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REBUILDER EVOLUTION
DE EVOLUTIE IN HAAR HERSTEL

• meer body en meer volume
• onmiddellijke ingang
• lange levensduur
REBUILDER EVOLUTION is een behandeling gebruikt om nieuw licht op het haar. Hij
heette "Botox voor haar" onmiddellijk, maar eigenlijk' de behandeling in kwestie bevat,
onder andere ingrediënten deze toxine. Ontworpen voor droog haar behandeling broos en
beschadigde, met specifieke werkzame stoffen met anti-veroudert en versterkend is' is in
staat om op te treden op de haarstructuur via synergetische acties van stoffen:
-Ceramiden hechting en herstelmaatregelen actie;
keratine voor grotere elasticiteit en veerkracht;
-collageen hydraterende actie;
-hyaluronzuur Toon en kracht geven door het haar;
-Pistache olie met sterke anti-rimpel eigenschap.
Deze mix maakt het gemakkelijk te vinden van cohesie van schalen voor een glanzend
haar en volledige bodied "onmiddellijk"gegenereerd".

• TECHNISCHE BEHANDELING IN SALON
BASIC SHAMPOO pH 9
Formuleert fundamentele pH (pH 9) helpt bij het openen van de schalen van de haar ter
vergemakkelijking van de absorptie van de latere behandeling (Botox effect lotion); rijk aan
werkzame bestanddelen helpt om kracht en textuur aan het haar.
BOTOX EFFECT LOTION
Specifieke lotion rijken van werkzame bestanddelen met een hoge herstructurering en
herstel van de actie, waarvan synergetische actie maakt een effect op haar Botox: het
brengt aan de stengel, helderheid en zachtheid; het haar lijkt meer vol en samenhangend
geheel.
wijze van gebruik van de kit:
-WASSEN UW HAAR MET SHAMPOO BASE;
-VOORBEREIDING van de LOTION BOTULINUM EFFECT: Zorg ervoor dat de lotion
binnen de flacon transparante en liquide is omdat het product neigt te kristalliseren bij
temperaturen onder de 15° C; in dit geval de ampul voor een paar minuten in een kom
met warm water onderdompelen tot volledige ontbinding van de kristallen dan als volgt te
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werk:
• Voor LONG HAIR: nemen met een speciale dispenser 10 ml van LOTION product
BOTOX EFFECT en hen samenvoegen in 30 ml water. Meng goed.
• Voor kort haar: dezelfde voorbereiding maar met 15 ml water en 5 ml van LOTION
product BOTOX EFFECT. TOEPASSING van BOTOX EFFECT LOTION (bereid zoals
hierboven beschreven). Verdeel het haar in 4 secties en toepassing van het product met
een borstel op strengen van 3 cm. Laat op gedurende 15 minuten. U kunt de actie te
intensiveren door het toepassen van warmte (lamp, haardroger).
Snel spoel met koud water. Ga verder met het drogen met een föhn en borstel. Passeren
van de plaat als volgt: 180° - 210° fijn haar voor grote haar.
verpakking: -basis pH SHAMPOO fles van 9 500 ml.
-Lotion dispenser BOTULINUM ampul met ingang van 50 ml.

• ONDERHOUD BEHANDELING
ONDERHOUD SHAMPOO
Shampoo geformuleerd met keratine en hyaluronzuur helpt te houden langer de voedende
en herstelmaatregelen behandeling gedaan in de show; voert een goede daad en
verzachtende en airconditioning houdt haar zijdeachtige en glanzend.
HOUDEN masker (pH 4)
Zachte emulsie en soepele anti-frizz conditioner en actie; de lage pH geeft ideale
reacidifying actie te voltooien en cohesie tussen de schalen door het behoud van langer
bewaren het effect van behandeling in Salon.
verpakking: -onderhoud SHAMPOO fles 250 ml;
Houden masker 200 ml pot.
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