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Chuyển động quyến rũ! Bổ sung độ ẩm và đàn hồi!

Có 4 loại cho bạn lựa chọn với kết cấu dành 

cho tóc xoăn & lượn sóng

PLIA Philosophy

“Tận hưởng phong cách chuẩn salon dành cho bạn”

Để làm được điều này, chúng tôi đã thực hiện xử lý đơn giản đối với những tình trạng tóc ngày càng phức tạp, 

và phục hồi mái tóc vốn có để “Các kỹ thuật viên có thể tập trung vào công việc tạo kiểu” .

Nhờ vào chất lượng cùng với các kỹ thuật chuyên nghiệp, sản phẩm sẽ giúp phòng tránh việc gây hư tổn cho tóc thay vì xử lý hư tổn đó.

Áp dụng các nhu cầu của thời đại với vai trò là công cụ tạo kiểu tóc có chức năng,

“PLIA” luôn không ngừng cải tiến và hỗ trợ công việc tạo kiểu thông qua quá trình nghiên cứu về tóc và các kỹ thuật mới nhất.

Ý  T Ư Ở N G

Do đây là một chất lỏng hỗn hợp 
“Cảm biến vùng kỵ nước β” có chứa 
cả hai tính ưa nước và tính kỵ nước, 
nên nó tương thích tốt với vùng kỵ 
nước mạnh và tác dụng nhẹ trên vùng 
ưa nước có hư tổn. Điều này giúp 
hình thành nên lọn tóc xoăn đồng 
đều.

Phần hư tổn=

Vùng tưa  nước

Phần tóc khỏe=

Vùng kỵ nước

Vùng kỵ nước

Vùng ưa nước

Cảm nhận sự hư tổn của tóc từ gốc đến ngọn

Cố định nếp, chăm sóc kỹ

Điều chỉnh tốc độ thẩm thấu và giữ nếp bằng cách sử dụng Brom 
trung tính, giúp thẩm thấu vào sâu trong lõi tóc và giữ nếp xoăn 
từ trong lõi tóc. Đồng thời, đưa keratin PPT vào trong lõi tóc ở 
trạng thái phình ra để chăm sóc tóc.

Keratin PPT thẩm thấu vào lõi tóc từ 
giữa lớp biểu bì đang mở.

Giữ nếp tóc xoăn từ sâu trong lõi 
tóc nhờ có Brom trung tính.

Trạng thái phình ra Keratin PPT thẩm thấu, 
Cố định nếp tóc xoăn

Brom (Sodium bromate) thường được sử dụng khi pH của trạng thái axit 
mạnh hơn tác dụng thông thường (axit bromide). Ngược lại với điều này, 
PLIA đã điều chỉnh sự cân bằng giữa việc thẩm thấu và tác dụng để cố định 
nếp tóc xoăn, và sử dụng “Brom trung tính” ở trạng thái có độ pH trung tính.

Vì bề mặt cơ sở chất 
lỏng thông thường có 
tính thấm nước, nên 
chất lỏng dễ dàng thẩm 
thấu quá mức vào vùng 
ưa nước của các phần 
hư tổn.

Dung dịch 1

Dung dịch 2

Cảm biến
vùng kỵ nước β

Keratin PPT

C Ơ  C H Ế

Tư vấn1

Gội sơ trước khi uốn tóc2

Cuốn tóc vào lô cuốn3

Thoa dung dịch 14

Gội bằng nước trong giai
đoạn giữa trong khi uốn tóc5

Thoa dung dịch 26
Xả tóc7

PLIA
TG80  1 / 400 mL

< Uốn lạnh quy trình kép >

PLIA
TC60  1 / 400 mL

PLIA
COSME 35  1 / 400 mL
COSME 35  2 / 400 mL

PLIA
TG80/TC60  2 / 400mL

Loại bổ sung độ ẩm
và đàn hồi mượt màCT40 COSME 35

TG & TCTG80 TC60

Loại bổ sung độ ẩm 
và đàn hồi nhẹ

Dung dịch 2
Loại bổ sung độ ẩm
và đàn hồi rõ rệt

Loại bổ sung độ ẩm
và đàn hồi nhiều

PLIA
CT40  1 / 400 mL
CT40  2 / 400 mL

T I Ế N  T R Ì N H

Vui lòng chọn “Kết cấu dành cho tóc xoăn & lọn sóng mong muốn” . 

Không được sử dụng Acid 
Rinse vì  sẽ  làm giảm tác 
dụng của dung dịch 2.

Hãy thoa đều 2 lần với lượng giống với dung dịch 1.
 < Lượng sử dụng tiêu chuẩn: 80ml >
 [ Tiêu chuẩn thời gian lưu thuốc trên tóc: 10 phút + 5 phút ]

Làm ướt kỹ tóc và cuộn lại bằng thanh cuốn như trong hình.

< Bảng hư tổn tương ứng >
0 1 2 3 4 5

Mái tóc
khỏe mạnh -

Tóc hư
tổn nhẹ

(Không nhuộm)

Tóc hư
tổn vừa

Tóc hư
tổn nặng

Tóc hư
tổn rất nặng

Tóc siêu
hư tổn

6.1
(Chứa TG)

6.1
(Chứa Cysteine)

6.3
(Chứa Cysteine)

7.4 7.5

1.6
(Cysteamine(%))

< Bảng giá trị đặc tính của sản phẩm >

Dung dịch 1

TG(%)pH pH
Cysteine

(%)
Chất kiềm

(mL)

Sodium
bromate

(%)

8.9

Dung dịch 2

8.6

8.8

8.9

5.2

4.6

6.0

4.0

Vui lòng kiểm tra trong vòng 5  phút.

Vui lòng kiểm tra sớm để tránh bị quá giờ.

< Lượng sử dụng tiêu chuẩn: 80ml >

[ Kiểm tra tác dụng ]
Đảm bảo rằng tóc đã mềm mượt 
hơn so với trước khi thực hiện.

[ Kiểm tra lọn xoăn ]
Kiểm tra lọn xoăn theo hình dạng 
của thanh cuốn. Hãy chú ý kiểm 
tra theo hình dạng tóc uốn vì bên 
trong tóc có chứa nhiều nước.

< Uốn lạnh quy trình kép > < Uốn lạnh quy trình kép >

< Uốn lạnh quy trình kép >< Uốn lạnh quy trình kép >
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