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S Y S T E M  P R O D U K T Ó W  D O  P I E L Ę G N A C J I  W Ł O S Ó W  R V L  A D V A N C E D



T O  N I E  C U D , 
A  N A U K A .



NATHAN NEWMAN, M.D. 
Specjalista-dermatolog i chirurg plastyczny z Beverly Hills w 

Kalifornii. Dr Newman nieustannie dąży do tego, aby opracować 

coraz to lepsze metody uzyskiwania naturalnych efektów. To on 

opracował system produktów do pielęgnacji włosów RVL Advanced i 

HPT-6, składnik tych produktów, dostępny wyłącznie w Jeunesse.

System produktów do 
pielęgnacji włosów RVL 
Advanced został stworzony 
z połączenia składników 
roślinnych i formuły HPT-6 
–– technologii polipeptydowej 
o rewolucyjnym działaniu, –– 
które podkreślają pełniejszy 
wygląd włosów oraz sprawiają, 
ze twoje włosy i skóra głowy 
wyglądają na pełne życia. 

System do pielęgnacji 
włosów RVL Advanced ma 
orzeźwiający cytrusowy 
zapach z wyczuwalną nutą 
oczyszczającego eukaliptusa, 
który zapewnia kuszące 
i podnoszące na duchu 
wrażenia osobom o każdym 
rodzaju włosów. 
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KORZYŚCI
Wzmacnia od wewnątrz

Sprawia,ze włosy wyglądają na 
grubsze i pełniejsze

Pozostawia długotrwałe uczucie 
jedwabistych włosów

Pomaga utrzymać nawilżenie 
włosów 

Lekkie i szybko wchłaniające się 
formuły

Bezpieczny dla włosów 
farbowanych

Dla wszystkich rodzajów włosów

Nawilża i kondycjonuje

NIE ZAWIERA

PAR AB E NÓW

BARWNIKÓW

SIARCZ ANÓW

SILIKONÓW



Nawilża włosy, nadając im 
miękki i gładki wygląd

Zapobiega elektryzowaniu 
się, puszeniu się i wypadaniu 
włosów

Nawilża suche włosy 

Sprawia, ze włosy wyglądają 
świeżo i sprężyście

Dodaje objętości, która nie 
obciąża

 

Sprawia, że włosy wyglądają 
na grubsze i pełniejsze 

Nawilża włosy i skórę głowy

Nadaje połysk

Zawiera HPT-6, składnik 
dostępny wyłącznie w 
produktach Jeunesse

Zawiera składniki 
pochodzenia roślinnego 
takie jak: czarnuszka, 
liściokwiat garbnikowy, liść 
curry, liść melii indyjskiej, 
shikakai, tulsi, ketmia 
szczawiowa

Pozostawia włosy miękkimi i 
lśniącymi

Lekka formuła bez 
spłukiwania

Zapobiega elektryzowaniu 
się włosów

Nawilża włosy i skórę głowy

Sprawia, że włosy są mniej 
suche i mniej łamliwe

Zawiera HPT-6, składnik 
dostępny wyłącznie w 
produktach Jeunesse

CE
CH

Y
RVL Ultra  
Refining Shampoo

RVL Scalp  
Infusion Treatment

RVL Multi-perfecting 
Leave-in Conditioner



SKŁADNIKI
 

KLUCZOWE

System produktów do pielęgnacji włosów 

RVL Advanced zawiera składniki pochodzenia 

roślinnego i dostępną wyłącznie w Jeunesse 

formułę HPT-6 –– polipeptydy, które dzięki 

łączeniu aminokwasów i glikoprotein 

sprawiają, że włosy są lśniące i elastyczne, –– 

które nie mają sobie równych w branży.  

HPT-6 zawiera składniki pochodzenia 

roślinnego takie jak: czarnuszka, liściokwiat 

garbnikowy, liść curry, liść melii indyjskiej, 

shikakai, tulsi, ketmia szczawiowa.
Liść curry wspomaga cebulki i 
łodygi włosów. 

Olej z czarnuszki skutecznie pomaga 
utrzymać zdrowo wyglądającą skórę 
głowy i zamknąć wilgoć w łodydze 
włosa, co pomoże ci poskromić ich 
kędzierzawość i wypadanie.

LISC CURRY

OLEJ Z CZARNUSZKI



Olej jojoba sprawia, że włosy 
każdego rodzaju są lśniące, 
miękkie, mocne i nawilżone.

Liściokwiat garbnikowy sprawia, 
że włosy stają się bardziej 
miękkie, lśniące i zyskują 
większą objętość. 

OLEJ JOJOBA

LISCIOKWIAT GARBNIKOWY
Olej lniany jest bogatym 
źródłem kwasu tłuszczowego 
omega-3, kwasu alfa-
linolenowego.

OLEJ LNIANY

Kozieradka to składnik 
kondycjonujący o skutecznym 
działaniu, który wygładza włosy, 
przywraca im blask i sprawia, 
że włosy wyglądają luksusowo i 
okazale.

KOZIERADKA
Ketmia szczawiowa (wyciąg z 
hibiskusa) to bogaty w składniki 
omega przeciwutleniacz z 
magnezem, który pomaga w 
odżywianiu włosów i włókien 
polipeptydowych, wzmacniając je.

KETMIA SZCZAWIOWA

Liść melii indyjskiej to naturalny 
środek konserwujący w formule 
HPT-6.

LISC MELII INDYJSKIEJ

Dzięki tulsi (świętej bazylii) 
włosy wyglądają na dłuższe i 
pełniejsze.

BAZYLIA AZJATYCK

Stosowany w Indiach od 
setek lat shikakai to naturalny 
składnik pochodzenia 
roślinnego, który wzmacnia 
włosy. 

SHIKAKAI
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           RVL  
           Scalp Infusion Treatment 
Zdjąć wieczko i nasadkę zabezpieczającą. Przekręcać tłoczek w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, dopóki nie będzie można go obrócić dalej. Po zastosowaniu szamponu RVL Ultra 
Refining Shampoo umieścić aplikator bezpośrednio na wilgotnej lub suchej skórze głowy i delikatnie 
nacisnąć, aby uwolnić serum. Delikatnie wycisnąć 2 lub 3 „pompki” bezpośrednio na pożądane miejsca. 
Wmasować serum do całkowitego wchłonięcia. W celu przechowania serum, przekręcać tłoczek w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie będzie można go obrócić dalej. Następnie 
użyć odżywki bez spłukiwania RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. 

Można stosować na mokre lub suche włosy. Kurację można stosować jeden do dwóch razy dziennie. 
Można stosować samodzielnie, z szamponem lub bez niego. 

Po opróżnieniu opakowania przekręcać tłoczek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
i ostrożnie wyjąć go z tubki. Zdjąć nakładkę zabezpieczającą z zapasowego tłoczka i umieścić nowy 
tłoczek w tubce.

           RVL 
           Multi-perfecting Leave-in Conditioner 
Po umyciu włosów szamponem RVL Ultra Refining Shampoo (i zastosowaniu kuracji RVL Scalp 
Infusion Treatment), spryskać równomiernie mokre lub suche włosy odżywką bez spłukiwania RVL 
Multi-perfecting Leave-in Conditioner po całej ich długości. Stosować rano i/lub wieczorem po 
umyciu szamponem i przed układaniem fryzury. Odżywka może być stosowana samodzielnie.

           RVL 
           Ultra Refining Shampoo 
Nałożyć obfitą ilość szamponu RVL Ultra Refining Shampoo na mokre włosy i wmasować w 
skórę głowy. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby powtórzyć. Stosować codziennie. Następnie 
w razie potrzeby zastosować kurację RVL Scalp Infusion Treatment a następnie odżywkę bez 
spłukiwania RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. 
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RODZAJÓW WŁOSÓW

 
Dla wszystkich

System produktów do pielęgnacji 

włosów RVL Advanced 

stworzyliśmy z myślą o wszystkich 

rodzajach włosów –– również 

twoich.   
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