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  EVITA LINE 
Evita?i linie : reconstruc?ie linie pentru o restructurare complet? ?i intensiv? a p?rului
.Trei produse pentru a fi utilizate în ordine, cu sinergic, se întorc la splendoarea original?
p?rul deteriorat.
Etapa A : Evita?i reconstrui ?ampon
Etapa B : Evita?i reconstrui Mineral Spray
Etapa C : Evita reconstrui
TerapieBamboo maduva, în sinergie cu ca?mir proteine ??, d? putere pentru a p?rului ?i
de a cre?te puterea ?i elasticitatea. 

  EVITA SAMPON 
Evita?i Rebuild ?ampon curata delicat parul si eficient preg?tindu-i pentru o absorb?ie
perfect? a fazei de mineralizare. Con?inutul ridicat de vitamina const? în sinergia de
vitamine A, B, C, E, d? elasticitate parului, str?lucirea ?i catifelarea.
Mod de utilizare: Aplicati pe parul umed ?i masaj într-o spum? moale ?i parfumat. Se
cl?te?te ?i trece?i la pasul B. Dimensiuni : 250 ml si 1000 ml 

  EVITA TERAPIE 
Bamboo maduva, în sinergie cu ca?mir proteine ??, d? putere pentru a p?rului ?i de a
cre?te puterea ?i elasticitatea.
Evita?i Rebuild Terapia este un intensiv de înalt? hran? pe baz? de vitamine A, B, C, E,
Keratin, proteine ???i Bone Bamboo Cashmere.
Cum s? utiliza?i : Dup? cl?tire Spray minerale se aplic? u?or cantitatea necesar? pe parul
umed, masaj ?i pieptene lungimi. Las? pe timp de 3-5 minute. Cl?ti?i bine.
Dimensiuni: 150 ml si 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Evita?i Rebuild Spray Mineral este un tratament intensiv care reconstruie?te mineralizant
în profunzime.
Vitaminele A, B, C ?i E regenerastructura. Bamboo maduva joac? revigorant si chirurgie
reconstructiva. Ca?mir Proteine ??patrunde adanc in cuticulele parului de a restructura ?i
consolida -l din interior.
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Cum s? utiliza?i : Se pulverizeaz? produsul de la o distan?? de 20 cm. întreaga p?rul
cur??ate ?i tamponat anterior. Pieptene prin ?i se las? timp de 3-5 minute, apoi face o
cl?tire lumin? ?i trece?i la pasul C.
Dimensiuni: 100 ml ?i 250 ml 

  ser EVITA 
Evita Serum reprezint? faza final? de reconstruc?ie care garanteaz? un rezultat durabil.
Evita?i Serum sigileaz? p?rul capcan? substan?elor active pre?ioase. Ulei de argan face
parul elastic, luminos ?i durabil. Ac?iune de film de formare, protejeaz? cele mai sensibile
p?r?i ale parului de la uscator de par ?i punte. Anti - imbatranire eficace restabile?te tineret
?i s?n?tate firului de p?r.
Cum s? utiliza?i :. Aplicati cateva picaturi de ser Evita pe p?rul umed înainte de uscare
pentru a spori str?lucirea ?i catifelarea pentru parul uscat sau pentru un efect matasos
extraordinar
Dimensiuni: 100 ml 
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