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 výzkumné laborato?e Revivre narodil STRUCTA HIGH PREMIUM dermatologicky
testován a SLES zdarma : ?ty?i programy na restrukturalizaci, vyživují, obnovit a dát
hlasitost na pevnost vlas?, vitalitu a lesk. Revivre ozna?ila jako sou?ást svého výzkumu,
více bílkovin s ur?itou afinitou pro vlasy. Míchání je správn? a spojit si je s dalšími
p?írodními aktivními složkami, se narodil na PPC ® (ochranná Protein Complex ®)
:.Systém pro ochranu vlas?nový koncept, který využívá plný potenciál proteiny asociované
s vybranou extraktu lycopersicum
PPC ® využívá schopnost proteinu vázat se na vlasy a na podporu vazeb mezi keratinová
vlákna. Krom? toho, specifické proteiny z pšeni?ných klí?k?, rýže, mléka a hedvábí,
vykonávat svou ?innost reparativní fixaci na vlasy a vytvá?í ochranný film a hydrataci. 

  STRUCTA HIGH PREMIUM : restrukturaliza?ní program - Hair nestrukturované 
Nestrukturované vlasy vlasy, které podle své povahy nebo podle mnoha chemickým
ošet?ením, které pot?ebují okamžitou a ú?innou lé?bu. 

  - PHASE 1 - rebuild RESTRUKTURALIZA?NÍ SERUM PRE - bílkoviny - s PPC ® na
mlé?né bílkoviny 
Restrukturalizace sérum termo - ideální pro jemné vlasy. Speciální formule na
restrukturalizaci t?žší. Lahvi?ka 25 ml. 

  RESTRUKTURALIZACE sérum BIO OPRAVY - s PPC ® na bílkoviny v pšeni?ných
klí?k? 
Sérum bioristrutturante termo - ideální pro hustou srstí. Má intenzivní regenera?ní akci a
vrátí správnou úrove? hydratace, podporu a pružnost. Lahvi?ka 25 ml. 

  - PHASE 2 - ?ISTÍCÍ ŠAMPON pro restrukturalizaci - PPC ® na bílkoviny v
pšeni?ných klí?k? a ceramidy 
Restrukturalizace Šampon obohacený o citlivý vlasy lámavé a bez života vlasy.
Láhev 250 a 1000 ml lahvi?ce s dávkova?em. 

  - KROK 3 - okyselují RESTRUKTURALIZA?NÍ MASKA - s PPC ® na bílkoviny v
pšeni?ných klí?k? a ceramidy - kyselé pH kontrolované 
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Vhodné pro velmi citlivé vlasy, k?ehké a slabé. Vytvá?í ochranný film na vlasech
obnovena. Láhve na 200 a 1000 ml. 

  - FÁZE 4 - remineralize FLUID RESTRUKTURALIZA?NÍ oligo 
Fluid regenera?ní vlasy nestrukturovaných založeny na stopových prvk?, PPC ® k
protein?m pšeni?ných klí?k? a ceramidy. 10 ml injek?ní lahvi?ka. 

  SPRAY RESTRUKTURALIZA?NÍHO - s PPC ® na bílkoviny v pšeni?ných klí?k? 
Formulace ur?ené pro pokra?ování lé?by restrukturalizace doma. Láhev spray 100 ml. 
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