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• Lisää kehon ja lisää äänenvoimakkuutta
• välittömästi
• pitkäikäinen
REBUILDER kehitys on hoitoa käytetään antamaan uutta valoa hiukset. Hän välittömästi
kutsutaan "Botox hiukset" vaan todella kyseessä hoito sisältää keskuudessa muut
ainesosat tämä toksiini. Suunniteltu kuivaa hiukset hoito on hauras ja vaurioitunut kanssa
tiettyjä tehoaineita anti-aging ja korjaavat"pystyy toimimaan hiusten rakennetta aineiden
yhteisvaikutukset toimilla:
-keramideja liimaus ja korjaavat toimet;
keratiini kimmoisuutta ja joustavuutta;
-kollageenin kosteuttava toimia;
-Hyaluronihappo antaa sävy ja tarmokkaasti hiuksia.
-Pistaasi öljy vahva anti-aging omaisuutta.
Tämä yhdistelmä on helppo löytää yhteenkuuluvuuden asteikot hiukset kiiltävät ja
täyteläinen "välittömästi"uudelleen".

• TEKNINEN KÄSITTELY SALON
BASIC SHAMPOO pH 9
Muotoilee perusasetuksen pH (pH 9) auttaa avaamaan asteikot hiukset imeytyy
jatkokäsittelyä (Botox vaikutus voidetta); runsaasti aktiivinen periaatteet auttaa tuomaan
vahvuus ja rakenne hiukset.
BOTOX VAIKUTUS LOTION
Tiettyä kosteusemulsio rich vaikuttavien aineiden korkea rakenneuudistuksen ja uudistava
toiminta "jonka synergistinen toiminta luo vaikutusta hiusten Botox: se tuo varsi" kirkkaus
ja sileys; hiukset näyttää täyteläinen ja yhtenäisen kokonaisuuden.
käyttötapa Kit:
-PESE HIUKSET SHAMPOO POHJA;
-VALMISTELLA VOIDETTA BOTULIINITOKSIINI vaikutus: Varmista, että sisällä flacon
voide on avoin ja nestemäistä koska tuotteen taipumus kiteyttää lämpötiloissa alle 15° C;
Tässä tapauksessa laskea ampulli muutaman minuutin lämmintä vettä kulhoon kunnes
purkamisedellytykset kristallit edetään seuraavasti:
• PITKÄT hiukset: ottaa erityinen annostelija 10 ml VOIDETTA tuotteen BOTOX vaikutus
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ja yhdistää ne 30 ml vettä. Sekoita hyvin.
• LYHYET hiukset: sama valmiste mutta 15 ml vettä ja 5 ml VOIDETTA tuotteen BOTOX
vaikutus. SOVELTAMINEN BOTOX vaikutus VOIDETTA (valmis kuin edellä). Jaa hiukset
neljään osaan ja soveltaa tuotteen harjalla osa 3 cm. Jätetään 15 minuutiksi. Voit tehostaa
toimia kuumentamalla (lamppu "Hiustenkuivaaja).
Huuhtele nopeasti kylmällä vedellä. Siirry kuivaus hiustenkuivain ja harjalla. Siirrä levy
seuraavasti: 180° - 210° hiuksille Iso tukka.
pakkaus: -perusasetuksen pH SHAMPOO pullo 9 500 ml.
-Lotion annostelija BOTULIINITOKSIINI vial päivästä 50 ml.

• KORVAUSHOITOON
HUOLTO SHAMPOO
Shampoo muotoiltu keratiini ja hyaluronihappo auttaa pitämään enää ravitseva ja
korjaavat hoitoa tehty Näytä; suorittaa hyvän työn ja pehmentävä ja ilmastointi pitää
hiukset silkkinen ja kiiltävä.
PITÄÄ naamio (pH 4)
Pehmeä emulsio ja sileä anti-kähertää hoitoaine ja toiminta; alhainen pH antaa
ihanteellinen reacidifying toimen valmistumista ja pitää välillä asteikot säilyttämällä
pidempään hoidossa Salon vaikutus.
pakkaus: -huolto SHAMPOO pullo 250 ml;
Pitää peittää 200 ml purkki.
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