Behandlinger - hårpleje - HALONIS
REBUILDER EVOLUTION
UDVIKLINGEN I HÅR RESTAURERING

marco@cpmmonouso.com
+39 0331 1706328

REBUILDER EVOLUTION
UDVIKLINGEN I HÅR RESTAURERING

• mere krop og mere volumen
• øjeblikkelig virkning
• lang levetid
REBUILDER EVOLUTION er en behandling, der anvendes til at give nye lys til håret. Han
blev straks kaldt "Botox til hår" men faktisk den pågældende behandling indeholder, blandt
andre ingredienser dette toksin. Designet til tørt hår behandling er sprødt og skadet, med
specifikke aktive ingredienser med anti-aging og genoprettende' er i stand til at handle på
hårets struktur gennem synergistiske handlinger af stoffer:
-ceramider limning og genoprettende foranstaltninger;
Keratin for større elasticitet og modstandskraft;
-kollagen hydratisere handling;
-hyaluronsyre at give tone og energi til hår;
-Pistacie olie med stærk anti-ageing ejendom.
Denne blanding gør det nemt at finde samhørighed af skalaer for en hår glans og fuld
rørige "straks"regenereret".
• TEKNISK BEHANDLING I SALONEN
BASIC SHAMPOO pH 9
Formulerer grundlæggende pH (pH 9) hjælper med at åbne skalaerne i håret for at lette
absorptionen af efterfølgende behandling (Botox effekt lotion); rig på aktive principper
hjælper med at bringe styrke og struktur til håret.
BOTOX EFFEKT LOTION
Specifik lotion rige af aktive ingredienser med høj omstrukturering og regenererende
handling, Hvis synergistiske handling skaber en effekt på hår Botox: det bringer til stilken,
lysstyrke og glathed; håret synes mere fyldig og sammenhængende hele.
metode for anvendelse af kit:
-VASK DIT HÅR MED SHAMPOO BASE;
-FORBEREDE LOTION BOTULINUM effekt: Sørg for, lotion inde flacon er gennemsigtig
og flydende fordi produktet har tendens til at krystallisere ved temperaturer under 15° C; i
dette tilfælde fordybe glasset i et par minutter i en skål med varmt vand indtil fuldstændig
opløsning af krystaller derefter fortsættes som følger:
• For lange hår: Tag med en speciel dispenser 10 ml LOTION produkt BOTOX effekt og
pagina 1 / 2

flette dem i 30 ml vand. Bland godt.
• Til kort hår: samme forberedelse, men med 15 ml vand og 5 ml af LOTION produkt
BOTOX effekt. ANVENDELSE af BOTOX effekt LOTION (forberedt som beskrevet
ovenfor). Opdele hår i 4 sektioner og anvende produktet med en pensel på tråde på 3 cm.
Lad sidde i 15 minutter. Du kan intensivere handlingen ved at anvende varme (lampe,
hårtørrer).
Skyl hurtigt i koldt vand. Fortsæt til tørring med hårtørrer og pensel. Passerer pladen som
følger: 180-210° fint hår til big hår.
emballage: -grundlæggende pH SHAMPOO flasken fra 9 500 ml.
-Lotion dispenser BOTULINUM hætteglas med virkning fra 50 ml.
• VEDLIGEHOLDELSESBEHANDLING
VEDLIGEHOLDELSE SHAMPOO
Shampoo formuleret med keratin og hyaluronsyre hjælper med at holde længere den
nærende og genoprettende behandling udført i showet; udfører en god gerning og
blødgøring og conditioning holder håret silkeblødt og skinnende.
At holde MASKEN (pH 4)
Blød emulsion og glat anti-frizz balsam og handling; dens lav pH giver ideelle reacidifying
indsats for at gennemføre og opretholde samhørigheden mellem Skællene ved at bevare
længere effekt af behandling i salonen.
emballage: -vedligeholdelse SHAMPOO flaske 250 ml;
At holde masken 200 ml krukke.
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