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DIKSON MÀU K? NI?M
2 trong 1: ?i?u hòa quá trình oxy hóa và màu s?c trong m?t s?n ph?m

DIKSON màu k? ni?m là quá trình oxy hóa màu ??u tiên c?a 2 in1, k?t qu? c?a m?t gi? kim
thu?t duy nh?t l?nh thành ph?n, ho?t ??ng và thu?c nhu?m
Hành ??ng l?nh nh? HYDRA c?m TH?Y 3 ch?t m?i, k?t qu? có th? ???c ch?ng minh khoa
h?c, cách m?ng hóa khái ni?m v? màu cho phép b?n ?? tình tr?ng tóc trong khi màu. Ch?
là m?t lo?i d?u g?i ánh sáng sau khi r?a tóc màu kem ???c amazingly m?m m?i khi ch?m
vào, untangled và tr??t ?? ch?i mà không b? sung các s?n ph?m c? th? ??ng bài màu.
Hydrafeel 3 là m?t th?c v?t d?a trên ho?t ??ng, phân h?y, mà ??m b?o b?o v? t?i ?u và
hydrat hóa, c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a mái tóc, xu?t hi?n kh?e m?nh và ??y ?? c?a c? th?.
L?i ích ch?ng oxy hóa và ch?ng lão hóa và h?n v? ??p c?a tóc c?ng thu ???c v?i d?u
Argan, giàu vitamin E (ch?ng oxi hóa t? nhiên), b?o v? tóc t? g?c t? do. Và b?n tóm t?t c?a
Goji berries, ???c công nh?n trong s? các lo?i trái cây giàu ch?t ch?ng oxy hóa nh?t và do
?ó r?t hi?u qu? trong vi?c ch?ng l?i s? lão hóa c?a tóc và mô.
MÀU S?C HÀNH ??NG
DIKSON màu k? ni?m là k?t qu? c?a công th?c tiên ti?n, sáng t?o các k?t h?p và pha tr?n
màu s?c t?. Màu tóc là quy?t ??nh, sinh ??ng, ??p t? nhiên, phù h?p v?i xu h??ng m?i nh?t
trong th?i trang tóc.
DIKSON màu k? ni?m là:
• màu s?c sáng nh?t
• màu d? d?i h?n
• b?o hi?m hoàn h?o màu xám
• màu s?c kéo dài lâu h?n
• tr?ng nguyên v?n các ph?n x? d?u g?i sau d?u g?i ??u
s?c: ?EN 1.0, t?i nâu trung bình màu nâu ánh sáng màu nâu ánh sáng màu nâu nâu 3.0,
4.0, 5.0, 6.0 t?i vàng nh? màu nâu t?i vàng, vàng v?a vàng ánh sáng vàng v?i lanh 7.0,
8.0, 9,0, r?t nh? tóc vàng tóc vàng tóc vàng thêm ánh sáng PASTEL 10,0, ánh sáng vàng
nâu vàng nh? vàng nâu 5.3 6.3 t?i màu vàng vàng, t?i màu vàng vàng, vàng vàng v?a
vàng vàng 7.3 8.3 vàng vàng, ánh sáng vàng ánh sáng vàng, vàng vàng r?t nh? vàng
vàng 9.3, ?en xanh xanh ?en 1.11, sô cô la sô cô la 5,06, g? g? ?? BURGUNDY CHERRY
màu nâu CHERRY ??, 5,5 5,03 66.64, tím tím 7,77, t? nhiên tóc vàng b?ch kim vàng b?ch
kim t? nhiên 12.0.
h??ng d?n s? d?ng: t?t c? các s?c thái ???c áp d?ng trong tr?n 1:1 (oxy hóa 20/30 t?p),
ngo?i tr? nuance 12.0 1:2 pha tr?n t? l?, áp d?ng trong hai ?ng d?ng (oxy hóa 40 t?p).
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Gói: 120 ml ?ng.
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