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laboratoris d'investigació
REVIVRE neixen Structa ALTA Premium dermatològicament provat i SLES lliure : quatre
programes per reestructurar, nodrir, restaurar i donar volum al cabell fortalesa, vitalitat i
brillantor. Revivre ha identificat, com a part de la seva investigació, diverses proteïnes,
amb especial afinitat pel cabell. Barrejar-los adequadament i associar-los amb altres
ingredients actius naturals, va néixer el PPC ® (proteïna protectora ® Complex) : un
sistema per a la protecció dels cabells d'un nou concepte, que explota tot el potencial de
les proteïnes associades amb un extracte seleccionat de Lycopersicum El PPC ® explota
la capacitat de la proteïna per unir-se al cabell i per fomentar enllaços entre les fibres de
queratina. A més, les proteïnes específiques de germen de blat, l'arròs, la llet i la seda,
porten a terme les seves activitats de fixació de reparació en el cabell i la creació d'una
pel · lícula protectora i hidratant.
Structa ALTA Premium : PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓ - estructurat Hair
El pèl és pèl sense estructura que, per la seva naturalesa o pel tractament químic
nombroses, que necessiten tractaments immediats i eficaços.
- FASE 1 - RECONSTRUIR LA REESTRUCTURACIÓ SÈRUM PRE - PROTEÏNES Amb PPC ® a la proteïna de la llet
Reestructuració Sèrum termo -ideal per a cabell fi. La seva fórmula especial per a la
reestructuració més difícil. Viària de 25 ml.
SÈRUM DE REESTRUCTURACIÓ BIO REPARACIÓ - amb el PPC ® a la proteïna en
el germen de blat
Serum bioristrutturante termo -ideal per al cabell gruixut. Té una acció reparadora intensa
i torna el nivell correcte d'hidratació, suport i elasticitat. Viària de 25 ml.
- FASE 2 - Xampú REESTRUCTURACIÓ - PPC ® a la proteïna en el germen de blat i
ceramides
Reestructuració Xampú enriquit per al cabell trencadís i sense vida cabells sensibilitzats.
Ampolla de 250 i 1000 ml ampolla amb dosificador.
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PAS 3 - acidificar MÀSCARA DE REESTRUCTURACIÓ - amb el PPC ® a la proteïna
en el germen de blat i ceramides - pH àcid controlat
Adequat per a cabells molt sensibilitzats, fràgils i febles. Forma una pel · lícula protectora
sobre el cabell restaurat. Ampolles de 200 i 1000 ml.
- FASE 4 - remineralitzar FLUID DE REESTRUCTURACIÓ OLIGO
Pèl restaurador fluid no estructurada sobre la base d'elements traça, PPC ® a les
proteïnes de germen de blat i ceramides. 10 ml flascó.
REESTRUCTURACIÓ SPRAY - amb el PPC ® a la proteïna en el germen de blat
Formulació dissenyat per a la continuació del tractament de reestructuració a casa.
Aerosol de l'ampolla de 100 ml.
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