyt vaalea blondi blondi kun valo
pastelli 10.0, kultainen valo ruskea blondi SYTYTTÄÄ kultainen ruskea 5,3 6.3 GOLDEN
TUMMANVAALEAAN GOLDEN TUMMANVAALEAAN kullan vaalea keskipitkän kultainen
blondi 7.3 8.3 kullan vaalea valo kultainen valo vaalea, kultainen vaalea erittäin vaalea
kultainen blondi 9.3, musta sininen sininen musta 1.11, suklaa suklaa 5,06, mahonki
punainen VIININPUNAINEN CHERRY BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64 5.03 purppura
violetti 7.77 luonnollinen blondi PLATINAN vaalea PLATINUM luonnollinen 12,0.
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käyttöohjeet: kaikista vivahteista sovelletaan sekoitetaan 1:1 (hapettimena 20/30 nidettä),
paitsi vivahde 12,0 1/2 sekoitussuhde, sovelletaan kaksi hakemusta (hapettimena 40
osaa).
Pakkaus: 120 ml putki.
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