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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Încre?i tratament cu acid hialuronic, keratina si amino acid complex reconstructiva
O tehnologie inovatoare în spatele nou tratament de uniformizare propuse de Dikson,
respect total pentru starea de s?n?tate a p?rului, permite u?urin?a de utilizare ?i un efect
de durat? (8 saptamani). Formula sa face netezirea proces sigure si potrivite pentru toate
tipurile de p?r, atât naturale cât ?i tratate. Activarea substan?e asigura o încre?i ?i o
reconstruc?ie de p?r în timpul procesului de îndreptare. Cu tratament DIKSOLISS.
LISSACTIVE parul dovedesc frumos neted, hidratat si matasoasa la atingere.
Ingredientele active din formulele sunt:
ACID HIALURONIC 1.
Abilitatea de a cuprinde un num?r mare de molecule de ap? ?i pentru a preveni
deteriorarea celulelor tulpina leziuni ale ?esuturilor, revine dreptul de aprovizionare din p?r
natural.
2. KERATINA
Devine în interiorul cuticula ?i este fixat pe arborele de p?r pentru succes regenerarea
parului, hr?nirea p?rului dup? aplicarea tratamentului crema de netezire.
3. PRODEW 500
Un aminoacid complexe interactiunea retreaders da un impuls de energie ?i vitalitate
p?rului fibre mai nestructurate ?i restaurarea dreapta conditii de umiditate, puterea ?i
textura.
4. PIRUVATI
Este derivat din acidul piruvic, în mod natural apar s?ruri în miere, otet, fructe fermentate si
mere ?i Dispunând de o ac?iune puternic keratolitic. Piruvati con?ine exclusiv în
DIKSOLISS formula. LISSACTIVE n ° 2 crema de netezire tratament pentru a încuraja
ini?iativele de netezire.

Produse de DIKSOLISS. LISSACTIVE sunt formulate f?r? PARABENI ?i
FORMALDEHID?.
Linia este format din:
PRE-TRATAMENT SAMPON DE NETEZIRE
Cur??? p?rul u?or ?i le preg?te?te la etapele ulterioare de tratament de uniformizare anti-
încre?i. Pentru a fi utilizate numai în combina?ie cu tratamentul crema de netezire.
ambalare: flacon 500 ml.
TRATAMENT CREMA DE NETEZIRE
Inima de DIKSOLISS tratament. LISSACTIVE, buna de p?r se reconstituie în acela?i timp.
ambalare: flacon de 1000 ml.
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CONSOLIDAREA POST DE BALSAM TRATAMENT DE INDREPTARE
Ultima treapt? de tratament DIKSOLISS. LISSACTIVE, completeaza efectul de
restructurare pe par si lasa-le vizibil s?n?tos, str?lucitor ?i m?t?sos.
ambalare: flacon 500 ml.
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