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Convocare pentru mai mult de 50 de ani în serviciul & Dikson de coafor, în colaborare cu
Edelweiss Institutul ecologic, care, la începutul anilor 80 cosmetice laborator de
func?ionare cu respectarea deplin? a naturii cu ingrediente naturale ?i procesele de
fabrica?ie ?i certificate de plante, crea?i o nou? linie: DiksoNatura. DiksoNatura este
rezultatul sinergice cuno?tin?e ?i profesionalism de aceste dou? realit??i care ia forma de
o linie de produse naturale, respectand o filozofie dedicate naturii ?i omului întoarcerea la
o rela?ie de simbioz? cu ea (SYNYS) într-o bucl? continu? ?i infinit. Linia noastra va apela
o clientel? ce în ce mai exigen?i ?i aten?i la calitatea naturale ?i ecologice de materii prime
si ingrediente folosite. Aceast? filozofie a condus-l pentru a crea o linie de origine natural?,
preg?tit pentru a se potrivi toate tipurile de par: din cele uscate, pentru acele tratate,
colorate, fat pân? la cele subtiri, volumul s?raci ?i pentru utilizarea de zi cu zi.
Produsele DiksoNatura sunt caracterizate prin:
-formule cu plante medicinale ?i aromatice din Valtellina;
-compozi?ia cu ingrediente certificate de origine vegetal? sau naturale;
-uleiuri esen?iale;
-concentra?ia mare de ingrediente active naturale;
-nu con?in arome artificiale;
-nu con?in coloran?i artificiali;
-lipsa de CUIER, silicon, parabeni, uleiuri minerale ?i petrolatum, parafin?, ingrediente de
origine animal?, formaldehid?, SLS/SLES, EDTA ?i coloran?i.
Procesului osmotic sus?inut? de brevet SYNYS, simbol al simbioz? ?i schimb continuu,
care se potrive?te între plante ?i produsul este posibil pentru ca toate ingredientele sunt de
origine natural?. Plante, în mod corespunz?tor sp?late ?i sanitized, adic? organice ?i
anorganice, pur mediu asamblarii sunt îmbuteliat? în ?ampoane, favorizând un proces de
osmoza între plante ?i produsul s-a întâlnit.
Schimb sinergice, ceea ce înseamn? coexisten?a ?i transformarea dou? entit??i diferite,
care a devenit complementare. Un proces extrem de dinamic, în care schimbul simbiotice
?i îmbog??ire reciproc? va face planta dobânde?te principiile anti-oxidanti, care dau
P?stra?i ?i samponare este corespunz?toare pentru aceste ingrediente active necesare s?-
l fac? produsul unic ?i eficient. Procesul natural de osmotic este în special prin:
-intensificarea culorii plecare, in functie de planta pigmentare cufundat, sau expunerea la
c?ldur? excesiv? sau lumina;
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-o posibil? schimbare fiziologice ?i conservarea plantelor;
-o varia?ie de parfum, datorit? combina?iei de uleiuri esen?iale ?i de plante vii.
Un tratament pentru toate tipurile de par:
-pentru p?r uscat;
-pentru par gras;
-pentru parul normal;
-pentru par fin fara volum;
-pentru p?r de culoare ?i tratate;
-pentru pielea anomalii.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

