
 

RVL™ ULTRA
REFINING SHAMPOO
FRASCO DE 8 OZ. (237 ML)

Mantenha o seu cabelo feliz e visivelmente mais saudável com o nosso 
champô RVL Ultra Refining Shampoo, que limpa, hidrata e condiciona ao 
mesmo tempo que lubrifica o cabelo, proporcionando um acabamento 
suave e sedoso e sem estática. O champô RVL Ultra Refining Shampoo 
contém glicerina e feno-grego e shikakai, ingredientes de origem vegetal, 
para ajudar a reter a hidratação no cabelo seco, adicionar volume e devolver 
o look ideal ao seu cabelo. Cuidadosamente desenvolvido com ingredientes 
de origem vegetal, vitaminas e minerais, este champô suave não contém 
parabenos, sulfatos, silicones nem corantes. 

• Elimina a oleosidade e a sujidade
• Adiciona volume sem pesar 
• Hidrata o cabelo
• Condiciona e lubrifica o cabelo, 
   deixando-o suave e sedoso 
• Dá ao cabelo um aspeto de mais corpo 
   e flexibilidade 

• Promove um cabelo com visivelmente 
   mais volume
• Combate o aspeto frisado, o cabelo 
   rebelde e a eletricidade estática 
• Sem parabenos, sulfatos, silicones ou 
   corantes
• Recomendado para todos os tipos de 
   cabelo

DESTAQUES

Aplique uma quantidade generosa do champô RVL Ultra Refining Shampoo 
no cabelo molhado e massaje no couro cabeludo. Enxague abundantemente. 
Repita, se necessário. Utilize diariamente. Em seguida, aplique o tratamento 
para o couro cabeludo RVL Scalp Infusion Treatment e, depois, o 
condicionador RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner.

INGREDIENTES
Principais

MODO DE
EMPREGO

FENO-GREGO SHIKAKAIÓLEO DE 
SEMENTE DE LINHAÇA

PARABENOS SILICONESSULFATOS CORANTES

SEM

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