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DIKSON RENKL? EKSTRA SO?UK SER?S?

Geleneksel koleksiyonu DIKSON renk yeni rengidir. EKSTRA so?uk serisi ile renkli bir
moda olur Aksesuar modern kad?n için yarat?c?l?k yoluyla Oyunlar renk efektleri sa?layan
bir araçt?r.
ARTI ??ARET? ARALI?I:
Çok yönlülük: DIKSON renkli ekstra so?uk serisi teklif edilecek:
• NASIL SUPERLIGHT 4 tonluk kadar saç rengini açmak için: 7 ton (hafif sar???n)
üzerinden 10 ton (ekstra hafif sar???n). Hassas pastel tonlar? ayr? ve uzun ömürlü.
• TONER renk etkileri daha belirgin gelince tedaviler a?artma sonra ' daha "so?uk".
• BOYA beyaz/gri saç yap?l?r (% 80'i beyaz saç).
• RENK den k?rm?z? tonlar nötralize etmek nas?l oldu?unu turuncu ve sar?.
• Dönü?ebilirli?i kullan?m: sonuçlar? ay?rt etmek ve moda önerileri aral??? geni?letmek
için tonlar? ile emülsiyon birkaç cilt olarak oksitleyici kombinasyonu sa?lar.
• Tedavi yürütme kolayl???: nüans so?uk kullan?m? al??kanl?klar? Kuaför ve tonlama
sonuçlar?n? emin ve en uygun yaparak rengi de?i?tirmez.
• Süresi tedavi renk: ihtiyaçlar? ve arzular? mü?terinin göre esnek.
• Neden renk: kesinlikle özgün ve benzersiz özelle?tirme.
• Etkisi moda gsa?lam??t?r.
gölgeler: 7 yüksek katma de?er yenilikçi pastel 'gümü? ASH 'IRIISÉ' somon pembe 'Kum'
mor' turuncu renk.
Kullan?m Talimat?: oran? 1:1 kar??t?rma ' 5
1. nas?l SUPER-ayd?nlatma aç?k Bankas? (--dan 7'ye 10 zil sesi tonu) 1:1 ile saç ' 5:
• güçlü (3-4 ton) Ayd?nlatma: oksitleyici emülsiyon 40 birimleri 40-45 dakikal?k Obtüratör
H?z:;
• Orta (2-3 ton) Ayd?nlatma: oksitleyici emülsiyon 30 birimleri 40-45 dakikal?k Obtüratör
H?z:;
• E?er bir ilk uygulama ' do?al saç hiç renkli oldu?unu: do?al 7 ton (hafif sar???n) 10
(ekstra hafif sar???n) sesi saç uzunluklar? ve 10/20 dakika için aç?k b?rakmak saç uçlar?
haz?rlanan kar???m da??tabilmenizi. 'Ayn? boya kar???m? haz?rlamak ve e?it köklerine
yaymak için ' pozlama süresi sonundaki di?er 40-45 dakika poz için evden.
2. 1:1 TEDAV? BEYAZLATMA-TONLAMA OLARAK ' 5
Emülsiyon 10 birimleri oksitleyici • istedi?iniz yans?ma yo?unlu?una ba?l? olarak 5-20
dakikal?k i?lem zaman?.
3. olarak bir boya gri saç/gri 1:1 için ' 5
• oksitleyici emülsiyon 20 birimleri 20-30 dakikal?k istirahat zaman.
• do?al saç hiç e?it olarak kökleri uzunluklar? ve 20-30 dakika boyunca aç?k b?rakmak
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saç uçlar? renkli kar???m pi?irilir.
4.1:1 ' 5 KROMAT?K DEN OLARAK
Emülsiyon 10 birimleri oksitleyici • 5-20 dakikal?k i?leme ba?l? olarak istenilen yans?ma
ve saç porozite ba?l? olarak zaman?.
• Kar?? koymak için:
• K?rm?z? refleks: kül veya gümü? tonlar? kullan?n
• Sar? kama?ma: nüans, par?ldayan çikolata kullan?n veya turuncu parlamay? kum:
nüans kül kullan?n. •
SON TEDAV?
Boyama tamamlamak ve onun çekim saç s?cak su dökün ve emulsify oldu?unu. Su aç?k
çal??t?r?r kadar saç iyice durulay?n. Asit pH ?ampuan için izleyin ve oksidasyonu önlemek
ve Solukla?an renk için maske uygulamak için ' uzun hizmet ömrü lehine. Çekim h?z?
perma veya saç düzle?tirme sonra azaltmak.
Paketi: 120 ml tüp.
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