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sinergies de la naturalesa de les essències pures de flors i plantes

Des de la naturalesa i la nova línia de recerca 

 Revivre nascut d'Aromateràpia EXENCE de productes professionals per a la resolució
dels defectes del cuir cabellut. Formulacions naturals, creats amb cura i
dermatològicament provats. Els laboratoris de recerca i desenvolupament Revivre estan
sempre atenta a crear formulacions eficaços i agradable d'usar, de fet els tractaments
d'aromateràpia EXENCE exploten les moltes característiques dels olis essencials
mitjançant l'eliminació de taques i que el condueix a través d'un viatge sensorial de
serenitat i pau interior. 

  OLIS ESSENCIALS i REVIVRE 
Els olis essencials són un petit tresor de la natura. Es produeixen en concentracions molt
baixes i són un veritable concentrat de la virtut. Cada barreja d'olis essencials REVIVRE
va ser creada per donar els millors resultats en el tractament del cuir cabellut, que evoca
les emocions sensorials agradables. Les vitamines, extractes naturals i els oligoelements
són els altres components clau de la línia d' Exence. Avui tensioactius són encara més
delicada. En el xampú olis essencials microencapsulats en el nou tensiattivi, preservar i
fer-los disponibles només durant l'aplicació en la pell. EXENCE Aromateràpia : una sèrie
de tractaments integrals que ofereixen solucions a mida en funció de l'especificació de
requisits del cabell dividit en cinc programes diferents. 

  del DETOX PROGRAM EXENCE aromatherpy 
El tractament de la infinita dolçor que neteja profundament el cuir cabellut i de nou a l'estat
d'equilibri òptim. Acció altament eficaç, que també li permet potenciar l'efecte d'altres
programes EXENCE Aromateràpia específic. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Concentrat Preciosa d'olis essencials amb acció depurativa. Efectivament elimina totes les
impureses que alenteixen el funcionament normal del fol · licle pilós del cuir cabellut. L'alta
concentració d'essències converteix en l'eina d'elecció en els casos de pèrdua de cabell
ràpida, la poca mobilitat o sensibilitat en el cuir cabellut. 
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  DETOPLUS 1 
Sinergia Valuós d'olis essencials que neteja profundament el cuir cabellut. Relaxa i
restaura l'elasticitat de la pell, promovent la microcirculació. Efectivament contraresta el
debilitament de l'arrel, la prolongació de la fase de creixement del cabell. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Shampoo Suau, SLES lliure, dissenyada per netejar profundament el cuir cabellut. La
sinergia valuosa d'olis essencials i ingredients naturals garantia continguda microdispersa
acció de neteja i nutrició del bulb pilós contrarestar eficaçment el debilitament de l'arrel. 

  DETOPLUS 2 
Sinergia Valuós d'olis essencials que neteja profundament el cuir cabellut. Relaxa i
restaura l'elasticitat de la pell, promovent la microcirculació dels nutrients. Efectivament
contraresta el debilitament de l'arrel, la prolongació de la fase de creixement del cabell. 
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