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DIKSON farba výro?ie je prvé 2 in1 oxida?né zafarbenie, výsledkom unikátne alchýmia
Klimatizácia aktívnych zložiek a farbivá
Klimatizácia akcie v?aka HYDRA FEEL 3 nové látky, výsledky preukázaná vedecky,
prevrat koncept sfarbenie umož?uje stav vlasov, farbenie. Len svetlo šampón po
opláchnutí vlasov farbivá krém sú úžasne mäkké na dotyk, untangled a posuvné na
hrebe? bez pridania špecifických výrobkov príspevok sfarbenie. Hydrafeel 3 je závod
založený aktívny, biologicky odbúrate?ný, ktorý zais?uje optimálnu ochranu a hydratáciu,
zlepšuje vzh?ad srsti, ktorý sa objaví zdravšie a plné telo.
Antioxida?né a anti-aging výhody a vä?šiu krásu vlasov aj získaných s arganového oleja,
bohatý na vitamín E (prírodný antioxidant), ktorý chráni vlasy pred vo?nými radikálmi. A
súhrn bobule goji, uznávaný medzi najviac antioxidantov bohaté ovocie a preto ve?mi
ú?inné proti starnutiu tkanív a vlasy.
FARBENIE AKCIA
DIKSON farba výro?ie vyplýva z formulácie rezanie-hrana a inovatívne kombinácie zmesi
farebných pigmentov. Farba vlasov je rozhodnuté, živý, prirodzene krásna, v súlade s
najnovšími trendmi v vlasy móda.
VÝRO?IE DIKSON farieb je:
• najjasnejšie farby
• intenzívnejšiu farbu
• perfektné gray pokrytie
• dlhšie trvajúce farbu
• sviežos? neporušené reflexy šampón po šampón
odtiene: 1.0 ?ierna, tmavo hnedá stredne hnedá svetlo hnedá svetlo hnedá hnedá 3.0,
4.0, 5.0, 6.0 DARK BLOND NAJSVETLEJŠIA hnedá tmavo BLOND, blond a stredne
BLOND svetla BLOND ?ANOVÝ 7.0, 8.0, 9.0, ve?mi ?ahký BLOND BLOND BLONDÍNA
EXTRA LIGHT PASTEL 10.0, zlaté svetlo HNEDÉ BLOND NAJ?AHŠÍ zlaté HNEDÉ 5.3
6.3 tmavo zlatá BLOND, tmavo zlatá BLOND, zlaté blond stredne zlatá BLOND 7.3 8.3
zlatá BLOND, svetlo ZLATÝ LIGHT BLOND, zlaté BLOND ve?mi ?ahký ZLATÝ BLOND
9.3, ?ierna modrá modrá ?ierna 1.11, ?okoláda ?okoládové 5.06, mahagón ?ervená
BURGUNDY CHERRY BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64 5,03, fialová FIALOVÝ 7,77,
prírodné BLONDÍNA PLATINOVÁ BLONDÍNA PLATINUM prírodné 12,0.
návod na použitie: všetky nuansy sú použite?né pri miešaní 1:1 (oxida?né 20/30
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zväzkov), s výnimkou nuansy 12,0 1:2, miešanie pomeru, v dvoch aplikácií (oxida?né 40
zväzky).
Balenie: 120 ml skúmavky.
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