
 

  
Gel và k?t thúc tóc - DIKSON

KEIRAS K?T THÚC

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

KEIRAS K?T THÚC

• ??NH HÌNH L?C L??NG CÓ S?A CH?A
N??C SÁP CÓ S?A CH?A
Th?m , ??t nhìn, sáng bóng và t??i sáng. K?t c?u nh? g?n, d? dàng thao tác. Có s?n trong
màu vàng lo?t màu xanh t?ng , cam, .
bao bì: 100 ml chai.
MEN DEFRIZZER
Lý t??ng cho t?t c? các lo?i tóc, ??c bi?t là cho nh?ng ?i?u ??c qu?c t?; làm gi?m frizz và
giúp idratarli. Các hi?u ?ng ???c khu?ch ??i nh? các tính ch?t b?t th??ng c?a Hyaluronic
Acid cationizzato (Hyaloveil ®-P) ???c ch?a trong công th?c , hành vi trên các mao m?ch
h? h?ng l?p bi?u bì ???c b?o v? t? ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p và các ??i lý không khí.
?óng gói: chai 250 ml.

• ??NH HÌNH QUÂN 1
NHI?T phun bóng ?èn termoprotettivo
?? ?m c?ng là lý t??ng cho các t?m và máy s?y tóc. Nh? các tính ch?t dinh d??ng khôi
ph?c l?i s? cân b?ng t? nhiên c?a tóc c?a b?n làm cho nó ??c bi?t là m??t và m?m m?i khi
ch?m vào. Các phân t? ??c bi?t so?n , v?i cao khúc x? ánh sáng, cung c?p cho m?t hi?u
?ng chi?u sáng ?áng kinh ng?c ?? ki?u tóc toàn b?. C?ng tuy?t v?i v?i t?m và phon , b?o v?
tóc t? nhi?t hành ??ng làm cho ?i?u tr? nh? nhàng và hi?u qu?.
?óng gói: flacon 150 ml.
Dày ??c CRYSTAL-ánh sáng có hi?u l?c
B?i enlightening. Phim hình thành hành ??ng trên khung và tái sinh trên nh?ng l?i khuyên
cho m?t ánh sáng máy nhân b?n.
Hoàn h?o tóc và s? m?m m?i m??t.
?óng gói: chai 100 ml.

• ??NH HÌNH QUÂN 2
Energising n?ng l??ng ??nh hình MOUSSE
Volumizing b?t ?? cung c?p cho kh?i l??ng c? th? và tính ?àn h?i cho tóc.
bao bì: 300 ml chai t?.

• ??NH HÌNH QUÂN 3
KEM men-m?n curls
Ch?ng-dampness-defrizzer. Lý t??ng nh?t v?i mái tóc m??t và nh?n. Cung c?p ??nh ngh?a
, s?c m?nh và tính ?àn h?i cho curls trong khi c? ??nh chúng nh? nhàng. Cung c?p b?o v?
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nhi?t cho tóc b?ng cách s? d?ng máy s?y tóc và t?m.
?óng gói: chai 250 ml.
MÔ HÌNH DÁN ??C
Hành ??ng ??nh hình m?nh m?. Vi?c ??nh hình mái tóc c?a b?n cho các hình d?ng mong
mu?n và phong cách cho m?t k?t c?u t? nhiên và m?t ?i?u khi?n t?i ?a. Ki?u tóc mát m?.
Hành ??ng ?? ?m.
bao bì: 100 ml chai.

• ??NH HÌNH 4 L?C L??NG
Vi?c ??nh hình ?i?n MOUSSE forte
Stilizzante-b?t Styler ?? ??nh hình hành ??ng quy?t ??nh.
bao bì: 300 ml chai t?.
Sinh thái b?n s?a l?i-eco-Hairspray thêm m?nh m?
Không khí Hairspray ??nh hình hành ??ng quy?t ??nh. Ch?ng ?m ??t. Long kéo dài nh?n
và kh?i l??ng ?n t??ng và t?a sáng. N?ng su?t r?t cao. Không cân n?ng xu?ng tóc và có
th? ???c g? b? v?i m?t vài nét c?. Không t?o ra hi?u ?ng bong (b?t).
gói: t? 350 ml chai.
S?a ch?a m?nh phun s?n mài s?a ch?a
Cao con d?u , ??nh hình cho các hi?u ?ng có c?u trúc và chia làm nhi?u quy?n. Great t?a
sáng ?? tóc. Là tóc c?a m?t b? phim b?n và linh ho?t. Không t?o ra hi?u ?ng bong (b?t).
Nhanh chóng làm khô. Xóa v?i m?t s? bàn ch?i nét. B?n có th? mô hình mái tóc c?a b?n
ngay c? sau khi nó ?ã ???c phun. Ch?ng ?m ??t.
bao bì: 500 ml chai t?.
AQUA sáp-s?a ch?a ??nh hình ch?ng th?m
N??c d?a trên sáp ?? tóc ki?u dáng ?ánh bóng và , hành ??ng m?nh m? thêm và xác ??nh.
Hoàn h?o xem thêm sáng bóng. Hành ??ng ?? ?m.
bao bì: 100 ml chai.
PH? m?nh bê tông GEL có hi?u l?c ?àn h?i
T?o ra ?? xác ??nh và ??nh hình quy?t ??nh các ki?u tóc. M?nh m? ?óng d?u v?i
naturalness ??ng c?c. Lá không có d? l??ng là không nh?n và d? dàng v?i m?t vài nét c?.
?óng gói: có s?n trong 250 ml ?ng và 500 ml chai.
GEL sáp linh ho?t ki?m soát
Linh ho?t ki?m soát-thêm m?nh m?. K?t h?p các ?i?u khi?n và h? tr? c?a m?t gel ?? s? linh
ho?t và sáng chói c?a m?t sáp. Công th?c chuyên nghi?p.
?óng gói: có s?n trong 250 ml ?ng và 500 ml chai.
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