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DIKSON FÄRG ÅRSDAGEN
2 i 1: oxidation och färg balsam i en produkt

DIKSON färg årsdagen är första 2 in1 oxidation färgning, resultatet av en unik alkemi
konditionering ingredienser, aktiva och färgämnen
KONDITIONERING ACTION tack vare HYDRA känner 3 nya ämnen, resultaten kan
bevisas vetenskapligt, revolutionera begreppet färg så att du kan villkora hår medan
färga. Bara ett ljus schampo efter sköljning hår färga grädden är otroligt mjuk, untangled
och skjutbara till kam utan tillsats av särskilda produkter inlägget färg. Hydrafeel 3 är en
växtbaserade aktiv, biologiskt nedbrytbart, som garanterar optimalt skydd och släckning,
förbättring av hår, som förefaller friskare och full av kroppen.
Antioxidant och anti-åldrande fördelar och större skönhet av håret fås också med
arganolja, rik på vitamin E (naturlig antioxidant), som skyddar håret från fria radikaler. Och
sammanfattning av Goji bär, erkänd bland de mest antioxidant rika frukterna och därför
mycket effektivt med att motverka åldrande vävnader och hår.
FÄRGA ÅTGÄRDER
DIKSON färg årsdagen är resultatet av avancerad formuleringar, innovativa kombinationer
och blandningar av färgpigment. Hårfärg är beslutade, livlig, naturligt vacker, i linje med de
senaste trenderna inom hårmode.
DIKSON färg årsdagen är:
• ljusaste färg
• mer intensiv färg
• perfekt grå täckning
• längre varaktig färg
• friskhet intakt reflexer schampo efter schampo
nyanser: SVART 1.0, mörk brun MEDIUM brun LJUSBRUN LJUSBRUN brun 3.0, 4.0,
5.0, 6.0 mörka BLOND lättaste brun MÖRKBLOND, blondin MEDIUM BLONDE ljus blond
STICKELHÅRIG 7.0, 8.0, 9.0, mycket ljus BLOND BLOND BLONDE EXTRA ljus
PASTELL 10,0, gyllene ljus brun blond lättaste gyllene brun 5,3 6,3 gyllene
MÖRKBLOND, gyllene MÖRKBLOND, Golden blonde MEDIUM GOLDEN BLONDE 7,3
8.3 GOLDEN BLONDE ljus gyllene ljus BLOND, gyllene BLOND mycket lätt gyllene blond
9.3, svart blå blå svart 1.11, choklad choklad 5,06, mahogny röd BOURGOGNE CHERRY
BROWN CHERRY RED, 5.5 66.64 5,03, lila lila 7.77, naturliga blond PLATINABLONT
PLATINUM naturliga 12,0.
Bruksanvisning: alla nyanser är tillämpliga i blandning 1:1 (oxidant 20/30 volymer), utom
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nuance 12,0 1:2 blanda utbytesförhållandet i två program (oxidant 40 volymer).
Pack: 120 ml tub.
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