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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Elektryzowaniu si? w?osów leczenia kwasu hialuronowego, keratyny i
rekonstrukcyjnej kompleks aminokwasów
Innowacyjna technologia za nowego zabiegu wyg?adzania, zaproponowane przez Dikson,
w ca?ym szacunkiem dla zdrowia w?osów, co umo?liwia ?atwo?? u?ycia i d?ugotrwa?y
efekt (8 tygodni). Jego formu?a sprawia, ?e wyg?adzanie procesu bezpieczne i
odpowiednie dla wszystkich rodzajów w?osów, zarówno naturalne, jak i leczonych.
Aktywacji substancji zapewnienia elektryzowaniu si? w?osów i odbudowy w?osów
podczas prostowania procesu. Z leczenia DIKSOLISS. LISSACTIVE w?osy okazuj? si?
pi?knie g?adka, nawil?ona i jedwabiste w dotyku.
Sk?adniki aktywne w formu?ach s?:
KWAS HIALURONOWY 1.
Mo?e obejmowa? du?? liczb? cz?steczek wody i zapobiec uszkodzeniu komórek tkanki
urazy, zwroty, dostarczone przez prawo naturalne w?osy.
2. KERATYNY
Dostanie si? naskórka i ustala si? na wale w?osów do udanej regeneracji w?osów,
od?ywia w?osy po zabiegu krem wyg?adzaj?cy.
3. PRODEW 500
Kwas amino z?o?onych interakcji retreaders daj?c impuls energii i witalno?ci do bardziej
bez struktury w?ókien w?osów i przywrócenie odpowiednich warunkach wilgoci, si?y i
tekstury.
4. PIRUVATI
Jest pochodn? Kwas pirogronowy, naturalnie wyst?puj?cych soli, miód, ocet,
sfermentowanych owoców i jab?ka i oferuje silne dzia?anie keratolityczne. Piruvati zawiera
wy??cznie w formule DIKSOLISS. LISSACTIVE n ° 2 krem wyg?adzaj?cy zabieg
zach?cenie dzia?anie wyg?adzania.

DIKSOLISS produktów. LISSACTIVE s? sformu?owane bez PARABENÓW i
formaldehydu.
W sk?ad linii wchodz?:
WYG?ADZAJ?CY SZAMPON OBRÓBKI WST?PNEJ
Delikatnie oczyszcza w?osy i przygotowuje je w pó?niejszych etapach zabiegu
wyg?adzania przeciw elektryzowaniu si? w?osów. Do stosowania tylko w po??czeniu z
leczeniem krem wyg?adzaj?cy.
opakowanie: butelka 500 ml.
KREM WYG?ADZAJ?CY ZABIEG
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Centrum leczenia DIKSOLISS. LISSACTIVE, g?adkie w?osy rekonstrukcja go w tym
samym czasie.
opakowanie: butelka 1000 ml.
WZMACNIAJ?CA OD?YWKA POST PROSTOWANIA LECZENIE
Ostatni krok leczenia DIKSOLISS. LISSACTIVE, zako?czeniu restrukturyzacji wp?yw na
w?osy i pozostawia je wyra?nie zdrowe, b?yszcz?ce i jedwabiste.
opakowanie: butelka 500 ml.
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