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EVOLUÇÃO REBUILDER
A EVOLUÇÃO EM RESTAURAÇÃO CAPILAR

• corpo mais e mais volume
• efeito imediato
• longa vida
REBUILDER EVOLUTION é um tratamento utilizado para dar nova luz aos cabelos. Ele
foi imediatamente chamado o "Botox para cabelo", mas, na verdade' o tratamento em
questão contém, entre outros ingredientes essa toxina. Projetado para tratamento de
cabelos secos é frágeis e danificados, com ingredientes ativos específicos com anti-
envelhecimento e restaurador' é capaz de agir sobre a estrutura do cabelo através de
ações sinérgicas das substâncias:
colagem - ceramidas e ação restauradora;
queratina para maior elasticidade e resistência;
-colágeno hidratante de ação;
ácido hialurônico - para dar o Tom e vigor aos cabelos;
-Óleo pistache com forte Propriedade anti-envelhecimento.
Esta mistura torna fácil encontrar a coesão das escalas para um lustroso cabelo e
encorpado, imediatamente "regenerado".

• TRATAMENTO TÉCNICO EM SALÃO DE BELEZA
PH do SHAMPOO BASIC 9
Formula básica pH (pH 9) ajuda a abrir as escamas do cabelo para facilitar a absorção do
tratamento subseqüente (loção de efeito Botox); ricos em ajuda dos princípios ativos para
trazer força e textura ao cabelo.
LOÇÃO DE EFEITO BOTOX
Rich loção específica de ingredientes ativos com alta reestruturação e regenerar a ação,
cuja ação sinérgica cria um efeito no cabelo Botox: traz para a haste, brilho e suavidade;
o cabelo aparece todo mais encorpado e coesão.
método de uso do kit:
-LAVE O CABELO COM SHAMPOO BASE;
-PREPARAR a loção botulínica efeito: Certifique-se que a loção dentro a flacon é
transparente e líquido, porque o produto tende a se cristalizar em temperaturas abaixo de
15° C; Neste caso, mergulhe o frasco por alguns minutos em uma bacia de água morna
até completa dissolução dos cristais, em seguida, proceda do seguinte modo:
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• Para cabelos longos: levar com um distribuidor especial 10 ml do produto loção efeito
BOTOX e fundi-los em 30 ml de água. Misture bem.
• Para cabelo curto: preparação mesma mas com 15 ml de água e 5 ml do produto loção
efeito BOTOX. APLICAÇÃO de loção de efeito BOTOX (preparado conforme descrito
acima). Divida o cabelo em 4 partes e aplicar o produto com uma escova de fios de 3 cm.
Deixe por 15 minutos. Você pode intensificar a ação por aplicação de calor (lâmpada,
secador de cabelo).
Enxágüe rapidamente com água fria. Proceda à secagem com secador de cabelo e
escova. Passe o prato da seguinte forma: 180° - 210° cabelos finos para cabelo grande.
embalagem: -pH básico SHAMPOO frasco de 9 500 ml.
-Loção dispensador botulínica frasco com efeito de 50 ml.

• MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
SHAMPOO DE MANUTENÇÃO
Champô formulado com queratina e ácido hialurônico ajuda a manter mais tempo o
tratamento nutritivo e restaurador, feito no show; executa uma boa ação e amaciamento e
condicionado mantém cabelos sedosos e brilhantes.
MANTENDO a máscara (pH 4)
Emulsão suave e liso condicionador Anti-Frizz e ação; seu baixo pH dá ação reacidifying
ideal para completar e manter a coesão entre as escamas, mantendo mais tempo o efeito
do tratamento no salão.
embalagem: -garrafa de manutenção SHAMPOO 250 ml;
Manter o frasco de 200 ml de máscara.
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