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 Revivre nascido STRUCTA prêmio elevado dermatologicamente testado e sles livre :
quatro programas para reestruturar, nutrir, restaurar e dar volume ao cabelo força,
vitalidade e brilho. Revivre identificou, como parte de sua pesquisa, várias proteínas com
afinidade especial para o cabelo. Misturá-los corretamente e associando-os com outros
ingredientes ativos naturais, nasceu em PPC (proteína protetora ® Complex) ® :. Um
sistema para a proteção do cabelo de um novo conceito, que explora todo o potencial de
proteínas associadas a um extrato selecionado de Lycopersicum
O PPC ® explora a capacidade da proteína de se ligar ao cabelo e para promover as
ligações entre as fibras de queratina. Além disso, as proteínas específicas de gérmen de
trigo, arroz, leite e seda, desenvolvem a sua actividade reparadora no fixador de cabelo e
a criação de uma película protectora e hidratante. 

  STRUCTA elevado prémio : Programa de Reestruturação - Cabelo desestruturado 
O cabelo é um cabelo desestruturado que, pela sua natureza ou pelo tratamento químico
numerosos, eles precisam de tratamentos imediatos e eficazes. 

  - FASE 1 - RECONSTRUÇÃO REESTRUTURAÇÃO soro pré - PROTEÍNA - Com PPC
® à proteína do leite 
Reestruturação Serum termo- ideal para cabelos finos. Fórmula especial para a
reestruturação mais difícil. Frasco de 25 ml. 

  REESTRUTURAÇÃO SORO BIO REPARO - com PPC ® à proteína no germe de
trigo 
Serum bioristrutturante termo- ideal para cabelos grossos. Ele tem uma intensa ação
reparadora e retorna o nível correto de hidratação, apoio e elasticidade. Frasco de 25 ml. 

  - FASE 2 - shampoo de limpeza REESTRUTURAÇÃO - PPC ® à proteína no germe
de trigo e ceramidas 
Reestruturação Shampoo enriquecido para cabelo sensibilizado quebradiços e sem vida.
Garrafa de 250 e 1000 ml frasco com dispenser. 

                               pagina 1 / 2



  - PASSO 3 - acidificar REESTRUTURAÇÃO MÁSCARA - com PPC ® à proteína no
germe de trigo e ceramidas - pH ácido controlado 
Indicado para cabelos muito sensibilizados, quebradiços e fracos. Forma uma película
protetora no cabelo restaurado. Garrafas de 200 e 1000 ml. 

  - FASE 4 - remineralizar FLUIDOS REESTRUTURAÇÃO OLIGO 
Cabelo restaurador fluido desestruturado com base em oligoelementos, PPC ® para as
proteínas de gérmen de trigo e ceramidas. Frasco de 10 ml. 

  REESTRUTURAÇÃO SPRAY - com PPC ® à proteína no germe de trigo 
Formulação projetado para a continuação do tratamento de reestruturação em casa.
Pulverizador garrafa de 100 ml. 
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