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• Wi?cej cia?a i wi?ksz? obj?to??
• natychmiastowym
• D?uga ?ywotno??
REBUILDER ewolucji jest traktowanie stosowane do da? nowe ?wiat?o na w?osy. Od razu
by? nazywany "Botox do w?osów" "ale w rzeczywisto?ci" przedmiotowe leczenie zawiera,
mi?dzy innymi sk?adnikami tej toksyny. Przeznaczony do leczenia w?osy suche jest
kruche i zniszczonych, z okre?lonych aktywnych sk?adników z anty-aging i
regeneruj?cy"jest w stanie dzia?a? na struktur? w?osa, poprzez dzia?ania synergiczne
substancji:
klejenie - ceramidami i dzia?anie regeneracyjne;
keratyna do wi?kszej elastyczno?ci i odporno?ci;
-kolagen nawil?aj?cy dzia?ania;
kwas hialuronowy - da? sygna? i wigor do w?osów;
-Pistacja oleju z silne w?a?ciwo?ci anty-starzenia si?.
Ta mieszanka sprawia, ?e ?atwo znale?? spójno?? wag dla po?ysku w?osów i pe?ny
"natychmiast"regeneracji".
• OBRÓBKA W SALONIE
SZAMPON BASIC pH 9
Formu?uje zasadowym pH (pH 9) pomaga otworzy? ?uski w?osów, aby u?atwi?
wch?anianie kolejnych leczenia (Botox efekt balsam); bogaty w aktywne zasady pomaga
wnie?? si?y i tekstury do w?osów.
BOTOX EFEKT BALSAM
Konkretnego balsam bogatych sk?adników aktywnych z wysokiej restrukturyzacji i
regeneruj?ce dzia?anie, których synergistyczne dzia?anie tworzy efekt w?osów Botox:
doprowadza do macierzystych "jasno?? i g?adko??; w?osy si? bardziej mocny i spójnej
ca?o?ci.
sposób u?ycia zestawu:
-UMY? W?OSY SZAMPON BASE;
-PRZYGOTOWA? efektu BOTULINOWEJ balsam: Upewnij si?, ?e p?yn wewn?trz flakonu
jest przejrzysty i p?yn, bo produkt wydaje si? krystalizowa? w temperatury poni?ej 15° C;
w tym przypadku zanurzy? kolb? przez kilka minut w misce z ciep?? wod? a? do pe?nego
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rozpuszczenia kryszta?ów, a nast?pnie wykonaj nast?puj?ce czynno?ci:
• Dla d?ugich w?osów: podj?cia z specjalnym dozownikiem 10 ml produktu balsam
BOTOX efekt i po??czy? je w 30 ml wody. Dobrze wymiesza?.
• KRÓTKIE w?osy: sam preparat, ale z 15 ml wody i 5 ml produktu balsam BOTOX efekt.
ZASTOSOWANIE BOTOXU efekt balsam (przygotowan? w sposób opisany powy?ej).
Podziel w?osy na sekcje 4 i zastosowanie produktu z p?dzlem na nici o 3 cm. Pozostawi?
na 15 minut. Przez zastosowanie ciep?a, mog? nasili? dzia?anie (lampa "suszarka do
w?osów).
Szybko sp?uka? zimn? wod?. Przejd? do suszenia z suszark? do w?osów i P?dzel.
Przekaza? p?ytk? w nast?puj?cy sposób: 180° - 210° cienkiej sier?ci na du?e w?osy.
opakowanie: -ZASADOWYM pH szampon butelki z 9 500 ml.
-Dozownik balsamu toksyna fiolka z moc? od 50 ml.
• UTRZYMANIE LECZENIA
SZAMPON UTRZYMANIE
Szampon opracowany z keratyny i kwas hialuronowy pomaga utrzyma? d?u?ej od?ywczy i
naprawcza leczenie odbywa si? w show; wykonuje dobry uczynek i zmi?kczaj?cym i
klimatyzacja utrzymuje w?osy jedwabiste i b?yszcz?ce.
UTRZYMANIE maski (pH = 4)
Emulsja mi?kkie i g?adkie od?ywka przeciw elektryzowaniu si? w?osów i dzia?ania; jego
niskie pH daje idealne reacidifying akcja do wykonania i utrzymania spójno?ci mi?dzy wagi
przy zachowaniu ju? efekt leczenia w salonie.
opakowanie: -utrzymanie szampon butelka 250 ml;
Utrzymanie maska 200 ml s?oik.
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