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  EVITA LINE 
Undgå linje: line rekonstruktion for en komplet og intensiv omstrukturering af håret
.Tre produkter, der skal anvendes i rækkefølge, med synergistisk, de vender tilbage til
deres oprindelige pragt beskadiget hår.
Trin A : Undgå Rebuild Shampoo
Trin B : Undgå Rebuild Mineral Spray
Trin C: Evita Rebuild Therapy
The Bamboo Marrow, i synergi med Cashmere Proteiner, giver styrke til håret og øge
styrke og elasticitet. 

  EVITA SHAMPOO 
Undgå Genopbyg Shampoo renser skånsomt håret og effektivt forbereder dem til en
perfekt absorption af mineraliserende fase. Det høje indhold af vitamin består af synergien
af Vitamin A, B, C, E, giver håret elasticitet, glans og blødhed.
Sådan bruger du : Påfør i vådt hår og massage i en skummer blødt og duftende. Skyl og
fortsætte til trin B. Størrelse : 250 ml og 1000 ml 

  EVITA TERAPI 
The Bamboo Marrow, i synergi med Cashmere Proteiner, giver styrke til håret og øge
styrke og elasticitet.

Undgå Rebuild Terapi er en intensiv højt næring baseret på vitaminerne A, B, C, E,
keratin, Protein og Bone Bamboo Cashmere.Sådan bruger du: Efter skylning Mineral
Spray let anvende det krævede beløb på vådt hår, massage og kam længder. Lad virke i
3-5 minutter. Skyl grundigt.
Størrelse : 150 ml og 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Undgå Rebuild Mineral Spray er en intensiv behandling, der rekonstruerer mineraliserende
i dybden.
Vitamin A, B, C og E regenerere struktur. The Bamboo Marrow spiller Invigorating og
rekonstruktionskirurgi. Cashmere Proteiner trænger dybt ind i håret neglebånd at
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omstrukturere og styrke den indefra.
Sådan bruger du : Spray produktet fra en afstand på 20 cm. hele håret tidligere renset og
pufret. Kam igennem og lad den i 3-5 minutter, så gør en let skylning og fortsæt til trin C.
Størrelse : 100 ml og 250 ml 

  EVITA serum 
Undgår Serum repræsenterer den sidste fase af rekonstruktionen, som garanterer et
resultat holdbare. Undgå Serum forsegler håret fældefangst de dyrebare aktive stoffer.
Arganolien gør håret elastisk, lyse og holdbare. Dens handling filmdannende, beskytter de
mest følsomme dele af hår fra hårtørreren og dæk. Effektiv anti -aging genopretter hårets
ungdom og sundhed.

Påfør et par dråber Evita Serum i fugtigt hår inden tørring for at øge glans og blødhed til
tørt hår, eller for en ekstraordinær silkeagtig effekt : Sådan bruger.Størrelse : 100 ml 
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