


Model gerçek RevitaLash® Advanced ve RevitaBrow® Advanced kullanıcısıdır.

REVITALASH® COSMETICS’E HOŞ GELDİNİZ.
GELİŞTİRİLMİŞ, ÖDÜLLÜ PREMIUM GÜZELLİK ÇÖZÜMLERİ 
KOLEKSİYONU,  KİRPİKLERİN, KAŞLARIN VE SAÇLARIN
SAĞLIKLI GÖRÜNÜMÜNÜ  VE DOĞAL GÜZELLİĞİNİ YENİDEN 

CANLANDIRMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN TASARLANDI.



Model gerçek RevitaLash® Advanced ve RevitaBrow® Advanced kullanıcısıdır.





DR. BRINKENHOFF ile tanışın;
Bir Hekim olarak, kozmetiğe olan yolculuğum benzersiz bir 
şekilde eşim Gayle’den ilham aldı. Metastatik meme kanseri 
i le savaşı sırasında, görünüşünün ödediği bedelden - 
özellikle de kırılgan, cansız kirpiklerinden bahsetti. Kendisini 
daha az özgüvenli ve daha az güzel hissettirdiğini ifade etti. 
Yararı olacak bir şeyler yapmaya mecbur hissettim kendimi. 
Oftalmoloji konusundaki uzmanlığım ile araştırma ve bilime 
olan ihtirasımı kullanarak, yüksek güvenlik standartlarına 
bağlı kalarak, kirpiklerini güzelleştirmeye yardımcı olan, çığır 
açan bir kozmetik kirpik serumu geliştirdim. Gayle buna çok 
sevindi ve oradan RevitaLash® Cosmetics doğdu.
Bugün; güvenlik, doğruluk, yenilikçilik ve hakkını verme, 
şirketimizin temel dayanaklarını oluşturmaya devam ediyor. 
Koleksiyonumuz yıl lar içinde genişlemiş olsa dahi, hala 
“güzelliğin kirpiklerle başladığına” inanıyorum. Yenilikçi kirpik, 
kaş ve saç ürünlerimizi test etmenizin hem içten hem de 
dışarıdan kendinizi güzel ve kendinden emin hissetmenize 
yardımcı olmasını içtenlikle diliyorum.



* KİRPİK GÖRÜNÜMÜNÜ İYİLEŞTİRİR 
* DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNEN  
 KİRPİKLER 
* DAHA GÜÇLÜ KİRPİKLER

REVITALASH® ADVANCED
KİRPİK BAKIM SERUMU

Doktorlar tarafından geliştirilen ödüllü, bir numaralı kirpik bakım 
serum formülümüz, ideal olanın bir nebze altında kalan kirpiklerin 
gelişmiş güzellikte bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Yüksek etkili BioPeptin Kompleksi® ve bitki kökenli maddeler, 
kirpikleri neme doyurur, yumuşak, gösterişli ve 
sağlıklı görünmelerini sağlar. Bu özel karışım, 
kirpikleri gündelik saldırılardan korur, kırılganlık 
ve kopmaya karşı korunmaya yardımcı olmak 
için kirpikleri yumuşatır.

Kirpik Serumu  |  3,5 mL  |  2,0 mL  | 1,0 mL

%98
* 63 katılımcıyı içeren 6 haftalık bağımsız bir tüketici 

çalışmasından elde edilen anket sonuçları.







REVITABROW® ADVANCED
KAŞ BAKIM SERUMU

Doktorlar tarafından geliştirilen, ödüllü ve satışlarda zirvede yer 
alan kaş bakım formülümüz, kaş yaşlanmasının ve stresin görsel 
belirtilerine yöneliktir. Yüksek etkili BioPeptin Kompleksi® ve 
bitki kaynaklı maddeler, kaşları neme karşı doyurur, 
yumuşak, gösterişli ve sağlıklı görünmelerini sağlar. 
Bu özel karışım, seyrek ya da cansız görünebilen 
doğal kaşların güzelliğini zenginleştirirken, onları 
kolay kontrol edilebilir hale getirir, yumuşak kadifemsi 
kaşlar yaratır.

Kaş Serumu |  3,0 mL  |  1,5 mL

* 112 kadın ve erkeği kapsayan 8 haftalık bağımsız 
bir tüketici çalışmasının anket sonuçları. 

* KAŞLARIN GENEL   
 GÖRÜNÜMÜNÜ İYİLEŞTİRİR%96





THICKENING SHAMPOO 
SAÇ KALINLAŞTIRICI ŞAMPUAN

Zenginleştirilmiş özel içeriği ile bu bitki özlü formül, saç ve saç 
derisinin sağlıklı görünümünü optimum düzeye getirir. Saç derisini 
besler ve saç gövdesi kalınlığını destekler. Saçı daha dolgun, 
daha kalın ve daha iyi görünen bir hale getirir. Sülfat ve sabun 
içermez. Saç Güçlendirici Köpükle birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

250 mL

THICKENING CONDITIONER 
SAÇ KALINLAŞTIRICI BAKIM KREMİ

Saç kalınlaştırıcı ve saç derisine yoğun bakım sağlayan etkili 
formülü ile, saçları çevresel stres faktörlerinden korurken, aynı 
zamanda nemlendirip besleyerek saç derisinin sağlıklı görünümünü
optimize eden özel bileşenler içerir. Saçı yeniler, daha dolgun, 
daha kalın ve daha iyi görünen bir hale getirir. Saç Güçlendirici 
Köpükle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

250 mL



%94’ü
%94’ünün 

*35 kadın ve erkeğin katıldığı 8 haftalık bağımsız tüketici  
çalışmasından alınan anket sonuçlarına göre.

VOLUME ENHANCING FOAM 
SAÇ GÜÇLENDİRİCİ KÖPÜK

RevitaLash® Advanced serisinde sevdiğiniz tüm özellikler şimdi 
saç bakımı için de mevcut. Doktorlar tarafından geliştirilmiş hacim 
artırıcı formül, kırılma ve kırılganlıkla mücadele etmek için bir yandan 
saç derisini nemlendirip beslerken, diğer yandan saç tellerinin 
esnekliğini güçlendirmeye ve artırmaya yardımcı olan eşsiz bir 
bileşen kombinasyonu sunar, özlemini çektiğiniz bukleleri gerçeğe 
dönüştürür. Saç Kalınlaştırıcı  Şampuan ve Saç Kalınlaştırıcı Bakım 
Kremiyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

55 mL

*Saçlarını daha dolgun hissediyor

*Saçları daha sağlıklı görünüyor







 

2006 yılında temeli atılan hikayemiz, kurucumuz Dr. Michael
Brinkenhoff ve sevgili eşi Gayle arasındaki muazzam aşktan
ilham alan tek bir ürünle - orijinal kirpik bakım serumumuzla -
Gayle’in göğüs kanserine karşı cesur mücadelesi sırasında,
kendisini güzel hissetmesine yardımcı olacak bir çözüm olarak
başladı. Bu tek üründen, tüm kadınların doğal güzelliğini ve iç
ruhunu canlandıran, her şeyi başlatan nedene, hakkını veren,
güzelliği artıran, çözüm odaklı kozmetiklerden oluşan bir 
koleksiyon ortaya çıkmaktadır. Bizler, RevitaLash® Cosmetics 
olarak, Gayle’in cesaretini ve gücünü, meme kanseri farkındalığını, 
araştırmalarını ve eğitim girişimlerini yalnızca Ekim ayında değil, 
yıl boyunca destekleyerek onurlandırıyoruz. Bu bizim daimi

pembe kurdelemizi oluşturuyor.
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