
KURACJA RVL™ 
SCALP INFUSION 
1 – 0.34 FL. OZ. (10 ML) Z APLIKATOREM, 2 – WKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY

Kuracja RVL Scalp Infusion delikatnie nawilża pasma włosów i zwiększa ich 
objętość, by podkreślić wyraźnie zdrowszy wygląd włosów. Mieszanka 
składników o wielkiej mocy, zarówno tych opracowanych przez nas, jak i 
składników pochodzenia roślinnego, w tym technologii HPT-6™ dostępnej 
wyłącznie w Jeunesse, tworzy poranne i wieczorne doświadczenie ożywienia 
skóry głowy.

Wstrząsnąć aplikatorem. 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.

HPT-6
HPT-6 to technologia polipeptydowa 
do włosów 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. SHIKAKAIKETMIA
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• Nawilża włosy i skórę głowy

• Nadaje połysk

• Kondycjonuje włosy

• Zawiera składniki pochodzenia roślinnego 

• Zawiera HPT-6, składnik dostępny 

  wyłącznie w produktach Jeunesse

• Nadaje włosom pełniejszy wygląd

CECHY

PARABENÓW SILIKONÓWSIARCZANÓW BARWNIKÓW

NIE ZAWIERA:

RVL SIT-EU-PST1-RV1

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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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.


