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• daugiau k?no ir daugiau t?rio
• nedelsiant
• ilg? gyvenim?
REBUILDER evoliucija yra naudojamas suteikti nauj? švies? ? plauk? gydymas. Jis buvo
iš karto pavadino "Botox plaukams" "bet iš tikr?j?" gydymui yra, tarp kit? sudedam?j? dali?,
šio toksin?. Skirta saus? plauk? gydymas yra labai trapi ir pažeist? "su specifini? aktyvi?j?
ingredient? su anti-sen?jimo ir atstatomuosius" turi veikti plauk? strukt?ros sinergetinius
veiksmais medžiag?:
-keramid? klijavimui ir atstatomuosius veiksmus;
keratino didesn? elastingum? ir atsparum?;
-kolageno dr?kinantis veiksm?;
-hialurono r?gšties tonas ir j?g? atiduoda plauk?;
-Pistacijos aliejus su stipriai Anti-Aging ypatyb?s.
Šis derinys leidžia lengvai rasti sanglaudos skales plauk? blizgus ir vis? k?bul? "iš
karto"regeneruotos".

• TECHNINIS APDOROJIMAS SALONE
Pagrindinis ŠAMP?NO pH 9
Formuluoja bazinio pH (pH 9) padeda atidaryti tarifus, plaukai lengviau absorbcijos
paskesnio perdirbimo (Botox poveikio losjonas); turtingas aktyvus principai padeda
sugr?žinti stiprumo ir tekst?ros plaukai.
BOTOX POVEIKIO LOSJONAS
Konkre?i? losjonas turtingas veikli?j? sudedam?j? dali? su aukšto restrukt?rizavimo ir
atstatan?i? veiksm? "kuri? s?veikaujant? veiksm? sukuria plauk? Botox poveik?: ji atneša
prie" ryškum? ir minkštum?; plaukai atrodo labiau sodrios ir darni? visum?.
metodo naudojimo rinkinio:
-PLAUTI PLAUKUS SU ŠAMP?NU PAGRINDU;
-PARENGTI LOSJONAS BOTULINO poveikis: ?sitikinkite, kad losjonas viduje ? flacon yra
skaidrios ir likvidžios, nes produktas turi tendencij? kristalizuotis esant temperat?rai 15° c;
Šiuo atveju, ?merkite ? ind? kelet? minu?i? ? duben?l? šilto vandens iki visiškai ištirpt?
kristal? tada atlikite tokius veiksmus:
• ILGI plaukai: su specialios balion?lis 10 ml LOSJONAS produkto BOTOX poveik? ir
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sujungti juos ? 30 ml vandens. Gerai išmaišykite.
• Tinka trump? plauk?: tas pats preparatas, bet su 15 ml vandens ir 5 ml LOSJONAS
produkto BOTOX poveik?. TAIKYMO BOTOX poveikio LOSJONAS (paruošto kaip
aprašyta aukš?iau). Padalinti plaukus ? 4 skyrius ir taikyti min?t? produkt? su teptuku
kryptys 3 cm. Palikite 15 minu?i?. Veiksmas gali sustiprinti taikant šilumos (lempa "plauk?
džiovintuvas).
Greitai nuplauti šaltu vandeniu. Pereikite prie džiovinimas, plauk? džiovintuvas ir teptuku.
Perduoti plokštel? taip: 180° - 210° švelniavilni? gyv?n? plauk? didelis plauk?.
pakavimo: -bazinio pH ŠAMP?NO butelis iš 9 500 ml.
-Losjonas balion?lis BOTULINO buteliukas su iš 50 ml.

• PALAIKOMASIS GYDYMAS
TECHNIN?S PRIEŽI?ROS ŠAMP?NAS
Šamp?nas parengtas keratino ir hialurono r?gštis padeda išlaikyti ilgiau, maitina ir
regeneruoja gydymas atliekamas Rodyti; atlieka ger? darb? ir minkštinimo ir
kondicionavimas saugo plaukai šilkiniai ir blizgus.
IŠLAIKYTI kauk? (pH 4)
Minkšti emulsij? ir sklandžiai anti-kepti kondicionierius ir veiksm?; jo žemas pH suteikia
idealus reacidifying veiksm? užbaigti ir techniškai priži?r?ti sanglaudos tarp svarstykli?
išlaikyti ilgesn? gydymo salone.
pakavimo: -technin?s prieži?ros ŠAMP?NAS buteli? 250 ml;
Išlaikyti kauk? 200 ml stiklainiuose.
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