
SÉRUM ANTIQUEBRA
A FORÇA NATURAL PARA O BEM-ESTAR DOS CABELOS



Nasce o novo sérum 
antiquebra fortificante  

SYNEBI
Ideal para cabelos frágeis, o sérum fortificante oferece uma ação de 

proteção e hidratação para as fibras capilares. Deixa os cabelos muito 
mais resistentes e fortes, extraordinariamente macios e luminosos. 

EXTRATOS VEGETAIS 100% ORGÂNICOS



Aplicado aos cabelos lavados e enxugados, exerce uma ação fortificante 
profunda criando novas e múltiplas ligações dentro da fibra capilar danificada 
e oferece uma ação de alisamento e termoproteção que permite um melhor 
deslize do pente, favorecendo o controlo da retenção da escova.

USO 
Com os cabelos húmidos, aplique uma pequena quantidade, com o cuidado de 
distribuí-la uniformemente no comprimento e nas pontas e então faça o penteado.

DUPLO USO

O sérum antiquebra fortificante SYNEBI
tem uma dupla função.

PRE-STYLING

Aplicado antes de dormir, restitui na manhã seguinte cabelos mais fortes e 
cheios de vida, para um efeito fortificante intenso.

USO
Com os cabelos secos, aplique generosamente antes de dormir, com o 
cuidado de distribuir o produto uniformemente no comprimento e nas pontas.

SÉRUM NOTURNO 

DE ABSORÇÃO INSTANTÂNEA E SEM ENXAGUAMENTO



Poderoso ativo de origem vegetal derivado de açúcares, tem eficácia antiquebra 
fortificante comprovada: penetra profundamente na fibra capilar e atua a nível 
molecular, gerando novas e múltiplas ligações dentro do córtex de queratina dos 
cabelos.
Testes instrumentais demonstram a sua ação reparadora, capaz de melhorar 
sensivelmente a resistência dos cabelos danificados às quebras, restituindo a força 
dos cabelos saudáveis.

FiberHance™ é uma marca Ashland

A tecnologia inovadora da HiperFermentação permite extrair todas as diferentes 
moléculas que constituem o fitocomplexo da planta e as transforma em novos 
princípios ativos, biodisponíveis e eficazes.

O Extrato de Flores orgânicas, em particular, foi submetido ao processo de HiperFer-
mentação, que potencializou a sua ação hidratante e o seu poder antioxidante.
Paralelamente, é originário de cultivos orgânicos certificados, em alinhamento com 
a filosofia SYNEBI, que coloca a simplicidade da natureza ao serviço dos cabelos.

A EFICÁCIA PROFISSIONAL
DO SÉRUM ANTIQUEBRA SYNEBI

É GARANTIDA POR
UMA FÓRMULA INOVADORA 

FiberHance™

Extrato de Flores ORGÂNICAS HiperFermentado
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