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  EVITA LINHA 
Evite linha : Linha de reconstrução de uma reestruturação completa e intensiva do cabelo
.Três produtos que serão utilizados na seqüência, com sinérgica, eles retornam ao seu
cabelo danificado esplendor original.
Etapa A: Evite reconstruir Shampoo
Etapa B: Evite Reconstruir Mineral spray
Etapa C: Evita Reconstruir Terapia
O Bamboo Marrow, em sinergia com Cashmere Proteínas, dá força ao cabelo e aumentar
a força e elasticidade. 

  EVITA SHAMPOO 
Evite reconstruir Shampoo limpa suavemente o cabelo e efetivamente preparando-os
para uma perfeita absorção da fase de mineralização. O alto teor de vitamina consiste na
sinergia de vitaminas A, B, C, E, dá a elasticidade do cabelo, brilho e maciez.
Como usar: Aplique nos cabelos molhados e massageie até obter uma espuma macia e
perfumada. Enxágüe e prossiga para a etapa B. Tamanho : 250 ml e 1000 ml 

  EVITA TERAPIA 
O Bamboo Marrow, em sinergia com Cashmere Proteínas, dá força ao cabelo e aumentar
a força e elasticidade.
Evite Reconstruir terapia é um alimento de alto intensivo à base de vitaminas A, B, C, E,
queratina, proteína e Osso Bamboo Cashmere.
Como usar: Após a lavagem Mineral spray aplicar levemente a quantidade necessária em
comprimentos de cabelo molhado, massagem e pente. Deixe por 3-5 minutos. Enxágüe
bem.
Tamanho : 150 ml e 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Evite Reconstruir spray Mineral é um tratamento intensivo que reconstrói mineralização
em profundidade.
As vitaminas A, B, C e E regenerar a estrutura. O Bamboo Medula desempenha
revigorante e cirurgia reconstrutiva. Cashmere proteínas penetram profundamente na
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cutícula do cabelo para reestruturar e fortalecer -lo por dentro.
Como usar : Pulverizar o produto a partir de uma distância de 20 cm. em todo o cabelo
previamente limpos e tamponado. Penteie todo e deixe por 3-5 minutos, em seguida,
fazer uma lavagem de luz e vá para o passo C.
Tamanho : 100 ml e 250 ml 

  soro EVITA 
Evita Soro representa a fase final da reconstrução, que garante um resultado durável.
Evitar Soro veda o cabelo prendendo as substâncias activas preciosos. Óleo de Argan faz
o cabelo elástica, brilhante e durável. Sua ação filme de formação, protege as partes mais
sensíveis do cabelo do secador de cabelo e deck. Anti -aging eficaz restaura a juventude
do cabelo e da saúde.
Como usar:. Aplique algumas gotas de Evita Serum nos cabelos úmidos antes de secar
para aumentar o brilho e maciez aos cabelos secos ou para um efeito de seda
extraordinário
Tamanho : 100 ml 
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