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DIKSON COR ANIVERSÁRIO
2 em 1: oxidação e cor condicionador em um único produto

DIKSON cor aniversário é a primeira coloração de oxidação 2 in1, o resultado de uma
alquimia única condicionado ingredientes, ativos e corantes
CONDICIONAMENTO de ação graças a HYDRA sentir 3 novas substâncias, o resultado
podem ser demonstradas cientificamente, revolucionar o conceito de colorir permitindo-
lhe cabelo condição durante a coloração. Só um shampoo luz após enxaguar o creme de
coloração de cabelo são incrivelmente macio ao toque, pente de desembaraçar e
deslizante para sem adição de produtos específicos pós coloração. 3 Hydrafeel é um
planta com base ativa, biodegradável, que garante a hidratação e proteção ideal,
melhorando a aparência do cabelo, que aparecem mais saudável e cheio de corpo.
Antioxidante e anti-envelhecimento benefícios e maior beleza do cabelo também são
obtidos com óleo de Argan, rico em vitamina E (antioxidante natural), que defende o
cabelo dos radicais livres. E resumo das bagas de Goji, reconhecidos entre os maioria
dos frutos ricos de antioxidante e, portanto, muito eficazes na luta contra o
envelhecimento dos tecidos e cabelos.
AÇÃO DE COLORAÇÃO
DIKSON cor aniversário é o resultado de formulações de ponta, combinações inovadoras
e misturas de pigmentos de cor. A cor do cabelo é decidido, animada, naturalmente bela,
em consonância com as últimas tendências da moda de cabelos.
DIKSON cor aniversário é:
• cores mais brilhantes
• cor mais intensa.
• perfeita cobertura cinza
• mais cor duradoura
• xampu de reflexos intactos de frescor após o xampu
máscaras: 1.0 preto, escuro castanho médio marrom luz marrom luz marrom marrom 3.0,
4.0, 5.0, 6.0 loiro mais leve marrom escuro louro escuro, louro médio loira luz loira linho
7.0, 8.0, 9.0, VERY LIGHT loiro loiro loira EXTRA LIGHT PASTEL 10.0, luz dourada
marrom loira mais leve dourado marrom 5,3 6.3 louro escuro dourado, louro escuro
dourado, dourado loira médio dourado 7.3 de loira 8.3 loira dourada luz dourada luz loura,
GOLDEN loiro muito luz dourada loira 9.3, preto azul azul preto 1.11, 5,06 CHOCOLATE
chocolate, mogno vermelho Borgonha BROWN CHERRY vermelho cereja, 5.5 66,64
5,03, roxo roxo 7,77, NATURAL loira platina PLATINUM BLONDE NATURAL 12.0.
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instruções de uso: todas as nuances são aplicáveis na mistura 1:1 (volumes de oxidante
20/30), exceto a nuance 12.0 1:2, relação, aplicável em duas aplicações (volumes de
oxidante 40) de mistura.
Embalagem: tubo de 120 ml.
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