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DIKSOWAVES

najbardziej innowacyjne i pionierskie nowe spojrzenie moda efekty z falami
Trwa?a ondulacja zabiegu, który trwa 8 tygodni. Zasilany przez keratyny, zachowuje stan
dobrego samopoczucia i integralno?ci w?osy. DIKSOWAVES WAVEACTIVE staje si?
moda dzi?ki Spin Up, innej metody, nowe narz?dzie do produkcji fale na w?osach,
podpisane przez Filippo Sepe. Keratyna w ka?dy dostaje produkowane wewn?trz
naskórka i ustala si? na wale w?osów do regeneracji skuteczne i wyra?ne, przynosz?c
od?ywianie w?ókna w?osów.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE macha leczenie po??czeniu synergistycznie 4 wydajno?ci
produktów:
1. macha cieczy z keratyny.
Aby by? spryskane bezpo?rednio na w?osach praktycznej dyszy, stanowi pierwszy etap
leczenia macha.
2. pami?ci SPRAY z keratyny.
W drugim etapie na formularzu, do w?osów, trwa?a ondulacja leczenie, przechowuje si? w
Spin Up. Dysza zraszaj?ca u?atwia rozk?ad produktu na w?osy na ca?ej.
3. elastyczne OD?YWK? z keratyn?.
Wa?nym uzupe?nieniem przywrócenie w?osów naturaln? mi?kko?? i elastyczno?? do
zrównowa?onego ruchu. Jest trzecim kroku ondulacji leczenia.
4. elastyczne CURL CURL REVIVER SPRAY z keratyny.
Aby u?y? po?ow? suszone, po trwa?ej ondulacji i leczenia po ka?dym myciu, lub suche
w?osy, aby poprawi? i utrzyma? efekt "ruch".
opakowania: butelki 500 ml.
sposób u?ycia:
ROZP?DZAJ? SI? METODA. MI?KKIE RUCHY.
-Nosi? r?kawiczki.
-Po musia? oczy?ci? w?osy, wyp?uka? i osuszy? r?cznikiem. Cz??ciowo suche, aby
usun?? nadmiar wody.
-Grzebie?. Na ?rednich i d?ugich w?osów spray
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 macha cieczy na d?ugo?ci, aby umo?liwi? przed
perming wch?anianie produktu.
-Wybierz kosmyki w?osów grubo?ci i szeroko?ci w zale?no?ci od wyników, które chcesz.
Umie?? ko?cówk? blokady etamina i roll SPIN UP wybra? do tego g?ównego.
-Usun?? SPIN UP rany i zatrzyma? w?os z spinki do w?osów dziób SPIN UP.
-Zako?czy? przygotowania nad g?ow?.
-Izolat kontur twarzy i szyi i Wype?nij aplikacj? DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1.
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Macha cieczy rozpylania obficie na w?osy na ca?ej.
-Dla ?rednio-d?ugie w?osy dostaw od 30 do 40 ml produktu (40 posypane o).
-Pozostawi? na 10 minut i sp?uka?, od 3 do 5 minut, z bardzo niskie ci?nienie wody.
Delikatnie PRZETRZE? w?osy r?cznikiem i spray od 50 do 70 ml DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE n ° 2 pami?? na ca?e w?osy. Pozostawi? na 5-10 minut w zale?no?ci od
intensywno?ci po??danego rezultatu. Uwolnienie w?osów z w?osów Clip Ustniki SPIN UP i
sp?uka? dok?adnie i energicznie jej w?osy.
Zastosowa? DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 elastyczne od?ywka, pozostawi? na
kilka minut i ponownie sp?uka?. DAB i post?powa? z suszark? z dyfuzorem suszarka do
w?osów. Je?li chcesz, w ?rodku lub na ko?cu suszenia, stosuje si?, w zale?no?ci od
d?ugo?ci w?osów, od 8 do 12 DIKSOWAVES tryska. WAVEACTIVE n ° 4 elastyczne
loków sprawiaj?, ?e bardziej elastyczne i okre?lonych ruchów. Leczenie DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE mo?na z?agodzi? skutki czerwone lub czarne w?osy. Faliste efekt
utrzymuje si? przez 8 tygodni.
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