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EVOLUTIA REBUILDER
EVOLU?IA ÎN REGENERAREA PARULUI

• corpul mai mult ?i mai mult de volum
• efect imediat
• durat? lung? de via??
REBUILDER evolu?ia este un tratament utilizate pentru a da lumina noua a parului. El a
fost chemat imediat "Botox pentru p?r" "dar de fapt" tratamentul respectiv con?ine, printre
alte ingrediente aceasta toxina. Conceput pentru p?r uscat tratament este fragil ?i
deteriorat "cu ingrediente active specifice cu anti-îmb?trânire ?i restabilire" este în m?sur?
s? ac?ioneze pe structura parului prin ac?iuni sinergic? a substan?elor:
-ceramide legarea si refacere ac?iune;
keratina pentru o mai mare elasticitatea ?i rezisten?a;
-colagen hidratant ac?iune;
acid hialuronic - a da tonul ?i vigoarea p?rului;
-Ulei fistic cu puternic? de proprietate anti-imbatranire.
Acest amestec face u?or de a g?si coeziunea de cântare pentru un par lucios ?i plin cu
corp "imediat"regenerat".

• TEHNIC? TRATAMENTUL ÎN SALON
BASIC sampon pH 9
Formuleaz? ajut? baz? pH-ului (pH 9) pentru a deschide cântare de p?r pentru a facilita
absorb?ia de tratament ulterioare (Botox efect lotiune); bogat în principii active ajut? pentru
a aduce puterea ?i textura p?rului.
LOTIUNE DE EFECT DE BOTOX
Specifice lotiune bogat de ingrediente active cu mare de restructurare ?i de regenerare de
ac?iune "a carui actiune sinergica creeaz? un efect asupra parului Botox: aduce stem"
luminozitatea ?i netezimea; parul pare mai corpolent ?i coeziune întreg.
metoda de utilizare a kit:
-SE SPAL? P?RUL CU ?AMPON DE BAZ?;
-PREG?TI efectul de TOXINA lotiune: Asigura?i-v? c? lo?iune în interiorul 5gr este
transparente ?i lichide, deoarece produsul tinde s? se cristalizeze la temperaturi mai mici
de 15° C; în acest caz, se introduce eprubeta pentru câteva minute intr-un bol de ap?
cald? pân? la dizolvarea completa a cristalelor apoi proceda?i dup? cum urmeaz?:
• Pentru parul lung: ia cu un dispenser speciale 10 ml de lotiune produs efect de BOTOX
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?i îmbina?i-le în 30 ml ap?. Se amesteca bine.
• Pentru parul scurt: aceea?i preg?tire, dar cu 15 ml ap? ?i 5 ml de lotiune produs efect de
BOTOX. CERERE de BOTOX efect lotiune (preparat conform descrierii de mai sus).
Împ?r?i?i p?rul în 4 sec?iuni ?i se aplic? produsului cu o perie pe firele de 3 cm. Las? pe
timp de 15 minute. Poate intensifica ac?iunea prin aplicarea de c?ldur? (lamp? "usc?tor de
p?r).
Se spal? rapid cu apa rece. Proceda la uscare cu uscator de par si perie. Trece placa
dup? cum urmeaz?: 180-210° p?r fin pentru parul mare.
ambalaj: -baz? pH sampon sticla de 9 500 ml.
-Lotiune dispenser BOTULINUM flacon cu efect de 50 ml.

• TRATAMENTUL DE ÎNTRE?INERE
ÎNTRE?INERE SAMPON
Sampon formulate cu keratina si acid hialuronic v? ajut? s? p?stra?i mai hr?nitoare ?i
refacere tratament f?cut în spectacol; efectueaz? o fapt? bun? ?i înmuiere ?i condi?ionat
men?ine p?rul m?t?sos ?i str?lucitor.
P?STRÂND masca (pH 4)
Emulsie de moale ?i neted? anti-încre?i balsam ?i ac?iune; cu pH sc?zut ofer? ac?iune
reacidifying ideal pentru a finaliza ?i men?inerea coeziunii dintre scalele de men?inerea
mai efectul tratamentului din Salon.
ambalaj: -între?inere sampon sticla de 250 ml;
P?strarea masca 200 ml borcan.
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