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DIKSON FÄRG EXTRA KALLA SERIEN

Är den nya färgen för den traditionella samlingen DIKSON färg. Med EXTRA kalla serien
färg blir en mode tillbehör är ett verktyg som ser till kreativitet genom spel av kromatisk
effekter för den moderna kvinnan.
INTERVALLET PLUS:
Mångsidighet: DIKSON färg EXTRA kalla serien kan föreslås:
• Hur SUPERLÄTT att lätta håret upp till 4 toner: från 7 ton (ljusblond) 10 ton (extra
ljusblond). De fina pastellfärger är diskret och långvarig.
• TONER efter blekning behandlingar som för kromatisk effekter mer uttalad "mer"kall".
• Hur man färg vit/grå hår (80% vitt hår).
• Hur man neutralisera färg HARMONIZER röda nyanser är orange och gult.
• Utbytbarhet av användning: kombinationen av nyanser med oxiderande emulsion i
flera volymer kan skilja resultaten och öka utbudet av mode förslag.
• Enkelhet i utförandet av behandling: användning av nuance kalla ändrar inte vanor av
frisör och färg toning resultat genom att göra säker och optimal.
• Längd av behandling färg: flexibla enligt behov och önskemål av kunden.
• Leda färg: absolut originella och unika i anpassa.
• Effekt mode gsäkerställas.
nyanser: 7 färger högt mervärde innovativa pastell orange "silver" aska "IRIISÉ" lax rosa
"SAND" lila.
Bruksanvisning: blandning förhållande 1:1 ' 5
1. hur SUPER-belysning på hår med tydlig bas (från 7 till 10 ton ton) 1:1 ' 5:
• stark belysning (3-4 toner): oxiderande emulsion 40 volymer 40-45 minuters slutartid:;
• för medelstora lightening (2-3 signaler): oxiderande emulsion 30 volymer 40-45 minuters
slutartid:;
• Om det är en första ansökan "som finns i naturliga hår färgade någonsin: naturliga hår
från 7 ton (ljusblond) till 10 (extra ljusblond) tonar jämnt fördela blandningen på längder
och ändarna på håret lämnar det på 10/20 minuter. I slutet av exponeringstiden "att
förbereda samma färg blandning och jämnt fördelade på rötterna" lämnar andra 40-45
minuter poserar för.
2. SOM 1:1 BLEKNING-TONING BEHANDLING ' 5
• oxiderande emulsion 10 volymer är 5-20 minuters behandlingstiden beroende på
intensiteten av reflektion som du vill.
3. som FÄRGÄMNE för grå hår/grå 1:1 ' 5
• oxiderande emulsion 20 volymer 20-30 minuters vila tid.
• på naturliga hår någonsin kokta blandningen jämnt färgade rötter längder och ändarna
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på håret lämnar det på i 20-30 minuter.
4.1:1 ' 5 SOM CHROMATIC HARMONIZER
• oxiderande emulsion 10 volymer är 5-20 minuters behandlingstiden beroende på önskad
reflektion och porositet av håret.
• Att motverka:
• Röd reflex: använda aska eller silver nyanser
• Gul bländning: använda nyans, skimrande choklad eller sand Orange bländning:
använda nyans askan. •
SLUTLIGA BEHANDLING
Färgning är komplett och dess slutare är hälla varmt vatten på håret och emulgera. Skölj
håret noga tills vattnet rinner klart. Att följa till sura pH schampo och tillämpa en mask för
att förhindra oxidation och färg bleknar "gynnar en längre livslängd. Minska slutartiden
efter perms eller hår uträtning.
Pack: 120 ml tub.
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