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REBUILDER EVOLUSJON
UTVIKLINGEN I HÅRET RESTAURERING

• mer kropp og mer volum
• umiddelbar virkning
• lang levetid
REBUILDER utviklingen er en behandling som brukes til å gi nytt lys til håret. Han ble
umiddelbart kalt "Botox for hår" "men egentlig" behandling aktuelle inneholder blant andre
ingredienser dette toksinet. Designet for tørt hårbehandling er sprø og skadet med
bestemte aktive ingredienser med anti-aldring og styrkende for kan handle på håret
struktur gjennom synergistisk handlinger stoffer:
-ceramides bånd og oppkvikkende handling.
keratin større elastisitet og fleksibilitet;
-kollagen fuktighetsgivende handling.
-hyaluronsyre å gi tone og styrke håret.
-Pistachio olje med sterke anti-aging eiendom.
Denne blandingen gjør det lett å finne samhold av vekter for en hår skinnende og full
bodied, umiddelbart "regenerert".

• TEKNISK BEHANDLING SALON
BASIC SHAMPOO pH 9
Formulerer grunnleggende pH (pH 9) bidrar til å åpne skalaer håret å lette absorpsjon av
etterfølgende behandling (Botox effekt lotion); rik på aktive prinsipper bidrar til styrke og
struktur til håret.
BOTOX EFFEKT LOTION
Bestemt fuktighetskrem rik av aktive ingredienser med høy restrukturering og
regenererende handling "som synergistiske handling skaper en effekt på håret Botox: det
bringer til stammen, lysstyrke og glatthet; håret vises mer fyldig og sammenhengende
helhet.
metode for bruk av kit:
-VASKE HÅRET MED SJAMPO BASE.
-KLARGJØR LOTION BOTULINUM effekten: Kontroller lotion inne flacon er transparent
og flytende fordi produktet tendens til å krystallisere ved temperaturer under 15° C; i dette
tilfellet fordype phial i noen minutter i en bolle med varmt vann til komplett oppløsning av
krystallene deretter følgende:
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• For langt hår: ta med en spesiell dispenser 10 ml av LOTION produkt BOTOX effekt og
flette dem inn 30 ml vann. Bland godt.
• For kort hår: samme forberedelse, men med 15 ml vann og 5 ml av LOTION produkt
BOTOX effekt. ANVENDELSE av BOTOX effekt LOTION (forberedt som beskrevet
ovenfor). Del det i 4 deler og bruke produktet med en pensel på strenger 3 cm. La på i
kvarter. Du kan forsterke handlingen av varme (lampe "hårføner).
Skyll raskt med kaldt vann. Fortsett å tørke med hårføner og pensel. Gi platen som følger:
180° - 210° fint hår for stort hår.
emballasje: -grunnleggende pH SHAMPOO flasken fra 9 500 ml.
-Lotion dispenser BOTULINUM hetteglass med virkning fra 50 ml.

• BEHANDLING
VEDLIKEHOLD SJAMPO
Sjampo formulert med keratin og hyaluronsyre bidrar til å holde lenger nærende og
oppkvikkende behandling i showet; utfører en god gjerning og nedtoningen og condition
holder håret silkeaktig og skinnende.
HOLDE maske (pH 4)
Myk emulsjon og glatt anti-krus balsam og handling. dens lav pH gir ideelle reacidifying
tiltak for å fullføre og opprettholde samhold mellom vekten ved å opprettholde lengre
effekten av behandlingen i salongen.
emballasje: -vedlikehold SHAMPOO flaske 250 ml;
Holde maske 200 ml glasset.
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