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R V L  A D V A N C E D  H A I R  C A R E  R E N D S Z E R



E Z  N E M  C S O D A ,
E Z  T U D O M Á N Y.



NATHAN NEWMAN, M.D. 
Kalifornia állambeli Beverly Hills-i okleveles bőrgyógyász és plasztikai 
sebész. Dr. Newman folyamatosan arra törekszik, hogy kiemelkedő 
módszereket dolgozzon ki a természetes megjelenés elérése 
érdekében. Ő az RVL Advanced Hair Care rendszer valamint a 
csak a Jeunesse számára készített összetevőjének, a HPT-6-nak a 
kifejlesztője.

Az RVL Advanced Hair Care 

rendszer a botanikai összetevők, 

valamint a csak a Jeunesse 

számára készített HPT-6 összetevő 

kombinálásával készül. Ez utóbbi 

egy forradalmi polipeptid-

technológia amelynek segítségével 

a haj teltebbnek néz ki, valamint 

revitalizálja a haj és a fejbőr 

megjelenését. 

A RVL Advanced Hair Care 

rendszer egy élénkítő citrusillattal 

bír, árnyalatnyi üdítő eukaliptusszal, 

amely vonzó és felemelő élményt 

nyújt minden hajtípusnál. 
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ELŐNYÖK
Belülről építi a haj erejét

Javítja a sűrűbb, teltebb 
hajmegjelenést

Hosszú, tartósan selymes érzetet 
kölcsönöz

Segíti a haj 
nedvességmegtartását 

Könnyű, gyorsan felszívódó 
összetevők

Biztonságos a színkezelt hajhoz

Ideális minden hajtípus számára

NEM TARTALMAZ

PARABÉNEKET

FESTÉKANYAGOKAT

SZULFÁTOKAT

SZILIKONOKAT



Hidratál és kondicionál

Nedvesíti a hajat a puha és 
sima megjelenéshez

Antisztatikus, leküzdi a 
lelapuló és szétálló hajat

Hidratálja a száraz hajat 

Megújítja a haj rugalmasságát 
és testességét

Súlytalan térfogatot kölcsönöz 

Javítja a sűrűbb, teltebb 
hajmegjelenést 

Hidratálja a hajat és a fejbőrt

Ragyogást nyújt

A Jeunesse exkluzív HPT-6 
összetevőt tartalmazza

Botanikai összetevőket 
tartalmaz: katicavirágmag-
olaj, indiai egres, curry levél, 
neem-levél, shikakai, thai 
bazsalikom, rozella formula

A haj puha és fényes lesz

Könnyű, a hajon hagyható 
összetétel

Antisztatikus

Hidratálja a hajat és a fejbőrt 
is

Az eredmény a kevésbé 
száraz és törékenynek tűnő 
haj

A Jeunesse exkluzív HPT-6 
összetevőt tartalmazza
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RVL Ultra  
Refining Shampoo

RVL Scalp  
Infusion Treatment

RVL Multi-perfecting 
Leave-in Conditioner

FESTÉKANYAGOKAT



ÖSSZETEVŐK

 
Kulcsfontosságú

Az RVL Advanced Hair Care rendszer 

botanikai összetevőket tartalmaz, valamint 

a csak a Jeunesse számára készített HPT-6 

összetevőt. Ez olyan polipeptidekből áll, 

amelyek az aminosavak és a glikoproteinek 

kombinációjával biztosítják a tökéletes 

ragyogást és a rugalmasságot – ez páratlan az 

iparágban.  

A HPT-6 botanikai összetevőket tartalmaz: 

katicavirágmag-olaj, indiai egres, curry levél, 

neem-levél, shikakai, thai bazsalikom és rozella.
A curry levél táplálja a haj 
gyökerét és a szálakat.

A katicavirágmag-olaj hatékonyan 
mozdítja elő az egészséges fejbőr 
kinézetének fenntartását, a nedvességet 
bezárja a hajszálakba, így segítve, hogy 
a haj ellenálljon a lelapulásnak és a 
szétállásnak.

CURRY LEVÉL

KATICAVIRÁGMAG-OLAJ



A jojoba olaj ragyogást, 
lágyságot, erőt és hidratációt 
kölcsönöz minden hajtípusnak.

Az indiai egres a hajat 
finomabbá, simábbá és teltebbé 
teszi. 

JOJOBA OLAJ

INDIAI EGRES
A lenmagolaj egy omega-3 
zsírsav, az alfa-linolénsav 
gazdag forrása.

LENMAGOLAJ

A görögszéna hatékonyan 
kondicionálja a hajat, kisimítja és 
helyreállítja csillogását, így pazar 
megjelenést és fényűző kinézetű 
hajszálakat eredményez.

GÖRÖGSZÉNA
A rozella (hibiszkuszkivonat) egy 
omegában gazdag antioxidáns 
magnéziummal, amely segíti a haj 
táplálását és polipeptideket biztosít 
az erősítéshez.

ROZELLA

A neem-levél természetes 
tartósítószer a HPT-6-ban.

NEEM-LEVÉL

A thai (szent) bazsalikom 
elősegíti a hosszabb, testesebb 
haj megjelenését.

THAI BAZSALIKOM

Az Indiában több száz éve 
használt shikakai természetes 
botanikai erősítő. 

SHIKAKAI
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           RVL  
           Scalp Infusion Treatment 
Vegye le a fedelet és biztonsági kupakot. Forgassa el ütközésig a dugattyút az óramutató járásával 
ellentétes irányba. Az RVL ultra finomító sampon használata után helyezze a szérumadagolót közvetlenül 
a nedves vagy száraz fejbőrre, és finoman nyomja meg a szérum kiadásához. Nyomja meg 2-3 „kattintás” 
erejéig, közvetlenül a kívánt területeken. Masszírozza a szérumot a fejbőrbe, amíg az teljesen felszívódik. 
A tároláshoz forgassa el ütközésig az applikátor dugattyúját az óramutató járásával megegyező irányba. 
Ezután használjon RVL Multi-perfecting Leave-in hajkondicionálót. 

Használható nedves vagy száraz hajra. A kezelés naponta 1-2 alkalommal alkalmazható. Használható 
önmagában, samponozással vagy anélkül. 

Amikor a készülék kiürül, fordítsa el a dugattyút az óramutató járásával ellentétes irányba, és óvatosan 
vegye ki a tubusból. Vegye le a biztonsági kupakot cseredugattyúról és tegye be az új dugattyút a 
tubusba.

           RVL 
           Multi-perfecting Leave-in Conditioner 
Az RVL ultra finomító sampon és, ha használ ilyet, akkor az RVL fejbőrinfúziós kezelés használata 
után, permetezze az RVL Multi-perfecting Leave-in hajkondicionálót egyenletesen a nedves vagy 
száraz hajra. Használja reggel és/vagy este, samponozás után és a fodrászat előtt. A kondicionáló 
önmagában is használható.

           RVL 
           Ultra Refining Shampoo 
Használjon nagy mennyiségű RVL Ultra finomító sampont a nedves hajra és masszírozza azt 
a fejbőrre. Öblítse le alaposan. Szükség esetén ismételje meg. Használja naponta. Ezután, ha 
szükséges, használja az RVL fejbőrinfúziós kezelést, majd az RVL Multi-Perfecting Leave-in 
hajkondicionálót. 
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HAJTÍPUSHOZ

 Minden

Az RVL Advanced Hair Care 

rendszert úgy alakítottuk ki, hogy 

minden hajtípusnak megfeleljen – 

beleértve az Önét is.   
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