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DIKSOWAVES

de mest innovativa och banbrytande nya look mode effekter med vågor
Permanentvätska behandling som varar 8 veckor. Drivs av keratin, bevarar tillståndet av
välbefinnande och integriteten för hår. DIKSOWAVES WAVEACTIVE blir mode tack vare
snurra upp, en annan metod, ett nytt verktyg att producera vågor i håret, undertecknad av
Filippo Sepe. Keratin i varje producerade blir insidan nagelbanden och är fast på axeln av
håret för effektiv och tydlig förnyelse, föra näring till hårets fibrer.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE vifta behandling kombinerar synergistiskt 4
prestandaprodukter:
1. VINKA flytande SPRAY med keratin.
För att sprutas direkt på håret med praktiska munstycket, utgör det första steget i viftande
behandling.
2. MEMORY SPRAY med keratin.
Det andra steget i den form som ges till håret perming behandling, lagras med knappen
snurra upp. Spridarmunstycket underlättar distributionen av produkten i hela håret.
3. elastisk balsam med KERATIN.
Ett viktigt komplement till återställa hår naturliga mjukhet och elasticitet balanserad
rörlighet. Är det tredje steget i perming behandling.
4. elastisk CURL CURL REVIVER SPRAY med KERATIN.
Att använda hälften Genomtorr, vinka och behandling efter varje tvätt, eller torrt hår att
framhäva och underhålla effekten "rörelse".
förpackning: 500 ml flaskor.
användningssätt:
SNURRA UPP METOD. MJUKA RÖRELSER.
-Använd skyddshandskar.
-När du har rengjort håret, skölj och torka med en handduk. Delvis torr för att avlägsna
överskottsvatten.
-Kam. På medellång och lång hår, spraya
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 vifta flytande på längderna för att pre-perming-
absorption av produkten.
-Välj strands Hårtjocklek och bredder beroende på önskat resultat. Placera spetsen på
låset cheesecloth och rulla spinn upp plockade upp till roten.
-Ta bort den snurra upp såret och stoppa den hår strand med näbben hår klipp snurra
upp.
-Slutföra utarbetandet över huvudet.
-Isolera konturera ansiktet och halsen och slutföra programmet DIKSOWAVES.
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WAVEACTIVE n ° 1. Vifta med flytande Spraya rikligt över hela håret.
-För medium till långt hår leverera från 30 till 40 ml av produkten (40 stänkte om).
-Låt verka i 10 minuter och skölj noggrant, från 3 till 5 minuter, med ett mycket lågt
vattentryck. DABBA försiktigt håret med en handduk och spraya från 50 till 70 ml
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 2 minne över den hela hår. Låt verka i 5 till 10 minuter
beroende på intensiteten i önskat resultat. Release håret från hår klippet pipar snurra upp
och skölj grundligt och kraftfullt hennes hår.
Tillämpa DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 elastiska balsamet, låt verka i några
minuter och skölj igen. BADDA och fortsätt med torkning med hår torktumlare diffusor. Om
du vill, i mitten eller slutet av torkning, tillkomma, beroende på längden på håret, från 8 till
12 DIKSOWAVES sprutar. WAVEACTIVE n ° 4 elastisk Curl för att göra den mer flexibel
och definierade rörelser. DIKSOWAVES behandling. WAVEACTIVE kan mildra effekterna
av röd eller svart färgat hår. Böljande effekten varar i 8 veckor.
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