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Reunir mais de 50 anos no serviço & Dikson de cabeleireiro, em colaboração com o
Edelweiss Instituto ecológica, que desde o início do laboratório de 80 cosméticos dos
anos operando no pleno respeito da natureza com ingredientes naturais e processos de
fabricação e planta certificados, criar uma nova linha: DiksoNatura. DiksoNatura é o
resultado de conhecimento sinérgico e profissionalismo destas duas realidades, que
assume a forma de uma linha de produtos naturais, respeitando uma filosofia dedicada à
natureza e o retorno do homem para uma relação simbiótica com ele (SYNYS) em um
loop contínuo e infinito. Nossa linha vai apelar para uma clientela cada vez mais exigente
e atento à qualidade natural e ecológico de matérias-primas e ingredientes utilizados.
Esta filosofia levou-o para criar uma linha de origem natural, preparada para atender
todos os tipos de cabelo: dos secos, para esses tratados, colorido, gordura até fininhas,
volume de pobre e para o uso diário.
DiksoNatura produtos caracterizam-se por:
-fórmula com ervas aromáticas e ervas aromáticas de Valtellina;
-composição com ingredientes certificados de origem vegetal ou natural;
-óleos essenciais;
-alta concentração de princípios activos naturais;
-Não contém fragrâncias artificiais;
-não contêm coloração artificial;
-ausência de PEG, silicones, parabenos, óleo mineral e vaselina, parafina, ingredientes
de origem animal, formaldeído, SLS/SLES, EDTA e corantes.
O processo osmótico apoiado por patente SYNYS, símbolo de simbiose e intercâmbio
contínuo que se encaixa entre a planta e o produto é feito possível porque todos os
ingredientes são de origem natural. Plantas, devidamente lavadas e higienizadas, ou seja,
orgânicas e inorgânicas, puros derrames ambientais são engarrafados em xampus,
favorecendo um processo de osmose entre a planta e o produto que conhecemos.
Exchange sinérgico que implica a coexistência e transformando a duas entidades
diferentes que se tornam complementares. Um processo altamente dinâmico, no qual
troca simbiótica e enriquecimento mútuo fará a planta adquire os anti-oxidantes de
princípios que dão
manter e lavagem é apropriado para aqueles ingredientes ativos necessários para torná-
lo único e eficaz do produto. O processo osmótico natural é nomeadamente através de:
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-intensificação da cor inicial, dependendo da pigmentação de planta imergido, ou
exposição ao calor excessivo ou luz;
-uma possível mudança fisiológica e conservação das plantas;
-uma variação da fragrância, graças à combinação de óleos essenciais e a planta da vida.
Um tratamento para todos os tipos de cabelo:
-para cabelos secos;
-para cabelos oleosos;
-para cabelos normais;
-para cabelos finos sem volume;
-para cabelo de cor e tratada;
-anomalias da pele.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

