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výskumné laboratóriá Revivre narodil struct HIGH PREMIUM dermatologicky testovaný a
SLES zadarmo : štyri programy na reštrukturalizáciu, vyživujú, obnovi? a da? hlasitos? na
pevnos? vlasov, vitalitu a lesk. Revivre ozna?ila ako sú?as? svojho výskumu, viac
bielkovín s ur?itou afinitou pre vlasy. Miešanie je správne a spoji? si ich s ?alšími
prírodnými aktívnymi zložkami, sa narodil na PPC ® (ochranná Protein Complex ®) :.
Systém pre ochranu vlasov nový koncept, ktorý využíva plný potenciál proteíny
asociované s vybranou extraktu lycopersicum
PPC ® využíva schopnos? proteínu viaza? sa na vlasy a na podporu väzieb medzi
keratínové vlákna. Okrem toho, špecifické proteíny z pšeni?ných klí?kov, ryža, mlieka a
hodváb, vykonáva? svoju ?innos? reparatívne fixáciu na vlasy a vytvára ochranný film a
hydratáciu.
struct HIGH PREMIUM : reštrukturaliza?ný program - Hair neštruktúrované
Neštruktúrované vlasy vlasy, ktoré pod?a svojej povahy alebo pod?a mnohých chemickým
ošetrením, ktoré potrebujú okamžitú a ú?innú lie?bu.
- PHASE 1 - rebuild REŠTRUKTURALIZA?NÁ SERUM PRE - bielkoviny - s PPC ® na
mlie?ne bielkoviny
Reštrukturalizácia sérum termo - ideálny pre jemné vlasy. Špeciálna formula na
reštrukturalizáciu ?ažšie. F?ašti?ka 25 ml.
REŠTRUKTURALIZÁCIA sérum BIO OPRAVY - s PPC ® na bielkoviny v pšeni?ných
klí?kov
Sérum bioristrutturante termo - ideálny pre hustou srs?ou. Má intenzívne regenera?né
akciu a vráti správnu úrove? hydratácie, podporu a pružnos?. F?ašti?ka 25 ml.
- PHASE 2 - ?ISTIACI ŠAMPÓN pre reštrukturalizáciu - PPC ® na bielkoviny v
pšeni?ných klí?kov a ceramidy
Reštrukturalizácia Šampón obohatený o citlivý vlasy lámavé a bez života vlasy.
F?aša 250 a 1000 ml f?ašti?ke s dávkova?om.
- KROK 3 - okys?ujú REŠTRUKTURALIZA?NÁ MASKA - s PPC ® na bielkoviny v
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pšeni?ných klí?kov a ceramidy - kyslé pH kontrolované
Vhodné pre ve?mi citlivé vlasy, krehké a slabé. Vytvára ochranný film na vlasoch
obnovená. F?aše na 200 a 1000 ml.
- FÁZA 4 - remineralize FLUID REŠTRUKTURALIZA?NÁ oligo
Fluid regenera?né vlasy neštruktúrovaných založené na stopových prvkov, PPC ® k
proteínom pšeni?ných klí?kov a ceramidy. 10 ml injek?ná liekovka.
SPRAY REŠTRUKTURALIZA?NÝCH - s PPC ® na bielkoviny v pšeni?ných klí?kov
Formulácie ur?ené pre pokra?ovanie lie?by reštrukturalizácie doma. F?aša spray 100 ml.
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