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SETYL LYSS
antikroes met keratine behandeling smoothing

DIEP REINIGENDE SHAMPOO
pH 7.0 bereider met keratine en vitamine E shampoo
Specifieke alkalische pH shampoo is ontworpen voor het reinigen van haar diep
voorafgaande smoothing behandeling elimineren residuen zoals siliconen, gelerend of
residuen op de vezels die de juiste penetratie van het volgende verslag zouden hinderen.
Respecteer de hoofdhuid door de rustgevende Aloe Vera en vitamine e en anti-oxidant dat
voortijdige veroudering van de huid en de haren voorkomt door hen te beschermen tegen
het agressieve optreden van oppervlakteactieve stoffen. Bovendien, keratine proteïne
componenten van haar in zijn formule, bindt aan de haren vezel versterkt en geven glans
en vechten Frizz zonder weging is.

SMOOTHING VLOEISTOF
-anti Frizz straightening behandeling met keratine
Het nieuwe systeem voor Smoothing SETYL LYSS bevat geen PEG en parabenen, maar
de formule bestaat zure vanwege de aanwezigheid van glyoxylzuur zuur en melkzuur. De
actie vindt plaats op grond van het feit dat het haar sterk hygroscopisch is, "spons"
absorbeert het product tot 20 maal zijn eigen gewicht, waarin de volgende werkzame
stoffen:
• Keratine: maakt het haar meer robuuste eresistente en verbetert de elasticiteit.
• Melkzuur: verhogen de plasticiteit van het haar voor gemakkelijker keten structurele
veranderingen Alpha helices-keratine.
• Vitamine E, F: reguleren en verbeteren van het proces van keratinization.
• Aloë en Hypericum extract: verzachtend en rustgevende actie.
• Glyoxylzuur zuur: zout en waterstofbruggen verzwakking induceert polarisatie tussen
kettingen van keratine. De mechanische actie tot 200° C produceert omolisi plaat tussen
de S-S-obligaties resulterend in keten schuifregelaar onder spanning tot de wederopbouw
van de dezelfde lay-out aan het einde van strijken.
verpakking: karton SETYL LYSS KERATINE bevat:
-SHAMPOO pH 7.0 BEREIDER met KERATINE en vitamine E in 250 ml fles;
-ANTI FRIZZ met KERATINE SMOOTHING behandeling-fles van 500 ml.
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