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DIKSON SZÍNES EXTRA HIDEG SOROZAT

Az új szín, a hagyományos gy?jtemény DIKSON színe van. EXTRA hideg sorozat színes
lesz a divat tartozék egy olyan eszköz, amely biztosítja a kreativitás játékkal kromatikus
hatások a modern n?.
A PLUS-TARTOMÁNY:
Sokoldalúságát: DIKSON színes EXTRA hideg sorozat is javasolt:
• Hogyan SUPERLIGHT hogy könnyítsen a haja egészen 4 hangok: 7 hang (fény sz?ke)
10 hang (extra világos sz?ke). A finom pasztell árnyalatok a diszkrét és vágyódik-tartós.
• TONER fogfehérítés kezelések, mint a kromatikus hatása kifejezettebb után
"több"hideg".
• Hogyan festék fehér/szürke haj (80 %-os fehér haj).
• Hogyan kell semlegesíteni színes HARMONIZER piros színárnyalatok, narancs és
sárga.
• Felcserélhet?ségét használata: árnyalatok oxidáló emulzió többkötetes kombinációja
lehet?vé teszi, hogy a különbséget az eredményeket, és b?víteni lehessen a divat-
javaslatait.
• Kezelés végrehajtása egyszer?: árnyalatot hideg használata nem változtatja meg a
szokások, a fodrász és a színes alakformálás eredményt, azáltal, hogy biztos és optimális.
• Szín kezelés id?tartama: rugalmas szerint a szükségletek and vágyak of az ügyfelek.
• Eredmény-szín: teljesen eredeti és egyedi testreszabása.
• Divat hatása gbiztosítani.
árnyalatok: 7 szín nagy hozzáadott érték? innovatív pasztell narancs "silver 'Hamu'
IRIISÉ"Lazac rózsaszín"homok" lila.
használati utasítás: keverési arány 1:1 ' 5
1. Hogyan SUPER villám, a haj tiszta bázis (a 7-10 hang hang) 1:1 "5:
• er?s villámlás (3-4 hangok): oxidáló emulzió mennyisége 40 40-45 perc zársebesség:;
• a közepes villám (2-3 hangok): oxidáló emulzió 30 kötetek 40-45 perc zársebesség:;
• Ha-a ' a els? alkalmazás "Ez a természetes haj valaha színes: 10 (extra világos sz?ke)
hang 7 hang (fény sz?ke) természetes haj egyenletesen a keveréket készített hosszúságú
és véget ér a haja, így a, 10/20 percig. Az expozíciós id? "és el?készíti az azonos festék
keveréket egyenletesen a gyökerek" végén így más pózoló 40-45 perc.
2. MINT 1:1 FEHÉRÍTÉS ÉLÉNKÍT? KEZELÉS ' 5
• oxidáló emulzió 10 kötet 5-20 perc hatóid? az elmélkedés, kívánt intenzitásától függ?en.
3. mint a festék a szürke haj/szürke 1:1 ' 5
• oxidáló emulzió 20 kötet 20-30 perc pihen? id?t.
• a természetes haj valaha f?tt keveréket egyenletesen színes gyökerek hosszúságú és
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véget ér a haja, így ez a 20-30 percig.
4.1:1 ' MINT KROMATIKUS HARMONIZER 5
• oxidáló emulzió 10 kötet 5-20 perc hatóid? attól függ?en, hogy a kívánt tükrözi, és attól
függ?en, hogy a porozitás a haj.
• Ellensúlyozására:
• Piros reflex: hamu vagy ezüst árnyalatok
• Sárga fénye: használja a nuance, csillogó csoki, vagy homok narancssárga fénye:
használja a nuance hamu. •
VÉGS? KEZELÉS
Festés, teljes, és a rekeszzár van öntsünk meleg vizet a haj, és Emulgeáljuk. Amíg a víz
fut, világos alaposan öblítse le haj. Savas pH sampont és alkalmazd a maszkot, hogy
megakadályozzák az oxidációs és színvesztést okozhatnak "favoring a hosszabb
élettartamot. Csökkenti a zársebesség perms vagy haj hajkiegyenesít? után.
Csomagolás: 120 ml-es cs?be.
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