
 Reviline Kozmetika

NCPRIZ  bemutatja  a  REVILINE  egyedülálló  peptid 
alapú  celluláris  kozmetikai  családot,  amely   a 
Szentpétervári Bioregulációs és Gerontológiai Intézet 
részéről  Khavinson professzor   és  a  "Vita"  kémiai-
biológiai egyesület közös terméke. A REVILINE egy 
High Tech termék.

Összetételének  alapját  különböző  peptid  komplex  csoportok  alkotják,  amelyek  látható  és 
láthatatlan  bőrfiatalító  hatást  váltanak  ki.  A  felhasznált  peptidkomplexek  a  bőrsejt 
regenerálásának ösztönzését, az egészségtelen bőrszövet  hibamentes bőrszövetté építését, a 
ráncok eltüntetését,   a vérkeringést és mikrocirkulációt, a bőr kollagén-elasztin szintézisét 
segítik  elő.  Mindez  a  bőr  rugalmasságában,  szerkezet,  szín  és  nedvesség  javulásában 
jelentkezik. 

A REVILINE összetételében megtalálhatóak az igen erős természetes 
antioxidáns  komplexek  (superoxide  dismutase),  valamint 
biotechnológiai  úton  előállított  indikátorai.  Ezek  a  komplexek 
antioxidáns,  immunmodulátor,  UV-protektor,  sugárzásellenes, 
daganatellenes  hatással  rendelkeznek,  jelentősen  felgyorsítják  a 
méregtelenítési folyamatokat, valamint a bőrsejtek regenerálódását. A 
természetes peptidek és a superoxide dismutase kombinációja - egy új 
jelenség a revitalizációban és celluláris kozmetikában. Kiszerelés: 55 
ml, egy hónapra elegendő.     

A  létrehozott  peptid  komplexek közvetítő  anyag nélkül  ,  gond nélkül  képesek behatolni  a 
sejtekbe,  és  behatolva  a  bőrsejtekbe  azonnal  megkezdik  annak  újjáépítését,  és  erőteljes 
fiatalító hatást, hibamentes, rugalmas, tökéletes szerkezetű bőrszövetet képesek produkálni.  

Mindezt nem hónapok, hanem napok alatt, mellékhatások nélkül. A termékcsalád további igen 
hatásos összetevői méregtelenítik, táplálják, hidratálják, tonizálják a bőr mélyebb rétegeit is. 

 

RL-01 ReviLine peptid fiatalító Footcream visszér ellen

Újjáépíti  a  bőr  szerkezetét,  rugalmasságát,  optimalizálja  a 
mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben, csökkenti a duzzanatot és 
fájdalmat  a  lábakban,  eltünteti  a  visszereket

ÖSSZETÉTEL: 
PK A-3 és A-4 peptidkomplex, bioantioxidáns komplex Neovitin�, tisztit ott víz, 
ricinusolaj, emulgeáló viasz, glicerin, varázsmogyoró kivonat, vadgesztenye kivonat, 
metilparaben, propilparaben, karbamid, menta

HASZNÁLAT: 
Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet a test problémás részeire. 
Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig 
naponta egyszer.
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RL-02 ReviLine peptid általános ránctalanító arckrém 

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, 
és rugalmassá teszi azt. Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az 
arcszínt. Optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben, 
lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a 
bőrt, csökkenti a duzzanatokat

ÖSSZETÉTEL:
Peptid komplex A-4, tisztit ott víz, jojoba-, és Oliva olaj, Neovitin, faggyú, emulgeáló 
viasz, karbamid, kamilla, édes mandulakivonat

HASZNÁLAT:
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 
dörzsöljük be a teljes felszívódásig

 

RL-03 ReviLine peptid anti aging fiatalító éjjeli arckrém 

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, 
és rugalmassá teszi azt. Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az 
arcszínt. Optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben, 
lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a 
bőrt, csökkenti a duzzanatokat.

ÖSSZETÉTEL:
Petid komplex A-6, bioflavolipid komplex Aktivitin, tisztit ott víz, glicerin, Oliva olaj, 
ricinusolaj, Ceredin, méhviasz, metil, propil, imidazolidinyl karbamid, hidrolizált 
kollagén, E-vitamin

HASZNÁLAT:
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 
dörzsöljük be a teljes felszívódásig

 

RL-04 ReviLine peptid anti aging fiatalító nappali arckrém 

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, 
feszessé  és  rugalmassá  teszi  azt.
Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja a bőr színét. Optimalizálja 
a  mikrocirkulációt  és  az  anyagcserét  a  bőrben,  lassítja  a  bőr 
öregedését,  erősen  hidratálja,  kisimítja  és  megfiatalítja  az  arcbőrt. 
Eltünteti  a salakanyagokat és a toxinokat,  csökkenti  a duzzanatokat, 
helyreállítja a bőr korral járó változásait.

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-6, olívaolaj és szójaolaj, bioantioksidantny komplex 
Neovitin, tisztított víz, glicerin, faggyú, viasz emulzió, karbamid, kakaóvaj, kollagén 
gidralizovanny, panthenol, E-vitamin

HASZNÁLAT:
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 
dörzsöljük be a teljes felszívódásig
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RL-05 ReviLine peptid Pure Skin arckrém 
szőlőmag olajjal 

Az  arcon  és  nyakon  kialakult  érszűkületi  képletek  (érhálók) 
eltüntetésére.  Csökkenti  a  duzzanatokat  és  sötét  karikákat  a  szem 
környékén, erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét. Újjáépíti  a bőr 
szerkezetét,  optimalizálja  a  mikrocirkulációt  és  az  anyagcserét  a 
bőrben,  erőteljesen  javítja  a  vérkeringést,  erősen  lassítja  a  bőr 
öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt, 
eltünteti a sápadtságot.

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-3, édesgyökér, fakéreg Betulavit, tisztított víz, glicerin, 
boszorkány mogyoró kivonat, szőlőmag-olaj, emulgeáló viasz, karbamid

HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó 
mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig 

 

RL-06 ReviLine peptid anti aging fiatalító testápoló 

Fiatalító testápoló, mely újjáépíti  a bőr szerkezetét, erősen csökkenti 
annak öregedési folyamatát, segíti a zsírégetést, feszessé teszi a bőrt. 
Optimalizálja  a  mikrocirkulációt  és  az  anyagcserét  a  bőrben,  erősen 
hidratálja, táplálja, kisimítja és megfitalaítja a bőrt.

ÖSSZETÉTEL:
peptid komplex A-6, kaprilil, bioantioksidantny komplex Neovitin, tisztított víz, 
kakaóvaj, olívaolaj, glicerin, emulgeáló viasz, karbamid

HASZNÁLAT:
Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 
Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig 
naponta egyszer. 

 

RL-07 ReviLine peptid arckrém zsíros, 
pattanásos, aknés bőrre 

Szabályozza a bőr nedvesség egyensúlyát, normalizálja a zsíros bőrt, 
megelőzi  és  eltünteti  a  pattanásokat,  méregtelenít,  megelőzi  a 
mitesszerek  kialakulását.  Újjáépíti  a  bőr  szerkezetét,  erőteljesen 
csökkenti  a  ráncok mélységét.  Optimalizálja  a mikrocirkulációt  és az 
anyagcserét a bőrben, erőteljesen javítja a vérkeringést, erősen lassítja 
a bőr öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a 
bőrt, eltünteti a sápadtságot

ÖSSZETÉTEL:
peptid komplex A-6, nyírfakéreg kivonat Betulavit, tisztított víz, zsálya kivonat, kamilla 
és  körömvirág,  homoktövis  olaj,  viasz  emulzió,  karbamid

HASZNÁLAT:
Kis  mennyiségű  krémet  vigyünk  fel  a  tiszta  arcbőrre  és  masszírozó  mozdulattal 
dörzsöljük be a teljes felszívódásig
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RL-08 ReviLine peptid Anticellulit testápoló 
narancsbőr ellen 

Eltünteti a narancsbőrt, elősegíti a zsírégetést, méregtelenít, újjáépíti a 
bőrt  és  visszaállítja  annak  rugalmasságát.  Optimalizálja  a 
mikrocirkulációt  és  az  anyagcserét  a  bőrben,  erősen  lassítja  a  bőr 
öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt

ÖSSZETÉTEL:
peptid komplex A-7, olívaolaj, bioantioksidantny komplex Neovitin, tisztított víz, 
természetes koffeint, szójaolaj, glicerin, faggyú, viasz emulzió, cayenne borskivonat, 
karbamid, kakaóvaj, Fucus kivonat, kopolimer, nátrium

HASZNÁLAT:
Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 
Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig
 naponta egyszer. 

 

RL-09 Reviline peptid anti aging testápoló hegek,
terhességi csíkok, sttriák ellen 

Eltünteti a narancsbőrt, terhességi csíkokat, hegeket, striákat, elősegíti 
a  zsírégetést,  méregtelenít.  Újjáépíti  a  bőr  szerkezetét,  visszaállítja 
annak feszességet és rugalmasságát, optimalizálja a mikrocirkulációt és 
az  anyagcserét  a  bőrben,  erősen  lassítja  a  bőr  öregedését,  erősen 
hidratálja, táplálja, kisimítja és
megfiatalítja a bőrt

ÖSSZETÉTEL:
Peptid komplex A-4, olívaolaj, bioantioxidáns komplex Neovitin, tisztított víz, szójaolaj, 
glicerin, sztearin, viasz emulzió, sütőtök kivonat, karbamid, kakaóvaj, inulin, lauril

HASZNÁLAT:
Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 
Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig 
naponta egyszer.
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