VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is Reviive?
Reviive™ persoonlijke verzorgingsproducten reinigen
onzuiverheden zonder nieuwe te introduceren. Onze veilige en
effectieve formules bevatten geen gifstoffen maar natuurlijke
reinigings- en conditioningsextracten rechtstreeks van Moeder
Natuur. Reviive is zacht genoeg voor dagelijks gebruik, geschikt
voor het hele gezin en deze dagelijkse rituelen worden er levendiger
en verfrissend door.
Wie kan de Reviive-producten gebruiken?
Alle Reviive-producten zijn veilig en effectief voor het hele gezin!
Wanneer verlopen Reviive-producten?
Alle Reviive-producten hebben een vervaldatum van twee jaar.
Waarom is Reviive Tandpasta anders?
Reviive Tandpasta reinigt zachtjes met calciumcarbonaat,
gehydrateerde silica en natuurlijk milde schuurmiddelen die je
tanden doen glanzen en je tandvlees gezond houden. Reviive
Tandpasta is geformuleerd zonder gebruik van fluoride of
kunstmatige smaken en bevat essentiële olie van pepermunt om
jouw adem natuurlijk te verfrissen.
Wat zijn de voordelen van Reviive Tandpasta?
• Reinigt voorzichtig met calciumcarbonaat
• Geen fluoride
• Geen kunstmatige smaakstoffen
Is Reviive Tandpasta veilig voor kunstgebitten?
Ja! Reviive Tandpasta kan veilig worden gebruikt met kunstgebitten.
Bevat Reviive Tandpasta fluoride?
Nee, Reviive Tandpasta bevat geen fluoride.
Waarom is Reviive Shampoo anders?
Met een schone, verfrissende geur reinigen voedende essentiële
oliën, kruidenextracten en haarversterkende ingrediënten
voorzichtig je haar en hoofdhuid. De kleurveilige formule van
Reviive Shampoo bevat geen agressieve detergenten, ftalaten,
sulfaten, carcinogene stoffen, synthetische geuren en kleuren.

Wat zijn de voordelen van Reviive Shampoo?
• Een rijke, zijdeachtige textuur
• Hydraterend
• Kleurveilig
• De op suiker gebaseerde ingrediënten schuimen net genoeg om
gemakkelijk door het haar te gaan
• Citroen-pepermuntgeur
Zijn Reviive Shampoo en Conditioner veilig voor gekleurd haar?
Ja! Zowel de shampoo als de conditioner zijn veilig om te gebruiken
op gekleurd haar.
Waarom is Reviive Conditioner anders?
Een unieke mix van kruidenextracten werken samen om de
elasticiteit te herstellen, het haar glanzend en glad te maken en
het te beschermen tegen UV-schade. Met Reviive Conditioner
wordt je haar zacht en handelbaar aan en is het beschermd tegen
agressieve elementen uit het milieu.
Wat zijn de voordelen van Reviive Conditioner?
• Een dikke, crèmige formule
• Beschermt tegen UV-schade
• Conditiont en herstelt de elasticiteit
• Werkt als een herstellend haarmasker voor dagelijks gebruik
• Citroen-pepermuntgeur
Waarom is Reviive Bodywash anders?
Deze bodywash is voor 100% vrij van gifstoffen en is vervaardigd
met natuurlijke ingrediënten. Hij bevat alles wat je wilt en niets
wat je niet wilt. Zachte reinigers van plantenextracten en volledig
natuurlijke essentiële oliën worden gecombineerd tot een luxueuze
formule voor een heerlijk geurende en gezonde reiniging van kop
tot teen.
Wat zijn de voordelen van Reviive Bodywash?
• Een Toscaanse citrusmix met sinaasappel- en jasmijngeur
• De zijdeachtige, luxueuze wash zorgt ervoor dat de huid zacht en
soepel aanvoelt

