
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER
FRASCO DE 4 OZ. (118 ML) COM BICO DIFUSOR 

Hidrate e aumente o volume e o corpo do cabelo com o nosso 
condicionador RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner, que 
desembaraça e suaviza naturalmente o cabelo, sem o deixar pesado. A 
sua fórmula suave, desenvolvida com ingredientes de origem vegetal e 
patenteados, contribui para a vitalidade do seu cabelo e couro cabeludo 
com HPT-6™ e ácidos gordos ómega-3, e ainda óleos ultraleves de 
semente preta, linhaça e jojoba. É também uma escolha de bem-estar, 
dado não conter parabenos, sulfatos, silicones nem corantes. Revele a 
sua luminosidade com um cabelo visivelmente mais saudável. 

• Dá ao cabelo um aspeto mais espesso 
   e com mais volume 
• Fórmula leve, sem enxaguar 
• Ajuda a hidratar o cabelo e couro 
   cabeludo
• Deixa o cabelo suave e brilhante, com 
   um toque sedoso e duradouro
• Contém antioxidantes

• Combate o aspeto frisado, o cabelo 
   rebelde e a eletricidade estática
• Contém ácidos gordos ómega-3 que 
   nutrem o cabelo
• Contém HPT-6, exclusivo da Jeunesse
• Recomendado para todos os tipos de 
   cabelo

DESTAQUES

Agite o frasco. Após o champô RVL Ultra Refining Shampoo e o tratamento 
RVL Scalp Infusion Treatment (se o estiver a usar), vaporize o condicionador 
RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner uniformemente no cabelo seco ou 
molhado. Utilize de manhã e/ou à noite, após lavar o cabelo com o champô e 
antes de o pentear. 

MODO DE 
EMPREGO

HPT-6
HPT-6 é uma tecnologia de 
polipéptidos exclusiva da Jeunesse. 
Desenvolvida pelo dermatologista Dr. 
Nathan Newman, esta tecnologia 
combina aminoácidos e glicoproteínas 
que proporcionam ao cabelo uma 
flexibilidade e um brilho perfeitos.

INGREDIENTES
Principais

ÓLEO DE
JOJOBA

ÓLEO DE 
SEMENTE PRETA

ÓLEO DE
SEMENTE DE LINHAÇA

PARA SABER MAIS SOBRE O SISTEMA AVANÇADO DE CUIDADOS DO CABELO 
RVL, CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR JEUNESSE.
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PARABENOS SILICONESSULFATOS CORANTES
SEM

RVL HLC-EU-PST1-RV1

AS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE PRODUTO SÃO APENAS PARA A UE
Os ingredientes e as declarações destinam-se a produtos vendidos neste mercado. Caso se encontre num mercado diferente,

consulte a ficha de informações do produto para o mercado em questão. Última atualização em 01/03/2019.  


