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  EVITA BARIS 
Hindari baris : rekonstruksi baris untuk restrukturisasi lengkap dan intensif rambut
.Tiga produk yang akan digunakan secara berurutan, dengan sinergis, mereka kembali ke
semula kemegahan rusak rambut mereka.
Langkah A : Hindari Rebuild Shampoo
Langkah B : Hindari Rebuild Mineral Semprot
Langkah C : Evita Rebuild Terapi
The Bamboo Marrow, bersinergi dengan Cashmere Protein, memberikan kekuatan pada
rambut dan meningkatkan kekuatan dan elastisitas. 

  EVITA SHAMPOO 
Hindari Rebuild Shampoo lembut membersihkan rambut dan efektif mempersiapkan
mereka untuk penyerapan sempurna dari fase mineralisasi. Kandungan vitamin yang
tinggi terdiri dari sinergi dari Vitamin A, B, C, E, memberikan elastisitas rambut, bersinar
dan kelembutan.
Cara menggunakan : Terapkan untuk rambut basah dan pijat ke busa yang lembut dan
harum. Bilas dan lanjutkan ke langkah B. Ukuran : 250 ml dan 1000 ml 

  EVITA TERAPI 
The Bamboo Marrow, bersinergi dengan Cashmere Protein, memberikan kekuatan pada
rambut dan meningkatkan kekuatan dan elastisitas.
Hindari Rebuild Therapy adalah tinggi gizi intensif berdasarkan vitamin A, B, C, E, Keratin,
Protein dan Bone Bamboo Cashmere.
Cara menggunakan : Setelah membilas Mineral Semprot ringan menerapkan jumlah yang
diperlukan pada rambut basah, pijat dan sisir panjang. Biarkan selama 3-5 menit. Bilas
sampai bersih.
Ukuran: 150 ml dan 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Hindari Rebuild Mineral Semprot adalah pengobatan intensif yang merekonstruksi
mineralisasi secara mendalam.
Vitamin A, B, C dan E regenerasi struktur. The Bamboo Marrow memainkan menyegarkan
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dan bedah rekonstruksi. Cashmere Protein menembus jauh ke dalam kutikula rambut
untuk merestrukturisasi dan memperkuat itu dari dalam.
Cara menggunakan : Semprotkan produk dari jarak 20 cm. seluruh rambut sebelumnya
dibersihkan dan buffer. Menyisir dan biarkan selama 3-5 menit, kemudian melakukan bilas
ringan dan lanjutkan ke langkah C.
Ukuran : 100 ml dan 250 ml 

  EVITA serum 
Menghindari Serum merupakan tahap akhir dari rekonstruksi yang menjamin hasil yang
tahan lama. Hindari Serum segel rambut menjebak zat aktif yang berharga. Minyak argan
membuat rambut elastis, cerah dan tahan lama. Tindakan pembentuk film nya, melindungi
bagian yang paling sensitif dari rambut dari pengering rambut dan dek. Anti - penuaan
yang efektif mengembalikan pemuda rambut dan kesehatan.
Cara menggunakan :. Oleskan beberapa tetes Evita Serum untuk rambut basah sebelum
pengeringan untuk meningkatkan bersinar dan kelembutan rambut kering atau untuk efek
halus yang luar biasa
Ukuran : 100 ml 
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