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REBUILDER EVOLUTION
UTVECKLINGEN I HÅR RESTAURERING

• mer kropp och mer volym
• omedelbar verkan
• lång livslängd
REBUILDER EVOLUTION är en behandling som används för att ge nya ljus i håret. Han
kallades omedelbart "Botox för hår" "men faktiskt" behandling i fråga innehåller, bland
andra ingredienser detta toxin. Utformad för torrt hår behandling är sprött och skadat "med
vissa aktiva ingredienser med anti-åldrande och reparativ" kan agera på den hår
strukturen genom samverkande åtgärder av ämnen:
-ceramider limning och stärkande åtgärder.
keratin för större elasticitet och motståndskraft.
-kollagen hydrating åtgärder.
-hyaluronsyra ge tonen och kraft till håret;
-Pistasch olja med starkt anti-åldrande egendom.
Denna mix gör det lätt att hitta sammanhållning av skalor för ett hår glansigt och fyllig
"omedelbart"återskapas".

• TEKNISK BEHANDLING I SALONG
BASIC schampo pH 9
Formulerar grundläggande pH (pH 9) hjälper till att öppna skalorna för håret att underlätta
upptaget av efterföljande behandling (Botox effekt lotion); rik på aktiva substanser hjälper
till att håret styrka och textur.
BOTOX EFFEKT LOTION
Särskilda lotion rik av aktiva ingredienser med hög omstrukturering och förnyelse av
åtgärder "vars synergistiska effekten skapar en effekt på hår Botox: det ger till stammen"
ljusstyrka och jämnhet; håret visas mer fyllig och sammanhängande helhet.
metod för användning av kit:
-TVÄTTA HÅRET MED SCHAMPO BAS;
-FÖRBEREDA LOTION BOTULINUM effekten: kontrollera lotion inuti flacon är transparent
och flytande eftersom produkten tenderar att kristallisera vid temperaturer under 15° C; i
detta fall fördjupa flaskan några minuter i en skål med varmt vatten tills fullständig
upplösning av kristaller då så här:
• För långt hår: ta med en särskild dispenser 10 ml LOTION produkt BOTOX effekt och
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sammanfoga dem i 30 ml vatten. Blanda väl.
• För kort hår: samma förberedelse men med 15 ml vatten och 5 ml av LOTION produkt
BOTOX effekt. TILLÄMPNING av BOTOX effekt LOTION (beredd enligt ovan). Dela in
håret i 4 sektioner och applicera produkten med en pensel på delar av 3 cm. Lämna på i
15 minuter. Du kan intensifiera åtgärder genom att tillämpa värme (lampa "hårtork).
Skölj snabbt med kallt vatten. Fortsätta med att torka med hårtork och borste. Passera
plattan enligt följande: 180-210° fint hår för stort hår.
förpackning: -grundläggande pH schampo flaska från 9 500 ml.
-Lotion dispenser BOTULINUM injektionsflaska med verkan från 50 ml.

• UNDERHÅLLSBEHANDLING
UNDERHÅLL SCHAMPO
Schampo formulerade med keratin och hyaluronsyra hjälper till att hålla längre närande
och stärkande behandling gjort i showen; utför en god gärning och mjukgörande och
luftkonditionering håller håret silkeslent och glänsande.
Att hålla MASKEN (pH 4)
Mjuk emulsion och smidig anti Frizz balsam och åtgärder. dess låga pH ger perfekt
reacidifying åtgärder för att slutföra och upprätthålla sammanhållningen mellan skalorna
genom att upprätthålla längre effekten av behandling i salong.
förpackning: -underhåll schampo flaska 250 ml.
Att hålla masken 200 ml burk.
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