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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Frizz ?i?u tr? v?i axit hyaluronic, keratin và acid amin ph?c h?p tái t?o
Công ngh? sáng t?o ??ng sau ?i?u tr? làm m?n m?i ???c ?? xu?t b?i Dikson, trong t?t c? s?
tôn tr?ng ??i v?i s?c kh?e c?a tóc cho phép d? dàng s? d?ng và m?t ?nh h??ng lâu dài (8
tu?n). Công th?c c?a nó làm cho m?n x? lý an toàn và thích h?p cho t?t c? các lo?i tóc, c?
t? nhiên và ???c ?i?u tr?. Kích ho?t ch?t ??m b?o m?t frizz và m?t tái thi?t c?a tóc trong
th?ng quá trình. V?i ?i?u tr? DIKSOLISS. LISSACTIVE tóc c?a b?n b?t ra ??p m?t, ng?m
n??c và m?n m??t ?? liên l?c.
Các thành ph?n ho?t ??ng trong các công th?c là:
HYALURONIC ACID 1.
Có th? bao g?m m?t s? l??ng l?n các phân t? n??c và ng?n ng?a thi?t h?i c?a các mô t?
bào ch?n th??ng c?ng th?ng, tr? l?i quy?n cung c?p tóc t? nhiên.
2. KERATIN
???c bên trong c?a l?p bi?u bì và c? ??nh trên tr?c tóc cho tái t?o thành công c?a tóc, nuôi
d??ng tóc sau khi áp d?ng ?i?u tr? kem làm m?n.
3. PRODEW 500
M?t acid amin ph?c h?p t??ng tác retreaders cho m?t t?ng n?ng l??ng và s?c s?ng cho s?i
tóc h?n có c?u trúc và khôi ph?c các ?i?u ki?n ?m ??t, s?c m?nh và k?t c?u.
4. PIRUVATI
Nó có ngu?n g?c t? acid pyruvic, t? nhiên x?y ra mu?i trong m?t ong, gi?m, lên men trái
cây và qu? táo và ??c tr?ng v?i m?t hành ??ng m?nh m? Keratolytic. Piruvati ch?a ??c
quy?n trong công th?c DIKSOLISS. LISSACTIVE n ° 2 làm m?n kem ?i?u tr? ?? khuy?n
khích các hành ??ng c?a làm m?n.

S?n ph?m DIKSOLISS. LISSACTIVE ???c xây d?ng mà không PARABENS và
FORMALDEHYDE.
???ng bao g?m:
D?U G?I LÀM M?N TR??C KHI ?I?U TR?
Làm s?ch tóc nh? nhàng và chu?n cho h? t?i các giai ?o?n sau ?i?u tr? ch?ng Frizz làm
m?n. ?? ???c s? d?ng ch? k?t h?p v?i vi?c ?i?u tr? làm m?n kem.
?óng gói: chai 500 ml.
KEM ?I?U TR? LÀM M?N
Trung tâm ?i?u tr? DIKSOLISS. LISSACTIVE, m??t tóc, xây d?ng l?i nó cùng m?t lúc.
?óng gói: chai 1000 ml.
T?NG C??NG ?I?U HÒA BÀI ?I?U TR? TH?NG
B??c cu?i cùng c?a vi?c ?i?u tr? DIKSOLISS. LISSACTIVE, hoàn thành các hi?u ?ng
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chuy?n d?ch c? c?u trên tóc và làm cho h? hi?n ra kh?e m?nh, sáng bóng và m??t.
?óng gói: chai 500 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

