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DIKSON SPALVA JUBILIEJ?
2 in 1: oksidacijos ir spalva kondicionierius viename produkte

DIKSON spalva metin?s yra pirmasis 2 in1 oksidacijos spalva, rezultatas unikalus
Alchemija kondicionierius sudedam?j? dali?, veikli?j? ir dažai
KONDICIONIERIUS veiksm? d?ka HYDRA JAUSTIS 3 nauj? medžiag?, rezultatus gali
?rodyti moksliškai, revoliucionizuoti s?voka dažymas leidžia s?lyga plaukus, nors
spalvos. Tik šviesos šamp?nas po skalavimo plauk? spalvos kremas yra nuostabiai
švelnaus grifo, išnarpliotas ir stumdomas ? šukos be j? konkre?i? produkt? paštu
dažymas. Hydrafeel 3 yra yra augal?, kuri? aktyvus, biologiškai, kuri užtikrina optimali?
apsaug? ir Hidratacija, gerinti plaukus, kurie atsiranda sveikesni ir pilnas k?no išvaizd?.
Antioksidantas ir anti-sen?jimo naud? ir didesnio grožio plauk? taip pat gauti su Argano
aliejus, turtingas vitamino e (nat?ralus antioksidantas), kuri gina plaukus nuo laisv?j?
radikal?. Ir santrauk? apie Goji uogos, pripažinta tarp labiausiai turtingas antioksidantai
vaisiai ir tod?l labai veiksminga kovos su sen?jimo audini? ir plauk?.
SPALVOS VEIKSM?
DIKSON spalva jubiliejus yra pažangiausius formuli?, naujovišk? deriniai ir mišiniai
spalvos pigmentai. Plauk? spalva yra nuspr?sta, gyvas, nat?raliai graži, pagal naujausias
plauk? mados tendencijas.
DIKSON spalva metin?s yra:
• ryškiausi? spalv?
• intensyvesn? spalva
• puikus pilk?j? dangos.
• ilgiau ilgalaikius spalva
• šviežumo sveika refleksai šamp?nas po šamp?nas
atspalvi?: JUODA 1,0, tamsiai rudos spalvos vidutinio RUDOS šviesos RUDOS šviesos
ruda ruda 3.0, 4,0, 5,0, 6,0 BLONDIN? LENGVIAUSIO rudos spalvos TAMSIAI RUSVI,
Šviesiaplaukis vidutinio ŠVIES?S šviesos ŠVIESIAPLAUKIS LININIS 7.0, 8,0, 9.0, labai
LENGVI ŠVIES?S ŠVIES?S BLONDINAI papildom? šviesos PASTEL? 10,0, GOLDEN
LIGHT BROWN ŠVIES?S LENGVIAUSI? AUKSIN?S RUDOS 5.3 6.3 RUSVI aukso, aukso
RUSVI, Golden meil? vidutin?s GOLDEN BLONDE 7.3 8.3 GOLDEN BLONDE, šviesos
AUKSIN?S šviesos ŠVIES?S, GOLDEN BLONDIN? labai LENGVI GOLDEN BLONDE 9.3,
juoda m?lyna m?lyna juoda 1.11, šokoladas šokoladas 5.06, raudonmedžio RAUDONOJO
BURGUNDIJOS vyšni? BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64 5.03, purpurin? VIOLETIN?
7.77, gamtos BLOND PLATINUM ŠVIES?S PLATINA gamtos 12.0.
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naudojimo instrukcija: vis? niuans? yra taikomos sumaišymas 1:1 (oksidantas 20/30
tom?), išskyrus niuans? 12.0 1:2 maišymo santykis, taikomas dvi paraiškas (oksidantas 40
tom?).
Pakuot?je: 120 ml m?gintuv?l?.
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