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SETYL LYSS
anti-Frizz amb tractament d'allisat de queratina

XAMPÚ DE NETEJA PROFUNDA
Xampú elaborador de pH 7.0 amb queratina i vitamina E
Xampú pH alcalí específic està dissenyat per netejar el cabell fons prèvia suavitzat
eliminació residus de tractament com Silicones, gelling o residus en les fibres que
obstaculitzarien la penetració adequada de l'informe següent. Respecte del cuir cabellut a
través dels suaus Aloe Vera i vitamina e i antioxidant que evita l'envelliment prematur de
la pell i el cabell per protegir-los de l'acció agressiva dels tensioactius. A més, component
de proteïna queratina del cabell en la seva fórmula, s'enllaça amb la fibra del cabell
reforçat i donar brillantor i lluita Frizza sense sospesar-lo.

FLUID SUAVITZAT
-lluita contra el Frizza allisat tractament de queratina
El nou sistema de suavitzat SETYL LYSS conté cap vinculació i parabens, però la seva
fórmula es fa agre a causa de la presència d'àcid glioxílic i àcid làctic. La seva acció es
realitza pel fet que els cabells és fortament higroscòpica, "Esponja" absorbeix el producte
fins a 20 vegades el seu pes, incorporant les següents substàncies actives:
• Queratina: fa el cabell més robusta eresistente i millora l'elasticitat.
• Àcid làctic: augmentar la plasticitat del cabell de canvi estructural més fàcil cadena
hèlixs alfa-queratina.
• Vitamines E, f: regular i millorar el procés de keratinization.
• Extracte de àloe i Hypericum: acció emol. lients i relaxant.
• Glioxílic àcid: sal i enllaços d'hidrogen debilitament indueix polarització entre cadenes de
queratina. L'acció mecànica a 200° C es produeix omolisi placa entre els llaços de S-S
ocasionant colissa cadena sota tensió fins a la reconstrucció de la mateixa disposició al
final de la planxa.
envasos: cartró SETYL LYSS QUERATINA conté:
-Xampú pH 7.0 ELABORADOR amb QUERATINA i vitamina E en ampolla de 250 ml;
-ANTI FRIZZA amb les ALLISAT de QUERATINA tractament-ampolla de 500 ml.
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