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DIKSON COLOR EXTRA COLD SERIE

Is de nieuwe kleur van de traditionele collectie DIKSON kleur. Met EXTRA koude serie
kleur wordt een mode accessoire is een instrument dat zorgt voor creativiteit door middel
van spellen van chromatische effecten voor de moderne vrouw.
HET BEREIK VAN DE PLUS:
Veelzijdigheid: DIKSON kleur EXTRA koude serie kunnen worden voorgesteld:
• Hoe SUPERLICHTE te verlichten van de haren tot 4 tinten: van 7 Toon (lichtblond) 10
Toon (extra lichtblond). De delicate pasteltinten zijn discrete en lange levensduur.
• TONER na het bleken behandelingen wat betreft chromatische effecten meer
uitgesproken ' meer "koud".
• Hoe DYE wit/grijs haar (80% witte haren).
• Hoe te neutraliseren kleur HARMONIZER rode tinten is oranje en geel.
• Uitwisselbaarheid van gebruik: de combinatie van tinten met oxiderende emulsie in
verschillende volumes kunt onderscheiden van de resultaten en het uitbreiden van het
bereik van mode voorstellen.
• Eenvoud van de uitvoering van de behandeling: het gebruik van nuance koude
verandert niets aan de gewoonten van de kapper en toning resultaten doordat zeker en
optimale kleur.
• Duur van behandeling kleur: flexibele volgens de behoeften en verlangens van de
klant.
• Leiden tot kleur: absoluut origineel en uniek in aanpassen.
• Effect Fashion ggewaarborgd.
tinten: 7 kleuren hoge toegevoegde waarde innovatieve pastel oranje 'Zilveren 'ASH'
IRIISÉ 'Zalm roze' zand' paars.
gebruiksaanwijzing: mengverhouding 1:1 ' 5
1. Hoe SUPER-lichter op haar met duidelijke BASE (van 7 naar 10 Toon Toon) 1:1 ' 5:
• sterke verlichting (3-4 tinten): 40 volumes oxiderende emulsie 40-45 minuten sluitertijd:;
• voor middellange bliksem (2-3 tonen): oxiderende emulsie 30 volumes 40-45 minuten
sluitertijd:;
• Als het een eerste toepassing ' dat is in het natuurlijke haar gekleurd ooit: natuurlijke
haren uit 7 Toon (lichtblond) tot 10 (extra lichtblond) Toon Verdeel het mengsel bereid op
lengtes en uiteinden van het haar laten voor 10/20 minuten. Aan het einde van de
blootstellingstijd ' voor te bereiden het dezelfde kleurstof mengsel en gelijkmatig op de
wortels' verlaten van andere 40-45 minuten poseren voor.
2. ALS 1:1 BLEKEN-TONING BEHANDELING ' 5
• oxiderende emulsie 10 volumes is 5-20 minuten verwerkingstijd afhankelijk van de
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intensiteit van de reflectie die u wilt.
3. als een KLEURSTOF voor grijze haren/grijs 1:1 ' 5
• oxiderende emulsie 20 delen 20-30 minuten rusten tijd.
• op natuurlijke haar ooit gekookt mengsel gelijkmatig gekleurde wortels lengtes en
uiteinden van het haar verlaten van het op voor 20-30 minuten.
4.1:1 ' 5 ALS CHROMATISCH HARMONIZER
• oxiderende emulsie 10 volumes is 5-20 minuten verwerkingstijd afhankelijk van de
gewenste reflectie en afhankelijk van de porositeit van het haar.
• Om tegen te gaan:
• Rode reflex: gebruik as of zilver tinten
• Geel glare: gebruik de nuance, glinsterende chocolade of zand oranje schittering:
gebruik de nuance as. •
DEFINITIEVE BEHANDELING
Kleuring is voltooid en de sluiter is giet warm water op het haar en emulgeren. Spoel het
haar grondig totdat het water duidelijk loopt. Te volgen voor zure pH shampoo en een
masker ter voorkoming van oxidatie en kleur vervagen toepassen ' ten gunste van een
langere levensduur. De sluitertijd na permanenten of haar straightening verkleinen
Pack: -tube 120 ml.
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