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 marca tècnica de Soco ha creat dos sistemes professionals necessaris en el saló de
bellesa per aconseguir allisar el cabell, cosmètics, ondulacions naturals, duradores i
belles. AXENIA ULTRA sistema de planxa RECTE i el sistema agitant AXENIA
ONDEMOVE :. Oposats s'atreuen 

  RECTA ULTRA - gel crema universal, sistema de taula de 
Crear efectes suaus extrema ultra - naturals en tot tipus de cabell.
La fórmula de l'última generació lliure de formaldehid i tioglicolatos, conté un alt
percentatge de la queratina que garanteix una reestructuració, condicionament i protecció
durant el planxat. Els resultats seran sorprenents capil · lars. Frizz neutralització, ultra -
recta efecte lluminós suau i sedosa a l'acció natural del pèl llis
RECTA ULTRA consisteix en un gel universal crema allisadora loció i un sistema de
neutralització a pH neutre, es pot reacondicionar el pH natural del cabell mitjançant la
definició de la forma suau. 

  ONDEMOVE - Sistema agitant 
AXENIA ONDEMOVE és el sistema que agita innovadora capaç de crear volum, suport i
ondulacions permanents a través d'una única loció específica per a tots els tipus de
cabell. Una formulació moderna d'amoníac - lliure i enriquit amb hidrolitzat de proteïna de
soja, àcid amino per un complex de col · lagen marí i Polyquaternium -6 que durant el
procés de creació del remolí té una acció hidratant i nutritiva del cabell, mentre que el
manteniment de les seves característiques estructurals.
Ondemove consisteix en una motllura de loció als aminoàcids universal i un sistema de
neutralització a pH neutre, pot regenerar els ponts de sofre, garantint així l'elasticitat i
brillantor a arrissar.
 quadre :  250 ml ampolles 

  ONDEMOVE - al sistema de neutralització de pH neutre 
NEUTRALITZACIÓ Loció a pH neutre sobre la base d'un complex d'àcid amino col · lagen
marí per ser utilitzat com el sistema després de la fixació d'ondulació Ondemove o taula
de sistema Ultra recte.
 quadre :  ampolla de 500 ml 
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