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EXENCE AROMATERAPIA - óLEOS ESSENCIAIS
sinergias da natureza das essências puras de flores e plantas

A partir da natureza e da nova linha de pesquisa 

 Revivre nascido EXENCE de Aromaterapia de produtos profissionais para a resolução
dos defeitos do couro cabeludo. Formulações naturais, criados com cuidado e
dermatologicamente testados. Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento Revivre
são sempre o cuidado de criar formulações eficazes e agradável de usar, de fato
tratamentos de aromaterapia EXENCE explorar as muitas características de óleos
essenciais através da remoção de manchas e levando-o através de uma viagem sensorial
de serenidade e paz interior. 

  óleos essenciais e REVIVRE 
Os óleos essenciais são um pequeno tesouro da natureza. Eles são produzidos em muito
baixas concentrações e são um verdadeiro concentrado de força. Cada mistura de óleos
essenciais Revivre foi criado para se obter os melhores resultados no tratamento do couro
cabeludo, que evoca emoções sensoriais agradáveis ??. As vitaminas, extratos naturais e
oligoelementos são os outros componentes-chave da linha Exence. Hoje surfactantes são
ainda mais delicada. No shampoo óleos essenciais são microencapsulado dentro do novo
tensiattivi, preservando -os e tornando -os disponíveis apenas durante a aplicação na
pele. EXENCE Aromaterapia: uma série de tratamentos abrangentes que oferecem
soluções personalizadas, dependendo da especificação de requisitos do cabelo dividido
em cinco programas diferentes. 

  DESINTOXICAÇÃO PROGRAMA EXENCE aromatherpy 
Tratamento de doçura infinita que limpa profundamente o couro cabeludo e de volta para
o estado de equilíbrio ideal. Ação altamente eficaz que permite também potenciar o efeito
de outros programas específicos EXENCE Aromaterapia. 

  SINERGIA DETOPLUS 
Concentrado precioso de óleos essenciais com ação purificadora. Efetivamente remove
todas as impurezas que retardam o funcionamento normal do folículo piloso do couro
cabeludo. A alta concentração de essências torna a ferramenta de escolha em casos de
perda de cabelo rápida, fraca mobilidade ou sensibilização do couro cabeludo. 
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  DETOPLUS 1 
Sinergia Valuable de óleos essenciais que limpa profundamente o couro cabeludo. Ele
relaxa e restaura a elasticidade da pele, promovendo a microcirculação. Efectivamente
contraria o enfraquecimento da raiz, prolongando a fase de crescimento do cabelo. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Shampoo Suave, SLES livre, projetado para limpar profundamente o couro cabeludo. A
sinergia valiosa de óleos essenciais e ingredientes naturais garantia contida
microdispersa ação de limpeza e nutrição do bulbo capilar combater eficazmente o
enfraquecimento da raiz. 

  DETOPLUS 2 
Sinergia Valuable de óleos essenciais que limpa profundamente o couro cabeludo. Ele
relaxa e restaura a elasticidade da pele, promovendo a microcirculação dos nutrientes.
Efectivamente contraria o enfraquecimento da raiz, prolongando a fase de crescimento do
cabelo. 
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