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 forskningslaboratorier Revivre født STRUCTA HIGH PREMIUM dermatologisk testet og
SLES fri : fire programmer til at omstrukturere, nære, gendanne og give volumen til håret
styrke, vitalitet og glans. Revivre har identificeret som en del af deres forskning, flere
proteiner med særlig affinitet for håret. Blande dem ordentligt og knytte dem til andre
naturlige aktive ingredienser, blev født på PPC ® (Beskyttende Protein Complex ®) :. Et
system til beskyttelse af håret et nyt koncept, der udnytter det fulde potentiale af proteiner
forbundet med en udvalgt ekstrakt af Lycopersicum
PPC ® udnytter proteinets evne til at binde til håret og for at fremme forbindelsen mellem
keratinfibre. Hertil kommer særlige proteiner af hvedekim, ris, mælk og silke, udføre deres
aktiviteter reparationslovgivning fikserer på håret og skaber en beskyttende film og
fugtgivende. 

  STRUCTA høj præmie : omstruktureringsprogram - Hår ustruktureret 
Den ustrukturerede hår er hår, som efter deres art eller de mange kemisk behandling, de
har brug for øjeblikkelige og effektive behandlinger. 

  - FASE 1 - REBUILD OMSTRUKTURERING SERUM PRE - Protein - Med PPC ® til
mælkeprotein 
Omstrukturering Serum termo- ideel til fint hår. Speciel formel til omstrukturering
vanskeligere. Hætteglas af 25 ml. 

  OMSTRUKTURERING SERUM BIO Repair - med PPC ® til proteinet i hvedekim 
Serum bioristrutturante termo- ideel til tykt hår. Han har en intens genoprettende handling
og returnerer det korrekte niveau af hydrering, støtte og elasticitet. Hætteglas af 25 ml. 

  - FASE 2 - RENGØRING SHAMPOO omstrukturering - PPC ® til proteinet i
hvedekim og ceramider 
Omstrukturering Shampoo beriget for sensibiliseret hår sprødt og livløst hår.
Flaske 250 og 1000 ml flaske med dispenser. 

  -STEP 3 - syrne OMSTRUKTURERING MASK - med PPC ® til proteinet i hvedekim
og ceramider - sure pH styret 
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Egnet til meget lysfølsomme hår, skørt og svage. Danner en beskyttende film på håret
genoprettet. Flasker af 200 og 1000 ml. 

  - FASE 4 - remineralize FLUID OMSTRUKTURERINGS OLIGO 
Fluid genoprettende hår ustruktureret baseret på sporstoffer, PPC ® til proteiner af
hvedekim og ceramider. 10 ml hætteglas. 

  SPRAY Omstrukturering - med PPC ® til proteinet i hvedekim 
Formulering designet til fortsættelse af omstruktureringen behandling derhjemme. Flaske
spray på 100 ml. 
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