
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER
FLESJE VAN 118 ML MET VERSTUIVER

Hydrateer uw haar en geef het volume met onze veelzijdige RVL 
Multi-perfecting Leave-in Conditioner om uw haar te ontwarren en te 
verzorgen zonder het zwaar te maken. Deze formule is ontwikkeld met 
botanische en eigen ingrediënten en ondersteunt zorgvuldig de vitaliteit 
van uw haar en hoofdhuid met HTP-6™ en omega-3-vetzuren en met de 
vederlichte oliën van zwartzaad, lijnzaad en jojoba. Deze conditioner is 
ook een verantwoorde keuze omdat er in RVL geen parabenen, sulfaten, 
siliconen en kleursto�en zitten. U ziet er stralend uit met haar dat er 
gezonder uitziet en gezonder aanvoelt.

• laat het haar er dikker en voller uitzien
• lichtgewicht leave-in-formule
• helpt haar en hoofdhuid hydrateren
• geeft het haar een zachte en 
   glanzende look en laat het langdurig 
   zijdezacht aanvoelen
• bevat antioxidanten 

• antistatisch, bestrijdt pluizig en 
   springerig haar
• bevat omega-3-vetzuren die het haar 
   voeden
• bevat het exclusief voor Jeunesse 
   ontwikkelde HPT-6
• aanbevolen voor alle haartypen

KENMERKEN

De fles schudden. Na RVL Ultra Refining Shampoo en indien van 
toepassing RVL Scalp Infusion Treatment, RVL Multi-perfecting 
Leave-in Conditioner gelijkmatig over nat of droog haar sprayen. 
Gebruik in de ochtend en/of avond na het wassen en voor het stylen.

GEBRUIKSAANWIJZING

HPT-6
HPT-6 is een exclusief voor Jeunesse 
ontwikkelde polypeptidetechnologie. 
Dit ingrediënt werd ontwikkeld door 
de o�cieel gecertificeerde 
dermatoloog Dr. Nathan Newman. Het 
voegt aminozuren en glycoproteïnen 
samen om de perfecte glans en 
flexibiliteit te creëren.

JOJOBAOLIEZWARTZAADOLIE LIJNZAADOLIE

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET RVL ADVANCED HAIR CARE-SYSTEEM 
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW JEUNESSE-DISTRIBUTEUR.
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DEZE PRODUCTINFORMATIE GELDT ALLEEN VOOR EUROPA
De ingrediënten en claims gelden voor producten die in deze regio worden verkocht. 

Als u zich in een andere regio bevindt, raadpleegt u de productinformatie voor die regio. Geldig vanaf 01-03-2019.

HoofdINGREDIËNTEN

PARABENEN SILICONENSULFATEN KLEURSTOFFEN

VRIJ VAN:


