Μακράς διάρκειας αποτέλεσμα botox

ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΛΑΜΨΗ
ΠΑΧΥΤΕΡΗ ΤΡΙΧΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ
Νιώστε τη μεταμόρφωση των μαλλιών σας. Μαλλιά
πιο παχιά, γεμάτα σώμα, απεριόριστα λαμπερά και
απαλά, χάρη στο συνδυασμό του υγρού χρυσού
και του σαλικυλικού οξέος που αναπληρώνει τις
ίνες της τρίχας και διαστέλλει την τρίχα από το
εσωτερικό της.

Υγρό Χρυσό
&
Σαλικυλικό Οξύ

Γιατί τα μαλλιά μας χάνουν το σώμα και την πυκνότητα τους;
Η αδυναμία της τρίχας των μαλλιών, προκαλείται κυρίως από 2
παράγοντες:
-Απώλεια των μαλλιών ανά 2εκ. από αλωπεκία και μείωση της διαμέτρου
της ίνας της τρίχας, όταν τα θυλάκια εισέλθουν σε μία φάση ελλιπούς
θρέψης.
-Τα μαλλιά αδυνατίζουν ως αποτέλεσμα άλλων παραγόντων όπως
γενετικών, ηλικιάς, ορμονικού στρες, τρόπου ζωής και συνηθειών.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ: Εξαγνίζει το τριχωτό της κεφαλής για να δώσει
περισσότερο όγκο από τη ρίζα των μαλλιών, ενυδατώνοντας ήπια. Θρέφει
σε βαθος τα μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνει.
ΥΓΡΟ ΧΡΥΣΟ: Το έλαιο που έχει αναγεννητικές, θρεπτικές, μαλακτικές και
θερμο-προστατευτικές ιδιότητες, με υψηλή αξία χάρη στα αντιοξειδωτικά
του αποτελέσματα και στην ικανότητα του για αναδόμηση των ινών της
τρίχας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ

1
ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

Συμπυκνωμένη θεραπεία σχεδιασμένη ώστε να ενδυναμώνει, να επιδιορθώνει και
να πυκνώνει τις ίνες της τρίχας. Η επιφάνεια της τρίχας είναι απόλυτα
θωρακισμένη και τα μαλλιά σας απέραντα λαμπερά και προστατευμένα από
φθορά. Για απαλότητα και κίνηση από τη ρίζα έως τις άκρες, χωρίς να βαραίνει τα
μαλλιά.

4

10 ML.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
Thickening and Nourishing Hair Treatment

3

300 ML.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΕΡ-ΘΡΕΨΗ.
Thickening Hair Mask

2

300 ML.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΥΚΝΩΣΗΣ
Thickening Shampoo

Σαμπουάν
πύκνωσης,
υπερ-ενυδατικό για τις ίνες της
τρίχας. Πλούσιο σε υφή, εύκολο
στην
εφαρμογή
και
τον
αποτελεσματικό καθαρισμό. Τροπος
χρήσης: Λούστε τα μαλλιά κάνοντας
απαλό μασαζ. Αφήστε το σαμπουάν
να δράσει για λίγο και ξεβγάλετε με
ζεστό νερό. Επαναλάβετε.

Πλούσια φόρμουλα που βελτιώνει
την κατάσταση των μαλλιών,
αφήνοντας τα μεταξένια απαλά,
εύκολα διαχειρίσιμα, λαμπερά και
γεμάτα κίνηση, ακόμα και τα λεπτά
μαλλιά. Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε
ποσότητα στο μέγεθος 1-2 καρυδιών,
σε
λουσμένα
μαλλιά,
ταμποναρισμένα με πετσέτα. Αφήστε
να δράσει για 2-3 λεπτά και
ξεβγάλετε.

Παρατείνει τα αποτελέσματα του
MAGIC BX GOLD. Αισθανθείτε την
μεταμόρφωση των μαλλιών σας.
Πλούσια, μεταξένια απαλά, εύκολα
διαχειρίσιμα, λαμπερά και γεμάτα
κίνηση, ακόμα και τα λεπτά μαλλιά.
Χάρη στον συνδυασμό του υγρού
χρυσού και του σαλικυλικού οξέος.
Ιδανικό για την ενυδάτωση και την
άμεση πύκνωση των ινών της τρίχας,
Επαναφορά στην φυσική κατάσταση
ακόμα και των μαλλιών που είναι
επιρρεπή στο σπάσιμο. Εφαρμόστε
σε
λουσμένα,
ταμποναρισμένα
μαλλιά. Μη ξεβγάλετε.

MAGIC BX GOLD
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ζεστάνετε το φυαλίδιο MAGIC BX GOLD EFFECT HAIR REPLENISHER.
Το προϊόν θα περάσει από στερεή και οπακ μορφή, σε υγρή και απόλυτα διάφανη.
(x) Ζεστάνετε τη σύριγγα μαζί με το φυαλίδιο Magic Bx Gold Vial.
Αφού ζεστάνετε το φυαλίδιο και είναι έτοιμο, αφαιρέστε όσο προϊόν χρειάζεστε αμέσα.
Καθαρίστε τη βελόνα της σύριγγας.
ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΛΛΙΑ
Βάλτε 40ml πολύ ζεστό-καυτό νερό
και προσθέστε τα 4 ml από τη συμπυκνωμένη
θεραπεία MAGIC Bx που έχετε βγάλει με τη σύριγγα. Αναμίξτε μέχρι να γίνει gel.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

(x) Το Magic BX επιστρέφει σε στερεή
κατάσταση όταν κρυώσει.
Για να ξαναχρησιμοποιήσετε τη σύριγγα βυθίστε τη σε καυτό νερό ή καθαρίζετε τη με ζεστό νερό μετά από
κάθε χρήση.
-Magic Bx μόνο για εξωτερική χρήση
-Κρατήστε το μακρυά από πηγές ανάφλεξης.

ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
Βάλτε 20ml πολύ ζεστό-καυτό νερό
και προσθέστε 2 ml από τη συμπυκνωμένη
θεραπεία MAGIC Bx που έχετε βγάλει με τη σύριγγα. Αναμίξτε μέχρι να γίνει gel.

MAGIC BX GOLD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Λούστε τα μαλλιά με το σαμπουάν

MAGIC BX THICKENING SHAMPOO ή
με το MAGIC ALCALINE SHAMPOO
2. Στεγνώστε με μία πετσέτα
3. Χωρίστε τα μαλλιά σε 4 τμήματα

ΠΟΣΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ;

4. Χωρίστε σε μικρότερα τμήματα 3 cm

και εφαρμόστε αρκετό προϊόν 1εκ. από
τη ριζα
5.Καλύψτε με πλαστικό σκουφάκι
6. Εφαρμόστε θερμότητα για 10 λεπτά
7. Ξεπλένουμε 50 με 80%, ανάλογα με

τον τύπο μαλλιών:
α.50% για πολύ ξηρά, λεπτά
ή κατεστραμμένα μαλλιά
β. 80% για βαμμένα κανονικά μαλλιά
8. Στεγνώστε την περιττή υγρασία με

μία πετσέτα και χτενίστε

9. Στεγνώστε ως συνήθως
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ
ΜΕ ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή από την 1η
εφαρμογή.
Για τη διατήρηση και την επιμήκυνση των
αποτελεσμάτων του BX, χρησιμοποιήστε το
σαμπουάν Thickening και την υπερ-θρεπτική
μάσκα μεταξύ των εφαρμογών.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Magic
Effect Pack ή το Magic Bx PLUS!
Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το Magic
BX GOLD 4 φορές,με διάστημα 15 – 30 ημερών
μεταξύ των εφαρμογών.
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