
ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA RVL™ 
MULTI-PERFECTING LEAVE-IN 
CONDITIONER
BUTELKA 4 OZ. Z ATOMIZEREM

Nawilż i zwiększ objętość swoich włosów dzięki naszej wielozadaniowej 
odżywce RVL Multi-perfecting, która ułatwia rozczesywanie i kondycjonuje 
włosy, nie obciążając ich. Formuła opracowana w oparciu o składniki botaniczne 
i zastrzeżone delikatnie wspiera witalność włosów i skóry głowy dzięki 
zawartości kwasów tłuszczowych HPT-6 i omega-3, a także delikatnych olejków 
z czarnuszki, oleju lnianego i olejku jojoba. Odżywka nie zawiera parabenów, 
siarczanów, silikonów i barwników, dzięki czemu to idealny wybór. Ujawnij swój 
blask dzięki włosom, które wyglądają na zdrowsze, a ty czujesz, że tak jest.

• Sprawia, że włosy wyglądają na grubsze i 
   pełniejsze
• Lekka formuła bez spłukiwania
• Pomaga nawilżyć włosy i skórę głowy
• Pozostawia długotrwałe uczucie 
   jedwabistych włosów, które są miękkie i 
   lśniące

• Zawiera przeciwutleniacze

• Zapobiega elektryzowaniu się, puszeniu się i 
   wypadaniu włosów
• Zawiera kwasy Omega-3, które odżywiają 
   włosy
• Zawiera HPT-6, składnik dostępny 
   wyłącznie w produktach Jeunesse
• Rekomendowana do wszystkich rodzajów 
   włosów

CECHY

Wstrząsnąć butelką. 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.

SPOSÓB UŻYCIA

HPT-6
HPT-6 to technologia polipeptydowa 
dostępna wyłącznie w produktach 
Jeunesse. Opracowana przez dr. 
Nathana Newmana, 
specjalistę-dermatologa, technologia 
łączy aminokwasy i glikoproteiny, 
dzięki czemu włosy zyskują idealny 
blask i sprężystość.

SKŁADNIKI
GŁÓWNE 

OLEJ JOJOBAOLEJ Z CZARNUSZKI OLEJ LNIANY

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DYSTRYBUTOREM JEUNESSE W CELU UZYSKANIA DOKŁADNIEJSZYCH 
INFORMACJI O ZAAWANSOWANYM SYSTEMIE DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW RVL ADVANCED HAIR CARE SYSTEM.
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PARABENÓW SILIKONÓWSIARCZANÓW BARWNIKÓW

NIE ZAWIERA: 

RVL HLC-EU-PST1-RV1

NINIEJSZE INFORMACJE O PRODUKCIE SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ.
Składniki i oświadczenia są przeznaczone dla produktów sprzedawanych na tym rynku. 

Jeśli funkcjonujesz na innym rynku, zapoznaj się z kartą produktową dla swojego rynku. Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 r.


