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DIKSON FARGE EKSTRA KALDT-SERIEN

Er den nye fargen av tradisjonelle samlingen DIKSON farge. Med ekstra kaldt serien
fargen blir en mote tilbehør er et verktøy som sikrer kreativitet gjennom spill av
fargeeffekter for den moderne kvinnen.
PLUS-SERIEN:
Allsidighet: DIKSON farge ekstra kaldt serien kan foreslås:
• Hvordan SUPERLETT til lysere i håret opp til 4 toner: fra 7 tone (lys blonde) 10 tone
(ekstra lette blonde). De delikate pastellfarger er diskret og langvarig.
• TONERKASSETTEN etter bleking behandlinger for fargeeffekter mer uttalt "mer"kald".
• Hvordan FARGESTOFF hvit/grå hår (80% hvite hår).
• Å nøytralisere farge HARMONIZER røde nyanser er oransje og gul.
• Interchangeability bruk: kombinasjonen av nyanser med oksiderende emulsjon i flere
volumer kan skille resultatene og utvide omfanget av moten forslagene.
• Enkelhet for gjennomføring av behandling: bruk av nyanse kalde ikke endrer vaner av
den frisør og fargen toning resultater ved å kontrollere og optimal.
• Varigheten av behandlingen farge: fleksible i henhold til behovene og ønskene til
kunden.
• Resultere farge: helt originale og unike i tilpasse.
• Effekten mote gsikret.
nyanser: 7 farger høy merverdi nyskapende pastell oransje "sølv"Aske"IRIISÉ"Rosa
laks"SAND" lilla.
Bruksanvisning: blande forholdet 1:1 ' 5
1. hvordan SUPER-lyn på hår klar Base (fra 7 til 10 TONE TONE) 1:1 ' 5:
• sterk lyn (3-4 toner): oksiderende emulsjon 40 volumer 40-45 minutters lukkertid:;
• for middels lyn (2-3 toner): oksiderende emulsjon 30 volumer 40-45 minutters lukkertid:;
• Hvis det er en første program "i naturlige hår farget noensinne: naturlige hår fra 7 tone
(lys blonde) til 10 (ekstra lette blonde) tone jevnt distribuere blandingen forberedt på
lengder og endene på håret innlevering den på 10/20 minutter. På slutten av
eksponeringstid å forberede det samme fargestoff blandingen og jevnt på røttene' forlate
andre 40-45 minutter posere for.
2. SOM 1:1 BLEKING-TONING BEHANDLING ' 5
• oksiderende emulsjon 10 volumer er 5-20 minutters tid avhengig av intensiteten av
refleksjon du ønsker.
3. som et FARGEBAD for grå hår/grå 1:1 ' 5
• oksiderende emulsjon 20 volumer 20-30 minutters hvile tid.
• på naturlige hår noensinne kokt blandingen jevnt farget røtter lengder og endene på

                               pagina 1 / 2



håret forlate det på 20-30 minutter.
4.1:1 ' 5 SOM KROMATISK HARMONIZER
• oksiderende emulsjon 10 volumer er 5-20 minutters tid avhengig av ønsket refleksjon og
avhengig av porøsitet håret.
• Å motvirke:
• Rød refleks: bruke aske eller sølv nyanser
• Gul glare: bruke nyanse, glitrende sjokolade eller sand oransje gjenskinn: bruke nyanse
aske. •
SISTE BEHANDLING
Flekker er fullført og dens lukkeren er hell varmt vann på håret og emulsify. Skyll hår
grundig før vannet går klart. Følg til syre pH sjampo og bruke en maske for å hindre
oksidering og fargen falmer ' favoriserer en lengre levetid. Redusere lukkerhastigheten
etter perms eller hår rettetang.
Pakken: 120 ml tube.
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