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SETYL LYSS
Anti-frizz med keratin udjævning behandling

DYB RENGØRING SHAMPOO
shampoo pH 7,0 klargøreren med keratin og E-vitamin
Specifikke basisk pH shampoo er designet til at rense hår inderst forudgående afretning
behandling fjerne rester såsom silikoner, geldannende eller restkoncentrationer på de
fibre, der kan hindre den korrekte penetration af den næste rapport. Respektere
hovedbunden gennem beroligende Aloe Vera og e-vitamin og antioxidant, der forhindrer
for tidlig ældning af huden og håret ved at beskytte dem mod den aggressive handling af
overfladeaktive stoffer. Derudover keratin protein komponent af hår i hans formel, binder
sig til håret fiber forstærket det og giver glans og bekæmpe krus uden vejning den ned.

UDJÆVNING VÆSKE
-anti Frizz glatning behandling med keratin
Den nye udjævning system SETYL LYSS indeholder ingen PIND og parabener, men dens
formel er gjort sur på grund af tilstedeværelsen af glyoxylic syre og mælkesyre. Dens
handling foregår i kraft af, at håret er stærkt hygroskopisk, "svamp" absorberer produkt op
til 20 gange sin egen vægt, indarbejde følgende aktive stoffer:
• Keratin: gør håret mere robust eresistente og forbedrer elasticitet.
• Mælkesyre: øge plasticitet af håret for lettere kæde strukturændringer alfahelicer-keratin.
• Vitamin E, F: regulere og forbedre processen med keratinization.
• Aloe og Hypericum ekstrakt: blødgørende og lindrende indsats.
• Glyoxylic syre: salt og hydrogenbindinger svækkelse fremkalder polarisering mellem
keratin kæder. Den mekaniske handling til 200° C producerer omolisi plade mellem S-S
bonds resulterer i kæden skyderen under spænding indtil genopbygningen af den samme
layout for enden af Strygning.
emballage: karton SETYL LYSS KERATIN indeholder:
-SHAMPOO pH 7,0 KLARGØREREN med KERATIN og vitamin E i 250 ml flaske;
-ANTI FRIZZ med KERATIN udjævning behandling-flaske på 500 ml.
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