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  EVITA LA LÍNIA 
Eviteu línia : Reconstrucció de línia per a una reestructuració completa i intensa del cabell
.Tres productes que s'utilitzaran en la seqüència, amb sinèrgic, tornen al seu esplendor
original, el cabell danyat.
Pas A : Evitar Reconstrucció Shampoo
Pas B : Eviteu Rebuild Mineral esprai
Pas C : Evita Rebuild Teràpia
La Medul de Bambú, en sinergia amb la caixmir de proteïnes, dóna força al cabell i
augmentar la força i l'elasticitat. 

  EVITA SHAMPOO 
Eviti Reconstrucció Shampoo neteja suaument el cabell i amb eficàcia els prepara per a
una perfecta absorció de la fase de mineralització. L'alt contingut de vitamina consisteix
en la sinergia de les vitamines A, B, C, E, dóna l'elasticitat del cabell, brillantor i suavitat.
Aplicació: Aplicar sobre el cabell mullat i massatge fins a obtenir una escuma suau i
fragant. Esbandida i aneu al pas B. Mida : 250 ml i 1000 ml 

  EVITA LA TERÀPIA 
La Medul de Bambú, en sinergia amb la caixmir de proteïnes, dóna força al cabell i
augmentar la força i l'elasticitat.
Eviti Reconstruir La teràpia és una alta nutrició intensiva a base de vitamines A, B, C, E, la
queratina, proteïna i la medul · la de bambú de la caixmir.
Utilització: Després de rentar Mineral esprai aplicar lleugerament la quantitat requerida en
longituds de pèl mullat, massatge i pentinar. Deixar actuar durant 3-5 minuts. Esbandida
bé.
Mida : 150 ml i 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Eviti Reconstruir aerosol mineral és un tractament intensiu que reconstrueix de
mineralització en profunditat.
Les vitamines A, B, C i E regeneren l'estructura. La Medul · la de Bambú juga vigoritzant i
cirurgia reconstructiva. Cashmere Proteïnes penetren profundament en la cutícula del
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cabell per reestructurar i enfortir des de l'interior.
Utilització: Polvoritzar el producte des d'una distància de 20 cm. en tot el cabell
prèviament rentat i esmorteïda. Pentinar i deixar actuar durant 3-5 minuts, i després fer
una esbandida de la llum i aneu al pas C.
Mida : 100 ml i 250 ml 

  sèrum EVITA 
Evita sèrum representa la fase final de la reconstrucció que garanteix un resultat durador.
Evitar sèrum segella la captura del pèl les substàncies actives preciosos. L'oli d'argan fa
que el cabell elàstic, brillant i durador. La seva formació de pel · lícula d'acció, protegeix
les parts més sensibles del cabell des de l' assecador i terrassa. Antienvelliment eficaç
restaura la joventut i la salut del cabell.
Utilització:. Apliqui unes gotes d'Evita Serum sobre el cabell humit abans de l'assecat per
augmentar la brillantor i suavitat al cabell sec o d'un efecte sedós extraordinària
Mida: 100 ml 
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