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  EVITA LINE 
Vältä rivi : rivi jälleenrakentamiseentäydellinen ja intensiivinen rakenneuudistushiukset.
Kolme tuotetta voidaan käyttää peräkkäin, ja synergistisiä, ne palaavat alkuperäiseen
loiston hiukset.
Vaihe: Vältä Rebuild Shampoo
Vaihe B : Vältä Rebuild Mineral Spray
Vaihe C : Evita Rebuild Therapy
Bamboo Marrow, vuorovaikutteisesti Cashmere Proteiinit, antaa voimaahiukset ja lisätä
voimaa ja kimmoisuutta. 

  EVITA SHAMPOO 
Vältä Rebuild Shampoo puhdistaa hellävaraisestihiukset ja tehokkaasti valmistaa
heitätäydellinen imeytymistämineralizing vaiheessa. Korkea vitamiinipitoisuus
koostuusynergiaa Vitamiinit A, B, C, E, antaa hiuksille elastisuutta, kiiltoa ja pehmeyttä.
Käyttöohje: Levitä kosteisiin hiuksiin ja hierovaahdota pehmeä ja tuoksuva. Huuhtele ja
siirry vaiheeseen B. Koko : 250 ml ja 1000 ml 

  EVITA hoito 
Bamboo Marrow, vuorovaikutteisesti Cashmere Proteiinit, antaa voimaahiukset ja lisätä
voimaa ja kimmoisuutta.
Vältä Rebuild Therapy onintensiivinen korkean ravintoa perustuu vitamiineja, B, C, E,
Keratin, Protein and Bone Bamboo Cashmere.
Miten käyttää : Huuhtelun jälkeen Mineral Suihkuta kevyesti soveltaatarvittava määrä
märkiin hiuksiin, hieronta ja kampa pituudet. Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia. Huuhtele
huolellisesti.
Koko : 150 ml ja 1000 ml 

  EVITA MINERAALITUOTTEIDEN SUIHKUTA 
Vältä Rebuild Mineral Spray onintensiivinen hoito, joka rekonstruoi mineralizing
perusteellisesti.
Vitamiineja A, B, C ja E uudistaa rakennetta. Bamboo Marrow pelaa Virkistävä ja
korjaavassa kirurgiassa. Cashmere Proteiinit tunkeutuvat syvällehiukset kynsinauhoja

                               pagina 1 / 2



uudistaa ja vahvistaa sitä sisältä.
Käyttöohje: Suihkutatuotetta20 cm. kokohiukset on ennakolta puhdistettu ja puskuroitu.
Kampaa läpi ja anna vaikuttaa 3-5 minuuttia, sitten tehdäkevyt huuhtelu ja siirry
vaiheeseen C.
Koko : 100 ml ja 250 ml 

  EVITA seerumin 
Välttää Serum edustaaviimeisen vaiheenjälleenrakennusta takaatuloksen kestävä. Vältä
Serum sinetöihiukset ansastustaarvokas tehoaineita. Argan öljy tekeehiukset joustava,
kirkas ja kestävä. Sen toiminta kalvon muodostava, suojaaherkimmät
osatkarvathiustenkuivaaja ja kannen. Tehokas anti -aging palauttaahiusten nuorten ja
terveyden.
Käyttöohje: Levitämuutama tippa Evita Serum kosteisiin hiuksiin ennen kuivaamista
parantaakiiltoa ja pehmeyttä kuiviin hiuksiin taisatunnaisia ??silkkinen vaikutus.
Koko : 100 ml 
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