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  EVITA LINE 
Vyhnite sa línii : Rekonštrukcia linky pre kompletnú a intenzívnej reštrukturalizácie vlasov
.Tri produkty, ktoré majú by? použité v poradí, s synergické, sa vráti do svojej pôvodnej
kráse poškodené vlasy.
Krok : Vyhnite Znovu šampón
Krok B : Vyhnite sa Rebuild Minerálne Spray
Krok C : Evita Znovu terapia
Bamboo kostnej drene, v sú?innosti s Cashmere Proteíny, dáva silu na vlasy a zvyšuje
pevnos? a pružnos?. 

  EVITA SHAMPOO 
Vyhnite Znovu šampón jemne ?istí vlasy a efektívne pripravi? je pre dokonalé vstrebanie
fázy mineralizujícím. Vysoký obsah vitamínu sa skladá zo synergie vitamínov A, B, C, E,
dáva vlasy pružnos?, lesk a jemnos?.
Ako používa? : Aplikujte na mokré vlasy a vmasírujte do peny mäkké a vo?avé. Opláchnite
a pokra?ujte krokom B. Ve?kos? : 250 ml a 1000 ml 

  EVITA THERAPY 
Bamboo kostnej drene, v sú?innosti s Cashmere Proteíny, dáva silu na vlasy a zvyšuje
pevnos? a pružnos?.
Vyhnite sa Rebuild terapia je intenzívny high - výživa na báze vitamínov A, B, C, E,
keratínu, proteínu a Bone Bamboo kašmíru.
Ako používa? : Po opláchnutí Minerálna voda s rozprašova?om ?ahko aplikova? potrebné
množstvo na mokré vlasy, masážne a hrebe? d?žkach. Nechajte pôsobi? 3-5 minút.
Dôkladne opláchnite.
Ve?kos? : 150 ml a 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Vyhnite sa Rebuild Minerálne sprej je intenzívna lie?ba, ktorá rekonštruuje mineralizujícím
do h?bky.
Vitamíny A, B, C a E regenerujú štruktúru. Bamboo drene hrá osviežujúci a rekonštruk?nej
chirurgie. Cashmere Proteíny prenikajú hlboko do vlasového kutikulu k reštrukturalizácii a
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posilnenie zvnútra.
Ako používa? : Nastriekajte produkt zo vzdialenosti 20 cm. celé vlasy predtým vy?istené a
vyrovnávacej pamäti. Preliez? a nechajte 3-5 minút, potom urobte ?ahkú opláchnite a
prejdite ku kroku C.
Ve?kos? : 100 ml a 250 ml 

  EVITA sére 
Zabra?uje Sérum predstavuje závere?nú fázu rekonštrukcie, ktorá zaru?uje výsledok
trvalý. Vyhnite sa sérum utes?uje vlasy lov vzácnych ú?inných látok. Arganový olej robí
vlasy pružné, jasný a trvanlivý. Jeho ak?ný film tvoriaci, chráni najcitlivejšie ?asti vlasov z
suši?om vlasov a terasou. Ú?inný anti - aging obnoví mladosti vo vlasoch a zdravie.
Ako používa? :. Aplikujte nieko?ko kvapiek séra Evita na vlhké vlasy pred sušením zvýši?
lesk a hebkos? na suché vlasy alebo pre mimoriadne hodvábnym efektom
Ve?kos? : 100 ml 
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