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REBUILDER EVOLÚCIA
VÝVOJ OBNOVU VLASOV

• grády a viac objemu
• okamžitý ú?inok
• Dlhá ivotnos?
REBUILDER EVOLÚCIA je lie?ba používa na da? nové svetlo na vlasy. Bol okamžite
povolaný "Botox na vlasy" "ale vlastne" lie?ba obsahuje, okrem iných zložiek tohto toxínu.
Ur?ený pre suché vlasy ošetrenie je krehký a poškodené "s konkrétne ú?inné látky s anti-
starnutia a regenera?ný" je schopná pôsobi? na štruktúru vlasov akciami synergických
látok:
-ceramidmi lepenie a regenera?né opatrenia;
keratín pre vä?šiu pružnos? a odolnos?;
-kolagén hydrata?ný akcie;
kyselina hyalurónová - da? tón a vitalitu vlasov;
-Pistácie olej s silný anti-starnutia majetku.
Táto kombinácia robí to ?ahké nájs? súdržnosti váh pre vlasy lesklé a plná
"okamžite"regenerované".

• TECHNICKÉ OŠETRENIE V SALÓNE
BASIC ŠAMPÓN pH 9
Formuluje základné pH (pH 9) pomáha otvori? stupnice na vlasy pre u?ah?enie
vstrebávanie následnú lie?bu (Botox krém efekt); bohaté na aktívne princípy pomáha
prinies? silu a štruktúru vlasov.
BOTOX KRÉM EFEKT
Špecifické krém rich ú?inných látok s vysokou reštrukturalizácie a regenera?ný akcie
"ktorého synergické pôsobenie vytvára efekt na vlasoch Botox: prináša kme?ových"
belos?ou a hladkos?ou; vlasy sa objaví viac full-telo a súdržný celok.
spôsob používania súpravy:
-UMYTE SI VLASY S ŠAMPÓN ZÁKLADNE;
-PRIPRAVI? ú?inok BOTULOTOXÍNU krém: Uistite sa, že krém vnútri flacon je
transparentné a kvapalných, pretože výrobok má tendenciu kryštalizova? pri teplote 15° c;
v tomto prípade ampulku na pár minút do misky s teplou vodou až do úplného rozpustenia
kryštály potom postupujte nasledovne:
• Pre dlhé vlasy: ma? so špeciálny dávkova? 10 ml LOTION výrobku BOTOX efekt a
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zlú?i? v 30 ml vody. Dobre premiešajte.
• Pre krátke vlasy: istého prípravku, ale s 15 ml vody a 5 ml LOTION výrobku BOTOX
efekt. POUŽITIE BOTOX krém efekt (pripravenej ako je opísané vyššie). Rozde?te vlasy
do 4 sekcií a aplikova? výrobok s kefou na pramene 3 cm. Nechajte na 15 minút. Môžete
posilni? ?innos? za použitia tepla (lampy "fén).
Rýchlo opláchnite studenou vodou. Pokra?ova? na sušenie fénom a kefou. Prejs? dosku
takto: 180° - 210° jemné vlasy pre ve?ké vlasy.
balenia: -ZÁSADITÝM pH ŠAMPÓN f?aša od 9 500 ml.
-Mlieko dávkova? BOTULINUM f?ašti?ky s Ú?INNOS?OU od 50 ml.

• UDRŽIAVACEJ LIE?BY
ÚDRŽBA ŠAMPÓN
Šampón formulovaný s keratínom a Kyselina hyaluronová pomáha udrža? dlhšie výživný a
regenera?ný ošetrenie vykonané na show; vykonáva dobrý skutok a zmäk?enie a
Klimatizácia drží vlasy hodvábne a lesklé.
VEDENIE MASKA (pH 4)
Mäkké emulzie a hladké žiarivý balzam a akcie; jeho nízke pH dáva ideálne reacidifying
akciu dokon?i? a zachova? súdržnos? medzi váhy udržiavaním dlhší efekt lie?by v salóne.
balenia: -údržba ŠAMPÓN f?aša 250 ml;
Vedenie maska 200 ml pohára.
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