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  EVITA LINE 
Vyhn?te se linii : Rekonstrukce linky pro kompletní a intenzivní restrukturalizace vlas?
.T?i produkty, které mají být použity v po?adí, s synergické, se vrátí do své p?vodní kráse
poškozené vlasy.
Krok: Vyhn?te Znovu šampon
Krok B : Vyhn?te se Rebuild Minerální Spray
Krok C : Evita Znovu terapie
Bamboo kostní d?en?, v sou?innosti s Cashmere Proteiny, dává sílu na vlasy a zvyšuje
pevnost a pružnost. 

  EVITA SHAMPOO 
Vyhn?te Znovu šampon jemn? ?istí vlasy a efektivn? p?ipravit je pro dokonalé vst?ebání
fáze mineralizujícím. Vysoký obsah vitamínu se skládá ze synergie vitamín? A, B, C, E,
dávávlasy pružnost, lesk a jemnost.
Jak používat : Aplikujte na mokré vlasy a vmasírujte dop?ny m?kké a vo?avé. Opláchn?te
a p?ejd?te ke kroku B. Velikost : 250 ml a 1000 ml 

  EVITA THERAPY 
Bamboo kostní d?en?, v sou?innosti s Cashmere Proteins dává sílu na vlasy, zvyšuje její
odolnost a pružnost.
Vyhn?te se Rebuild terapie jeintenzivní high- výživa na bázi vitamín? A, B, C, E, keratinu,
proteinu a Bone Bamboo kašmíru.
Jak používat : Po opláchnutí Minerální voda s rozprašova?em lehce aplikovat pot?ebné
množství na mokré vlasy, masážní a h?eben délkách. Nechte p?sobit 3-5 minut. D?kladn?
opláchn?te.
Velikost : 150 ml a 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Vyhn?te se Rebuild Minerální sprej jeintenzivní lé?ba, která rekonstruuje mineralizujícím
do hloubky.
Vitamíny A, B, C a E regenerují strukturu. Bamboo d?en? hraje osv?žující a rekonstruk?ní
chirurgie. Cashmere Proteiny pronikají hluboko do vlasového kutikulu k restrukturalizaci a
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posílení zevnit?.
Jak používat : Nast?íkejte produkt ze vzdálenosti 20 cm. celévlasy p?edtím vy?išt?ny a
vyrovnávací pam?ti. Prolézt a nechte 3-5 minut, poté prove?te lehkou opláchn?te a
p?ejd?te ke kroku C.
Velikost : 100 ml a 250 ml 

  EVITA séru 
Zabra?uje Sérum p?edstavuje záv?re?nou fázi rekonstrukce, která zaru?uje výsledek
trvalý. Vyhn?te se sérum ut?s?uje vlasy lov vzácných ú?inných látek. Arganový olej
d?lávlasy pružné, jasný a trvanlivý. Jeho ak?ní film tvo?ící, chrání nejcitliv?jší ?ásti vlas? z
vysouše?em vlas? a terasou. Ú?inný anti-aging obnoví mládí ve vlasech a zdraví.
Jak používat :. Aplikujte n?kolik kapek séra Evita na vlhké vlasy p?ed sušením zvýšit lesk
a hebkost na suché vlasy nebo pro mimo?ádné hedvábným efektem
Velikost : 100 ml 
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