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DIKSON MÀU THÊM L?NH SERIES

Là màu s?c m?i c?a b? s?u t?p truy?n th?ng DIKSON màu. V?i ph? l?nh lo?t màu s?c s?
tr? thành m?t th?i trang ph? ki?n là m?t công c? sáng t?o thông qua các trò ch?i c?a các
hi?u ?ng màu, ??m b?o cho ng??i ph? n? hi?n ??i.
T?M BAY PLUS:
Tính linh ho?t: DIKSON màu ph? l?nh SERIES có th? ???c ?? xu?t:
• Làm th? nào SUPERLIGHT làm sáng tóc lên ??n 4 t?n: t? 7 tone (ánh sáng vàng) 10 giai
?i?u (thêm ánh sáng vàng). Màu pastel tinh t? là r?i r?c và lâu dài.
• M?C sau khi t?y tr?ng ph??ng pháp ?i?u tr? ??i v?i hi?u ?ng màu rõ nét h?n ' h?n "l?nh".
• Làm th? nào ?? NHU?M tr?ng/xám tóc (80% tr?ng tóc).
• Làm th? nào ?? vô hi?u hóa màu s?c màu HARMONIZER màu ?? là màu cam và màu
vàng.
• Interchangeability s? d?ng: s? k?t h?p c?a màu v?i oxy hóa nh? t??ng trong m?t s?
kh?i l??ng cho phép phân bi?t các k?t qu? và m? r?ng ph?m vi c?a các ?? xu?t th?i trang.
• ??n gi?n c?a th?c hi?n ?i?u tr?: vi?c s? d?ng các s?c thái l?nh không thay ??i thói
quen c?a th? làm tóc và màu s?c toning k?t qu? b?ng cách làm cho ch?c ch?n và t?i ?u.
• Th?i gian ?i?u tr? màu: linh ho?t theo nhu c?u và mong mu?n c?a khách hàng.
• K?t qu? màu s?c: hoàn toàn b?n g?c và ??c ?áo trong tùy.
• Hi?u ?ng th?i trang g??m b?o.
màu: 7 màu s?c các giá tr? gia t?ng cao sáng t?o pastel màu da cam 'b?c' ASH 'IRIISÉ' cá
h?i h?ng 'Cát' màu tím.
h??ng d?n s? d?ng: tr?n t? l? 1:1 ' 5
1. làm th? nào SUPER-sét trên mái tóc v?i c? s? rõ ràng (t? 7 ??n 10 giai ?i?u giai ?i?u) 1:1
' 5:
• m?nh m? Nám (3-4 âm): ôxi hóa nh? 40 t?p 40-45 phút t?c ?? màn tr?p:;
• cho v?a Nám (2-3 t?n): ôxi hóa nh? 30 t?p 40-45 phút t?c ?? màn tr?p:;
• N?u nó là m?t ?ng d?ng ??u tiên ' ?ó là tóc t? nhiên màu bao gi?: tóc t? nhiên t? 7 tone
(ánh sáng vàng) ??n 10 (thêm ánh sáng vàng) giai ?i?u ??ng ??u phân ph?i h?n h?p chu?n
b? vào ?? dài và k?t thúc c?a tóc ?? l?i trên cho 10/20 phút. ? ph?n cu?i c?a th?i gian ti?p
xúc ' ?? chu?n b? cùng m?t h?n h?p thu?c nhu?m và tr?i ??u trên r?' ?? l?i khác 40-45 phút
??t ra cho.
2. NH? LÀ 1:1 TONING T?Y TR?NG ?I?U TR? ' 5
• ôxi hóa nh? t??ng 10 kh?i l??ng là 5-20 phút th?i gian x? lý tùy thu?c vào c??ng ?? ph?n
chi?u mà b?n mu?n.
3. nh? m?t lo?i thu?c NHU?M cho tóc/màu xám xám 1:1 ' 5
• ôxi hóa nh? 20 t?p 20-30 phút th?i gian ngh? ng?i.
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• trên tóc t? nhiên bao gi? n?u chín h?n h?p ??ng ??u màu r? dài và k?t thúc c?a tóc ?? nó
trên cho 20-30 phút.
4.1:1 ' 5 NH? CHROMATIC HARMONIZER
• ôxi hóa nh? t??ng 10 kh?i l??ng là 5-20 phút th?i gian x? lý tùy thu?c vào s? ph?n ánh
mong mu?n và tùy thu?c vào ?? x?p c?a tóc.
• ?? ch?ng l?i:
• Màu ?? ph?n x?: s? d?ng tro hay b?c màu
• Màu vàng ánh sáng chói: s? d?ng nuance, sô cô la l?p lánh ho?c cát cam chói: s? d?ng
tro nuance. •
CU?I CÙNG ?I?U TR?
Nhu?m là hoàn thành và màn tr?p c?a nó ?? n??c ?m vào tóc và emulsify. R?a tóc cho ??n
khi n??c ch?y rõ ràng. ?? làm theo ?? d?u g?i axit pH và áp d?ng m?t m?t n? ?? ng?n ch?n
quá trình oxy hóa và màu s?c m? ?o ' ?ng h? m?t ??i ph?c v? lâu h?n. Làm gi?m t?c ??
màn tr?p sau perms ho?c tóc th?ng.
Gói: 120 ml ?ng.
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