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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Mengeriting pengobatan dengan asam hyaluronic, keratin asam amino kompleks
rekonstruksi
Teknologi inovatif dibalik pengobatan smoothing baru yang diusulkan oleh Dikson, dalam
total penghormatan bagi kesehatan rambut yang memungkinkan kemudahan penggunaan
dan efek abadi (8 minggu). Formula membuat memperlancar proses aman dan cocok
untuk semua jenis rambut, baik alam maupun diperlakukan. Mengaktifkan zat memastikan
keriting dan rekonstruksi rambut selama meluruskan proses. Dengan pengobatan
DIKSOLISS. LISSACTIVE rambut Anda ternyata indah halus, terhidrasi dan lembut untuk
menyentuh.
Bahan aktif dalam formula adalah:
HYALURONIC ACID 1.
Mampu mencakup sejumlah besar molekul air dan mencegah kerusakan jaringan sel
cedera regangan, kembali hak pasokan rambut alami.
2. KERATIN
Mendapatkan dalam kutikula dan tetap pada batang rambut untuk sukses regenerasi
rambut, bergizi rambut setelah menerapkan pengobatan cream smoothing.
3. PRODEW 500
Asam amino yang kompleks interaksi retreaders memberikan dorongan energi dan
vitalitas untuk serat rambut lebih terstruktur dan mengembalikan kondisi yang tepat
kelembaban, kekuatan dan tekstur.
4. PIRUVATI
Itu berasal dari asam piruvat, secara alami terjadi garam di madu, cuka, buah yang
difermentasi dan apel dan menampilkan aksi Keratolytic yang kuat. Piruvati berisi secara
eksklusif dalam rumus DIKSOLISS. LISSACTIVE n ° 2 cream smoothing perawatan untuk
mendorong tindakan merapikan.

Produk DIKSOLISS. LISSACTIVE diformulasikan tanpa PARABEN dan formalin.
Baris terdiri dari:
PERAWATAN PRA SMOOTHING SAMPO
Membersihkan rambut lembut dan mempersiapkan mereka di tahap pengobatan
smoothing Anti keriting. Untuk digunakan hanya dalam kombinasi dengan pengobatan
cream smoothing.
Kemasan: botol 500 ml.
SMOOTHING CREAM PERAWATAN
Hati DIKSOLISS pengobatan. LISSACTIVE, rambut halus merekonstruksi itu pada waktu
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yang sama.
Kemasan: Botol 1000 ml.
PENGUATAN CONDITIONER POSTING PENGOBATAN STRAIGHTENING
Langkah terakhir pengobatan DIKSOLISS. LISSACTIVE, melengkapi restrukturisasi efek
pada rambut dan membuat mereka tampak sehat, mengkilap dan halus.
Kemasan: botol 500 ml.
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