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EXENCE AROMATERAPIE - VONNé SILICE
synergie z povahy ?istých esencí kv?tin a rostlin

Z povahy a 

 vyhledáva?e Revivre narodil EXENCE aromaterapie nové ?ady profesionálních produkt?
pro vy?ešení skvrn na pokožce hlavy. P?írodní prost?edky, vytvo?ené s pé?í a
dermatologicky testovány. Laborato?e výzkumu a vývoje Revivre jsou vždy pozor, aby
vytvo?it efektivní formulace a p?íjemné k použití, ve skute?nosti EXENCE Aromaterapie
ošet?ení využívat mnoho vlastností éterických olej?, odstran?ní skvrn a vede vás p?es
smyslové cesty klidu a vnit?ního míru. 

  esenciální oleje a REVIVRE 
Esenciální oleje jsoumalý poklad p?írody. Jsou vyráb?ny pouze ve velmi nízkých
koncentracích, a jsouspln?ny koncentrát ctnosti. Každá sm?s éterických olej? Revivre byl
vytvo?en s cílem poskytnout nejlepší výsledky v lé?b? pokožky, navozující p?íjemné
smyslové pocity. Vitamíny, p?írodní extrakty a stopové prvky jsou další klí?ové
komponenty linky Exence. Dnes povrchov? aktivní látky jsou ješt? jemn?jší. V šamponu
jsou éterické oleje mikrokapslí v rámci nového tensiattivi, jejich zachování a d?lat je k
dispozici pouze p?i aplikaci na k?ži. EXENCE Aromaterapie :?ada komplexních procedur,
které nabízejí ?ešení na míru v závislosti na specifikaci požadavk? na vlasy, rozd?lené do
p?ti r?zných program?. 

  DETOX PROGRAM EXENCE Aromatherpy 
Lé?ba nekone?né sladkosti, které hluboce ?istí pokožku hlavy a zp?t do stavu optimální
rovnováhu. Vysoce ú?inná opat?ení, která také umož?uje zesilovat ú?inek jiných
specifických program? EXENCE aromaterapie. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Precious Koncentrát esenciálních olej? s ?istícím ú?inku. Ú?inn? odstra?uje všechny
ne?istoty, které zpomalují normální funkci vlasového folikulu z pokožky hlavy. Vysoká
koncentrace esencí jenástrojem, který pak v p?ípadech rychlého vypadávání vlas?,
špatnou pohyblivostí nebo senzibilizaci pokožky hlavy je. 

  DETOPLUS 1 
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Cenné synergie esenciálních olej?, které hluboce o?iš?uje pokožku hlavy. To uvol?uje a
obnovuje elasticitu pokožky, podpora mikrocirkulace. Ú?inn? p?sobí protioslabení ko?ene,
prodloužení r?stové fáze vlas?. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Jemný šampon, SLES zdarma, navrženy tak, aby hluboce ?istí pokožku hlavy. Cenné
synergie esenciálních olej? a p?írodních ingrediencí obsažené záruka microdispersed akci
?išt?ní a výživu vlasové cibulky ú?inn? p?sobit proti oslabení ko?ene. 

  DETOPLUS 2 
Cenné synergie esenciálních olej?, které hluboce o?iš?uje pokožku hlavy. To uvol?uje a
obnovuje elasticitu pokožky, podpora mikrocirkulace živin. Ú?inn? p?sobí protioslabení
ko?ene, prodloužení r?stové fáze vlas?. 
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