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de natura ?i noua linie de c?utare 

 n?scut Revivre EXENCE Aromaterapie de produse profesionale pentru solu?ionarea
neajunsurile ale scalpului. Formul?ri naturale, create cu grij? ?i testate dermatologic.
Laboratoarele de cercetare ?i dezvoltare Revivre sunt mereu atent pentru a crea formule
eficiente ?i pl?cut? de a folosi, de fapt, tratamente de aromoterapie EXENCE exploateze
mai multe caracteristici ale uleiurilor esen?iale prin eliminarea petelor si de conducere
printr-o c?l?torie senzorial? de lini?te ?i pace interioar?. 

  uleiuri esen?iale ?i REVIVRE 
Uleiurile esentiale sunt un pic comoara a naturii. Ele sunt produse în concentra?ii foarte
mici ?i sunt un adev?rat concentrat de virtute. Fiecare amestec de uleiuri esentiale Revivre
a fost creat pentru a oferi cele mai bune rezultate în tratamentul de scalp, care evoc?
emo?ii senzoriale pl?cute. Vitamine, extracte naturale ?i oligoelemente sunt celelalte
componente cheie aleliniei Exence. Ast?zi tensioactivi sunt chiar mai delicate. În ?amponul
uleiuri esen?iale sunt microîncapsulate în noua tensiattivi, p?strarea lor ?i a le face
disponibile numai în timpul aplic?rii în piele. EXENCE Aromaterapie : o serie de tratamente
complete, care ofer? solu?ii adaptate în func?ie de caietul de sarcini cerin?a de p?r
împ?r?it în cinci programe diferite. 

  DETOX PROGRAM EXENCE Aromatherpy 
Tratamentul de dulcea?? infinit? care curata profund pielea capului ?i înapoi la starea de
echilibru optim. O ac?iune extrem de eficient, care, de asemenea, v? permite s?
poten?eze efectul de alte programe specifice EXENCE Aromaterapie. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Concentrat pre?ioase de uleiuri esen?iale cu ac?iune de purificare. Indeparteaza eficient
toate impurit??ile care încetinesc func?ionarea normal? a foliculului de par de la nivelul
scalpului. Concentratia mare de esen?e ea instrumentul de alegere în cazuri de pierdere a
parului rapid, mobilitate s?raci sau de sensibilizare a scalpului face. 

  DETOPLUS 1 
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Sinergie valoroas? de uleiuri esen?iale, care curata profund pielea capului. Se relaxeaz? ?i
restabile?te elasticitatea pielii, promovarea microcircula?ia. Contracareaz? în mod eficient
sl?birea radacina, prelungind faza de crestere a parului. 

  SAMPON DETOPLUS 
?ampon blând, SLES gratuit, conceput pentru a curata profund pielea capului. Valoroas?
sinergia de uleiuri esen?iale ?i ingrediente naturale garan?ie con?ine microdispersed
ac?iune de cur??are ?i hran? de bulbul de p?r contracararea eficient sl?birea r?d?cinii. 

  DETOPLUS 2 
Sinergie valoroas? de uleiuri esen?iale, care curata profund pielea capului. Se relaxeaz? ?i
restabile?te elasticitatea pielii, promovarea microcirculatia de substante nutritive.
Contracareaz? în mod eficient sl?birea radacina, prelungind faza de crestere a parului. 
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