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2 w 1: utlenianie i kolor od?ywka w jednym produkcie

ROCZNICY DIKSON COLOR jest pierwszy 2 in1 utleniania zabarwienie, wynik unikalne
Alchemia klimatyzacja sk?adniki aktywne i barwników
Dzi?ki HYDRA FEEL 3 nowe substancje, wyniki mo?na udowodni? naukowo, dzia?anie
klimatyzacji zrewolucjonizowa? poj?cie Kolorystyka pozwala na stan w?osów podczas
koloryzacji. Tylko ?wiat?o szampon po przep?ukaniu kremu koloryzuj?cego w?osy s?
niesamowicie mi?kkie w dotyku, untangled i przesuwne do grzebienia bez dodatku
konkretnych produktów postu kolorowanki. Hydrafeel 3 jest ro?lin? na aktywny,
ulegaj?cych biodegradacji, który zapewnia optymaln? ochron? i nawil?enie, popraw?
wygl?du w?osów, które pojawiaj? si? zdrowsze i pe?ne cia?a.
Przeciwutleniaczem i anty-aging korzy?ci i wi?ksza pi?kno w?osów s? równie? otrzymane
z oleju arganowego, bogaty w witaminy E (naturalny przeciwutleniacz), który chroni w?osy
przed wolnymi rodnikami. I Krótki opis jagody Goji, uznane w?ród wi?kszo?ci
przeciwutleniacz bogate owoce i dlatego bardzo skuteczny w wykrywaniu starzenia si?
tkanek i w?osów.
BARWIENIA DZIA?ANIA
ROCZNICY DIKSON COLOR jest wynikiem najnowszych preparatów, innowacyjnej
kombinacji i mieszanki pigmentów koloru. Kolor w?osów jest zdecydowa?, ?ywy,
naturalnie pi?kna, zgodnie z najnowszymi trendami w modzie w?osów.
ROCZNICY DIKSON COLOR jest:
najja?niejszy kolor •
• bardziej intensywny kolor
• doskona?y zasi?g szary
• ju? trwa?y kolor
• ?wie?o?? nienaruszone refleks szampon po szampon
odcieniach: CZARNY 1.0, ciemny br?zowy ?redni br?zowy ?wiat?a br?zowy ?wiat?a
br?zowy br?zowy 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ciemny BLOND NAJL?EJSZY br?zowy ciemny blond,
blond ?redni blond ?wiat?o blondynka LNIANE 7.0, 8.0, 9.0, bardzo lekki BLOND BLOND
blondynka dodatkowe ?wiat?o PASTEL 10.0, z?ote ?wiat?o br?zowy blondynka
NAJL?EJSZY z?ote br?zowy 5.3 6.3 ciemny z?oty blond, ciemny z?oty blond, z?oty blond
?redni z?oty blond 7.3 8.3 z?oty blond, LIGHT GOLDEN LIGHT BLOND, BLOND z?oty
bardzo lekki GOLDEN BLONDE 9.3, czarny niebieski niebieski czarny 1.11, czekolada
czekolada 5.06, maho? czerwony BURGUND WI?NIA BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64
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5.03, fioletowy fioletowy 7.77, naturalny blond platynowy blond Platyna naturalne 12.0.
sposób u?ycia: wszystkie niuanse s? stosowane w mieszanie 1:1 (utleniaczem 20/30
tomów), z wyj?tkiem niuans 12.0 1:2 mieszania stosunek, stosowanych w dwie aplikacje
(utleniaczem 40 tomów).
Opakowanie: 120 ml probówce.
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