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DIKSONATURA
minyak esensial dari herba Valtellina

Mengumpulkan lebih dari 50 tahun di Layanan & Dikson penata rambut, dalam kerjasama
dengan the Edelweiss Institut Ekologi, yang sejak awal tahun 80 kosmetik laboratorium
beroperasi di menghormati alam dengan bahan-bahan alami dan proses manufaktur dan
sertifikat tanaman, baris baru: DiksoNatura. DiksoNatura adalah hasil sinergis
pengetahuan dan profesionalisme dari kedua realitas yang mengambil bentuk garis
produk alami yang menghormati filsafat ditujukan untuk alam dan manusia kembali ke
hubungan simbiotik dengan itu (SYNYS) dalam sebuah loop terus-menerus dan tak
terbatas. Kami akan menarik untuk semakin menuntut klien dan perhatian terhadap
kualitas yang alami dan ramah lingkungan bahan baku dan bahan-bahan digunakan.
Filosofi ini telah mendorong dia untuk membuat garis asal alami yang disiapkan sesuai
dengan semua jenis rambut: dari yang kering, untuk orang-orang diperlakukan, berwarna,
lemak yang tipis, volume miskin dan untuk penggunaan sehari-hari.
DiksoNatura produk yang ditandai dengan:
-formula dengan rempah-rempah dan herbal aromatik Valtellina;
-komposisi dengan bahan-bahan yang bersertifikat tanaman asal atau alami;
-minyak esensial;
-konsentrasi yang tinggi bahan alami aktif;
-tidak mengandung wewangian buatan;
-tidak mengandung pewarna buatan;
-tidak adanya PASAK, silikon, Parabens, minyak mineral dan petrolatum, parafin, bahan
hewan, formaldehida, SLS/SLES, EDTA, dan pewarna.
Proses osmotik didukung oleh paten SYNYS, simbol dari simbiosis dan terus-menerus
asing yang sesuai antara tanaman dan produk dimungkinkan karena semua bahan
berasal dari alam. Tanaman, benar dicuci dan dibersihkan, yaitu organik dan anorganik,
murni lingkungan spillages botolan di shampoo memihak proses osmosis antara tanaman
dan produk bertemu.
Pertukaran sinergis yang menyiratkan koeksistensi dan transformasi dua entitas yang
berbeda yang menjadi pelengkap. Proses yang sangat dinamis di mana simbiosis asing
dan saling pengayaan akan membuat tanaman mengakuisisi prinsip-prinsip anti-oksidan
yang memberikan
tetap dan keramas yang tepat untuk bahan aktif yang diperlukan untuk membuat produk
yang unik dan efektif. Proses osmotik alami terutama melalui:
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-intensifikasi warna awal, tergantung pada tanaman pigmentasi tenggelam, atau paparan
berlebihan atau cahaya;
-perubahan fisiologis mungkin dan konservasi tanaman;
-variasi wangi, berkat kombinasi dari minyak esensial dan tanaman hidup.
Pengobatan untuk semua jenis rambut:
-untuk rambut kering;
-untuk rambut berminyak;
-untuk rambut normal;
-untuk rambut halus tanpa volume;
-untuk rambut berwarna dan diobati;
-untuk kulit anomali.
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