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EVOLUCIÓ RECONSTRUCTOR
L'EVOLUCIÓ EN LA RESTAURACIÓ DE CABELL

• més cos i més volum
• efecte immediat
• llarga vida
EVOLUCIÓ RECONSTRUCTOR és un tractament utilitzat per donar nova llum al cabell.
Ell va ser immediatament anomenada "Botox per al cabell" "però en realitat" el tractament
en qüestió conté, entre altres ingredients aquesta toxina. Dissenyat per a tractament de
cabells secs és fràgil i fet malbé, amb principis actius específics amb anti-envelliment i
reparadora"és capaç d'actuar sobre l'estructura de cabell a través d'accions sinèrgics de
substàncies:
-ceramides vinculació i l'acció reparadora;
queratina per major elasticitat i resistència;
-col. lagen hidratant acció;
l'àcid hialurònic - per donar to i vigor als cabells.
-Oli pistatxo amb fortes propietats antiedat.
Aquesta combinació fa que sigui fàcil trobar cohesió d'escales per a un brillant cabell i
golosa "immediatament «regenerada».
• TRACTAMENT TÈCNIC AL SALÓ
PH bàsic xampú 9
Formula pH bàsic (pH 9) ajuda a obrir les escales del pèl per facilitar l'absorció de
tractament posterior (loció efecte Botox); ric en ajuda dels principis actius a portar força i
la textura del cabell.
LOCIÓ D'EFECTE BOTOX
Ric loció específics de principis actius amb alta reestructuració i regenerant acció, l'acció
sinèrgica crea un efecte sobre el cabell Botox: es porta a la tija, brillantor i suavitat; els
cabells sembla més cohesionat i amb molt de cos sencer.
mètode d'ús del kit:
-RENTAT EL CABELL AMB XAMPÚ BASE;
-PREPARAR la LOCIÓ BOTULÍNICA efecte: Assegureu-vos que la loció dins la flacon és
líquida i transparent perquè el producte tendeix a cristal. litzar a temperatures per sota de
15° C; en aquest cas, submergir la phial durant uns minuts en un bol d'aigua calenta fins
a la completa dissolució de cristalls llavors faci el següent:
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• Per a cabells llarg: prendre amb un dispensador especial 10 ml de producte LOCIÓ
Efecte BOTOX i fusionar-los a 30 ml d'aigua. Barrejar bé.
• Per pèl curt: mateixa preparació però amb 15 ml d'aigua i 5 ml de producte LOCIÓ
Efecte BOTOX. APLICACIÓ de BOTOX efecte LOCIÓ (preparats com descrit a dalt).
Divideix el cabell en 4 seccions i aplicar el producte amb un raspall de fils de 3cm. Deixar
actuar durant 15 minuts. Vostè pot intensificar l'acció aplicant calor (làmpada, assecador).
Ràpidament esbandida amb aigua freda. Procedir a l'assecat amb assecador i raspall.
Passar la placa com segueix: pèl fi · 180-210° per al cabell gran.
envasos: -pH bàsic xampú ampolla de 9 500 ml.
-Loció dispensador BOTULÍNICA vial amb efecte de 50 ml.
• TRACTAMENT DE MANTENIMENT
XAMPÚ DE MANTENIMENT
Xampú formulat amb queratina i àcid hialurònic ajuda a mantenir més nutritiu i reparadora
tractament fet en l'espectacle; realitza una bona acció i descalcificació i condicionat cabell
manté sedós i brillant.
MÀSCARA de manteniment (pH 4)
Emulsió suau i llisa condicionador anti-Frizz i l'acció; seu baix pH dóna acció reacidifying
ideal per completar i mantenir la cohesió entre les escales per mantenir més temps
l'efecte del tractament en el saló.
envasos: -manteniment xampú ampolles de 250 ml;
Mantenir el flascó de 200ml màscara.
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