
RVL™ SCALP
INFUSION TREATMENT
1 APLICADOR DE 0,34 FL. OZ. (10 ML), 2 RECARGAS 

O tratamento para o couro cabeludo RVL Scalp Infusion Treatment hidrata 
suavemente e potencia o volume, revelando um cabelo com um aspeto 
visivelmente mais saudável. A poderosa mistura de ingredientes de origem 
vegetal e patenteados, incluindo HPT-6™ exclusivo da Jeunesse, cria uma 
experiência revigorante para o couro cabeludo, de manhã e à noite. 

Agite o aplicador. Retire a tampa e a película de proteção. Rode o êmbolo no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio até parar. Após usar o champô RVL Ultra Refining 
Shampoo, coloque o aplicador diretamente no couro cabeludo húmido ou seco e 
pressione suavemente para libertar o sérum. Prima 2 a 3 “cliques” diretamente nas áreas 
desejadas. Massaje o sérum no couro cabeludo até à sua completa absorção. Para 
guardar, rode o êmbolo no sentido horário até parar. Em seguida, aplique o 
condicionador sem enxaguar RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner.

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.
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MODO DE
EMPREGO

ÓLEO DE 
SEMENTE PRETA

GROSELHA
INDIANA

FOLHA DA 
ÁRVORE-DO-CARIL

INGREDIENTES
Principais

• Hidrata o cabelo e o couro cabeludo

• Proporciona brilho

• Condiciona o cabelo

• Contém ingredientes de origem vegetal

• Enriquecido com HPT-6 exclusivo da 

   Jeunesse

• Promove o aspeto de um cabelo com 

   mais corpo e volume

DESTAQUES

PARABENOS SILICONESSULFATOS CORANTES

SEM

RVL SIT-EU-PST1-RV1

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

©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos os Direitos Reservados. Publicado em: 03.01.2019

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.  


