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Nhằm mang đến những sản phẩm 

thoải mái và tinh tế nhất có thể.

4 cam kết của Moii 1. Nghiên cứu công thức kết hợp nhiều thành phần có nguồn 

    gốc thiên nhiên*

2. Không chứa Paraben (chất bảo quản)

3. Không có phẩm màu tổng hợp

4. Thực hiện kiểm tra dị ứng áp da  bằng phương pháp Patch 

    Test trên da nhạy cảm đối với tất cả sản phẩm
     (Sản phẩm có thể gây phản ứng kích thích da ở một số đối tượng.)

Tôi muốn chọn một sản phẩm phù hợp cho cả làn da và tâm hồn.

Để đáp lại mong muốn đó, chúng tôi đã cho ra đời một loạt các sản phẩm chăm sóc tự nhiên 

“Moii” thông qua việc chọn lọc kỹ càng các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên.

Giúp bạn luôn đầy tràn tự tin và tỏa sáng hằng ngày mỗi khi dùng.

Bởi vì, bạn đẹp nhất khi được là chính mình.

* Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ,  chẳng hạn như thực vật, v.v...

[Mo i(Tôi)+I (Tôi)]
“Moii” là từ viết tắt chữ cái đầu của từ “Minimal (Tối thiểu)”, “Optimum (Tối ưu)”, “Identity (Cá tính)”, và đến từ sự kết hợp của từ “Moi (Tôi)” 

trong tiếng Pháp và “I (Tôi)” trong tiếng Anh. Chúng tôi ấp ủ khát vọng tạo ra một loạt sản phẩm luôn bên cạnh và nâng niu bạn mỗi ngày để phái nữ 

có thể được là chính mình.

Mo i i

Đây mới đúng là chính tôi 
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Tinh chất dưỡng đa năng chuyên phục hồi tóc với các thành phần giữ ẩm làm đẹp.

Mang đến cho bạn một mái tóc đẹp, mượt mà, không bị hư tổn do nhiệt của máy sấy tóc, v.v.... 

cũng như một làn da tay trẻ trung và mịn màng.

Mùi hương cổ điển cảm giác xoa dịu mọi căng thẳng giúp tâm hồn trở nên thư thái.

Cấu trúc tóc không bị 
phá vỡ do nhiệt

Chúng tôi sử dụng bã rượu gạo 

nguyên chất từ hầm rượu có lịch sử 

lâu đời, chứa nhiều chất dinh 

dưỡng mang đến hiệu quả làm 

đẹp. Sản phẩm giúp phục hồi tóc, 

cấu trúc tóc trở nên mềm mại và 

không bị phá vỡ do uốn, duỗi.

Chúng tôi sử dụng mật rỉ đường 

được tạo ra trong quá trình sản 

xuất đường Wasanbon từ loại mía 

“Chikusha” quý hiếm. Khả năng giữ 

nước của mật rỉ đường giúp tăng 

độ ẩm cho da và tóc, bảo vệ da và 

tóc không bị khô.

- Người có tóc chẻ ngọn do nhuộm 
   nhiều lần, v.v...
- Người có cảm giác tóc bị nóng khi sấy
- Người không hợp sử dụng các sản
   phẩm dưỡng tóc gốc dầu

Dùng cho Cách sử dụng
Sau khi lau thật khô tóc bằng khăn, dùng nước dưỡng mát xa từ thân tóc và kỹ hơn ở 
ngọn tóc, thoa nhẹ lên bề mặt tóc và tóc mái. Nếu sấy kết hợp với tạo kiểu, bạn sẽ có một 
mái tóc bồng bềnh và mềm mượt. Với khả năng dưỡng ẩm vượt trội, sản phẩm cũng được 
khuyên dùng để chăm sóc da tay.

Mang đến một mái tóc đẹp tự nhiên, 

mềm mại và trông chắc khỏe khiến bạn yêu thích không thôi mỗi khi chạm vào

Chiết xuất bã rượu

Chịu nhiệt (Giữ ẩm)
Phục hồi tóc / Bảo vệ tóc

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn không biết từ khi nào do quá khô và hư tổn vì nhiệt độ cao.

Khiến mái tóc trở nên đẹp và trông chắc khỏe bằng cách phục hồi sâu từ lõi tóc thay vì chỉ phủ bên ngoài sợi tóc.

Càng sử dụng sản phẩm, mái tóc sẽ được bảo vệ trước nhiệt độ cao khi uốn, duỗi, trông chắc khỏe và bồng bềnh mềm mại.

Bổ sung đủ độ ẩm sau 
mỗi lần sử dụng

Mật rỉ đường 
Wasanbon

Phục hồi tóc / Giữ ẩm

Kết hợp nhiều thành phần mỹ phẩm khác nhau, đậm đặc và thẩm thấu nhanh

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Hình ảnh này là hình minh họa

Hương hoa hoài cổ
Mùi hương tinh khiết kết hợp giữa hương hoa cam và gỗ tuyết tùng thư giãn, điểm thêm một chút hăng khói của hoắc hương.
Tinh dầu thiên nhiên / hoa cam, gỗ tuyết tùng, hoắc hương

Thành phần đặc trưng

Chịu nhiệt (Giữ ẩm) / Phục hồi tóc / Bảo vệ tóc - Chiết xuất bã rượu

Moii conc
< Sữa dưỡng thể và chăm sóc tóc >

Chuyên phục hồi tóc từ lõi tóc
Dung dịch dưỡng chuyên sâu nhiều độ ẩm trong khi sử dụng

Lượng sử dụng chuẩn: 3 lần nhấn 

Giữ ẩm

58mL

Phục hồi tóc

- Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

- Mật rỉ đường Wasanbon

TOÀN THÂN TÓC TAY



Tinh chất dưỡng đa năng chuyên phục hồi tóc với các thành phần giữ ẩm làm đẹp.

Mang đến cho bạn một mái tóc đẹp, mượt mà, không bị hư tổn do nhiệt của máy sấy tóc, v.v.... 

cũng như một làn da tay trẻ trung và mịn màng.

Mùi hương cổ điển cảm giác xoa dịu mọi căng thẳng giúp tâm hồn trở nên thư thái.

Cấu trúc tóc không bị 
phá vỡ do nhiệt

Chúng tôi sử dụng bã rượu gạo 

nguyên chất từ hầm rượu có lịch sử 

lâu đời, chứa nhiều chất dinh 

dưỡng mang đến hiệu quả làm 

đẹp. Sản phẩm giúp phục hồi tóc, 

cấu trúc tóc trở nên mềm mại và 

không bị phá vỡ do uốn, duỗi.

Chúng tôi sử dụng mật rỉ đường 

được tạo ra trong quá trình sản 

xuất đường Wasanbon từ loại mía 

“Chikusha” quý hiếm. Khả năng giữ 

nước của mật rỉ đường giúp tăng 

độ ẩm cho da và tóc, bảo vệ da và 

tóc không bị khô.

- Người có tóc chẻ ngọn do nhuộm 
   nhiều lần, v.v...
- Người có cảm giác tóc bị nóng khi sấy
- Người không hợp sử dụng các sản
   phẩm dưỡng tóc gốc dầu

Dùng cho Cách sử dụng
Sau khi lau thật khô tóc bằng khăn, dùng nước dưỡng mát xa từ thân tóc và kỹ hơn ở 
ngọn tóc, thoa nhẹ lên bề mặt tóc và tóc mái. Nếu sấy kết hợp với tạo kiểu, bạn sẽ có một 
mái tóc bồng bềnh và mềm mượt. Với khả năng dưỡng ẩm vượt trội, sản phẩm cũng được 
khuyên dùng để chăm sóc da tay.

Mang đến một mái tóc đẹp tự nhiên, 

mềm mại và trông chắc khỏe khiến bạn yêu thích không thôi mỗi khi chạm vào

Chiết xuất bã rượu

Chịu nhiệt (Giữ ẩm)
Phục hồi tóc / Bảo vệ tóc

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn không biết từ khi nào do quá khô và hư tổn vì nhiệt độ cao.

Khiến mái tóc trở nên đẹp và trông chắc khỏe bằng cách phục hồi sâu từ lõi tóc thay vì chỉ phủ bên ngoài sợi tóc.

Càng sử dụng sản phẩm, mái tóc sẽ được bảo vệ trước nhiệt độ cao khi uốn, duỗi, trông chắc khỏe và bồng bềnh mềm mại.

Bổ sung đủ độ ẩm sau 
mỗi lần sử dụng

Mật rỉ đường 
Wasanbon

Phục hồi tóc / Giữ ẩm

Kết hợp nhiều thành phần mỹ phẩm khác nhau, đậm đặc và thẩm thấu nhanh

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Hình ảnh này là hình minh họa

Hương hoa hoài cổ
Mùi hương tinh khiết kết hợp giữa hương hoa cam và gỗ tuyết tùng thư giãn, điểm thêm một chút hăng khói của hoắc hương.
Tinh dầu thiên nhiên / hoa cam, gỗ tuyết tùng, hoắc hương

Thành phần đặc trưng

Chịu nhiệt (Giữ ẩm) / Phục hồi tóc / Bảo vệ tóc - Chiết xuất bã rượu

Moii conc
< Sữa dưỡng thể và chăm sóc tóc >

Chuyên phục hồi tóc từ lõi tóc
Dung dịch dưỡng chuyên sâu nhiều độ ẩm trong khi sử dụng

Lượng sử dụng chuẩn: 3 lần nhấn 

Giữ ẩm

58mL

Phục hồi tóc

- Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

- Mật rỉ đường Wasanbon

TOÀN THÂN TÓC TAY



< Nước dưỡng thể và chăm sóc tóc >

Moii water

Nước dưỡng đa năng giúp chăm sóc và dưỡng ẩm bóng mượt từ da đầu đến ngọn tóc, 
giúp chải tóc dễ dàng.

Hạn chế xơ rối, mang đến một mái tóc suôn mượt từ gốc đến ngọn.
Mùi hương tươi mát sảng khoái giúp tinh thần tỉnh táo.

Nước dưỡng đa năng dưỡng ẩm sâu và mang lại cảm giác sạch sẽ cho mái tóc tự nhiên

Hương cay nồng mạnh mẽ

Mùi hương mạnh mẽ và thanh lịch hòa quyện hài hòa những nhấn nhá ngọt ngào của đinh hương và sả hoa hồng vào hương bạch 
đậu khấu quý phái.
Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu hạt bạch đậu khấu, Tinh dầu lá đinh hương, Tinh dầu sả hoa hồng

< Xịt khoáng dưỡng thể và tóc >
　　

Moii mist

Xịt khoáng đa năng mang đến mái tóc dày tự nhiên và bồng bềnh trông 
khỏe mạnh từ gốc đến ngọn.

Dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho cả mái tóc và da đầu.
Mùi hương cay nồng mạnh mẽ mang đến sự khỏe khoắn.

Xịt khoáng đa năng mang đến mái tóc dày và óng ả tự nhiên

Giữ ẩm : Trehalose,  Khoáng chất (magie sulfat), Chiết xuất hoa oải hương biển (Salem), 
  Chiết xuất quả lựu, Chiết xuất Atisô

80mL

- Người có chân tóc yếu dễ rụng
- Người muốn có mái tóc bồng 
   bềnh không bị khô cứng

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

Hương gió thanh mát

Mùi hương thanh khiết với sự hòa quyện giữa hương linh sam Siberia và sả chanh sảng khoái cùng nốt hương Labdanum ngọt ngào.
Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu linh sam Siberia, Nhựa cây Cistus Ladaniferus, Tinh dầu sả chanh

Phục hồi tóc 
Giữ ẩm

: Protein đậu
: Chiết xuất hoa Salem, Chiết xuất quả lựu,  Chiết xuất Atisô

120mL

- Người nhận thấy tóc bị xơ rối
- Người muốn có mái tóc óng mượt

Dùng cho Cách sử dụng Sau khi lau khô tóc bằng khăn, xịt nước dưỡng từ thân tóc đến ngọn 
tóc ở những phần bạn nhận thấy bị xơ rối. Nếu thoa đều toàn bộ mái 
tóc, sau đó vừa sấy vừa chải,  bạn sẽ cảm nhận được một mái tóc óng 
mượt. Sản phẩm cũng được khuyên dùng để dưỡng ẩm da đầu và làm 
nước hoa cho tóc.

Thành phần đặc trưng

Lượng sử dụng chuẩn: 10-12 lần nhấn

Cách sử dụng Xịt vào chân tóc khô ở những chỗ muốn làm phồng tóc.  
Nếu bạn bóp và vuốt dựng tóc bằng tay, bạn sẽ có phần tóc 
mái phồng và kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên. Sản phẩm cũng 
được khuyên dùng để dưỡng ẩm da đầu và làm săn chắc da.

Lượng sử dụng chuẩn: 1-2 lần nhấn

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1  / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone
*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

TOÀN THÂN TÓC DA ĐẦU TOÀN THÂN TÓC DA ĐẦU



< Nước dưỡng thể và chăm sóc tóc >

Moii water

Nước dưỡng đa năng giúp chăm sóc và dưỡng ẩm bóng mượt từ da đầu đến ngọn tóc, 
giúp chải tóc dễ dàng.

Hạn chế xơ rối, mang đến một mái tóc suôn mượt từ gốc đến ngọn.
Mùi hương tươi mát sảng khoái giúp tinh thần tỉnh táo.

Nước dưỡng đa năng dưỡng ẩm sâu và mang lại cảm giác sạch sẽ cho mái tóc tự nhiên

Hương cay nồng mạnh mẽ

Mùi hương mạnh mẽ và thanh lịch hòa quyện hài hòa những nhấn nhá ngọt ngào của đinh hương và sả hoa hồng vào hương bạch 
đậu khấu quý phái.
Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu hạt bạch đậu khấu, Tinh dầu lá đinh hương, Tinh dầu sả hoa hồng

< Xịt khoáng dưỡng thể và tóc >
　　

Moii mist

Xịt khoáng đa năng mang đến mái tóc dày tự nhiên và bồng bềnh trông 
khỏe mạnh từ gốc đến ngọn.

Dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho cả mái tóc và da đầu.
Mùi hương cay nồng mạnh mẽ mang đến sự khỏe khoắn.

Xịt khoáng đa năng mang đến mái tóc dày và óng ả tự nhiên

Giữ ẩm : Trehalose,  Khoáng chất (magie sulfat), Chiết xuất hoa oải hương biển (Salem), 
  Chiết xuất quả lựu, Chiết xuất Atisô

80mL

- Người có chân tóc yếu dễ rụng
- Người muốn có mái tóc bồng 
   bềnh không bị khô cứng

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

Hương gió thanh mát

Mùi hương thanh khiết với sự hòa quyện giữa hương linh sam Siberia và sả chanh sảng khoái cùng nốt hương Labdanum ngọt ngào.
Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu linh sam Siberia, Nhựa cây Cistus Ladaniferus, Tinh dầu sả chanh

Phục hồi tóc 
Giữ ẩm

: Protein đậu
: Chiết xuất hoa Salem, Chiết xuất quả lựu,  Chiết xuất Atisô

120mL

- Người nhận thấy tóc bị xơ rối
- Người muốn có mái tóc óng mượt

Dùng cho Cách sử dụng Sau khi lau khô tóc bằng khăn, xịt nước dưỡng từ thân tóc đến ngọn 
tóc ở những phần bạn nhận thấy bị xơ rối. Nếu thoa đều toàn bộ mái 
tóc, sau đó vừa sấy vừa chải,  bạn sẽ cảm nhận được một mái tóc óng 
mượt. Sản phẩm cũng được khuyên dùng để dưỡng ẩm da đầu và làm 
nước hoa cho tóc.

Thành phần đặc trưng

Lượng sử dụng chuẩn: 10-12 lần nhấn

Cách sử dụng Xịt vào chân tóc khô ở những chỗ muốn làm phồng tóc.  
Nếu bạn bóp và vuốt dựng tóc bằng tay, bạn sẽ có phần tóc 
mái phồng và kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên. Sản phẩm cũng 
được khuyên dùng để dưỡng ẩm da đầu và làm săn chắc da.

Lượng sử dụng chuẩn: 1-2 lần nhấn

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1  / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone
*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

TOÀN THÂN TÓC DA ĐẦU TOÀN THÂN TÓC DA ĐẦU



Hương dương xỉ nam tính

Mùi hương nam tính bởi sự kết hợp giữa hương cam Bergamot tinh tế điểm xuyết hương đất của cỏ Vetiver và cà phê.
 Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu quả cam Bergamot, Tinh dầu rễ Vetiver, Chiết xuất hạt cà phê

Hương hoa độc đáo

Mùi hương mang đến cảm giác hạnh phúc với nền hương hoàng lan độc đáo phảng phất nốt hương oải hương sang trọng.
 Tinh dầu thiên nhiên / hoàng lan, oải hương

Phục hồi tóc 

Giữ ẩm

 : Tinh dầu xương rồng Opuntia

: Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

60g

- Người lo lắng về mái tóc khô 
   và nhiều tóc con
- Người muốn có mái tóc mềm
   mượt dễ tạo kiểu

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

< Dầu dưỡng thể và tóc >

Moii oil

Dầu dưỡng đa năng có kết cấu mỏng nhẹ giúp dưỡng ẩm và cho cảm giác mái tóc mềm mượt khi chạm.
Mang đến cho bề mặt tóc và ngọn tóc sự bồng bềnh óng ả và gọn gàng.

Những nốt hương quyến rũ của hoa cỏ giúp cải thiện tâm trạng.

Dầu dưỡng đa năng cấp ẩm và mang đến sự bóng mượt

Bảo vệ tóc

Giữ ẩm

 : Bột nguồn gốc từ bột năng

 : Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

50mL

- Người có mái tóc không bóng 
   mượt, dễ bị khô ráp
- Người muốn có mái tóc trông
   ẩm mượt bồng bềnh và gọn gàng

Dùng cho

< Kem dưỡng thể và tóc >

Moii cream

Kem dưỡng đa năng có thể dùng để giữ ẩm da tay, kiểu dáng thích hợp cho những người 
muốn mang theo trong túi xách hay để trên bàn làm việc.

Chăm sóc tóc và cho bạn mái tóc mềm mượt tự nhiên từ gốc đến ngọn.
Mùi hương dương xỉ nhẹ nhàng sâu lắng làm ổn định tâm trạng.

Kem dưỡng đa năng giúp làm mềm da và tóc, đồng thời cũng có thể chăm sóc cho bàn tay

Cách sử dụng Thoa vài lần từ bên trong tóc khô xuống đến ngọn tóc. Nếu thoa lên cả 
phần tóc viền khuôn mặt và điều chỉnh để hạn chế tóc con trên bề mặt mái 
tóc, bạn sẽ có một mái tóc ẩm mượt gọn gàng. Sản phẩm cũng được 
khuyên dùng làm kem dưỡng thể và tay.

Lượng sử dụng chuẩn: bằng kích cỡ hạt đậu (dùng vài lần)

Cách sử dụng T h o a  t ừ n g  c h ú t  l ê n  t ó c  k h ô ,  t ừ  t h â n  đ ế n  n g ọ n  v à  c ả  p h ầ n  t ó c  
viền khuôn mặt.  Ngoài ra, nếu thoa nhẹ lên cả bề mặt tóc, bạn sẽ 
có kiểu tóc vào nếp và trông ẩm mượt óng ả. Sản phẩm cũng được 
khuyên dùng để dưỡng tóc sau khi tắm gội và chăm sóc móng.

Lượng sử dụng chuẩn: 3-5 lần nhấn

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần đặc trưng

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

TOÀN THÂN TÓC TAY TOÀN THÂN TÓC MÓNG TAY



Hương dương xỉ nam tính

Mùi hương nam tính bởi sự kết hợp giữa hương cam Bergamot tinh tế điểm xuyết hương đất của cỏ Vetiver và cà phê.
 Tinh dầu thiên nhiên / Tinh dầu quả cam Bergamot, Tinh dầu rễ Vetiver, Chiết xuất hạt cà phê

Hương hoa độc đáo

Mùi hương mang đến cảm giác hạnh phúc với nền hương hoàng lan độc đáo phảng phất nốt hương oải hương sang trọng.
 Tinh dầu thiên nhiên / hoàng lan, oải hương

Phục hồi tóc 

Giữ ẩm

 : Tinh dầu xương rồng Opuntia

: Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

60g

- Người lo lắng về mái tóc khô 
   và nhiều tóc con
- Người muốn có mái tóc mềm
   mượt dễ tạo kiểu

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

< Dầu dưỡng thể và tóc >

Moii oil

Dầu dưỡng đa năng có kết cấu mỏng nhẹ giúp dưỡng ẩm và cho cảm giác mái tóc mềm mượt khi chạm.
Mang đến cho bề mặt tóc và ngọn tóc sự bồng bềnh óng ả và gọn gàng.

Những nốt hương quyến rũ của hoa cỏ giúp cải thiện tâm trạng.

Dầu dưỡng đa năng cấp ẩm và mang đến sự bóng mượt

Bảo vệ tóc

Giữ ẩm

 : Bột nguồn gốc từ bột năng

 : Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab, Dầu quả bơ

50mL

- Người có mái tóc không bóng 
   mượt, dễ bị khô ráp
- Người muốn có mái tóc trông
   ẩm mượt bồng bềnh và gọn gàng

Dùng cho

< Kem dưỡng thể và tóc >

Moii cream

Kem dưỡng đa năng có thể dùng để giữ ẩm da tay, kiểu dáng thích hợp cho những người 
muốn mang theo trong túi xách hay để trên bàn làm việc.

Chăm sóc tóc và cho bạn mái tóc mềm mượt tự nhiên từ gốc đến ngọn.
Mùi hương dương xỉ nhẹ nhàng sâu lắng làm ổn định tâm trạng.

Kem dưỡng đa năng giúp làm mềm da và tóc, đồng thời cũng có thể chăm sóc cho bàn tay

Cách sử dụng Thoa vài lần từ bên trong tóc khô xuống đến ngọn tóc. Nếu thoa lên cả 
phần tóc viền khuôn mặt và điều chỉnh để hạn chế tóc con trên bề mặt mái 
tóc, bạn sẽ có một mái tóc ẩm mượt gọn gàng. Sản phẩm cũng được 
khuyên dùng làm kem dưỡng thể và tay.

Lượng sử dụng chuẩn: bằng kích cỡ hạt đậu (dùng vài lần)

Cách sử dụng T h o a  t ừ n g  c h ú t  l ê n  t ó c  k h ô ,  t ừ  t h â n  đ ế n  n g ọ n  v à  c ả  p h ầ n  t ó c  
viền khuôn mặt.  Ngoài ra, nếu thoa nhẹ lên cả bề mặt tóc, bạn sẽ 
có kiểu tóc vào nếp và trông ẩm mượt óng ả. Sản phẩm cũng được 
khuyên dùng để dưỡng tóc sau khi tắm gội và chăm sóc móng.

Lượng sử dụng chuẩn: 3-5 lần nhấn

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần đặc trưng

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

TOÀN THÂN TÓC TAY TOÀN THÂN TÓC MÓNG TAY



Lượng sử dụng chuẩn: 3 lần nhấnLượng sử dụng chuẩn: 10-12 lần nhấn

Dòng sản phẩm

Hương gỗ thơm

Mùi hương của gỗ đàn hương ngọt ngào và cây bạch đàn dễ chịu mang đến cảm giác thư giãn.
 Tinh dầu thiên nhiên / gỗ đàn hương, cây bạch đàn

< Sáp dưỡng thể và tóc >

Moii balm

Sáp dưỡng đa năng sẽ làm bạn muốn mang theo mỗi ngày.
Khả năng dưỡng ẩm vượt trội giúp cấp ẩm và hạn chế tình trạng ngọn tóc dễ bị vểnh.

Sau khi sử dụng cho tóc, bạn cũng có thể nhẹ nhàng thoa lên da tay.
Mùi hương hoài niệm về một nơi nào đó giống như rừng sâu sẽ giúp làm dịu cảm xúc.

Sáp dưỡng đa năng tạo độ chuyển động cho mái tóc và tép tóc ẩm mượt

Phục hồi tóc
Giữ ẩm

: Bơ hạt mỡ dạng lỏng
: Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab,
   Dầu quả bơ

37g

- Người không hợp sử dụng
   các loại sáp dính
- Người muốn tóc chuyển 
   động bồng bềnh và cảm
   giác tóc ẩm mượt

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

Cách sử dụng Bóp từ bên trong tóc khô xuống đến ngọn tóc. Nếu 
bạn vuốt tóc bằng tay để tạo từng tép tóc kết hợp tạo 
kiểu,  bạn sẽ  có kiểu tóc chuyển động và  trông ẩm 
mượt óng ả.Với khả năng dưỡng ẩm vượt trội,  sản 
phẩm cũng được khuyên dùng để chăm sóc da tay.

Lượng sử dụng chuẩn: bằng kích cỡ hạt đậu 

< Nước dưỡng > < Sữa dưỡng giữ ẩm >

< Kem dưỡng >

< Dầu dưỡng >

< Sáp dưỡng >

< Xịt dưỡng >

Cho tóc gọn gàng tự nhiên và 
óng ả nhẹ nhàng.

Cho mái tóc sáng bóng và 
vào nếp.

Tạo độ chuyển động cho 
mái tóc và tép tóc bóng, ẩm.

Cho mái tóc dày và óng ả 
tự nhiên.

 Dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tóc, 
mang đến mái tóc óng mượt 

không bị xơ rối.

Dưỡng ẩm sâu mang đến mái 
tóc mềm mượt không bị hư 

tổn do nhiệt.

Mềm mượt

Dưỡng tóc

Dưỡng sâu Có độ ẩm

Chất tạo kiểu 
tóc

Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm
Nhẹ nhàng, 
bồng bềnh

Lượng sử dụng chuẩn: 
bằng kích cỡ hạt đậu 

Lượng sử dụng chuẩn: 
3-5 lần nhấn

Lượng sử dụng chuẩn: 
1-2 lần nhấn

Nước dưỡng Dung dịch dưỡng Chăm sóc & Tạo kiểu

Giữ ẩm

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả?

Để sử dụng dòng sản phẩm Moii hiệu quả

Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, vì vậy mùi hương, màu sắc, độ bám, v.v... của sản phẩm có thể khác nhau đôi chút, hoặc sáp dưỡng có thể xuất hiện dạng 

hạt, tuy nhiên chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo.

Đối với Moii oil
Điều chỉnh lượng dùng là rất quan trọng để tạo các tép 
tóc nhỏ và mang đến một mái tóc gọn gàng vào nếp. Lắc 
kỹ trước khi sử dụng cũng có thể làm thay đổi khả năng 
duy tr ì  độ bóng cho tóc.  Sản phẩm cũng được khuyên 
dùng để dưỡng tóc sau khi tắm gội.

Đối với Moii cream
B í  quyết là bạn không nên dùng lượng quá nhiều trong 
một lần, hãy thoa từng chút một. Điều chỉnh lượng dùng 
để có thể chăm sóc dưỡng ẩm tự nhiên cho tóc,  và tạo 
được một kiểu tóc mới lạ.

Đối với Moii mist
Lưu ý không xịt quá nhiều ở cùng một vị trí. Hãy cố gắng 
xịt tơi đều để có mái tóc phồng hoặc dày theo ý muốn.

Điều chỉnh lượng dùng theo lượng sử dụng chuẩn sao cho phù hợp với chất tóc và kiểu tóc mong 
muốn. Không thoa quá nhiều, hãy tìm sự cân bằng cho mái tóc ở mức độ bạn muốn.

- Điều chỉnh lượng dùng theo kiểu tóc.

Đối với Moii conc
Sản phẩm chăm sóc chuyên sâu giúp tóc hạn chế bị hư tổn 
do nhiệt của máy sấy và máy ép tóc. Sợi tóc sẽ hấp thu rất 
nhiều ẩm, vì vậy bạn hãy lưu ý không thoa quá nhiều. Sản 
phẩm cũng có tác dụng chăm sóc da tay.

Đối với Moii water
Sản phẩm vừa dưỡng ẩm cho toàn bộ mái tóc, vừa giúp nuôi 
dưỡng hoàn hảo cấu trúc da và tóc. Sau khi dưỡng ẩm đầy 
đủ từ gốc đến ngọn, bạn cũng nên chăm sóc da đầu vốn dễ 
bị khô.

Để không làm biến đổi màu sắc, mùi hương và độ bám của sản phẩm, bạn hãy bảo quản ở nhiệt độ 
phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao.

- Để tận hưởng mùi hương lưu lại lâu hơn.

Với các loại dầu dưỡng, nước dưỡng, xịt dưỡng, cần lắc đều trước khi sử dụng để tinh dầu và các chất 
bên trong hòa quyện với nhau. Nếu có thể kiên trì sử dụng sản phẩm đồng đều cho tóc từ gốc đến 
ngọn, bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Sáp dưỡng và kem dưỡng cũng có thể bị thay đổi 
cấu trúc đặc quánh tùy vào sự chênh lệch nhiệt độ. Bạn hãy bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng, 
tránh nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc nơi có nhiệt độ thấp để giữ sự dễ chịu khi sử dụng.

- Chỉ tốn một ít công sức, bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu.

Đối với Moii balm
Làm nóng tay trước khi sử dụng sẽ giúp bạn dễ thoa sản 
phẩm lên tóc và da hơn. Nếu bạn cảm thấy sản phẩm hơi 
cứng hoặc nổi hạt, hãy làm nóng tay kỹ hơn khi sử dụng.

Về sản phẩm

Bảo vệ tóc

Giữ ẩm

Vì muốn chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc giống như nâng niu làn da của bạn. Chúng tôi đã mang đến dòng sản phẩm Moii hoàn 
toàn không chứa Silicone và sử dụng các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1.
Bạn có thể sử dụng riêng lẻ từng sản phẩm hay trọn dòng sản phẩm để đạt hiệu quả cao hơn.

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone
*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Giữ ẩm

Giữ ẩmGiữ ẩm

Dưỡng tóc Chất tạo kiểu 
tóc

Chất tạo kiểu 
tóc Chất tạo kiểu 

tóc

*3: Giữ ẩm

Chăm sóc chuyên sâu

Giữ ẩm

Bảo vệ tóc

Hiệu quả làm mềmChịu nhiệt*3

Phục hồi tóc

Phục hồi tóc

Phục hồi tóc Phục hồi tóc

Nuôi dưỡng thành phần tóc Tạo cảm giác và kiểu tóc mong muốn 

Lượng sử dụng chuẩn: bằng  
  kích cỡ hạt đậu (dùng vài lần)

TOÀN THÂN TÓC TAY



Lượng sử dụng chuẩn: 3 lần nhấnLượng sử dụng chuẩn: 10-12 lần nhấn

Dòng sản phẩm

Hương gỗ thơm

Mùi hương của gỗ đàn hương ngọt ngào và cây bạch đàn dễ chịu mang đến cảm giác thư giãn.
 Tinh dầu thiên nhiên / gỗ đàn hương, cây bạch đàn

< Sáp dưỡng thể và tóc >

Moii balm

Sáp dưỡng đa năng sẽ làm bạn muốn mang theo mỗi ngày.
Khả năng dưỡng ẩm vượt trội giúp cấp ẩm và hạn chế tình trạng ngọn tóc dễ bị vểnh.

Sau khi sử dụng cho tóc, bạn cũng có thể nhẹ nhàng thoa lên da tay.
Mùi hương hoài niệm về một nơi nào đó giống như rừng sâu sẽ giúp làm dịu cảm xúc.

Sáp dưỡng đa năng tạo độ chuyển động cho mái tóc và tép tóc ẩm mượt

Phục hồi tóc
Giữ ẩm

: Bơ hạt mỡ dạng lỏng
: Tinh dầu Marula, Tinh dầu Baobab,
   Dầu quả bơ

37g

- Người không hợp sử dụng
   các loại sáp dính
- Người muốn tóc chuyển 
   động bồng bềnh và cảm
   giác tóc ẩm mượt

Dùng cho

Thành phần đặc trưng

Cách sử dụng Bóp từ bên trong tóc khô xuống đến ngọn tóc. Nếu 
bạn vuốt tóc bằng tay để tạo từng tép tóc kết hợp tạo 
kiểu,  bạn sẽ  có kiểu tóc chuyển động và  trông ẩm 
mượt óng ả.Với khả năng dưỡng ẩm vượt trội,  sản 
phẩm cũng được khuyên dùng để chăm sóc da tay.

Lượng sử dụng chuẩn: bằng kích cỡ hạt đậu 

< Nước dưỡng > < Sữa dưỡng giữ ẩm >

< Kem dưỡng >

< Dầu dưỡng >

< Sáp dưỡng >

< Xịt dưỡng >

Cho tóc gọn gàng tự nhiên và 
óng ả nhẹ nhàng.

Cho mái tóc sáng bóng và 
vào nếp.

Tạo độ chuyển động cho 
mái tóc và tép tóc bóng, ẩm.

Cho mái tóc dày và óng ả 
tự nhiên.

 Dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tóc, 
mang đến mái tóc óng mượt 

không bị xơ rối.

Dưỡng ẩm sâu mang đến mái 
tóc mềm mượt không bị hư 

tổn do nhiệt.

Mềm mượt

Dưỡng tóc

Dưỡng sâu Có độ ẩm

Chất tạo kiểu 
tóc

Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm
Nhẹ nhàng, 
bồng bềnh

Lượng sử dụng chuẩn: 
bằng kích cỡ hạt đậu 

Lượng sử dụng chuẩn: 
3-5 lần nhấn

Lượng sử dụng chuẩn: 
1-2 lần nhấn

Nước dưỡng Dung dịch dưỡng Chăm sóc & Tạo kiểu

Giữ ẩm

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả?

Để sử dụng dòng sản phẩm Moii hiệu quả

Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, vì vậy mùi hương, màu sắc, độ bám, v.v... của sản phẩm có thể khác nhau đôi chút, hoặc sáp dưỡng có thể xuất hiện dạng 

hạt, tuy nhiên chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo.

Đối với Moii oil
Điều chỉnh lượng dùng là rất quan trọng để tạo các tép 
tóc nhỏ và mang đến một mái tóc gọn gàng vào nếp. Lắc 
kỹ trước khi sử dụng cũng có thể làm thay đổi khả năng 
duy tr ì  độ bóng cho tóc.  Sản phẩm cũng được khuyên 
dùng để dưỡng tóc sau khi tắm gội.

Đối với Moii cream
B í  quyết là bạn không nên dùng lượng quá nhiều trong 
một lần, hãy thoa từng chút một. Điều chỉnh lượng dùng 
để có thể chăm sóc dưỡng ẩm tự nhiên cho tóc,  và tạo 
được một kiểu tóc mới lạ.

Đối với Moii mist
Lưu ý không xịt quá nhiều ở cùng một vị trí. Hãy cố gắng 
xịt tơi đều để có mái tóc phồng hoặc dày theo ý muốn.

Điều chỉnh lượng dùng theo lượng sử dụng chuẩn sao cho phù hợp với chất tóc và kiểu tóc mong 
muốn. Không thoa quá nhiều, hãy tìm sự cân bằng cho mái tóc ở mức độ bạn muốn.

- Điều chỉnh lượng dùng theo kiểu tóc.

Đối với Moii conc
Sản phẩm chăm sóc chuyên sâu giúp tóc hạn chế bị hư tổn 
do nhiệt của máy sấy và máy ép tóc. Sợi tóc sẽ hấp thu rất 
nhiều ẩm, vì vậy bạn hãy lưu ý không thoa quá nhiều. Sản 
phẩm cũng có tác dụng chăm sóc da tay.

Đối với Moii water
Sản phẩm vừa dưỡng ẩm cho toàn bộ mái tóc, vừa giúp nuôi 
dưỡng hoàn hảo cấu trúc da và tóc. Sau khi dưỡng ẩm đầy 
đủ từ gốc đến ngọn, bạn cũng nên chăm sóc da đầu vốn dễ 
bị khô.

Để không làm biến đổi màu sắc, mùi hương và độ bám của sản phẩm, bạn hãy bảo quản ở nhiệt độ 
phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao.

- Để tận hưởng mùi hương lưu lại lâu hơn.

Với các loại dầu dưỡng, nước dưỡng, xịt dưỡng, cần lắc đều trước khi sử dụng để tinh dầu và các chất 
bên trong hòa quyện với nhau. Nếu có thể kiên trì sử dụng sản phẩm đồng đều cho tóc từ gốc đến 
ngọn, bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Sáp dưỡng và kem dưỡng cũng có thể bị thay đổi 
cấu trúc đặc quánh tùy vào sự chênh lệch nhiệt độ. Bạn hãy bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng, 
tránh nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc nơi có nhiệt độ thấp để giữ sự dễ chịu khi sử dụng.

- Chỉ tốn một ít công sức, bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu.

Đối với Moii balm
Làm nóng tay trước khi sử dụng sẽ giúp bạn dễ thoa sản 
phẩm lên tóc và da hơn. Nếu bạn cảm thấy sản phẩm hơi 
cứng hoặc nổi hạt, hãy làm nóng tay kỹ hơn khi sử dụng.

Về sản phẩm

Bảo vệ tóc

Giữ ẩm

Vì muốn chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc giống như nâng niu làn da của bạn. Chúng tôi đã mang đến dòng sản phẩm Moii hoàn 
toàn không chứa Silicone và sử dụng các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1.
Bạn có thể sử dụng riêng lẻ từng sản phẩm hay trọn dòng sản phẩm để đạt hiệu quả cao hơn.

*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Thành phần có nguồn gốc thiên nhiên*1 / Không chứa silicone
*1. Nghĩa là hầu hết các thành phần không có nguồn gốc dầu mỏ, chẳng hạn như thực vật, v.v...

Giữ ẩm

Giữ ẩmGiữ ẩm

Dưỡng tóc Chất tạo kiểu 
tóc

Chất tạo kiểu 
tóc Chất tạo kiểu 

tóc

*3: Giữ ẩm

Chăm sóc chuyên sâu

Giữ ẩm

Bảo vệ tóc

Hiệu quả làm mềmChịu nhiệt*3

Phục hồi tóc

Phục hồi tóc

Phục hồi tóc Phục hồi tóc

Nuôi dưỡng thành phần tóc Tạo cảm giác và kiểu tóc mong muốn 

Lượng sử dụng chuẩn: bằng  
  kích cỡ hạt đậu (dùng vài lần)

TOÀN THÂN TÓC TAY



Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường :

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
............/2021/XNQC-YTHCM
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