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DIKSONATURA
Olejki eteryczne z zió? Valtellina

Zbiórek na ponad 50 lat w us?ugi & Dikson fryzjerki, we wspó?pracy z ekologicznych
Edelweiss Instytutu, które od pocz?tku lat 80 kosmetyki laboratorium w pe?nym
poszanowaniu przyrody z naturalnych sk?adników i procesów produkcyjnych oraz
?wiadectwa ro?lin, utworzy? nowy wiersz: DiksoNatura. DiksoNatura jest wynikiem
synergiczne wiedzy i profesjonalizmu tych dwóch rzeczywisto?ci, który przybiera form?
lini? produktów naturalnych poszanowanie filozofii po?wi?cony natury i cz?owieka powrotu
do symbiozie z nim (SYNYS) w p?tli ci?g?ej i niesko?czone. Nasza linia b?dzie
odwo?ywa? si? do coraz bardziej wymagaj?cych klientów i zwraca? uwag? na jako??
naturalnych i przyjaznych surowce i sk?adniki u?ywane. Filozofia ta doprowadzi?a go, aby
utworzy? lini? pochodzenia naturalnego, przygotowane do potrzeb wszystkich rodzajów
w?osów: od tych suszonych, do tych leczonych, kolorowe, t?uszcz do te cienkie, nisk?
obj?to?? i do codziennego u?ytku.
DiksoNatura produkty charakteryzuj? si?:
-Formu?a z zió? i aromatycznych zió?, Valtellina;
-Kompozycja z certyfikowanych sk?adników pochodzenia ro?linnego lub naturalnych;
-Olejki eteryczne;
-wysokie st??enie naturalnych sk?adników aktywnych;
-nie zawieraj? sztucznych substancji zapachowych;
-nie zawieraj? sztucznych barwników;
-braku PEG, silikony, parabenów, olej mineralny i wazelina, parafina, sk?adników
pochodzenia zwierz?cego, formaldehyd, SLS/SLES, EDTA i barwników.
Procesu osmotycznego obs?ugiwane przez patent SYNYS, symbol Symbioza i ci?g?ej
wymiany, które mie?ci si? pomi?dzy elektrowni? a produkt staje si? mo?liwe, poniewa?
wszystkie sk?adniki s? pochodzenia naturalnego. Ro?liny, w?a?ciwie umyte i
oczyszczona, czyli organicznych i nieorganicznych, czystego ?rodowiska wycieki s?
butelkowane w szamponach sprzyjaj?ce proces osmozy pomi?dzy elektrowni? a produktu
spe?nione.
Synergicznych Exchange, co poci?ga za sob? wspó?istnienie i przekszta?canie dwa ró?ne
podmioty, które staj? si? uzupe?niaj?ce. Bardzo dynamiczny proces, w którym exchange
symbiotyczne i wzajemnego wzbogacania sprawi, ?e ro?liny uzyskuje zasady anty-
utleniaczy, które daj?
te aktywne sk?adniki potrzebne aby by?o wyj?tkowe i skuteczne produkt jest zachowa? i
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szamponu. Naturalny proces osmotyczne jest przede wszystkim poprzez:
-intensyfikacja kolor pocz?tkowy, w zale?no?ci od ro?lin pigmentacji zanurzone, lub
nara?enia na nadmierne ciep?o lub ?wiat?a;
-mo?liwe zmiany fizjologiczne i ochrony ro?lin;
-odmiana zapach, dzi?ki kombinacji olejków eterycznych i ?ywych ro?lin.
W leczeniu wszystkich rodzajów w?osów:
-do w?osów suchych;
-dla t?ustych w?osów;
-do w?osów normalnych;
-dla cienkich w?osów bez obj?to?ci;
-kolorowe w?osy i traktowane;
-dla skóry anomalii.
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