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REBUILDER EVOLUTION
S? TI?N TRI?N TRONG PH?C H?I TÓC

• thêm c? th? và kh?i l??ng h?n
• có hi?u l?c ngay l?p t?c
• cu?c s?ng lâu dài
REBUILDER EVOLUTION là m?t ?i?u tr? ???c s? d?ng ?? cung c?p cho ánh sáng m?i cho
tóc. Ông ngay l?p t?c ???c g?i là "Botox cho tóc", nh?ng th?c s?' ?i?u tr? trong câu h?i có
ch?a, gi?a các thành ph?n khác ch?t ??c này. ???c thi?t k? cho ?i?u tr? tóc khô là giòn và
b? h? h?i, v?i thành ph?n ho?t ??ng c? th? v?i ch?ng lão hóa và b?' có th? hành ??ng trên
c?u trúc tóc thông qua các hành ??ng hi?p ??ng c?a ch?t:
liên k?t - ceramides và ph?c h?i hành ??ng;
keratin ?? ?àn h?i l?n h?n và kh? n?ng ?àn h?i;
-collagen ?m hành ??ng;
-hyaluronic acid ?? cung c?p cho giai ?i?u và h??ng dân cho tóc;
-Qu? h? tr?n d?u v?i m?nh ch?ng lão hóa b?t ??ng s?n.
H?n h?p này làm cho nó d? dàng ?? tìm th?y g?n k?t c?a quy mô cho m?t bóng tóc và ??y
?? thân, ngay l?p t?c "tái sinh".

• K? THU?T ?I?U TR? T?I SALON
D?u g?i ??u BASIC pH 9
?ã h? th?ng hóa c? b?n ?? pH (?? pH 9) giúp ?? m? các v?y b?c c?a tóc ?? t?o thu?n l?i
cho s? h?p th? c?a ?i?u tr? ti?p theo (Botox có hi?u l?c kem d??ng da); giàu nguyên t?c
ho?t ??ng giúp mang l?i s?c m?nh và k?t c?u cho tóc.
BOTOX CÓ HI?U L?C LOTION
Kem d??ng da c? th? phong phú c?a các thành ph?n ho?t ??ng v?i cao c? c?u l?i và tái
sinh hành ??ng, mà hành ??ng hi?p ??ng t?o ra m?t hi?u ?ng trên tóc Botox: nó mang l?i
cho các thân cây, ?? sáng và êm ái; tóc xu?t hi?n toàn b? h?n toàn thân và c? k?t.
ph??ng pháp s? d?ng các b?:
-R?A TÓC C?A B?N V?I D?U G?I ??U C? S?;
-Chu?n b? tác d?ng BOTULINUM LOTION: ??m b?o r?ng kem d??ng da bên trong flacon
là minh b?ch và ch?t l?ng do các s?n ph?m có xu h??ng tinh ? nhi?t ?? d??i 15° C; trong
tr??ng h?p này, ??m h? cho m?t vài phút trong m?t bát n??c ?m cho ??n khi s? s?p ??
hoàn toàn c?a tinh th? sau ?ó ti?n hành nh? sau:
• Cho tóc dài: mang theo m?t qu? ??c bi?t 10 ml kem d??ng da s?n ph?m có hi?u l?c
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BOTOX và h?p nh?t chúng trong 30 ml n??c. Tr?n ??u.
• Cho mái tóc ng?n: chu?n b? t??ng t? nh?ng v?i 15 ml n??c và 5 ml kem d??ng da s?n
ph?m BOTOX có hi?u l?c. Áp d?ng kem d??ng da có hi?u l?c BOTOX (chu?n b? nh? mô t?
? trên). Tóc chia 4 ph?n và áp d?ng các s?n ph?m v?i m?t bàn ch?i trên s?i c?a 3 cm. ??
trong 15 phút. B?n có th? t?ng c??ng các hành ??ng b?ng cách áp d?ng nhi?t (?èn, máy
s?y tóc).
R?a s?ch m?t cách nhanh chóng b?ng n??c l?nh. Ti?n hành ?? làm khô b?ng máy s?y tóc
và bàn ch?i. V??t qua các t?m nh? sau: 180° - 210° M? tóc cho tóc l?n.
?óng gói: -c? b?n pH d?u G?I chai t? 9 500 ml.
-Kem d??ng da qu? BOTULINUM vial v?i hi?u ?ng t? 50 ml.

• B?O TRÌ ?I?U TR?
D?U G?I ??U B?O TRÌ
D?u g?i ??u xây d?ng v?i keratin và axit hyaluronic giúp ?? gi? lâu h?n ?i?u tr? nuôi d??ng
và ph?c h?i ???c th?c hi?n trong ch??ng trình; th?c hi?n m?t hành ??ng t?t và làm m?m và
l?nh gi? tóc m??t và sáng bóng.
Gi? m?t n? (pH 4)
M?m nh? t??ng và ch?ng Frizz m?n ?i?u hòa nhi?t ?? và hành ??ng; ?? pH th?p c?a nó
cho lý t??ng reacidifying hành ??ng ?? hoàn thành và duy trì các g?n k?t gi?a quy mô b?ng
cách duy trì lâu h?n tác ??ng c?a ?i?u tr? t?i Salon.
?óng gói: -b?o trì d?u G?I chai 250 ml;
Gi? m?t n? 200 ml chai.
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