
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER
4 OZ. NÁDOBA S ROZPRAŠOVAČOM

Hydratujte a zväčšite objem vlasov pomocou nášho multifunkčného 
kondicionéra RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner, ktorý prirodzene 
uvoľňuje zamotané vlasy a ošetruje ich – pričom ich nezaťažuje. Kondicionér 
bol vyvinutý pridaním proprietárnych a botanických zložiek, čím zľahka 
podporuje vitalitu vašich vlasov a pokožky hlavy pomocou zložky HPT-6™ a 
omega-3 mastných kyselín, ako aj pomocou ultra ľahkých olejov z rasce 
čiernej, ľanových semienok a jojoby. Navyše, je to tá správna voľba, pretože 
RVL neobsahuje parabény, sulfáty, silikóny a farbivá. Odhaľte vašu krásu s 
lesklejšími a zdravšie vyzerajúcimi vlasmi.

• Podporuje hustejší, plnší vzhľad vlasov
• Ľahká, nezaťažujúca textúra
• Pomáha hydratovať vlasy a pokožku hlavy
• Zanecháva vlasy na pohľad mäkšie a 
  lesklejšie s dlhotrvajúcim hodvábnym 
  leskom 
• Obsahuje antioxidanty

• Antistatický, skrotí neposlušné 
   krepovité vlasy
• Obsahuje omega-3 mastné kyseliny, 
   ktoré vyživujú vlasy
• Obsahuje zložku HPT-6 exkluzívnu pre 
   Jeunesse
• Vhodný pre všetky typy vlasov

VLASTNOSTI

Zatraste nádobou. Po aplikácii šampónu RVL Ultra Refining Shampoo a 
prípadne po použití RVL Scalp Infusion Treatment, nastriekajte kondicionér 
RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner rovnomerne na mokré alebo 
suché vlasy. Používajte ráno a/alebo večer, po použití šampónu a pred 
tvarovaním vlasov.

NÁVOD NA 
POUŽITIE

HPT-6
HPT-6 je vlasová polypeptidová 

technológia exkluzívna pre Jeunesse. 
Vyvinutá atestovaným dermatológom,  
Dr. Nathanom Newmanom, táto zložka 

kombinuje aminokyseliny a 
glykoproteíny pre vytvorenie 

perfektného lesku a flexibility vlasov.

ZLOŽKY
Kľúčové

JOJOBOVÝ OLEJOLEJ Z RASCE 
ČIERNEJ

ĽANOVÝ OLEJ

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O RVL ADVANCED HAIR CARE SYSTEM,
PROSÍM KONTAKTUJTE SVOJHO DISTRIBÚTORA JEUNESSE.
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PARABÉNY SILIKÓNYSULFÁTY FARBIVÁ

NEOBSAHUJE

RVL HLC-EU-PST1-RV1

TÁTO INFORMÁCIA O PRODUKTE JE URČENÁ VÝHRADNE PRE KRAJINY EU
Zloženie a tvrdenia sú určené pre produkty predávane na tomto trhu. 

Ak sa nachádzate na inom trhu, prosím pozrite si produktový hárok pre daný trh. Aktuálne ku dňu 3/01/2019


