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50 y?ldan fazla hizmet & Dikson Kuaför, ekolojik Enstitüsü Edelweiss ile i?birli?i içinde olan
y?ll?k 80 kozmetik laboratuvar do?al maddeler ve üretim süreçlerini ve bitki sertifikalar?,
do?an?n tam sayg? faaliyet ba??ndan beri yeni bir sat?r olu?turmak için kabul:
DiksoNatura. DiksoNatura sinerjik bilgi ve do?a ve adam?n ba?? ile simbiyotik bir ili?ki bu
(SYNYS) sürekli bir döngü içinde ve sonsuz adam?? bir felsefe sayg? bir do?al ürün hatt?
biçiminde bu iki gerçek profesyonellik sonucudur. Bizim çizgi giderek daha zorlu bir
mü?terilerine ve kalitesi do?al için dikkatli hitap edecek ve çevre dostu ham madde ve
malzemeler kullan?l?r. Bu felsefe tüm saç türlerine uygun olarak haz?rlanm?? do?al
kökenli bir çizgi olu?turmak için ona yol açm??t?r: Bu tedavi için kurutulmu? olanlardan
renkli, ince olanlar, zavall? birim kadar günlük kullan?m için ya? ve.
DiksoNatura ürünleri ile karakterizedir:
-formül otlar ve aromatik otlar Valtellina;
-Sertifikal? maddeler ile kompozisyon bitki kökenli veya do?al;
-temel ya?lar;
-yüksek konsantrasyon do?al aktif maddeler;
-yapay kokular?; içermez
-yapay renklendirici; içermez
-PEG, Silikonlar, parabenler, mineral ya? ve petrolatum, alkol, hayvansal maddeler,
formaldehit, SLS/SLES, EDTA ve boyalar.
Tüm malzemeyi do?al kökenli oldu?u için patent SYNYS taraf?ndan desteklenen ozmotik
i?leminin sembiyoz ve bitki ve ürün aras?nda uygun sürekli de?i?imi sembolü mümkün
olmaktad?r. Bitkiler, düzgün y?kanm?? ve ay?klanm??, yani organik ve inorganik, saf
çevre döküntüsü içine osmoz bitki ile bir araya geldi ürün aras?ndaki süreci favour
?ampuan içinde.
Bir arada bulunma ve tamamlay?c? haline iki farkl? varl?k dönü?türme ima sinerjik
Exchange. Simbiyotik exchange ve kar??l?kl? zenginle?tirme tesisi yapacak son derece
dinamik bir süreç vermek ilkeleri anti-oksidanlar sat?n ald?.
tutun ve ?ampuanlama benzersiz ve etkili bir ürün yapmak gerekiyordu bu aktif maddeler
için uygun. Do?al ozmotik özellikle arac?l???yla i?lemidir:
-bitki pigmentasyonu bat?r?lm?? veya a??r? ?s? veya ???k; maruz kalma ba?l? olarak
ba?lang?ç rengi yo?unla?t?r?lmas?
-bir fizyolojik de?i?ebilir ve bitki koruma;
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-bir varyasyonu koku, uçucu ya?lar ve ya?ayan bitki kombinasyonu sayesinde.
Her türlü saç tedavisi:
-Kuru saçlara;
-için ya?l? saçlar için;
-için normal saç;
-birim; olmadan ince saçlar için
-renkli saç ve tedavi;
-Cilt anomaliler için.
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