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DIKSON COLOR ANIVERSARE
2 în 1: balsam de oxidare ?i de culoare într-un singur produs

DIKSON COLOR aniversare este prima 2 in1 oxidarea colora?ie, rezultatul de o alchimie
unic conditionat ingrediente, activ? ?i coloran?i
CONDI?IONAT de ac?iune datorit? HYDRA simt 3 substan?e noi, rezultatele poate fi
demonstrat? ?tiin?ific, revolu?iona conceptul de colorat permi?ându-v? s? condi?ie de p?r
în timp ce colora?ia. Doar un sampon u?oar? dup? cl?tirea p?rului colorant crema sunt
uimitor de moale la atingere, deslu?ite ?i alunecare s? pieptene f?r? adaos de produse
specifice post colorat. Hydrafeel 3 este o pe baz? de plante active, biodegradabile, care
asigur? protec?ia optim? ?i hidratare, îmbun?t??irea aspectul de p?r, care par mai sanatos
si plin de organism.
Antioxidant si anti-imbatranire beneficii ?i mai mare frumusetea de p?r sunt, de asemenea,
ob?inute cu ulei de Argan, bogat in vitamina E (natural antioxidant), care ap?r? parul de
radicalii liberi. ?i rezumat al Goji pomu?oare, recunoscute printre cele mai multe fructe
bogate antioxidante ?i, prin urmare, foarte eficient în contracararea procesul de
îmb?trânire a ?esuturilor ?i p?r.
AC?IUNEA DE COLORARE
DIKSON COLOR aniversare este rezultatul de ultim? or? formul?ri, combina?ii inovatoare
?i amestecuri de pigmenti de culoare. Culoarea parului este decis, plin de via??, în mod
natural frumos, în concordan?? cu ultimele tendin?e în moda parul.
DIKSON COLOR aniversare este:
• mai str?lucitoare de culoare
• culoare mai intensa
• acoperire perfecta gri
• culoare mai lung? durat?
• prospe?imea intacte reflexe sampon dupa sampon
nuante: NEGRU 1.0, întuneric maro mediu maro lumina maro lumina maro maro 3.0, 4.0,
5.0, 6.0 DARK BLOND mai usor maro inchis blonda, blonda MEDIUM BLONDE lumina
blonda 7.0 in, 8.0, 9.0, foarte LIGHT BLOND BLOND blond EXTRA lumina PASTEL 10.0,
lumina AURIE maro blonda usor auriu maro 5.3 6.3 blonda auriu inchis, DARK blond
GOLDEN, Golden blonda MEDIUM GOLDEN blond 7.3 8.3 blond auriu, LIGHT GOLDEN
LIGHT BLOND, GOLDEN BLOND foarte LIGHT GOLDEN blonda 9.3, BLACK BLUE
albastru negru 1.11, 5.06 ciocolata ciocolata, mahon rosu VISINIU CHERRY BROWN
CHERRY RED, 5.5 66.64 5.03, purple violet 7.77, NATURAL blonda blonda de platin?
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platin? naturale 12.0.
modul de utilizare: toate nuan?ele sunt aplicabile în amestec 1:1 (oxidant 20/30 volume),
cu excep?ia nuan?? 12.0 1:2 amestecarea raportul, aplicabile în dou? aplica?ii (oxidant 40
volume).
Ambalaj: tub de 120 ml.
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