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Het gaat niet alleen
om wat u inneemt,
maar ook om wat u
op uw lichaam doet.

Reviive is een lijn van verzorgingsprodukten die meer doen dan uw
huid reinigen op een natuurlijke
manier – ze zitten vol met allerlei
natuurlijke organische ingrediënten
die gezondheidsvoordelen van top
tot teen leveren!
Reviive produkten doen meer dan het reinigen
van uw huid – er zitten geen chemische stoffen
in die gifstoffen in uw lichaam brengen. Reviive
cleansing Shampoo, Moisture Rich Conditioner,
luxurious Body Wash en refreshing Toothpaste
zijn werkzaam zonder dat ze gifstoffen in uw
lichaam brengen. Nog veel belangrijker, zij zorgen voor een stralende huid, glanzend, gezond
haar en een sprankelend gebit.

Waarheid in Adverteren
Wij zijn geneigd om enkele fabels te
geloven over onze verzorgingsprodukten
Veel schuim geeft beter resultaat
U moet al het vocht uit het haar
halen om het goed te kunnen
reinigen
Goed geparfumeerd is het
belangrijkst
Witte tandpasta betekent witte
tanden
U heeft fluoride nodig voor een
gezond gebit

Enkele van de chemische stoffen in verzorgingsprodukten worden door de EPA (U.S. Environmental Protection Agency) gezien als
mileurisico’s – toch is het volkomen legaal voor
fabrikanten om ze aan hun produkten toe te
voegen, wat er indirect voor zorgt dat u ze in uw
lichaam stopt.
Hoeveel van deze chemische stoffen heeft u
dagelijks gebruikt zonder te realiseren wat voor
schade ze kunnen toebrengen?

Een Nieuwe Aanpak
Omdat de huid zowel een barrière als een
dragger is, hebben we Reviive gecreëerd
om u een gezond alternatief te geven
voor het grootste orgaan, de opperhuid.

Witte Thee
Reviive Shampoo, Conditioner en Body
Wash hebben als basis een gecertificeerde organische Camellia Sinensis
blad extract, ook wel bekend als witte
thee, welke natuurlijke conditionerende
eigenschappen bevat.

Zoete Blauwe
Lupine Peptiden
Bieden een effectieve manier om een
gezonde huid te behouden en verminderde rimpelvorming te versterken.

Door alternieve reinigingsmiddelen
en organische ingrediënten te
gebruiken, wordt u beschermd
tegen het introduceren van
gifstoffen in uw lichaam.

Aan Kokosnoot
Onttrokken
Decylglucoside
Een natuurlijk, niet-ionische oppervlakte-actieve stof, die de huid of het haar
niet uitdroogt.

Shampoo & Conditioner
Wast de Vervuiling
Weg
Shampoo
Kenmerkende shampoos en conditioners bevatten
zware chemische stoffen die uw haar niet reinigen,
maar vernietigen. De verzorgende formules van
Reviive bevatten geen zware chemische stoffen,
reinigingsmiddelen, fthalaten, kankerverwekkende
stoffen, synthetische geurstoffen en kleurstoffen
die meer kwaad dan goed doen.
Conditioner
Reviive Conditioner bevat een unieke mix van
gecertificeerd organische Shea butter en phytinezuur om uw haar te hydrateren en glad te maken en een natuurlijk zacht gevoel te geven. Shea
butter laat daarnaast het haar glanzen, herstelt de
elasticiteit en beschermt het tegen schade van de
zon. Phytinezuur, wat onttrokken wordt uit rijst,
helpt de opgebouwde gifstoffen te verwijderen en
ondersteunt een gezonde pH balans, wat resulteert
in zacht, glanzend haar zonder klitten.

Body Wash
Zacht. Fris. Schoon.
Huid uw huid glanzend en schoner dan ooit met behulp van Reviive Body Wash. Onze heerlijke formule
is hypo-allergeen en gemaakt met gecertificeerd
organische ingrediënten waar mogelijk. Aangezien
het gifvrij is, brengt u niets ongewenst aan op uw
huid, wat u op elke manier schoon houdt.
Zoete blauwe lupine extract is onderdeel van ons
geheim tot succes. Dit unieke ingrediënt bevat
water-oplosbare proteïnen en heilzame peptiden
die zijn verbonden aan een grote hoeveelheid
voordelen, zoals het verbeteren van de elasticiteit
en het beschermen van de huid tegen schadelijke
UV-straling.

Toothpaste
Natuurlijk Eenvoudig
Reviive Toothpaste vertrouwt op de natuurlijke milde
schuurmiddelen zoals calciumcarbonaat en gehydrateerde kiezelaarde om uw gebit sprankelend te
houden. Onze tandpasta bevat geen SLS (sodium
lauryl sulfate) of fluoride, om u tegen gifstoffen te
beschermen.
Het is op smaak gebracht met gecertificeerd organische pepermuntolie en vanille. Reviive Toothpaste
smaakt goed, maar nog veel belangrijker – het werkt.
Probeer het uit en ontdek waarom Eenvoudig Natuurlijk de beste oplossing is.

