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DIKSON WARNA EKSTRA DINGIN SERI

Adalah warna baru koleksi tradisional DIKSON warna. Dengan tambahan dingin seri
warna menjadi fashion aksesori adalah alat yang menjamin kreativitas melalui permainan
kromatik efek untuk para wanita modern.
KISARAN PLUS:
Fleksibilitas: DIKSON seri dingin warna tambahan tersebut dapat diusulkan:
• Bagaimana SUPERLIGHT untuk meringankan rambut sampai dengan 4 warna: dari 7
tone (cahaya pirang) 10 nada (ekstra cahaya pirang). Warna-warna pastel yang lembut
diskrit dan tahan lama.
• TONER setelah pemutihan perawatan untuk efek berwarna lebih jelas ' lebih "dingin".
• Bagaimana pewarna putih/abu-abu rambut (80% putih rambut).
• Bagaimana menetralkan HARMONIZER warna merah warna adalah jingga dan kuning.
• Interchangeability penggunaan: kombinasi nuansa dengan mengoksidasi emulsi
dalam beberapa volume memungkinkan untuk membedakan hasil dan memperluas
jangkauan mode proposal.
• Kesederhanaan pelaksanaan perawatan: penggunaan nuansa dingin tidak mengubah
kebiasaan penata rambut dan warna mengencangkan hasil dengan membuat yakin dan
optimal.
• Durasi pengobatan warna: fleksibel sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan.
• Menghasilkan warna: benar-benar asli dan unik menyesuaikan.
• Efek Fashion gdipastikan.
warna: 7 warna nilai tambah tinggi inovatif pastel jeruk 'perak' abu 'IRIISÉ' SALMON PINK
'Pasir' ungu.
penggunaan: pencampuran rasio 1:1 ' 5
1. Bagaimana SUPER pemutih pada rambut dengan jelas dasar (dari 7 untuk 10 nada
nada) 1:1 ' 5:
• kuat keringanan (3-4 nada): mengoksidasi emulsion menarik dalam 40 jilid kecepatan
rana 40-45 menit:;
• untuk menengah keringanan (2-3 nada): mengoksidasi emulsion 30 volume 40-45 menit
kecepatan rana:;
• Apakah aplikasi pertama ' yang ada di alam rambut berwarna pernah: rambut alami dari
7 tone (cahaya simbol) untuk 10 nada (ekstra cahaya pirang) merata mendistribusikan
campuran disiapkan pada panjang dan ujung rambut meninggalkannya di untuk 10/20
menit. Pada akhir waktu eksposur ' untuk mempersiapkan campuran pewarna sama dan
merata pada akar' meninggalkan lain 40-45 menit berpose untuk.
2. SEBAGAI PENGOBATAN PEMUTIHAN-TONING 1:1 ' 5
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• mengoksidasi emulsi 10 volume adalah 5-20 menit waktu pemrosesan tergantung pada
intensitas refleksi yang Anda inginkan.
3. sebagai pewarna untuk rambut abu-abu/grey 1:1 ' 5
• mengoksidasi emulsion 20 jilid 20-30 menit waktu istirahat.
• pada rambut alami pernah dimasak campuran merata berwarna akar panjang dan ujung
rambut meninggalkannya pada selama 20-30 menit.
4.1:1 ' 5 SEBAGAI HARMONIZER KROMATIS
• mengoksidasi emulsi 10 volume adalah 5-20 menit waktu pemrosesan tergantung pada
refleksi diinginkan dan tergantung pada porositas rambut.
• Untuk mengatasi:
• Merah refleks: menggunakan abu atau warna perak
• Kuning silau: menggunakan nuansa, berkilauan cokelat atau pasir oranye silau:
menggunakan nuansa abu. •
AKHIR PENGOBATAN
Pewarnaan adalah lengkap dan rana tuangkan air hangat pada rambut dan emulsify. Bilas
rambut secara menyeluruh sampai air mengalir jernih. Untuk mengikuti shampoo pH asam
dan menerapkan topeng untuk mencegah oksidasi dan warna memudar ' memihak umur
panjang. Mengurangi kecepatan rana setelah perms atau pelurusan rambut.
Pack: 120 ml tabung.
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