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Yra nauja spalva tradiciniai rinkimo DIKSON spalva. Su papildom? ŠALTU serija spalva
tampa mados aksesuaras yra ?rankis, kuris užtikrina k?rybingum? naudojant Žaidimai
chromatines poveikio šiuolaikin? moteris.
IR RANGE:
Universalumo: DIKSON spalva papildom? ŠALTU serija gali b?ti si?loma:
• KAIP SUPERLIGHT pašviesinti plaukus iki 4 tonai: nuo 7 tonas (šviesos švies?s) 10
tonas (papildom? šviesos švies?s). Subtilus pastelini? atspalvi? yra atskira ir ilgalaikis.
• TONERIO po balinimo proced?ros kaip chromatines poveikis ryškesnis "daugiau"šalto".
• Kaip daž? balta/pilka plauk? (80 % balta plauk?).
• KAIP neutralizuoti spalva HARMONIZER raudonos atspalvi? yra oranžin?s ir geltonos
spalvos.
• Pakei?iamumo naudojimo: atspalvi? Oksidacin?s emulsijos keli? tom? derinys leidžia
atskirti rezultatus ir išpl?sti ?vairi? mados pasi?lym?.
• Paprastumo vykdymo gydymo: niuansas šaldymo naudojimas nekei?ia kirpykla ir
spalv? atspalvi? rezultatai tikrai ir optimalus ?pro?i?.
• Trukm?s gydymo spalvos: lanks?iai taikomi, atsižvelgiant ? klient? pageidavimus ir
poreikius.
• Rezultatas spalva: visiškai originalus ir unikalus individualizavimas.
• Poveikis mados gužtikrinti.
atspalvi?: 7 spalv? didel?s prid?tin?s vert?s naujoviškus pastelin?s oranžin?s
"Sidabrin?"ASH"IRIISÉ"LAŠIŠOS rožin?"sm?lio" violetine.
naudojimo instrukcija: maišymo santykis 1:1 "5
1. kaip SUPER-žaibas ant plauk? su aiškiai baz? (nuo 7 iki 10 TONAS TONAS) 1:1 "5:
• stiprus Žaibas (3-4 tonus): Oksidacin?s emulsijos 40 apimtis 40-45 minu?i? užrakto
greitis:;
• vidutinio Žaibas (2-3 spalvomis): Oksidacin?s emulsijos 30 tom? 40-45 minu?i? užrakto
greitis:;
• Jei tai pirmasis prašymas "tai nat?rali? plauk? spalvos bet kada: nat?rali? plauk? nuo 7
tonas (šviesos švies?s) iki 10 (papildom? šviesos švies?s) tonas tolygiai paskirstyti mišinys
paruoštas ilgio ir paliekant 10/20 minu?i? plauk? galai. Ekspozicija "gal?t? parengti tuo
pa?iu daž? mišiniu ir tolygiai paskirstyti šaknis" pabaigoje paliekant kit? kelia už 40-45
minutes.
2. KAIP 1:1 BALINIMAS-GLASS TONING GYDYMO "5
• Oksidacin?s emulsijos 10 tom? yra 5-20 minu?i? apdorojimo laikas priklausomai nuo
intensyvumo norim? atspindys.
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3. kaip daž? už pilka plauk?/pilka 1:1 "5
• Oksidacin?s emulsijos 20 t?ri? 20-30 minu?i? poilsio laikas.
• nat?ralus plauk? niekada virti mišinys tolygiai spalvos šakn? ilgio ir baigiasi plauk?
paliekant 20-30 minu?i?.
4.1:1 "5 KAIP CHROMATINES HARMONIZER
• Oksidacin?s emulsijos 10 tom? yra 5-20 minu?i? apdorojimo laikas priklausomai nuo
norimo atspindys ir pagal tai plaukai poringumas.
• Užkirsti keli?:
• Raudonos spalvos šviesos: naudoti pelen? ar sidabro atspalvi?
• Geltona akinimo: naudokite niuans?, Kibirkš?iuojantis šokolado arba sm?lio apelsin?
akinimo: naudoti niuans? pelenai. •
GALUTINIS GYDYMO
Dažymo yra užbaigti ir jo užrakto yra užpilkite šiltu vandeniu plaukus ir emulguoti.
Kruopš?iai išskalaukite plaukus, kol vanduo veikia aiškiai. Sekti r?gšti šamp?nas ir kauk?
išvengti oksidacijos ir spalv? blukimo "draugijos ilgesnis tarnavimo. Sumažinti užrakto
greitis po perms ar plauk? tiesinimo.
Pakuot?je: 120 ml m?gintuv?l?.
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