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DIKSONATURA
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Muster i mer än 50 år i tjänst & Dikson av frisören, i samarbete med ekologiska Institutet
Edelweiss, som sedan början av åren 80 kosmetika laboratory drift med full respekt för
naturen med naturliga ingredienser och tillverkningsprocesser och växt certifikat, skapa en
ny rad: DiksoNatura. DiksoNatura är resultatet av synergistisk kunskap och
professionalism av dessa två verkligheter som sker i form av en naturlig produktlinje
respektera en filosofi som är hängiven till naturen och människans återgå till ett
symbiotiskt förhållande med det (SYNYS) i en kontinuerlig slinga och oändliga. Vår linje
kommer att överklaga till en alltmer krävande kundkrets och uppmärksamma kvalitet
naturliga och miljövänliga råvaror och ingredienser används. Denna filosofi har lett honom
att skapa en linje av naturligt ursprung beredd att passa alla hårtyper: från torkade
sådana, att de behandlade, färgade, fett upp till tunna sådana, dålig volym och till vardags.
DiksoNatura produkter kännetecknas av:
-formel med örter och aromatiska örter i Valtellina;
-komposition med certifierade ingredienser av vegetabiliskt ursprung eller naturlig;
-eteriska oljor;
-hög koncentration av naturliga aktiva ingredienser;
-innehåller inga konstgjorda doftämnen;
-innehåller inga konstgjorda färg;
-avsaknad av PEG, silikoner, parabener, mineralolja och vaselin, paraffin, animaliska
ingredienser, formaldehyd, SLS/SLES, EDTA och färgämnen.
Osmotiska processen stöds av patent SYNYS, symbol för symbios och kontinuerlig
exchange som passar mellan fabriken och produkten är möjlig eftersom alla ingredienser
är naturligt ursprung. Växter, ordentligt tvättad och sanerade, dvs organiska och
oorganiska, ren miljö spill är tappas upp i schampon som gynnar en process av osmos
mellan fabriken och produkten träffade.
Synergistisk Exchange som innebär samexistens och omvandla två olika entiteter som
blivit kompletterande. En mycket dynamisk process där symbiotiska utbyte och ömsesidigt
berikande kommer att göra växten förvärvar de principer anti-oxidanter som ger
hålla och schamponering är lämpligt att dessa aktiva ingredienser som behövs för att göra
det unikt och effektiv produkt. Den naturliga osmotiska processen är bl.a:
-intensifiering av startfärgen, beroende på anläggning pigmentering nedsänkt eller
exponering för stark värme eller ljus;
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-en eventuell fysiologisk förändring och bevarande av anläggningen.
-en variant av doft, tack vare kombinationen av eteriska oljor och den levande växten.
En behandling för alla typer av hår:
-för torrt hår;
-för fet hår;
-för normalt hår;
-för fint hår utan volym;
-för färgat hår och behandlas;
-för huden anomalier.
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