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REBUILDER EVOLUCE
EVOLUCE V OBNOVU VLAS?

• více t?lo a v?tší objem
• okamžitý efekt
• dlouhý život
REBUILDER evoluce je lé?ba dával nové sv?tlo na vlasy. Byl okamžit? volal "Botox pro
vlasy" "ve skute?nosti" p?edm?tné lé?ba obsahuje mimo jiné ingredience tohoto toxinu.
Ur?ené pro pé?i o suché vlasy je lámavé a poškozené, se ur?ité ú?inné látky proti stárnutí
a posiln?ní"je schopna jednat o struktury vlas? p?es synergické akce látek:
-kontrolu spojování a regenera?ní opat?ení;
keratin pro v?tší pružnost a odolnost;
-kolagen hydrata?ní akce;
kyselina hyaluronová - dát tonus a vitalitu vlas?.
-Pistácie olej se silnými vlastnost proti stárnutí.
Tento mix je to snadné najít soudržnosti stupnic pro lesklé vlasy a plné
"okamžit?"generují".

• TECHNICKÉ OŠET?ENÍ V SALONU
ZÁKLADNÍ ŠAMPON pH 9
Formuluje základní pH (pH 9) pomáhá otev?ít šupiny vlasy, aby usnadnilo vst?ebávání
následné ošet?ení (krém efekt Botox); bohaté na ú?inné principy pom?íh?í spojovat síly a
textury na vlasy.
KRÉM EFEKT BOTOX
Konkrétní mléko bohaté ú?inných látek s vysokým restrukturalizace a regenera?ní akce,
jehož synergické p?sobení vytvá?í efekt na vlasy Botox: p?ináší na stopce, jas a hladkost;
vlasy se Full-t?lesn? a soudržný celek.
zp?sob použití kitu:
-UMÝT VLASY ŠAMPONEM ZÁKLADNY;
-P?IPRAVIT ú?inek BOTULOTOXINU krém: Zkontrolujte, zda krém uvnit? lahvi?kou je
transparentní a tekuté, protože výrobek má tendenci krystalizovat p?i teplotách pod 15° C;
v tomto p?ípad? pono?it ampule na pár minut v misce s teplou vodou až do úplného
rozpušt?ní krystaly pak postupujte následovn?:
• Pro dlouhé vlasy: vzít s speciální dávkova? 10 ml krém výrobku efekt BOTOX a slou?it je
do 30 ml vody. Dob?e promíchejte.
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• Pro krátké vlasy: stejný p?ípravek, ale s 15 ml vody a 5 ml krém výrobku efekt BOTOX.
APLIKACE BOTOXU ú?inek krému (p?ipravené, jak je popsáno výše). Vlasy rozd?lte do 4
sekcí a použít p?ípravek s kartá?em na prameny 3 cm. Po?kejte 15 minut. M?žete zesílit
akce za použití tepla (lampa, fén).
Rychle opláchn?te studenou vodou. P?ejd?te k sušení fénem a kartá?em. P?edat deska
následovn?: 180° - 210° jemné vlasy pro dlouhý vlasy.
balení: -základní pH ŠAMPON láhev od 9 500 ml.
-Mléko Dávkova? BOTULINUM lahvi?ku s ú?inností od 50 ml.

• SUBSTITU?NÍ LÉ?BA
ÚDRŽBA ŠAMPON
Šampon formulovány s keratinem a kyselina hyaluronová pomáhá udržet déle, výživné a
regenera?ní ošet?ení v show; provádí dobrý skutek a zm?k?ující a klimatizace udržuje
vlasy jemné a lesklé.
UDRŽOVÁNÍ maska (pH 4)
M?kká emulze a hladké anti-frizz kondicionér a akce; její nízké pH dává ideální reacidifying
akce k dokon?ení a udržet soudržnost mezi váhy tím, že udržuje delší efekt ošet?ení v
salonu.
balení: -údržba ŠAMPON láhev 250 ml;
Udržování maska 200 ml sklenice.
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