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DIKSON VÄRI EXTRA KYLMÄ-SARJA

On uusi väri perinteinen collection DIKSON väri. Kun kylmä sarjan väri tulee muoti
lisävaruste on työkalu, joka varmistaa luovuuden kautta pelejä kromaattinen vaikutuksia
nykyaikaiselle naiselle.
PLUS-ALUE:
Monipuolisuus: DIKSON väri kun kylmä sarja voidaan ehdottaa:
• Miten SUPERLIGHT keventää hiukset jopa 4 tonnia: alkaen 7 sävy (vaalea blondi) 10
sävy (lisävalo blondi). Herkän pastellivärit ovat erillisiä ja kestävä.
• VÄRIAINE jälkeen valkaisu hoitoja kuten kromaattinen vaikutuksia selvemmin ""kylmä".
• Miten väri valkoinen/harmaa hiukset (80 % valkoiset hiukset).
• Miten neutraloimaan väri HARMONISOIJA punainen sävyjä on oranssi ja keltainen.
• Vaihdettavuuden käytön: sävyt hapettavat emulsio moniosaisten yhdistelmä
mahdollistaa erottamaan tulokset ja laajentavat muoti ehdotuksia.
• Yksinkertaisuus täytäntöönpanoa hoito: käyttö vivahde kylmä ei muutu tottumukset
kampaaja ja toning tuloksia tekemällä varma ja optimaalisen värin.
• Kesto hoito väri: joustavan tarpeet ja toiveet asiakas.
• Johtaa väri: täysin alkuperäinen ja ainutlaatuinen mukauttaminen.
• Vaikutus muoti gvarmistetaan.
sävyjä: 7 värit korkean lisäarvon innovatiivisia pastellin oranssi silver "ASH" IRIISÉ lohi
VAALEANPUNAISEN HIEKKAA violetti.
käyttöohjeet: sekoitussuhde 1:1-5
1. Miten SUPER VAALENTAMISEEN hiukset selkeä perusta (alkaen 7 10 SÄVY SÄVY)
1:1-5:
• vahva kevennys (3-4 sävyjä): hapettavat emulsio 40 osaa 40-45 minuutin suljinaika:;
• keskipitkällä vaalentamiseen (2-3 äänet): hapettavat emulsio 30 määrä 40-45 minuutin
suljinaika:;
• Jos se on ensimmäinen hakemus "Tämä on luonnollinen hiusten värjäyksen koskaan:
hiuksiisi 7 sävy (vaalea blondi) 10 (lisävalo blondi) sävy tasaisesti jakaa seos valmistaa
pituudet ja hiusten jätetään päälle 10/20 minuuttia. Lopussa altistuminen aikaa "valmistaa
samalla väri seoksella ja tasaisesti juuret" jättäen muut 40-45 minuuttia poseerata.
2. KOSKA 1:1 VALKAISU VIRKISTÄVÄ HOITO ' 5
• hapettavat emulsio 10 määrä on osoitus siitä, että haluat voimakkuudesta riippuen 5-20
minuuttia aikaa.
3. kuin VÄRIAINE harmaa hiukset/harmaa 1:1-5
• hapettavat emulsio 20 määriä 20-30 minuuttia lepoaikaa.
• luonnollinen hiukset koskaan keittää seos tasaisesti värillinen juuret pituudet ja hiusten
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jätetään päälle 20-30 minuuttia.
4.1:1 "5 KROMAATTINEN HARMONISOIJA
• hapettavat emulsio 10 määrä on 5-20 minuutin käsittelyaika riippuen haluamasi
pohdintaa ja huokoisuus hiukset.
• Vastapainoksi:
• Red reflex: ash tai hopea sävyjä
• Keltainen Häikäisy: Käytä vivahde, hohtavan suklaa tai hiekkaa oranssi häikäisyn:
käyttää nuance ash. •
LOPULLINEN KÄSITTELY
Värjäys on täydellinen ja sen koonmuuttopalkki kaada lämmin vesi hiukset ja emulgoida.
Huuhtele hiukset huolellisesti, kunnes vesi virtaa selvää. Seurata hapolla pH shampoo ja
levitä naamio estää hapettumisen ja väri haalistu "suosimalla käyttöikä pitenee. Vähentää
suljinaika jälkeen permanentit ja Hiusten suoristamiseen.
Pakkaus: 120 ml putki.
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