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DIKSON KLEUR VERJAARDAG
2 in 1: oxidatie en kleur conditioner in één product

DIKSON kleur verjaardag is de eerste 2-in1 oxidatie kleuring, het resultaat van een unieke
alchemie conditioning ingrediënten, actieve en kleurstoffen
CONDITIONING actie dankzij HYDRA voelen 3 nieuwe stoffen, de resultaten
wetenschappelijk kunnen worden aangetoond een revolutie op het concept van kleuren
zodat u de voorwaarde haar terwijl kleuring. Slechts een lichte shampoo na het spoelen
van de kleurcrème haren zijn ongelooflijk zacht aanvoelt, Kaukasus en glijdende naar kam
zonder de toevoeging van specifieke producten na kleuring. Hydrafeel 3 is een plant
gebaseerd actieve, biologisch afbreekbaar, die zorgt voor optimale bescherming en
hydratatie, verbetering van het uiterlijk van haar, die gezonder en vol lichaam verschijnen.
Antioxidant en anti-aging voordelen en grotere schoonheid van het haar worden ook
verkregen met arganolie, rijk aan vitamine E (natuurlijke antioxidant), die haar van vrije
radicalen verdedigt. En samenvatting van Goji bessen, erkend onder de meeste
antioxidant-rijke vruchten en daarom zeer effectief in het tegengaan van het verval van
weefsels en haren.
KLEURSTOFFEN ACTIE
DIKSON kleur verjaardag is het resultaat van cutting-edge formuleringen, innovatieve
combinaties en mengsels van kleurpigmenten. De haarkleur is besloten, levendig,
natuurlijk mooi, in overeenstemming met de nieuwste trends in haarmode.
DIKSON kleur verjaardag is:
• helderste kleur
• meer intense kleur
• perfecte grijze dekking
• kleur van de langere duurzame
• versheid intact reflexen shampoo na shampoo
tinten: ZWART 1.0, donker bruin MEDIUM bruin licht bruin licht bruin bruin 3.0, 4.0, 5.0,
6.0 donker BLOND lichtste bruin donker blond, blond MEDIUM blond licht blond
VLASSEN 7.0 8.0, 9,0, zeer licht BLOND BLOND BLONDE EXTRA licht PASTEL 10.0,
gouden licht bruin BLONDE lichtste gouden bruin 5.3 6.3 DARK GOLDEN blond, donkere
GOLDEN BLONDE, Golden blond MEDIUM GOLDEN blond 7.3 8.3 GOLDEN blond, licht
goud licht BLOND, GOLDEN BLOND zeer licht gouden BLONDE 9.3, BLACK blauw blauw
zwart 1.11, chocolade chocolade 5.06, mahonie rood BOURGONDIË CHERRY BROWN
CHERRY RED, 5.5 66.64 5.03, purple paars 7.77, natuurlijke BLONDE platina BLONDE
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PLATINUM natuurlijke 12.0.
gebruiksaanwijzing: alle nuances zijn van toepassing in het mengen van 1:1 (oxidant
20/30 delen), met uitzondering van nuance 12.0 1:2 mengverhouding, die van toepassing
zijn in twee toepassingen (oxidant 40 delen).
Pack: -tube 120 ml.
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