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laboratorium penelitian 

 revivre lahir STRUCTA TINGGI PREMIUM dermatologis diuji dan SLES bebas : empat
program untuk merestrukturisasi, memelihara, memulihkan dan memberikan volume pada
kekuatan rambut, vitalitas dan bersinar. Revivre telah diidentifikasi, sebagai bagian dari
penelitian mereka, beberapa protein dengan afinitas khusus untuk rambut. Pencampuran
dengan benar dan menghubungkan mereka dengan bahan aktif alami lainnya, lahir pada
PPC ® (pelindung Protein Complex ®) :. Sistem untuk melindungi rambut konsep baru,
yang memanfaatkan potensi penuh dari protein yang terkait dengan ekstrak terpilih
Lycopersicum
The PPC ® memanfaatkan kemampuan protein untuk mengikat rambut dan membina
hubungan antara serat keratin. Selain itu, protein spesifik bibit gandum, beras, susu dan
sutra, melaksanakan kegiatan mereka penambat reparatif pada rambut dan menciptakan
lapisan pelindung dan pelembab. 

  STRUCTA PREMIUM TINGGI : PROGRAM RESTRUKTURISASI - Rambut tidak
terstruktur 
Rambut tidak terstruktur adalah rambut yang, menurut sifatnya atau dengan pengobatan
kimia banyak, mereka memerlukan perawatan segera dan efektif. 

  - TAHAP 1 - REBUILD RESTRUKTURISASI SERUM PRE - PROTEIN - Dengan PPC ®
terhadap protein susu 
Restrukturisasi Serum termo - ideal untuk rambut halus. Formula khusus untuk
restrukturisasi lebih sulit. Botol 25 ml. 

  RESTRUKTURISASI SERUM BIO PERBAIKAN - dengan PPC ® untuk protein dalam
gandum 
Serum bioristrutturante termo - ideal untuk rambut tebal. Dia memiliki tindakan restoratif
intens dan mengembalikan tingkat yang benar hidrasi, dukungan dan elastisitas. Botol 25
ml. 

  - TAHAP 2 - MEMBERSIHKAN SHAMPOO RESTRUKTURISASI - PPC ® untuk
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protein dalam gandum dan ceramides 
Restrukturisasi Shampoo diperkaya untuk rambut peka rapuh dan tak bernyawa rambut.
Botol 250 ml dan 1000 botol dengan dispenser. 

  - LANGKAH 3 - mengasamkan RESTRUKTURISASI MASK - dengan PPC ® untuk
protein dalam gandum dan ceramides - pH asam dikendalikan 
Cocok untuk rambut yang sangat peka, rapuh dan lemah. Membentuk lapisan pelindung
pada rambut dipulihkan. Botol 200 ml dan 1000. 

  - FASE 4 - remineralize FLUIDA RESTRUKTURISASI oligo 
Rambut restoratif cairan terstruktur berdasarkan elemen, PPC ® untuk protein dari
gandum dan ceramides. 10 ml vial. 

  SPRAY RESTRUKTURISASI - dengan PPC ® untuk protein dalam gandum 
Formulasi yang dirancang untuk kelanjutan pengobatan restrukturisasi di rumah. Semprot
Botol 100 ml. 
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