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REBUILDER EVOLUSI
EVOLUSI DALAM RESTORASI RAMBUT

• tubuh lebih dan volume yang lebih besar
• efek langsung
• umur panjang
REBUILDER evolusi adalah perawatan yang digunakan untuk memberikan cahaya baru
pada rambut. Dia segera menelepon "Botox untuk rambut", tapi sebenarnya' pengobatan
dimaksud mengandung, antara bahan lain racun ini. Dirancang untuk perawatan rambut
kering rapuh dan rusak, dengan bahan aktif tertentu dengan anti-penuaan dan restoratif'
mampu bertindak pada struktur rambut melalui tindakan-tindakan sinergis bahan:
-ceramides ikatan dan restoratif tindakan;
keratin untuk lebih besar elastisitas dan ketahanan;
-kolagen hydrating tindakan;
-hyaluronic asam untuk memberikan nada dan semangat untuk rambut;
-Pistachio minyak dengan kuat anti-penuaan properti.
Campuran ini membuat mudah untuk menemukan kohesi timbangan untuk rambut
mengkilap dan bertubuh penuh, segera "diregenerasi".

• PERAWATAN TEKNIS DI SALON
BASIC SHAMPOO pH 9
Merumuskan dasar pH (pH 9) membantu untuk membuka timbangan rambut untuk
memudahkan penyerapan pengobatan selanjutnya (Botox efek lotion); kaya prinsip-prinsip
aktif membantu untuk membawa kekuatan dan tekstur rambut.
BOTOX EFEK LOTION
Lotion spesifik kaya bahan aktif dengan restrukturisasi dan meregenerasi tindakan yang
tinggi, tindakan sinergis yang menciptakan efek pada rambut Botox: membawa kepada
batang, kecerahan dan kelancaran; rambut tampak lebih penuh bertubuh dan kohesif
seluruh.
metode penggunaan kit:
-MENCUCI RAMBUT DENGAN SAMPO DASAR;
-MENYIAPKAN efek toksin BOTULINUM LOTION: Pastikan lotion di dalam flacon
transparan dan cair karena produk cenderung mengkristal pada suhu di bawah 15° C;
dalam kasus ini, melibatkan phial selama beberapa menit dalam semangkuk air hangat
sampai pembubaran kristal kemudian melanjutkan sebagai berikut:
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• Untuk rambut panjang: mengambil dengan dispenser khusus 10 ml produk LOTION efek
BOTOX dan menggabungkan mereka dalam 30 ml air. Aduk rata.
• Untuk rambut pendek: persiapan yang sama tetapi dengan 15 ml air dan 5 ml produk
LOTION BOTOX efek. PENERAPAN BOTOX efek LOTION (disiapkan seperti dijelaskan
di atas). Bagilah rambut menjadi 4 bagian dan menerapkan produk dengan sikat pada
helai 3 cm. Biarkan selama 15 menit. Anda dapat meningkatkan tindakan dengan
menerapkan panas (lampu, pengering rambut).
Cepat bilas dengan air dingin. Lanjutkan untuk pengeringan dengan pengering rambut dan
sikat. Lulus piring sebagai berikut: 180° - 210° rambut halus untuk rambut besar.
Kemasan: -dasar pH SAMPO botol 9 500 ml.
-Botol lotion dispenser BOTULINUM dengan efek dari 50 ml.

• PEMELIHARAAN PENGOBATAN
PEMELIHARAAN SAMPO
Sampo yang diformulasikan dengan keratin dan asam hyaluronic membantu untuk
menjaga lebih bergizi dan restoratif pengobatan dilakukan di pameran; melakukan
perbuatan baik dan rambut terus pelunakan dan Ruangan (AC) halus dan mengkilap.
MENJAGA TOPENG (pH 4)
Emulsi yang lembut dan halus Anti keriting kondisioner dan tindakan; pH rendah yang
memberikan tindakan reacidifying ideal untuk menyelesaikan dan mempertahankan
kohesi antara timbangan dengan mempertahankan panjang efek dari pengobatan di
Salon.
Kemasan: -pemeliharaan SAMPO botol 250 ml;
Menjaga masker 200 ml botol.
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