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De voordelen

• Werkt Anti aging (door fibroïne)

• Bevat aminozuren met hydraterende eigenschappen 

• Geen slaaprimpels meer.

• Vermindert haarverlies en houdt haarzakjes gezond

• Vermindert Nachtzweten

• Werkt temperatuur regulerend: koel in de zomer, 
warm in de winter

• Is Antistatisch (trekt geen stof aan)



Extra  Gezondheidsvoordelen

Slapen op SilkSolution is uiterst geschikt voor 
personen die last hebben van:

• Astma

• Huisstofmijt 

• Allergie 

• Eczeem

• Couperose

• Acné 

• Scheeruitslag en/of roodheid



Extra 
voordelen 
voor de 
dames :

• Haar blijft langer in model na een 
kappersbezoek

• Voorkomt gespleten haarpunten bij lang 
haar

• Hairextensions en wimperverlenging 
blijven langer zitten



Uw 
salonvoordeel:

EXTRA OMZET

✓Extra omzet zonder moeite (Deze 
natuurlijke nachtverzorging vervangt uw 
producten niet, maar is een extra 
aanvulling voor hem en haar.)

✓Ideaal geschenk 

✓Extra verkoop ook voor bedlegerige- en 
ziekenhuis patiënten en 

✓Aankoop per stuk mogelijk.

✓Geen vervaldatum



Waar komt
deze zijde
vandaan?

De moerbeizijde cocon heeft 
kliertjes aan de kop waaruit 
spindraden komen.

Voor de zijdeteelt worden de 
cocons in heet water gelegd. 
Zodoende lost de zijdelijm op en 
kan de draad afgewikkeld worden.

Eén cocon levert 2 kilometer 
zijdedraad af, er kan maar één 
kilometer zijde afgewikkeld 
worden. De rest kan met de hand 
gesponnen worden. 

Zijde is de sterkste natuurlijke vezel 
in de wereld. 



Onderzoek diverse materialen



Aanbevolen 
door 
dermatologen

Onderzoek van de Tufts 
University: “Gedetailleerd 
onderzoek bewijst dat zijde 
bestaat uit strengen van 
proteïnen en aminozuren 
vergelijkbaar met die van de 
huid.”

Verschillende textielvezels onder de 
microscoop.

Zijde is een zeer glad materiaal zonder 
schubben.



Hydraterende aminozuren in zijde:
(fibroïne bestaat uit Serine, Glycine en Alanine) 

Sericine: 22,5% van de massa van de draad

Serine (C3H7NO3): Dit is een aminozuur. Dit molecuul is een 
component van sericine en fibroïne



Zijdepeptides ook in 
de MEN³ producten?

Zijde is een proteïnevezel wat betekent dat dit chemisch 
vergelijkbaar is met de huid. Daardoor is het ook een ideale 
“second skin” of tweede huid.

Het voornaamste bestanddeel is de zijdeproteïne of het 
fibroïne. 

Dit zijdepeptide kan diep in de poriën te dringen en daar de 
aminozuren die de huid voeden afgeven. Vandaar dat de 
zijdepeptides ook gebruikt worden in de MEN³ producten



Verschil 
zijde & 
satijn:

❖ Satijn is een weeftechniek

❖ Vaak bedoelen we met 'satijn' een satijn 
van 100% polyester. (Polyester is een 
plastic soort, gemaakt van aardolie.) 

❖ Satijn  ‘ademt’ niet, waardoor we sneller 
en meer  transpireren.

❖Satijn bevat geen aminozuren.



Verschil zijde 
& satijn:



Zijde is 
Duurzaam & Milieu-

vriendelijk

Productie van Zijde?

➢ Zijde is een 100 % Natuurproduct

➢ Productie vraagt alleen wat water 

➢ Productie vraagt geen chemicaliën

➢ Productie geeft geen afval (eco friendly)

➢ Oekotex100 label *

➢Productie van katoen, 
wol en polyester zijn erg 

schadelijk voor milieu

Katoen = Nr 1 bedreiging drinkwater (WNF)
Satijn = polyester
Wol = gebruik van veel chemicaliën voor de 
verwerking

*Het OEKO-TEX label is een keurmerk ( van 16 onderzoeks- en 
testinstituten) dat garanties geeft op het gebied gezondheid. Ökotex stelt 
hoge eisen op gebied van milieuschadelijke stoffen, zoals zware metalen 

en schadelijke kleurstoffen. #SilkSolution voldoet aan de hoogste eisen.



Waarom Verkooppunt 
worden? 

Medische 100% moerbeizijde -25 momme is 
uniek en duurzaam

✓ Alleen bij professionals te koop

✓ Versterkt resultaat van je behandeling 
inzake huidverbetering

✓ Perfecte aanvulling op alle huid- en haar 
verzorgingsproducten 

✓Hair- en wimperextensions blijven langer 
net zoals de brushing na een 
kappersbezoek



Bestellen? 
www.cosmentis.com (enkel voor professionals)

http://www.cosmentis.com/
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