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DIKSOWAVES

de meest innovatieve en baanbrekende nieuwe look fashion effecten met golven
Permanenten behandeling die 8 weken duurt. Aangedreven door keratine, conserven, de
staat van welzijn en de integriteit van het haar. DIKSOWAVES WAVEACTIVE wordt
manier dankzij de Spin Up, een andere methode, een nieuw hulpmiddel voor de productie
van de golven in het haar, ondertekend door Filippo Sepe. Keratine in elke geproduceerde
krijgt binnenkant van de epidermis en is vastgesteld op de schacht van de haren voor
effectieve en duidelijk regeneratie, brengen voeding naar de haren fiber.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE is zwaaien behandeling combinatie van synergetisch 4
prestaties producten:
1. het ZWAAIEN van vloeibaar SPRAY met keratine.
Als u wilt direct op het haar worden gespoten met de praktische spuitmond, vormt de
eerste stap van de behandeling te zwaaien.
2. geheugen SPRAY met keratine.
De tweede stap van het formulier waarvan het model aan het haar permanenten
behandeling, worden opgeslagen met de Spin Up. De spuitmond vergemakkelijkt de
distributie van het product door het haar.
3. elastische CONDITIONER met KERATINE.
Een essentiële aanvulling op haar natuurlijke zachtheid en elasticiteit herstellen op de
evenwichtige beweging. Is de derde stap van de permanent behandeling.
4. ELASTIC CURL CURL REVIVER SPRAY met KERATINE.
Gebruik de helft gedroogd, na zwaaien en behandeling na elke wasbeurt, of droog haar te
verbeteren en te onderhouden het effect "beweging".
verpakking: flessen van 500 ml.
wijze van gebruik:
SPIN METHODE. ZACHTE BEWEGINGEN.
-Draag handschoenen.
-Nadat u uw haar gereinigd, spoel en vlek met een handdoek. Gedeeltelijk droog te
verwijderen overtollige water.
-Kam. Op middellange en lange haren, spuiten
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 zwaaien vloeibare op lengtes om pre-perming-
absorptie van het product.
-Selecteer strengen van Haardikte en breedte afhankelijk van het gewenste resultaat.
Plaats het uiteinde van de sluis de kaasdoek en oprollen de SPIN geplukt tot de wortel.
-Verwijder de SPIN UP de wond en het stoppen van de haarstreng met de snavel Hair
clips SPIN UP.
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-Voltooiing van de voorbereidingen over het hoofd.
-Isolaat contour van uw gezicht en de hals en de toepassing van de DIKSOWAVES te
voltooien. WAVEACTIVE n ° 1. Zwaaien vloeistof spuiten overvloedig door het haar.
-Voor medium tot lang haar aanbod van 30 tot 40 ml van het product (40 besprenkeld
over).
-Laat op gedurende 10 minuten en Spoel grondig, van 3 tot 5 minuten, met een zeer lage
voordruk. Zachtjes DEPPEN uw haar met een handdoek en spray 50 € 70 ml
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 2 geheugen over de gehele kop van haar. Laat op 5
tot 10 minuten, afhankelijk van de intensiteit van het gewenste resultaat. Het haar vrijlating
uit de Hair Clip drinktuiten SPIN UP en Spoel grondig en krachtig haar haren.
DIKSOWAVES van toepassing. WAVEACTIVE n ° 3 elastische Conditioner, laat op een
paar minuten en spoel opnieuw. SCHAR en ga verder met het drogen met haar droger
diffuser. Als u, in het midden of aan het einde van het drogen wilt, toepassen, afhankelijk
van de lengte van haar, van 8 tot 12 DIKSOWAVES spurts. WAVEACTIVE n ° 4
elastische Curl om er meer flexibel en gedefinieerde bewegingen. DIKSOWAVES
behandeling. WAVEACTIVE kunt de afzwakking van de gevolgen van rood of zwart
gekleurd haar. Het golvende effect duurt 8 weken.
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