
Tugevdab ja pehmendab juukseid, annab neile 
läiget. Sisaldab kõrges kontsentratsioonis 
proteiine, mis vabanevad juustes järkjärguliselt 
tänu ekslusiivsele 3D Matrix tehnoloogiale.  

Matrix tehnoloogia moodustab juustele kaitsva kihi 
aktiivainetest ja niisutavatest osakestest, mis aitavad tootel 
juustel püsida, seeläbi pikendab toodete aktiivainete 
toimeaega juuksel ja parandab nende ühtlast jaotumist. 
Toimeained jäävad pärast loputamist juustesse, kuid 
šampooniga pestes välditakse nende liigset kogunemist 
juustele või peanahale.

Sojakompleksi parabeenivaba koostis sisaldab hüdrolüüsitud 
sojaproteiini ja Peruu jaanikauna ehk tara (Caesalpinia 
spinosa) ekstrakti.

Tervetel juustel on loomulik tugevus ja elastsus tänu keratiini 
korrektsele, tervele struktuurile. Kui juuksed vananevad, 
muutuvad need hapramaks ja rabedamaks. Proteiinid 
kaitsevad juukseid välismõjude ja staatilise elektri tekkimise 
eest, parandavad ja taastavad neid ning vähendavad nende 
murdumise ohtu.

Väikese molekulaarsuurusega proteiinidel on võime läbida 
juukse väliskiht ja tungida juukse sisemisse, korteks kihti, 
aidates juukseid taastada, tugevdada ja kaitsta seestpoolt. 
Suure molekulaarsuurusega proteiinid moodustavad juukse 
väliskihile kaitsva ja juust pehmendava kihi. Päikesekiirgus, 
madalad temperatuurid, samuti juuste keemiline töötlus 
– blondeermine, värvimine, keemiliste lokkide tegemine 
põhjustab juuste struktuuri kahjustusi välis- ja sisemises 
kihis. See muudab juuksed kahuseks, elutuks ning raskesti 
käsitletavaks.

Tänu proteiinirikkale koostisele kaitseb sojakompleks 
juukseid väliskeskkonna kahjustuste eest, muudab need 
pehmeks ja säravaks, taastab juukse struktuuri seespidiselt.

Miks soja? Enamikku taimseid valke peetakse “mittetäielikeks” 
valkudeks, kuna neis on inimvajaduste jaoks ebapiisav, 
suhteliselt madal ühe või mitme asendamatu aminohappe 
sisaldus. Oad on sageli madala lüsiinisisaldusega ja neis 
kaunviljades on juustele nii oluliste väävlisisaldusega 
aminohapete, metioniini ja tsüsteiini tase madal. Väävli 
aminohapete sisaldus sojas on aga kõrgem kui teistes 
kaunviljades, seepärast on sojavalk ideaalne komponent 
juuksehoolduseks. Soja biopeptiidid saadakse sojavalkude 
hoolika lõhustamise teel ning on tõestatud, et võrreldes teiste 
taimsete valkudega pakuvad sojavalgud juustele suuremat 
kaitset värvi tuhmumise ning samuti juuste väljalangemise 
eest.

Jaanileivapuu ehk tara kasvab Peruus Andides 1000-3100m 
kõrgusel, selle lamedad kaunad sisaldavad 4-7 seemet, mis 
on rohkelt niisutavate omadustega tänu suurele võimele vett 
koguda ja endas säilitada.

Soy Complex™ 

• suurendab juuksekiudude tugevust ja vastupidavust

• vähendab juuste katkemist

• muudab juuksed elastsemaks, käsitletavamaks 

• juuksed on pehmed ja läikivad

• juukseid on lihtsam kammida

Soy Complex kompleksi sisaldab S+ Haircare sarja Longer 
Hair šampoon  
ja Longer Hair Treatment seerum, Leave In Hydrating 
pähejäetav palsam, All In Hydrating palsam.

Soy Complex™


