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DIKSON COR SÉRIE EXTRA FRIO

É a nova cor da coleção tradicional DIKSON cor. Com EXTRA série frio cor torna-se uma
moda acessório é uma ferramenta que garante a criatividade através de jogos de efeitos
cromáticos para a mulher moderna.
A GAMA PLUS:
Versatilidade: DIKSON cor EXTRA frio série podem ser proposta:
• COMO SUPERLIGHT para clarear o cabelo até 4 tons: do Tom 7 (louro claro) 10 Tom
(loira extra leve). Os delicados tons pastel são discretos e de longa duração.
• TONER após o branqueamento tratamentos quanto a efeitos cromáticos mais
pronunciados ' mais "frio".
• Como corante branco/cinza cabelo (80% branco cabelo).
• COMO neutralizar os tons de cor HARMONIZER vermelho é laranja e amarelo.
• Intercambialidade de utilização: a combinação de tons com emulsão em vários
volumes de oxidação permite diferenciar os resultados e ampliar o leque de propostas de
moda.
• Simplicidade de execução do tratamento: o uso de nuance fria não muda os hábitos
do cabeleireiro e cor tonificação resultados fazendo certo e ideal.
• Duração da cor tratamento: flexível de acordo com as necessidades e desejos do
cliente.
• Resultar cor: absolutamente original e único no Customizing.
• Efeito moda gassegurada.
máscaras: 7 cores pastel inovadoras de alto valor agregado laranja 'prata' cinza rosa
salmão 'IRIISÉ' 'Areia' roxa.
instruções de uso: mistura de proporção 1:1 ' 5
1. como SUPER clareamento em cabelos com BASE clara (de 7 a 10 Tom Tom) 1:1 ' 5:
• forte mitigação (3-4 tons): 40 volumes da emulsão oxidante 40-45 minutos, a velocidade
do obturador:;
• para médio lightening (2-3 tons): 30 volumes da emulsão oxidante 40-45 minutos, a
velocidade do obturador:;
• Se for um primeiro pedido ' é em cabelo natural colorido já: cabelo natural de Tom 7
(louro claro) para 10 Tom (loira extra leve) distribua uniformemente a mistura preparada
em comprimentos e pontas dos cabelos, deixando-a por 10/20 minutos. No final o tempo
de exposição ' para preparar a mesma mistura de corante e espalhe uniformemente sobre
as raízes' deixando outros 40-45 minutos posando para.
2. COMO O TRATAMENTO DE BRANQUEAMENTO-TONIFICAÇÃO DE 1:1 ' 5
• emulsão de 10 volumes de oxidação é o tempo de processamento de 5 a 20 minutos
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dependendo da intensidade da reflexão que você quer.
3. como uma tintura para cabelo cinza/cinza 1:1 ' 5
• oxidante 20 volumes da emulsão tempo de descanso 20-30 minutos de.
• em cabelo natural já cozido mistura uniformemente colorido dos raízes comprimentos e
pontas dos cabelos, deixando-a por 20-30 minutos.
4.1:1 ' 5 COMO HARMONIZER CROMÁTICA
• emulsão de 10 volumes de oxidação é o tempo de processamento de 5 a 20 minutos
dependendo da reflexão desejada e dependendo da porosidade do cabelo.
• Para neutralizar:
• Reflexo vermelho: usar cinza ou tons de prata
• Amarelo brilho: use o nuance, chocolate cintilante ou areia brilho laranja: use as cinzas
de nuance. •
TRATAMENTO FINAL
A coloração é completa e o obturador é derramar água quente sobre os cabelos e
emulsionar. Enxague o cabelo completamente até que a água saia clara. A seguir ao
xampu de pH ácido e aplicar uma máscara para evitar a oxidação e desvanecimento da
cor ' favorecendo uma vida de serviço mais longa. Reduza a velocidade do obturador
depois da permanente ou do alisamento.
Embalagem: tubo de 120 ml.
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