
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER

4 أوقية لكل قنينة مع فوهة الرذاذ

 RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner قم ب�طيب وتكثيف مع بلسم 
متعدد ا�هام، والذي يقوم بشكل طبيعي بتفكيك الشعر وتصفيفه دون إثقال وزنه. تم تطوير هذه 

ال�كيبة مع ا�كونات ا�لكية والنباتية، وتدعم هذه الصيغة حيوية شعرك وفروة رأسك برفق مع 

   ™HPT-6 وأحªض أوميجا - 3 الدهنية، با§ضافة إ¥ الزيوت الخفيفة من حبة ال¡كة وبذور الكتان 
 والهوهوبا. إنه أيًضا اختيار ذو ملمس جيد، ¯ن RVL خاٍل من الباراب» والك¡يتات والسيليكون 

 وا¯صباغ. اكشف عن إ¹اقتك بشعر أك¸ صحة مظهرًا.وملمًسا.        

  • يعزز مظهر شعر أك¸ كثافة وأك¸ قوة 
• صيغة خفيفة الوزن تُ�ك ع« الشعر

• يساعد ع« ترطيب الشعر وفروة الرأس
• ي�ك الشعر ناعªً و¾مًعا مع ملمس حريري يدوم

ً طوي¿ 
• يحتوي ع« مضادات ا¯كسدة

• يكافح سكون الشعر والشعر ا�جعد والشعر الطائر 
• يحتوي ع« أحªض أوميجا 3- الدهنية التي تغذي

  الشعر 
 Jeunesse ي منÂالح HPT-6 »يحتوي ع • 

• موÄ به لجميع أنواع الشعر

الخصائص

 هّز القنينة. بعد RVL Ultra Refining Shampoo وإذا كنت تستخدم 
 RVL Multi-perfecting Leave-in قم برش ،RVLScalp Infusion Treatment  

   Conditioner بالتساوي  ع« طوال الشعر الرطب أو الجاف. استخدمه Ë الصباح و/أو Ë ا�ساء، بعد غسل 

 الشعر بالشامبو وقبل تÎيح الشعر.

التوجيهات 

زيت حبة ال¡كةزيت الهوهوبا زيت بذور الكتان

 لتعرف المزید عن نظام RVL المتقدم للعنایة بالشعر، یرجى التواصل مع موزع JEUNESSE الخاص بك. 
 ©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC. 01032019   

معلومات المنتج ھذه مخصصة لالتحاد األوروبي فقط
.المكونات والمطالبات مخصصة للمنتجات التي ُتباع في ھذا السوق

إذا كنت في سوق مختلف، یرجى االطالع على صفحة المنتج لذلك السوق. الحالي اعتباًرا من 3/01/2019 

 جمیع الحقوق محفوظة. نشر في
RVL GCS-EU-PST1-RV1

السيليكونالباراب» ا¯صباغالك¡يتات
خاÏ من

الرئيسية
ا�كونات

HPT-6
  HPT-6  هي تقنية ببتيدية ثورية حÂية من  

 Jeunesse. تم تطوير هذا ا�كون من قبل طبيب   
 ا¯مراض الجلدية الحاصل ع« شهادة ا�جلس الدكتور ناثان
نيومان، وهو مكون يعمل ع« الجمع ب» ا¯حªض ا¯مينية

وال¡وتينات السكرية لخلق اللمعان ا�ثاÏ وا�رونة.  


