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EXENCE AROMATERAPIA - SILICE
synergie z povahy ?istých esencií kvetov a rastlín

Z povahy a 

 vyh?adáva?e Revivre narodil EXENCE aromaterapia nového radu profesionálnych
produktov pre vyriešenie škv?n na pokožke hlavy. Prírodné prostriedky, vytvorené so
starostlivos?ou a dermatologicky testované. Laboratóriá výskumu a vývoja Revivre sú
vždy pozor, aby vytvori? efektívnu formulácie a príjemné na použitie, v skuto?nosti
EXENCE Aromaterapia ošetrenie využíva? mnoho vlastností éterických olejov,
odstránenie škv?n a vedie vás cez zmyslové cesty pokoja a vnútorného mieru. 

  esenciálne oleje a REVIVRE 
Esenciálne oleje sú malý poklad prírody. Sú vyrábané len vo ve?mi nízkych
koncentráciách, a sú splnené koncentrát cnosti. Každá zmes éterických olejov Revivre bol
vytvorený s cie?om poskytnú? najlepšie výsledky v lie?be pokožky, navodzujúce príjemné
zmyslové pocity. Vitamíny, prírodné extrakty a stopové prvky sú ?alšie k?ú?ové
komponenty linky Exence. Dnes povrchovo aktívne látky sú ešte jemnejšie. V šampónu sú
éterické oleje mikrokapsúl v rámci nového tensiattivi, ich zachovanie a robi? je k dispozícii
len pri aplikácii na kožu. EXENCE Aromaterapia : rad komplexných procedúr, ktoré
ponúkajú riešenia na mieru v závislosti na špecifikácii požiadaviek na vlasy, rozdelené do
piatich rôznych programov. 

  DETOX PROGRAM EXENCE Aromatherpy 
Lie?ba nekone?né sladkosti, ktoré hlboko ?istí pokožku hlavy a spä? do stavu optimálnu
rovnováhu. Vysoko ú?inné opatrenia, ktorá tiež umož?uje zvýši? ú?inok iných osobitných
programoch EXENCE aromaterapia. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Precious Koncentrát esenciálnych olejov s ?istiacim ú?inku. Ú?inne odstra?uje všetky
ne?istoty, ktoré spoma?ujú normálnu funkciu vlasového folikulu z pokožky hlavy. Vysoká
koncentrácia esencií je nástrojom, ktorý po rýchlom vypadávanie vlasov, zlou
pohyblivos?ou alebo senzibilizáciu pokožky hlavy je. 

  DETOPLUS 1 
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Cenné synergie esenciálnych olejov, ktoré hlboko o?is?uje pokožku hlavy. To uvo??uje a
obnovuje elasticitu pokožky, podpora mikrocirkulácie. Ú?inne pôsobí proti oslabeniu
kore?a, pred?ženie rastovej fázy vlasov. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Jemný šampón, SLES zadarmo, navrhnuté tak, aby hlboko ?istí pokožku hlavy. Cenné
synergie esenciálnych olejov a prírodných ingrediencií obsiahnuté záruka microdispersed
akciu ?istenie a výživu vlasovej cibu?ky ú?inne pôsobi? proti oslabeniu kore?a. 

  DETOPLUS 2 
Cenné synergie esenciálnych olejov, ktoré hlboko o?is?uje pokožku hlavy. To uvo??uje a
obnovuje elasticitu pokožky, podpora mikrocirkulácie živín. Ú?inne pôsobí proti oslabeniu
kore?a, pred?ženie rastovej fázy vlasov. 
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