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DIKSON warna ANNIVERSARY adalah pertama 2 in1 oksidasi pewarnaan, hasil dari
Alkimia unik bahan, aktif pengkondisian dan pewarna
Ruangan (AC) tindakan berkat HYDRA merasa 3 zat baru, hasilnya dapat dibuktikan
secara ilmiah, merevolusi konsep mewarnai memungkinkan Anda untuk kondisi rambut
sementara warna. Sampo yang ringan setelah bilasan rambut warna krim luar biasa
lembut untuk menyentuh, untangled dan geser ke sisir tanpa penambahan produk tertentu
yang posting mewarnai. Hydrafeel 3 adalah tumbuhan aktif, biodegradable, yang
menjamin perlindungan optimal dan hidrasi, meningkatkan penampilan rambut, yang
tampak sehat dan penuh tubuh.
Manfaat antioksidan dan anti-penuaan dan lebih besar kecantikan rambut yang juga
diperoleh dengan minyak Argan, kaya vitamin E (antioksidan alami), yang melindungi
rambut dari radikal bebas. Dan ringkasan Goji berries, diakui antara kaya antioksidan
kebanyakan buah-buahan dan karenanya sangat efektif untuk menangkal penuaan
jaringan dan rambut.
WARNA TINDAKAN
DIKSON warna ulang tahun adalah hasil dari formulasi mutakhir, kombinasi yang inovatif
dan campuran pigmen warna. Warna rambut memutuskan, ramai dan tentu saja indah,
sesuai dengan tren terbaru dalam mode rambut.
DIKSON warna ulang tahun adalah:
• warna terang
• warna lebih intens
• cakupan abu-abu yang sempurna
• warna tahan lama
• kesegaran utuh refleks sampo setelah sampo
warna: HITAM 1.0, gelap coklat MEDIUM BROWN cahaya cokelat cahaya cokelat cokelat
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 gelap pirang ringan cokelat gelap pirang, pirang MEDIUM pirang LIGHT
BLONDE FLAXEN 7.0, 8.0, 9.0, sangat ringan pirang pirang pirang tambahan cahaya
PASTEL 10,0, cahaya KEEMASAN cokelat pirang ringan Emas cokelat 5.3 6.3 pirang
KEEMASAN gelap, gelap pirang KEEMASAN, emas pirang MEDIUM GOLDEN pirang 7.3
8.3 pirang emas, cahaya emas cahaya pirang, GOLDEN pirang sangat ringan GOLDEN
pirang 9.3, biru hitam biru 1.11 hitam, coklat coklat 5.06, mahoni merah BURGUNDY
CHERRY BROWN CHERRY merah, 5.5 66.64 5,03, ungu ungu 7.77, alami pirang pirang
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PLATINA PLATINUM 12,0 alami.
penggunaan: semua nuansa berlaku dalam pencampuran 1:1 (oksidan 20/30 volume),
kecuali nuansa 12,0 1:2 pencampuran rasio, berlaku di dua aplikasi (oksidan 40 jilid).
Pack: 120 ml tabung.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

