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Susirinkimo daugiau nei 50 met?, aptarnavimas ir Dikson kirpykla, bendradarbiaujant su
ekologin?s instituto Edelweiss, kuri nuo pat pradži? per metus 80 kosmetikos laboratorijos
veiklos gerbiant gamt? su nat?rali? medžiag? ir gamybos proces? ir augal? sertifikat?,
sukurti nauj? eilut?: DiksoNatura. DiksoNatura yra sinergetinis žini? ir profesionalumo ši?
dviej? realybi?, kad gerbiant filosofija skirta gamtos ir žmogaus gr?žim? ? simbiozinis ryšys
su juo (SYNYS) nepertraukiamu ciklu ir begalinis nat?rali? produkt? linij? sudaro
rezultatas. M?s? linija kreipsim?s vis reikliausi? klient? ir d?mesingas kokyb?s nat?ralios ir
ekologiškos žaliavos ir ingredientai naudojami. Ši filosofija leido jam sukurti eilut?
nat?ralios kilm?s paruošti tinka vis? tip? plaukams: nuo džiovint? pasi?lym?, skirt? ši?
apdorot?, spalvotas, riebalai iki ploni tie, nepakankamos t?rio ir kasdieniniam naudojimui.
DiksoNatura gaminiai pasižymi:
-formul? su žoli? ir aromatini? žoleli? Valtellina;
-sud?tis sertifikuot? produkt? iš augalin?s ar fizinis;
-Eteriniai aliejai;
-didel?s koncentracijos gamtos veikli?sias medžiagas;
-n?ra dirbtini? kvapi?j? medžiag?;
-n?ra dirbtini? dažikli?;
-n?ra PEG, silikon?, paraben?, mineralin?s alyvos ir Petrolatumas, parafino, gyv?nin?s
kilm?s sudedam?j? dali?, formaldehido, SLS/SLES, EDTA ir daž?.
Remia patent? SYNYS osmosinis procesas, simbioz? ir nuolat keistis, kuri telpa tarp
augal? ir prek?s simbolis tai tapo ?manoma, nes vis? ingredient? yra nat?ralios kilm?s.
Augalai, tinkamai nuplauti ir sanitized, t. y. organin?s ir neorganin?s, grynas aplinkos
išsiliejim? yra išpilstytas šamp?nai draugijos osmoso nuo elektrin?s iki produkto susitiko
proces?.
S?veikaujant? Exchange, reiškiant? samb?vio ir paversti du skirtingi subjektai, kurie tampa
papildoma. Labai dinamiškas procesas, kuriame simbioze mainai ir abipusiai praturtina
padarys augal? ?gyja principus antioksidant?, kurie suteikia
ši? veikli?j? medžiag?, reikia, kad jis unikalus ir veiksmingas produktas der?t? laikyti ir
šamp?nu. Nat?ralus osmosinis procesas yra vis? pirma:
-intensyvesn? pradin? spalv?, priklausomai nuo augal? pigmentacija panardintas ar
pernelyg didelio karš?io ar šviesos;
-galimus fiziologinius poky?ius ir augal? išsaugojimo;
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-Kvepal?, gyv? augal? ir eterini? aliej? derinio d?ka variacijos.
Tinka vis? tip? plaukams gydyti:
-sausiems plaukams;
-riebaluoti plaukai;
-normalus plaukai;
-už švelniavilni? gyv?n? plauk? be t?rio;
-spalvotas plauk? ir apdoroti;
-odos anomalijos.
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