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DIKSOWAVES

najinovatívnejšie a priekopnícke nové vyzera? módne vplyvy s vlnami
Trvalá lie?ba, ktorá trvá 8 týžd?ov. Pohá?aný keratín, zaváraniny stav pohody a integrita
vlasov. DIKSOWAVES WAVEACTIVE sa stáva módny v?aka to?i? hore, inú metódu, nový
nástroj na výrobu vlny vo vlasoch, podpísané Filippo Sepe si. Keratín v každej vyrobené
dostane vo vnútri vlasovej kutikuly a je uchytené na hriadeli vlasy pre ú?inné a vidite?né
regeneráciu, prináša výživa pre vlasové vlákno.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE je mávanie lie?ba kombináciou synergicky 4 výkon
produktov:
1. MÁVA tekuté sprej s keratínom.
Strieka priamo na vlasy s praktickým rozprašova?om, predstavuje prvý krok máva lie?by.
2. pamä? sprej s keratínom.
Druhý krok formulár uvedený na vlasy, trvalá lie?ba, Obchody s to?i? hore. Tryska
u?ah?uje distribúciu výrobku po?as vlasy.
3. elastické kondicionér s KERATÍNOM.
Nevyhnutným doplnkom obnovi? vlasy prírodné jemnos? a pružnos? vyváženého pohybu.
Je tretí krok predstavuje lie?bu.
4. elastické CURL CURL REVIVER sprej s KERATÍNOM.
Polovica sušené po mávanie a lie?ba po každom umytí, alebo suché vlasy na zlepšenie a
udržanie ú?inku "pohyb".
balenie: f?aše 500 ml.
spôsob použitia:
ROZTO?ENÍ METÓDA. JEMNÉ POHYBY.
-Noste rukavice.
-Po o?istení vlasy, opláchnu? a Vymaž uterákom. ?iasto?ne suchý, odstrá?te prebyto?nú
vodu.
-Hrebe?. Na stredné a dlhé vlasy, sprej
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 máva kvapaliny na d?žky umožni? pre-OS-perming-
absorpcie lieku.
-Vyberte pramienky vlasov hrúbky a šírky v závislosti na požadovaný výsledok. Umiestnite
špi?ku zámok tenká a zrolova? SPIN vybral až na kore?.
-Odstránenie TO?I? do rany a zastavenie vlasov prame? vlasov sponkami zobák TO?I?
hore.
-Dokon?i? prípravy na hlavu.
-Izolova? kontúry vašej tváre a krku a dokon?i? DIKSOWAVES aplikáciu. WAVEACTIVE n
° 1. Máva kvapalina postrek hojne v vlasy.
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-Pre stredné až dlhé vlasy dodáva? od 30 do 40 ml lieku (40 pokropil o).
-Nechajte pôsobi? 10 minút a opláchnu?, 3 až 5 minút, s ve?mi nízky tlak vody. Jemne
DAB vlasy uterákom a sprej od 50 do 70 ml DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 2 pamäte
po celej hlave vlasy. Nechajte pôsobi? 5 až 10 minút v závislosti na intenzite požadovaný
výsledok. Uvo?nenie vlasy z vlasov Clip náustky TO?I? hore a opláchnite dôkladne a silno
jej vlasy.
Použi? DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 elastické kondicionéru, nechajte pôsobi? pár
minút a opláchnite znova. DAB a pokra?ujte vysušené vlasy suši?ky difúzor. Ak chcete, v
strede alebo na konci sušenia, uplat?ujú, v závislosti na d?žke vlasov, 8-12
DIKSOWAVES prúdoch. WAVEACTIVE n ° 4 elastické Curl aby bolo viac flexibilné a
definovaných pohybov. DIKSOWAVES lie?ba. WAVEACTIVE môžu zmierni? ú?inky
?ervená alebo ?ierna farbené vlasy. Zvlnené ú?inok trvá 8 týžd?ov.
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