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SETYL LYSS
ch?ng Frizz v?i các keratin ?i?u tr? làm m?n

D?U G?I LÀM S?CH SÂU
d?u g?i pH 7,0 preparer v?i các keratin và vitamin E
C? th? pH ki?m d?u g?i ???c thi?t k? ?? làm s?ch tóc sâu xu?ng tr??c làm m?n ?i?u tr? lo?i
b? d? l??ng nh? Silicon, gelling ho?c trên các s?i nào c?n tr? vi?c thâm nh?p ?úng ??n c?a
báo cáo ti?p theo. Tôn tr?ng da ??u thông qua Aloe Vera nh? nhàng và vitamin e và ch?t
ch?ng oxy hoá ng?n ng?a lão hóa s?m c?a tóc và da b?ng cách b?o v? chúng kh?i nh?ng
hành ??ng hung h?ng c?a b? m?t. H?n n?a, thành ph?n protein keratin tóc trong công th?c
c?a mình, binds ?? s?i tóc t?ng c??ng nó cho bóng và chi?n ??u Frizz mà không cân n?ng.

LÀM M?N CH?T L?NG
-ch?ng Frizz ?i?u tr? v?i các keratin th?ng
H? th?ng m?i Smoothing SETYL LYSS ch?a no PEG và parabens, nh?ng công th?c c?a
nó làm chua vì s? hi?n di?n c?a glyoxylic acid và lactic acid. Hành ??ng c?a nó di?n ra
b?ng ??c h?nh c?a m?t th?c t? là nh?ng mái tóc m?nh m? hút ?m, "mi?ng b?t bi?n" h?p th?
các s?n ph?m lên ??n 20 l?n c?a tr?ng l??ng c?a nó, k?t h?p v?i ho?t ch?t sau:
• Keratin: làm cho các tóc nhi?u h?n n?a m?nh m? eresistente và c?i thi?n ?? ?àn h?i.
• Lactic acid: t?ng ?? d?o c?a tóc cho d? dàng h?n thay ??i c?u trúc chu?i Alpha helices-
keratin.
• Vitamin E, F: ?i?u ch?nh và c?i thi?n quá trình keratinization.
• Chi?t xu?t aloe và Hypericum: hành ??ng emollient và nh? nhàng.
• Glyoxylic axít: mu?i và liên k?t hydro làm suy y?u gây ra s? phân c?c gi?a dây chuy?n
keratin. Hành ??ng c? khí ??n 200° C t?o ra m?ng omolisi gi?a các liên k?t S-S k?t qu? là
chu?i con tr??t d??i c?ng th?ng cho ??n khi vi?c tái thi?t c?a cùng m?t b? trí ? cu?i là (?i).
bao bì: thùng carton SETYL LYSS KERATIN ch?a:
-D?u G?I pH 7,0 PREPARER v?i các KERATIN và vitamin E trong chai 250 ml;
-CH?NG FRIZZ v?i các KERATIN SMOOTHING ?i?u tr?-chai 500 ml.
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