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forskningslaboratorier Revivre födda STRUCTA HIGH PREMIUM dermatologiskt testad
och SLES fri : fyra program för omstrukturering, ger näring, återställer och ger volym till
håret styrka, vitalitet och glans. Revivre har identifierats, som en del av sin forskning, flera
proteiner med särskild affinitet för håret. Blanda dem ordentligt och associera dem med
andra naturliga aktiva ingredienser, föddes den PPC ® (Skydds Protein Complex ®) :. Ett
system för att skydda håret ett nytt koncept, som utnyttjar den fulla potentialen av
proteiner i samband med en utvald extrakt av Lycopersicum
PPC ® utnyttjar kapaciteten av proteinet att binda till håret och för att främja kontakter
mellan de keratinfibrerna. Dessutom specifika proteiner i vetegroddar, ris, mjölk och silke,
utföra sina aktiviteter reparerande fixering på håret och skapar en skyddande film och
återfuktande.
STRUCTA HIGH PREMIUM : OMSTRUKTURERINGSPROGRAM- Hår ostrukturerad
Den ostrukturerade hår är hår som varken till sin natur eller av de många kemisk
behandling, behöver de omedelbara och effektiva behandlingar.
- FAS 1 - REBUILD OMSTRUKTURERING SERUM PRE - PROTEIN - Med PPC ® till
mjölkprotein
Omstrukturering Serum termo idealisk för fint hår. Särskild formel för omstrukturering
svårare. Injektionsflaska med 25 ml.
OMSTRUKTURERING SERUM BIO REPAIR - med PPC ® till proteinet i vetegroddar
Serum bioristrutturante termo perfekt för tjockt hår. Han har en intensiv reparativ åtgärd
och returnerar rätt nivå av fukt, stöd och elasticitet. Injektionsflaska med 25 ml.
- FAS 2 - rengörande schampo OMSTRUKTURERING - PPC ® till proteinet i
vetegroddar och ceramider
Omstrukturering Shampoo anrikad på sensibiliserat hår sprött och livlöst hår.
Flaska 250 och 1000 ml flaska med dispenser.
- STEG 3 - surgör OMSTRUKTURERINGS MASK - med PPC ® till proteinet i
vetegroddar och ceramider - surt pH kontrolleras
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Lämplig för mycket sensibiliserade hår, sköra och svaga. Bildar en skyddande film på
håret återställd. Flaskor med 200 och 1000 ml.
- FAS 4 - kick av mineraler FLUID OMSTRUKTURERING OLIGO
Fluid reparativ hår ostrukturerade baserat på spårämnen, PPC ® till proteiner av
vetegroddar och ceramider. 10 ml injektionsflaska.
SPRAY OMSTRUKTURERING - med PPC ® till proteinet i vetegroddar
Formulering avsedd för den fortsatta behandlingen omstrukturering hemma. Flaska spray
av 100 ml.
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