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DIKSOWAVES

nh?ng sáng t?o và tiên phong m?i nhìn th?i trang hi?u ?ng v?i sóng
Perming ?i?u tr? kéo dài 8 tu?n. ???c tài tr? b?i keratin, b?o t?n Nhà n??c phúc l?i và s?
toàn v?n c?a tóc. DIKSOWAVES WAVEACTIVE tr? thành th?i trang nh? quay lên, m?t
ph??ng pháp khác nhau, m?t công c? m?i ?? t?o ra sóng trong tóc, ch? ký c?a Filippo
Sepe. Keratin trong m?i ???c s?n xu?t trong l?p bi?u bì và c? ??nh trên các tr?c tóc cho tái
sinh hi?u qu? và hi?n nhiên, ??a d??ng ch?t cho các s?i tóc.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE là v?y ?i?u tr? k?t h?p synergistically 4 hi?u su?t s?n ph?m:
1. phun ch?t l?ng v?i các keratin v?y tay chào.
?? ???c phun tr?c ti?p trên tóc vòi phun thi?t th?c, t?o nên b??c ??u tiên c?a v?y tay ?i?u
tr?.
2. b? nh? phun v?i các keratin.
B??c th? hai c?a các hình th?c nh?t ??nh ?? tóc perming ?i?u tr?, các c?a hàng v?i các
quay lên. Vòi phun t?o ?i?u ki?n cho vi?c phân ph?i các s?n ph?m trong su?t tóc.
3. ?àn h?i ?i?u hòa không khí v?i các KERATIN.
M?t b? sung c?n thi?t ?? khôi ph?c l?i mái tóc m?m m?i t? nhiên và ?? ?àn h?i ?? cân b?ng
chuy?n ??ng. Là b??c th? ba c?a ?i?u tr? perming.
4. ?àn h?i CURL CURL REVIVER phun v?i các KERATIN.
?? s? d?ng m?t n?a khô, sau khi v?y tay chào và ?i?u tr? sau khi r?a m?i, ho?c khô tóc ??
t?ng c??ng và duy trì hi?u qu? "phong trào".
?óng gói: chai 500 ml.
ph??ng pháp s? d?ng:
QUAY LÊN PH??NG PHÁP. PHONG TRÀO M?M.
-?eo g?ng tay.
-Sau khi b?n ?ã t?y r?a tóc c?a b?n, r?a s?ch và blot v?i m?t kh?n. M?t ph?n khô ?? lo?i b?
n??c d? th?a.
-Ch?i. Trên trung bình và dài tóc, phun
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 v?y l?ng trên chi?u dài cho phép tr??c perming s?
h?p th? c?a s?n ph?m.
-Ch?n s?i tóc dày và ?? r?ng tùy thu?c vào k?t qu? b?n mu?n. ??t các tip c?a khóa v?i màn
và cu?n quay lên ch?n ??n th? m?c g?c.
-Lo?i b? các SPIN lên v?t th??ng và ng?n ch?n s?i tóc v?i m? tóc clip quay lên.
-Hoàn thành vi?c chu?n b? trên ??u.
-Isolate ???ng vi?n m?t và c? c?a b?n và hoàn thành các ?ng d?ng DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE n ° 1. V?y tay chào l?ng phun d?i dào trong tóc.
-??i v?i các ph??ng ti?n ?? tóc dài cung c?p t? 30 ??n 40 ml s?n ph?m (40 r?c lên v?).
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-?? trong 10 phút và r?a s?ch, t? 3 ??n 5 phút, v?i m?t áp l?c n??c r?t th?p. Nh? nhàng
THOA tóc c?a b?n v?i m?t kh?n và phun t? 50 ??n 70 ml DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n
° 2 b? nh? trên toàn b? ??u tóc. ?? l?i trên cho 5-10 phút tùy thu?c vào c??ng ?? c?a k?t
qu? mong mu?n. Phiên b?n tóc t? Clip tóc vòi quay lên và r?a s?ch k? l??ng và m?nh m?
mái tóc c?a mình.
Áp d?ng DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 ?i?u hòa nhi?t ?? ?àn h?i, ?? trong m?t vài
phút và r?a l?i m?t l?n n?a. THOA và ti?n hành làm khô b?ng máy s?y tóc khu?ch tán. N?u
b?n mu?n, ? gi?a ho?c cu?i khô, áp d?ng, tùy thu?c vào ?? dài c?a tóc, t? 8 ??n 12
DIKSOWAVES v?t. WAVEACTIVE n ° 4 ?àn h?i Curl ?? làm cho nó chuy?n ??ng ???c xác
??nh và linh ho?t h?n. DIKSOWAVES ?i?u tr?. WAVEACTIVE có th? gi?m thi?u nh?ng tác
??ng c?a mái tóc màu ?? ho?c ?en. Nh?p nhô có hi?u l?c kéo dài 8 tu?n.
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