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SETYL LYSS
anti-încre?i cu cheratina tratament de netezire

SAMPON CURATARE PROFUNDA
sampon pH 7.0 preparator cu keratina si vitamina E
Sampon pH alcalin specifice este proiectat pentru a cur??a p?rul în adâncul anterioare
netezirea tratament eliminarea reziduurilor, precum Siliconii, coagulare sau reziduuri pe
fibrele care ar împiedica buna penetrare a urm?torul raport. Respecta scalpul prin lini?titor
Aloe Vera si vitamina e si antioxidant care previne imbatranirea prematura a pielii si
parului, protejându-le de ac?iunea agresiv? a agen?ilor tensioactivi. În plus, Keratina
componente pe care ii are proteine de p?r în formula sa, leag?-fibra parului înt?rit? ?i dând
str?lucire ?i lupte încre?i f?r? de cânt?rire-l jos.

UNIFORMIZARE LICHID
-anti-încre?i îndreptare tratamentul cu keratina
Noul sistem de netezire SETYL LYSS con?ine nici PEG si parabeni, dar formula sa se
face acru din cauza prezen?ei de acid glioxilic ?i lactic acid. Ac?iunea sa are loc în virtutea
faptului c? p?rul este puternic higroscopica, "burete" absoarbe produsului pân? la 20 de ori
propria greutate, incluzând urm?toarele substan?e active:
• Keratina: face parul mai robuste eresistente si imbunatateste elasticitatea.
• Lactic acid: cre?te plasticitatea de p?r pentru mai u?or schimb?rile structurale lan?
helices alfa-keratina.
• Vitamina E, F: reglementa ?i de a îmbun?t??i procesul de keratinizare.
• Extract de aloe si Hypericum: ac?iune emolient ?i calmant.
• Acidul glioxilic: sare ?i leg?turile de hidrogen sl?birea induce polarizare între lan?urile de
keratina. Ac?iune mecanic? la 200° C produce omolisi placa între leg?turile serban care
rezult? în lan? cursorul sub tensiune pân? la reconstruc?ia de acela?i aspect la sfâr?itul de
c?lcat.
de ambalare: cutie SETYL LYSS KERATINA contine:
-SAMPON pH 7.0 preparator cu KERATINA si vitamina E în flacon de 250 ml;
-ANTI-ÎNCRE?I cu KERATINA NETEZIREA tratament-sticla de 500 ml.
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