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  EVITA LINE 
Undvik raden : line rekonstruktion för en komplett och intensiv omstrukturering av håret
.Tre produkter som skall användas i följd, med samverkande, de återvänder till sin
ursprungliga glans skadat hår.
Steg A : Undvik Rebuild Shampoo
Steg B : Undvik Rebuild Mineral Spray
Steg C: Evita Rebuild Therapy
The Bamboo Marrow, i samverkan med kashmirprotein, ger styrka till håret och öka styrka
och elasticitet. 

  EVITA SHAMPOO 
Undvik Rebuild Shampoo rengör skonsamt håret och effektivt förbereda dem för en
perfekt absorption av mineraliseringsfasen. Den höga halten av vitamin består av synergin
av vitaminerna A, B, C, E, ger håret elasticitet, glans och mjukhet.
Hur du använder : Applicera i vått hår och massera upp ett lödder mjuk och väldoftande.
Skölj och gå vidare till steg B. Storlek : 250 ml och 1000 ml 

  EVITA TERAPI 
The Bamboo Marrow, i samverkan med kashmirprotein, ger styrka till håret och öka styrka
och elasticitet.
Undvik att återuppbygga Terapi är en intensiv hög näring baserat på vitamin A, B, C, E,
Keratin, Protein och Bone Bamboo Cashmere.
Hur du använder : Efter sköljning Mineral Spraya lätt tillämpa det begärda beloppet på vått
hår, massage och kam längder. Låt verka i 3-5 minuter. Skölj noga.
Storlek : 150 ml och 1000 ml 

  EVITA MINERAL SPRAY 
Undvik Rebuild Mineral Spray är en intensiv behandling som rekonstruerar mineralizing på
djupet.
Vitamin A, B, C och E regenerera strukturen. The Bamboo Marrow spelar Uppfriskande
och rekonstruktiv kirurgi. Cashmere Proteiner tränger djupt in i håret nagelband för att
omstrukturera och förstärka den från insidan.
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Hur du använder : Spraya produkten från ett avstånd av 20 cm. hela håret tidigare
rengjorts och buffras. Kamma igenom och låt verka i 3-5 minuter, sedan göra en lätt
sköljning och gå vidare till steg C.
Storlek : 100 ml och 250 ml 

  EVITA serum 
Undviker Serum representerar den sista fasen av återuppbyggnaden, som garanterar ett
resultat hållbara. Undvik Serum förseglar håret fånga de dyrbara aktiva substanser.
Arganolja gör håret elastiskt, ljusa och hållbara. Dess handling filmbildande, skyddar de
mest känsliga delarna av håret från hårtork och däck. Effektiv anti - aging återställer hårets
ungdom och hälsa.
Hur du använder :. Applicera några droppar Evita Serum i fuktigt hår innan torkning för att
förbättra glans och mjukhet till torrt hår, eller för en extra silkeslen effekt
Storlek : 100 ml 
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