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 marca tehnic de Soco a creat dou? sisteme profesionale necesare în salon pentru a
ob?ine indreptarea parului, cosmetice, valuri naturale, durabile ?i frumoase. AXENIA
ULTRA Sistem de c?lcare drept ?i sistem fluturand AXENIA ONDEMOVE :. Contrariile se
atrag 

  STRAIGHT ULTRA - Sistem de c?lcare crema universal gel 
Crea efecte netede extrem? ultra naturale de pe toate tipurile de par.
Formula de ultima generatie liber de formaldehid? ?i thioglycolates, con?ine un procent
ridicat de keratina care garanteaz? o restructurare, condi?ionat ?i de protec?ie în timpul
c?lc?rii. Rezultatele vor fi uimitoare pe p?rul :. Neutralizare încre?i, p?r natural drept ultra
efect luminos moale si matasoasa pentru ac?iune buna
ULTRA STRAIGHT const? dintr-un gel de lotiune îndreptare crema universal?, ?i un
sistem de neutralizare la pH neutru, se pot recondi?iona pH-ul natural al parului prin
definirea formei neted. 

  ONDEMOVE - sistem fluturând 
AXENIA ONDEMOVE este sistemul fluturând inovator capabil de a crea volum, suport ?i
ondula?ii permanente printr-un singur lotiune specific pentru toate tipurile de par. O
formulare moderna de amoniac -free ?i îmbog??it cu hidrolizat de proteine ??de soia,
aminoacizi de un complex de colagen marin ?i Polyquaternium - 6, care în timpul
procesului de creare a vârtej au o hidratare si hranirea parului men?inând în acela?i timp
caracteristicile sale structurale.
Ondemove const? dintr-un laminat lotiune de aminoacizi universal, ?i un sistem de
neutralizare la pH neutru, se poate regenera podurile de sulf asigurând astfel elasticitate ?i
str?lucire pentru a se pr?bu?i.
 cutie :  250 ml sticle 

  ONDEMOVE - la neutru sistem de neutralizare a pH-ului 
Lo?iune de neutralizare la pH neutru bazat pe un complex de colagen marin amino acid
pentru a fi utilizat casistem de fixare dup? ondula?ie Ondemove sau c?lcat sistem Ultra
drepte.
cutie  :  500 ml flacon 
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