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 technische merk van Soco heeft geschapen twee professionele systemen die nodig zijn in
de salon om haar rechttrekken krijgen, cosmetica, natuurlijke, duurzame en mooie
rimpelingen. AXENIA ULTRA STRAIGHT strijksysteem en AXENIA ONDEMOVE zwaaien
systeem:. Opposites attract 

  ULTRA STRAIGHT - strijk systeem universele crème gel 
Maak een glad effecten extreme ultra natuurlijk op alle haartypes.
De formule van de laatste generatie vrij van formaldehyde en thioglycolates, bevat een
hoog percentage van keratine die een herstructurering, conditionering en beschermende
garandeert tijdens het strijken. De resultaten zullen verbazend op het haar :. Neutralisatie
pluizen, vloeiende, natuurlijke haar zacht en zijdeachtig voor actie ultra straight
lichtgevend effect
ULTRA STRAIGHT bestaat uit een lotion rechttrekken crème -gel universele en een
neutraliserende systeem bij neutrale pH, kan de natuurlijke pH-waarde van het haar
herstellen door het definiëren van de goede vorm. 

  ONDEMOVE - zwaaien systeem 
AXENIA ONDEMOVE is het innovatieve zwaaien systeem in staat om volume,
ondersteuning en permanente golvingen creëren door middel van een specifieke lotion
voor alle haartypes. Een moderne formulering van ammoniak - vrij en verrijkt met
gehydrolyseerd soja -eiwit, aminozuren door een complex van mariene collageen en
Polyquaternium - 6 dat tijdens het maken van de krul een hydraterende en voedende het
haar met behoud van de structurele kenmerken.
Ondemove bestaat uit een lotion gieten om Aminozuren universele en een neutraliserende
systeem bij neutrale pH, kan de zwavelbruggen waardoor elasticiteit regenereren en glans
aan.
 doos :  250 ml flessen 

  ONDEMOVE - bij neutrale pH neutraliseringsinstallatie 
Lotion Neutralising bij neutrale pH gebaseerd op een complex van zeecollageen
aminozuur te worden gebruikt als het systeem na de vaststelling rimpel Ondemove of
strijken systeem Ultra Hetero.
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 doos :  500 ml fles 
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