Saç boyalar? - DIKSON
DIKSON RENK YILDÖNÜMÜ
2 in 1: bir ürün oksidasyon ve renk saç kremi
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DIKSON RENK YILDÖNÜMÜ
2 in 1: bir ürün oksidasyon ve renk saç kremi

DIKSON renk y?ldönümümüz ilk 2 in1 oksidasyon renklendirme, maddeler, aktif
iklimlendirme benzersiz bir Simya ve boyalar sonucu
HYDRA hissediyorum yeni maddeler, sonuçlar? bilimsel olarak göstermi? olabilir 3
sayesinde Klima eylem durumu saç boyama s?ras?nda size izin veren boyama kavram?
devrim. Sadece hafif bir ?ampuan saç boyama krem durulama sonra inan?lmaz yumu?ak
dokunmaya belirli ürünleri sonras? boyama ek olmadan untangled ve sürgülü için tarak.
Hydrafeel 3 optimum koruma ve nemlendirme sa?layan bir bitki esasl? aktif, biyolojik
olarak parçalanabilir, sa?l?kl? ve tam vücut görünür saç görünümünü geli?tirmektedir.
Antioksidan ve anti aging yararlar? ve saçlar?n daha fazla güzellik de Argan ya??, zengin
vitamin e (do?al antioksidan), serbest radikallerin gelen saç savunan ile elde edilir. Ve Goji
meyveleri, tan?nan en antioksidan zengin meyveler aras?nda ve bu nedenle çok etkili bir
dokular? ve saç ya?lanma mücadele özetini.
BOYAMA EYLEM
DIKSON renk YILDÖNÜMÜ üstün formülasyonlar?, yenilikçi kombinasyonlar? ve renk
pigmentleri kar???mlar? sonucudur. Saç rengi, canl?, do?al güzel, saç moda son Trendler
do?rultusunda karar verdi.
DIKSON renk YILDÖNÜMÜ oldu?unu:
• parlak renk
• daha yo?un renk
• mükemmel gri kapsama
• uzun süreli renk
• tazelik oldu?u gibi refleksleri ?ampuan sonra ?ampuan
tonlar?: Siyah 1.0, koyu kahverengi orta kahverengi ???k kahverengi ???k kahverengi
kahverengi 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 koyu sar???n en aç?k kahverengi koyu sar???n, sar???n orta
sar???n ???k sar???n de?i?ik kullan?m AMACLI 7.0, 8.0, 9.0, çok hafif sar???n sar???n
sar???n ilave ???k PASTEL 10.0, Alt?n ???k kahverengi sar???n en aç?k alt?n kahverengi
5.3 6.3 koyu alt?n sar???n, karanl?k alt?n sar???n, alt?n sar???n orta alt?n sar???n 7.3 8.3
alt?n sar???n, Alt?n ???k sar? ???k, alt?n sar???n çok hafif alt?n sar???n 9.3, siyah mavi
mavi siyah 1.11, çikolata çikolata 5,06, maun k?rm?z? bordo kiraz BROWN CHERRY RED
5.5 66.64 5,03, mor mor 7,77, do?al sar???n Platin sar???n Platin do?al 12.0.
Kullan?m Talimat?: tüm nüanslar? 1:1 (oksidan 20/30 cilt), nüans 12,0 1:2 oran?, iki
uygulamalar? (oksidan 40 cilt) geçerli kar??t?rma d???nda kar??t?rma tabidir.
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Paketi: 120 ml tüp.
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