
 

  
Rambut permanen - DIKSON

DIKSOWAVES

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

DIKSOWAVES

yang paling inovatif dan perintis baru melihat efek mode dengan gelombang
Mengeriting pengobatan yang berlangsung selama 8 minggu. Didukung oleh keratin,
mempertahankan negara kesejahteraan dan integritas rambut. DIKSOWAVES
WAVEACTIVE menjadi mode berkat Spin Up, metode yang berbeda, sebuah tool baru
untuk menghasilkan gelombang pada rambut, ditandatangani oleh Filippo Sepe. Keratin di
setiap mendapat diproduksi dalam kutikula dan tetap pada batang rambut untuk
regenerasi efektif dan jelas, membawa makanan untuk serat rambut.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE melambaikan tangan pengobatan menggabungkan
sinergis 4 kinerja Produk:
1. MELAMBAIKAN cair semprot dengan keratin.
Untuk dapat disemprotkan langsung pada rambut dengan nosel praktis semprot,
merupakan langkah pertama untuk melambaikan pengobatan.
2. memori semprot dengan keratin.
Langkah kedua dari bentuk yang diberikan pada rambut mengeriting pengobatan, Toko
dengan Spin Up. Nozzle semprotan memfasilitasi distribusi produk seluruh rambut.
3. elastis CONDITIONER dengan KERATIN.
Penting untuk melengkapi mengembalikan rambut alam kelembutan dan elastisitas untuk
gerakan seimbang. Adalah langkah ketiga pengobatan mengeriting.
4. elastis CURL CURL minuman keras semprot dengan KERATIN.
Untuk menggunakan setengah kering, setelah melambaikan tangan dan perawatan
setelah setiap mencuci, atau kering rambut untuk meningkatkan dan mempertahankan
efek "gerakan".
Kemasan: botol 500 ml.
cara penggunaan:
SPIN ATAS METODE. GERAKAN-GERAKAN YANG LEMBUT.
-Memakai sarung tangan.
-Setelah Anda telah dibersihkan rambut Anda, bilas dan menghapus dengan handuk.
Sebagian kering untuk menghilangkan kelebihan air.
-Sisir. Pada menengah dan panjang rambut, semprot
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 melambaikan cair pada panjang untuk
memungkinkan pra-perming-penyerapan produk.
-Pilih helai rambut ketebalan dan lebar tergantung pada hasil yang Anda inginkan.
Tempatkan ujung kunci kain katun tipis dan menggulung SPIN mengambil sampai akar.
-Menghapus SPIN UP luka dan berhenti untai rambut dengan jepit rambut paruh SPIN
UP.
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-Lengkap persiapan atas kepala.
-Isolat kontur wajah dan leher dan melengkapi aplikasi DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n °
1. Melambai-lambaikan cairan penyemprotan berlimpah seluruh rambut.
-Untuk menengah untuk rambut panjang pasokan dari 30 untuk 40 ml Produk (40 ditaburi
tentang).
-Biarkan selama 10 menit dan bilas secara menyeluruh, dari 3 sampai 5 menit, dengan
tekanan air sangat rendah. Lembut oleskan rambut Anda dengan handuk dan semprotan
dari 50 untuk 70 ml DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 2 memori atas seluruh kepala
rambut. Biarkan selama 5-10 menit tergantung pada intensitas hasil yang diinginkan. Rilis
rambut dari rambut klip salurah SPIN UP dan bilas secara menyeluruh dan penuh
semangat rambutnya.
Terapkan DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 elastis Conditioner, biarkan selama
beberapa menit dan bilas lagi. Oleskan dan melanjutkan dengan pengeringan dengan
diffuser pengering rambut. Jika Anda ingin, di tengah atau di akhir pengeringan, berlaku,
tergantung pada panjang rambut, dari 8-12 DIKSOWAVES menyembur. WAVEACTIVE n
° 4 elastis Curl untuk membuatnya lebih fleksibel dan didefinisikan gerakan.
DIKSOWAVES perawatan. WAVEACTIVE dapat mengurangi efek dari rambut berwarna
merah atau hitam. Efek bergelombang berlangsung selama 8 minggu.
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