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Proteina din matase 10 ml MAYAM

Proteina de mătase conține o serie de aminoacizi și
oligopeptide de o importanță deosebită în îngrijirea
părului dar și a pielii. Substanțele microproteice au
masa moleculară scăzută, au astfel abilitatea de a
penetra ușor stratul superior al pielii și cuticula
firului de păr.

Proteina de mătase acționează pentru repararea firului de păr din interior, îl fortifică, oferindu-i mai
mult volum. Are proprietăți remarcabile de hidratare, este higroscopic, conferă elasticitate și
strălucire naturală podoabei capilare. Protejează părul acționând ca un scut împotriva factorilor de
mediu și tratamentul termic. Pentru părul vopsit ajută la fixarea culorii în interiorul firului de păr.
Ajută la reconstrucția firelor deteriorate, fiind astfel un activ cosmetic foarte util pentru îngrijirea
părului uscat, casant sau expus des la tratamente termice.

Este un activ cosmetic important pentru produsele de îngrijire și igiena părului: șampoane,
balsamuri, condiționatoare, măști, sprayuri de păr, produse coafante. Protejează firele de păr de
influențe negative cum ar fi coafarea agresivă, periatul intens, razele solare, decolorarea sau
aplicarea soluțiilor de permanent.

Metoda de obținere: proteine hidrolizate din coconul de mătase după ecloziunea naturală

Proprietăți organoleptice: lichid gălbui cu miros fin specific
Densitate: 1,1-1,2
Solubil în apă, insolubil în uleiuri

Mod de utilizare:

este un produs ce nu se folosește ca atare, doar ca ingredient pentru prepararea de produse
cosmetice
dozaj recomandat: 0,5 - 3% adăugat la rece în preparatele cosmetice
se poate include doar în compoziții care conțin și apă, nu este potrivit pentru preparate
anhidre
în emulsii se include ca ingredient al fazei finale

Ingrediente (INCI): aqua and silk amino acids
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Proteina de mătase pentru PĂR
• penetrează ușor cuticula părului
• formează un film protector pe firele de păr
• este substantiv pentru păr (rămâne atașat după
spălare/clătire)
• îmbunătățește și menține hidratarea
• acționează pentru repararea firului de păr
• fortifică lejer firele de păr
• conferă strălucire naturală și finețe părului
• ușurează pieptănatul și descâlcirea

Proteina de mătase pentru PIELE
• îmbunătățește hidratarea pielii
• menține nivelul optim de hidratatre
• este substantiv pentru piele (rămâne atașat
după spălare/clătire)
• penetrează ușor stratul superior al epidermei
• conferă suplețe pileii
• conferă un ușor efect protector
• îmbunătățește elasticitatea pielii
• catifelant, pielea se simte mai fină și mătăsoasă

Recomandări
• orice tip de păr beneficiază de efectele
proteinei de mătase
• potrivit îndeosebi pentru păr agresat, uscat,
fragil
• îngrijirea părului fin, subțire
• păr expus la condiții meteo extreme
• păr coafat la cald (când părul se uscă prea
rapid, este afectată integritatea structurală)
• păr tern, lipsit de strălucire
• păr deteriorat, vopsit, tratat cu permanennt
• combaterea procesului de despicare a
vârfurilor

Recomandări
• potrivit pentru toate tipurile de ten
• ten uscat, deshidratat
• ten gras, deshidratat
• ten matur
• ten tern
• piele expusă la soare
• piele expusă agresiunilor externe
• piele fragilă
• piele lipsită de elasticitate

Aplicații
• preparate "leave-on" și "rinse-off"
• șampon, balsam, condiționator
• creme și măști capilare
• soluții pentru clătirea părului
• spray de păr și produse coafante
• seruri pentru vârfuri uscate, despicate
• tratamente reparatoare

Aplicații
• creme hidratante pentru ten și corp
• creme anti-îmbătrânire
• creme protectoare împotriva intemperiilor
• loțiuni și lapte de corp
• fond de ten, bb cream
• lapte demachiant
• cleansere, tonere

Mod de păstrare: la loc uscat și răcoros, ferit de razele solare

Date de siguranță, precauții în utilizare: a se evita contactul cu ochii, a nu se ingera, a se
respecta dozajul recomandat, a nu se lăsa la îndemâna copiilor; uz extern!


