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synergier från karaktären av rena essenser av blommor och växter

Från naturen och 

 sökning Revivre född EXENCE Aromaterapi : s nya linje av professionella produkter för
att lösa fläckar i hårbotten. Naturliga formuleringar, skapade med omsorg och
dermatologiskt testade. Laboratorierna för forskning och utveckling Revivre är alltid noga
med att skapa effektiva formuleringar och roligt att använda, faktiskt EXENCE Aromaterapi-
behandlingar utnyttja de många egenskaperna hos eteriska oljor genom att ta bort fläckar
och leder dig genom en sensorisk resa av lugn och inre frid. 

  eteriska oljor och REVIVRE 
Eteriska oljor är en liten skatt av naturen. De produceras i mycket låga koncentrationer
och är en sann koncentrat av dygd. Varje blandning av eteriska oljor Revivre skapades för
att ge bäst resultat vid behandling av hårbotten, framkalla behagliga sensoriska känslor.
Vitaminer, naturliga extrakt och spårämnen är andra viktiga komponenter i linjen Exence.
Idag tensider är ännu känsligare. I schampo eteriska oljor mikroinkapslas inom den nya
tensiattivi, bevara dem och göra dem tillgängliga endast under ansöknings i huden.
EXENCE Aromaterapi : en rad omfattande behandlingar som erbjuder skräddarsydda
lösningar beroende på kravspecifikationen av håret delas in i fem olika program. 

  Detox Program EXENCE Aromatherpy 
Behandling av oändlig sötma som djupt rengör hårbotten och tillbaka till det tillstånd av
optimal balans. Mycket effektiva åtgärder som också gör att du kan förstärka effekten av
andra särskilda program EXENCE Aromaterapi. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Precious koncentrat av eteriska oljor med renande åtgärd. Tar effektivt bort alla orenheter
som bromsar den normala driften av hårsäcken från hårbotten. Den höga koncentrationen
av essenser som gör det det bästa sättet vid snabb håravfall, dålig rörlighet eller
överkänslighet i hårbotten. 

  DETOPLUS 1 
Värdefull synergi av eteriska oljor som djupt renar hårbotten. Den mjukar upp och
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återställer hudens elasticitet, främjar mikrocirkulationen. Effektivt motverkar försvagning av
roten, förlänga tillväxtfasen av håret. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Gentle Shampoo, SLES fri, utformad för att djupt rengöra hårbotten. Den värdefulla
synergieffekter av eteriska oljor och naturliga ingredienser som ingår garanti
mikrodispergerat åtgärder för rengöring och näring i håret glödlampa effektivt motverka
försvagningen av roten. 

  DETOPLUS 2 
Värdefull synergi av eteriska oljor som djupt renar hårbotten. Den mjukar upp och
återställer hudens elasticitet, främjar mikrocirkulationen av näringsämnen. Effektivt
motverkar försvagning av roten, förlänga tillväxtfasen av håret. 
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