
IAU cell care mang đến “độ đàn hồi” cho da đầu và ngọn tóc.

Không chỉ giúp chăm sóc hư tổn, chăm sóc da đầu và tiếp cận 

những thay đổi trạng thái của da đầu và mái tóc do lão hóa,

 IAU cell care còn mang đến một liệu trình chăm sóc tại salon 

đầy mới mẻ, 

đáp ứng được nhu cầu chăm sóc chuyên sâu của khách hàng.
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地肌 髪

20代後半から
30代前半がピーク

Đây là một thành phần đa chức năng chiết xuất từ   vỏ cây thông mọc ven bờ biển của nước Pháp, rất giàu khoáng chất từ biển cả và chất chuyển hóa có 

tên gọi là flavonoid như catechin, v.v..., và hiện đang nhận được nhiều sự chú ý trong lĩnh vực chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa.

Thành phần chăm sóc đa chức năng tự nhiên

Pycnogenol®

Cùng với collagen và axit hyaluronic, elastin là một trong ba thành phần chính của lớp bì, và sẽ giảm sau khi đạt mức tối đa ở độ tuổi 20.

Elastin được gọi là sợi đàn hồi hỗ trợ collagen, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Thành phần quan trọng để duy trì độ đàn hồi

Elastin

[Tóc]

Song song với da đầu, độ đàn hồi của tóc cũng giảm đi hằng ngày do 

hư tổn và lão hóa. Không những thế, khi protein và lipid giảm đi, 

nước liên kết có trong tóc cũng giảm và độ ẩm cũng giảm theo.Khi độ 

ẩm và độ đàn hồi mất đi, tóc sẽ không còn bóng mượt, đàn hồi, và 

không thể duy trì kiểu dáng tóc đẹp.

[Da đầu]

Hư tổn và lão hóa sẽ khiến độ đàn hồi của da đầu giảm đi, và tóc bị 

thưa sẽ làm ảnh hưởng đến kiểu dáng mái tóc. Ngoài ra, việc mất 

nước liên kết - là cơ sở để giữ ẩm - sẽ gây ra tình trạng thiếu độ ẩm, 

làm giảm chức năng rào cản của lớp sừng, đây cũng chính là nguyên 

nhân gây ra các vấn đề về da đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu da đầu và tóc mất đi “độ ẩm” và “độ đàn hồi” do tác động của những thay đổi?

ファイバー成分

アクアフィルム

エラスチン

アボカドオイル
水分

CMCカクテルδ

Các sợi và lipid tạo độ đàn hồi cho 

phần lõi tóc sẽ được làm chắc, đồng 

thời phủ một lớp màng nước mềm 

mại chứa đủ ẩm lên trên bề mặt sợi 

tóc. Tạo cấu trúc ẩm mượt đàn hồi 

cho cả phần lõi và bên ngoài sợi tóc, 

nhờ đó bảo vệ toàn bộ mái tóc.

“Tác động cố định kép” tạo nên cấu trúc ẩm 

mượt đàn hồi từ lõi tóc và trên bề mặt sợi tóc.
Tóc

＜Hình ảnh minh họa＞

エラスチン

コラーゲン

線維芽細胞

ヒアルロン酸

角質層
表皮

真皮

マトリックスCấp ẩm cho da đầu và bảo vệ 

da đầu trước nguy cơ giảm độ 

đàn hồi do lão hóa.  Thông 

qua việc bảo vệ da đầu, ma 

trận nền sẽ được căn chỉnh, 

m a n g  l ạ i  m ộ t  c ấ u  t r ú c  ẩ m  

mượt đàn hồi có thể lưu trữ 

nước liên kết.

Điều chỉnh khả năng giữ ẩm, giúp da đầu trông 

khỏe mạnh và nuôi dưỡng mái tóc bóng đẹp.
Da đầu

40mL

- Màng nước <Thành phần phủ dưỡng ẩm>: 

Bảo vệ, Giữ ẩm

- CMC cocktail δ <Thành phần mật độ bóng 

loại phản ứng nhiệt>: Bảo vệ

- [S] Dẫn xuất silk PPT: Bảo vệ

- [M] Dầu meadowfoam: Bảo vệ

IAU CELL CARE 5S / 5M*

Cải tiến lớp phủ đàn hồi

500mL・1000mL（Refill）

- Màng nước <Thành phần phủ dưỡng ẩm>: 

Bảo vệ, Giữ ẩm

- Dầu quả bơ: Độ bóng của tóc

- Tinh chất jojoba: Dưỡng ẩm mịn màng

- Dầu hạt macadamia: Giữ ẩm

IAU C ELL C AR E 4

Liên kết đàn hồi & lớp phủ

500mL・1000mL（Refill）

- CMC cocktail δ <Thành phần mật độ 

bóng loại phản ứng nhiệt>: Bảo vệ

- Dầu quả bơ: Độ bóng của tóc

- Thành phần kỵ nước: Bảo vệ

- [S] Dẫn xuất silk PPT: Bảo vệ 

- [M] Dầu meadowfoam: Bảo vệ

IAU CELL CARE 3S / 3M*

Ứng dụng chất béo đàn hồi

150mL・500mL（Refill）

- Elastin: Độ đàn hồi

- Thành phần sợi: Bảo vệ

- Lipidure®: Giữ ẩm

- Keratin: Bảo vệ

IAU CELL CARE 2

Ứng dụng sợi đàn hồi

500mL・1000mL（Refill）

- Elastin: Độ đàn hồi

- Pycnogenol: Giữ ẩm

- Lipidure®: Giữ ẩm

- Collagen: Giữ ẩm, 

                     Cải thiện chất lượng bọt

- Axit hyaluronic: Bảo vệ lớp sừng, Giữ ẩm

- Ceramide: Giữ ẩm

- Keratin: Bảo vệ

IAU CELL CARE 1
Giữ ẩm - 

điều cơ bản để có sự đàn hồi

Liệu trình chăm sóc tại nhà mỗi tuần 1 lần

Hệ thống liệu trình chăm sóc của IAU cell care tiếp cận các vấn đề về da đầu, mái tóc và sự lão hóa để tạo ra một 

“cấu trúc ẩm mượt đàn hồi” , giúp tăng độ đàn hồi cho da đầu và mang đến một mái tóc suôn mượt óng ả từ gốc đến ngọn.

◆LINE UP & MECHANISM ー D ò n g  s ả n  p h ẩ m  &  c ơ  c h ếー

Tôi cảm thấy rằng trạng thái của da 

đầu và tóc đã thay đổi theo tuổi tác.

Ngoài sự thoải mái, tôi muốn trải 

nghiệm hiệu quả mà chăm sóc da 

đầu mang lại.

Ngoài những cách chăm 

sóc hư tổn thông thường, tôi 

cũng muốn thử liệu trình chăm 

sóc da đầu mang đến cảm giác 

thư thái.

Đây là dòng sản phẩm dành cho những khách hàng đang tương ứng với tất cả những điều này

Q. Bạn cần chăm sóc gì bây giờ?

Khách hàng muốn thực hiện đồng thời cả chăm sóc hư tổn, chăm sóc da đầu, và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa.

Nhiều khách hàng hiện đang tìm đến các liệu trình chăm sóc với quy trình 

chăm sóc đơn giản và thoải mái, cung cấp đồng thời 3 loại chăm sóc: chăm 

sóc hư tổn - vốn là nhu cầu cố hữu của khách hàng, chăm sóc da đầu mang 

đến cảm giác dễ chịu, và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa phù hợp với những 

thay đổi theo tuổi tác.

Các dịch vụ chăm sóc ngăn ngừa lão hóa đang ngày một mở rộng, từ việc 

giải quyết các vấn đề cho khách hàng ở độ tuổi 40 trở lên cho đến đáp ứng 

nhu cầu bởi ý thức ngăn ngừa lão hóa ở độ tuổi 20~39. Lý do giải thích 

cho điều này chính là sự ra đời của xu thế chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa, 

cũng như việc bắt đầu để tâm hơn đến những thay đổi trên da đầu và tóc, 

và khách hàng đặt kỳ vọng lớn vào liệu trình chăm sóc tại salon.

Muốn thực hiện chăm sóc toàn diện 
nhưng lo ngại vấn đề chi phí

Không muốn mất quá nhiều thời gian

Đối với liệu trình chăm sóc tại salon, giới trẻ trong độ tuổi 20 đang ngày càng quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc ngăn ngừa lão hóa.

Không chỉ có tính năng chăm sóc hư tổn - vốn là nhu cầu cố hữu của khách hàng, 
IAU cell care còn tập trung vào khía cạnh chăm sóc da đầu đang rất được chú trọng và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa mà 

giới trẻ trong độ tuổi 20 đang ngày càng quan tâm đến.

Da đầu

Lão hóa

Tóc

Liệu pháp chăm sóc tại nhà

Step 5Step 4Step 3Step 2Step 1

1 quy trình - 3 chăm sóc

Xu hướng trình pháp chăm sóc tại salon trong tương lai sẽ đáp ứng được 1 quy trình - 3 chăm sóc.

Với IAU cell care, bạn sẽ có một liệu trình chăm sóc da đầu, 

chăm sóc mái tóc và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa tuy đơn giản nhưng lại đầy đủ, hoàn chỉnh.

◆CONCEPT ー Ý  t ư ở n g  c ố t  l õ i ー

TócDa đầu
20-24 tuổi

25-34 tuổi

35-44 tuổi

65- tuổi

55-64 tuổi

45-54 tuổi
Tỷ lệ cao nhất nằm ở từ nửa 
sau độ tuổi 20 đến nửa 
trước độ tuổi 30

Nghiên cứu của công ty chúng tôi  (2012; n=659)    Tổng tỷ lệ thay đổi là 100%

Nghiên cứu của công ty chúng tôi  (2012; n=300)    Tổng tỷ lệ thay đổi là 100%

Tổn thương + Da đầu + Lão hóa  

Tổn thương + Lão hóa  

Tổn thương

 Da đầu + Lão hóa  

Lão hóa

Tổn thương +  Da đầu  

 Da đầu

Thể mẹ (matrix)

Lớp biểu bì 
(Epidermis)

Lớp trung bì 
(chân bì)
 (Dermis)

Lớp sừng
 (Stratum corneum)

Elastin

Collagen

Axit hyaluronic

Nguyên bào sợi

Da đầu khỏe mạnh

＜Hình ảnh minh họa＞

CMC cocktail δ

Elastin

Độ ẩm

Dầu quả bơ

Thành phần sợi

Màng nước

＜Hình ảnh minh họa＞ ＜Hình ảnh minh họa＞

* S: Smooth and light (Mềm mượt) 
  M: Moist and Moisturiser (Siêu ẩm)
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地肌 髪

20代後半から
30代前半がピーク

Đây là một thành phần đa chức năng chiết xuất từ   vỏ cây thông mọc ven bờ biển của nước Pháp, rất giàu khoáng chất từ biển cả và chất chuyển hóa có 

tên gọi là flavonoid như catechin, v.v..., và hiện đang nhận được nhiều sự chú ý trong lĩnh vực chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa.

Thành phần chăm sóc đa chức năng tự nhiên

Pycnogenol®

Cùng với collagen và axit hyaluronic, elastin là một trong ba thành phần chính của lớp bì, và sẽ giảm sau khi đạt mức tối đa ở độ tuổi 20.

Elastin được gọi là sợi đàn hồi hỗ trợ collagen, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Thành phần quan trọng để duy trì độ đàn hồi

Elastin

[Tóc]

Song song với da đầu, độ đàn hồi của tóc cũng giảm đi hằng ngày do 

hư tổn và lão hóa. Không những thế, khi protein và lipid giảm đi, 

nước liên kết có trong tóc cũng giảm và độ ẩm cũng giảm theo.Khi độ 

ẩm và độ đàn hồi mất đi, tóc sẽ không còn bóng mượt, đàn hồi, và 

không thể duy trì kiểu dáng tóc đẹp.

[Da đầu]

Hư tổn và lão hóa sẽ khiến độ đàn hồi của da đầu giảm đi, và tóc bị 

thưa sẽ làm ảnh hưởng đến kiểu dáng mái tóc. Ngoài ra, việc mất 

nước liên kết - là cơ sở để giữ ẩm - sẽ gây ra tình trạng thiếu độ ẩm, 

làm giảm chức năng rào cản của lớp sừng, đây cũng chính là nguyên 

nhân gây ra các vấn đề về da đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu da đầu và tóc mất đi “độ ẩm” và “độ đàn hồi” do tác động của những thay đổi?

ファイバー成分

アクアフィルム

エラスチン

アボカドオイル
水分

CMCカクテルδ

Các sợi và lipid tạo độ đàn hồi cho 

phần lõi tóc sẽ được làm chắc, đồng 

thời phủ một lớp màng nước mềm 

mại chứa đủ ẩm lên trên bề mặt sợi 

tóc. Tạo cấu trúc ẩm mượt đàn hồi 

cho cả phần lõi và bên ngoài sợi tóc, 

nhờ đó bảo vệ toàn bộ mái tóc.

“Tác động cố định kép” tạo nên cấu trúc ẩm 

mượt đàn hồi từ lõi tóc và trên bề mặt sợi tóc.
Tóc

＜Hình ảnh minh họa＞

エラスチン

コラーゲン

線維芽細胞

ヒアルロン酸

角質層
表皮

真皮

マトリックスCấp ẩm cho da đầu và bảo vệ 

da đầu trước nguy cơ giảm độ 

đàn hồi do lão hóa.  Thông 

qua việc bảo vệ da đầu, ma 

trận nền sẽ được căn chỉnh, 

m a n g  l ạ i  m ộ t  c ấ u  t r ú c  ẩ m  

mượt đàn hồi có thể lưu trữ 

nước liên kết.

Điều chỉnh khả năng giữ ẩm, giúp da đầu trông 

khỏe mạnh và nuôi dưỡng mái tóc bóng đẹp.
Da đầu

40mL

- Màng nước <Thành phần phủ dưỡng ẩm>: 

Bảo vệ, Giữ ẩm

- CMC cocktail δ <Thành phần mật độ bóng 

loại phản ứng nhiệt>: Bảo vệ

- [S] Dẫn xuất silk PPT: Bảo vệ

- [M] Dầu meadowfoam: Bảo vệ

IAU CELL CARE 5S / 5M*

Cải tiến lớp phủ đàn hồi

500mL・1000mL（Refill）

- Màng nước <Thành phần phủ dưỡng ẩm>: 

Bảo vệ, Giữ ẩm

- Dầu quả bơ: Độ bóng của tóc

- Tinh chất jojoba: Dưỡng ẩm mịn màng

- Dầu hạt macadamia: Giữ ẩm

IAU C ELL C AR E 4

Liên kết đàn hồi & lớp phủ

500mL・1000mL（Refill）

- CMC cocktail δ <Thành phần mật độ 

bóng loại phản ứng nhiệt>: Bảo vệ

- Dầu quả bơ: Độ bóng của tóc

- Thành phần kỵ nước: Bảo vệ

- [S] Dẫn xuất silk PPT: Bảo vệ 

- [M] Dầu meadowfoam: Bảo vệ

IAU CELL CARE 3S / 3M*

Ứng dụng chất béo đàn hồi

150mL・500mL（Refill）

- Elastin: Độ đàn hồi

- Thành phần sợi: Bảo vệ

- Lipidure®: Giữ ẩm

- Keratin: Bảo vệ

IAU CELL CARE 2

Ứng dụng sợi đàn hồi

500mL・1000mL（Refill）

- Elastin: Độ đàn hồi

- Pycnogenol: Giữ ẩm

- Lipidure®: Giữ ẩm

- Collagen: Giữ ẩm, 

                     Cải thiện chất lượng bọt

- Axit hyaluronic: Bảo vệ lớp sừng, Giữ ẩm

- Ceramide: Giữ ẩm

- Keratin: Bảo vệ

IAU CELL CARE 1
Giữ ẩm - 

điều cơ bản để có sự đàn hồi

Liệu trình chăm sóc tại nhà mỗi tuần 1 lần

Hệ thống liệu trình chăm sóc của IAU cell care tiếp cận các vấn đề về da đầu, mái tóc và sự lão hóa để tạo ra một 

“cấu trúc ẩm mượt đàn hồi” , giúp tăng độ đàn hồi cho da đầu và mang đến một mái tóc suôn mượt óng ả từ gốc đến ngọn.

◆LINE UP & MECHANISM ー D ò n g  s ả n  p h ẩ m  &  c ơ  c h ếー

Tôi cảm thấy rằng trạng thái của da 

đầu và tóc đã thay đổi theo tuổi tác.

Ngoài sự thoải mái, tôi muốn trải 

nghiệm hiệu quả mà chăm sóc da 

đầu mang lại.

Ngoài những cách chăm 

sóc hư tổn thông thường, tôi 

cũng muốn thử liệu trình chăm 

sóc da đầu mang đến cảm giác 

thư thái.

Đây là dòng sản phẩm dành cho những khách hàng đang tương ứng với tất cả những điều này

Q. Bạn cần chăm sóc gì bây giờ?

Khách hàng muốn thực hiện đồng thời cả chăm sóc hư tổn, chăm sóc da đầu, và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa.

Nhiều khách hàng hiện đang tìm đến các liệu trình chăm sóc với quy trình 

chăm sóc đơn giản và thoải mái, cung cấp đồng thời 3 loại chăm sóc: chăm 

sóc hư tổn - vốn là nhu cầu cố hữu của khách hàng, chăm sóc da đầu mang 

đến cảm giác dễ chịu, và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa phù hợp với những 

thay đổi theo tuổi tác.

Các dịch vụ chăm sóc ngăn ngừa lão hóa đang ngày một mở rộng, từ việc 

giải quyết các vấn đề cho khách hàng ở độ tuổi 40 trở lên cho đến đáp ứng 

nhu cầu bởi ý thức ngăn ngừa lão hóa ở độ tuổi 20~39. Lý do giải thích 

cho điều này chính là sự ra đời của xu thế chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa, 

cũng như việc bắt đầu để tâm hơn đến những thay đổi trên da đầu và tóc, 

và khách hàng đặt kỳ vọng lớn vào liệu trình chăm sóc tại salon.

Muốn thực hiện chăm sóc toàn diện 
nhưng lo ngại vấn đề chi phí

Không muốn mất quá nhiều thời gian

Đối với liệu trình chăm sóc tại salon, giới trẻ trong độ tuổi 20 đang ngày càng quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc ngăn ngừa lão hóa.

Không chỉ có tính năng chăm sóc hư tổn - vốn là nhu cầu cố hữu của khách hàng, 
IAU cell care còn tập trung vào khía cạnh chăm sóc da đầu đang rất được chú trọng và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa mà 

giới trẻ trong độ tuổi 20 đang ngày càng quan tâm đến.

Da đầu

Lão hóa

Tóc

Liệu pháp chăm sóc tại nhà

Step 5Step 4Step 3Step 2Step 1

1 quy trình - 3 chăm sóc

Xu hướng trình pháp chăm sóc tại salon trong tương lai sẽ đáp ứng được 1 quy trình - 3 chăm sóc.

Với IAU cell care, bạn sẽ có một liệu trình chăm sóc da đầu, 

chăm sóc mái tóc và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa tuy đơn giản nhưng lại đầy đủ, hoàn chỉnh.

◆CONCEPT ー Ý  t ư ở n g  c ố t  l õ i ー

TócDa đầu
20-24 tuổi

25-34 tuổi

35-44 tuổi

65- tuổi

55-64 tuổi

45-54 tuổi
Tỷ lệ cao nhất nằm ở từ nửa 
sau độ tuổi 20 đến nửa 
trước độ tuổi 30

Nghiên cứu của công ty chúng tôi  (2012; n=659)    Tổng tỷ lệ thay đổi là 100%

Nghiên cứu của công ty chúng tôi  (2012; n=300)    Tổng tỷ lệ thay đổi là 100%

Tổn thương + Da đầu + Lão hóa  

Tổn thương + Lão hóa  

Tổn thương

 Da đầu + Lão hóa  

Lão hóa

Tổn thương +  Da đầu  

 Da đầu

Thể mẹ (matrix)

Lớp biểu bì 
(Epidermis)

Lớp trung bì 
(chân bì)
 (Dermis)

Lớp sừng
 (Stratum corneum)

Elastin

Collagen

Axit hyaluronic

Nguyên bào sợi

Da đầu khỏe mạnh

＜Hình ảnh minh họa＞

CMC cocktail δ

Elastin

Độ ẩm

Dầu quả bơ

Thành phần sợi

Màng nước

＜Hình ảnh minh họa＞ ＜Hình ảnh minh họa＞

* S: Smooth and light (Mềm mượt) 
  M: Moist and Moisturiser (Siêu ẩm)



Step  1 Step  2 Step  4Step 3 Step 5

【Truecare（Máy nước sục khí cacbonic）】

【YUME（giường gội đầu）】

Lấy ý tưởng từ khung cảnh rừng sâu huyền bí, mùi hương tinh dầu thiên nhiên với các loại thảo mộc có hương thơm dễ chịu sẽ lưu lại trên làn da và tâm trí, mang đến cảm 
giác sang trọng, quý phái.
Tùy thuộc vào từng bước, mỗi mùi hương được kết hợp với nhau sẽ tạo ra khoảnh khắc đặc biệt cho người sử dụng ngay tại salon.

WATERY［ Step 1］ 
Hương thơm tươi mát như hoa tươi mới nở

camomi le   geran ium

FRUITY［ Step 3S/5S］Hương thơm dịu nhẹ và đầy sảng khoái

pass ionfru i t            l aure l

FLORAL［ Step 3M /5M］
Hương thơm tuyệt diệu 
thể hiện sự sang trọng tinh tế ylang ylang     muguet

◆FRAGRANCE ー Hương thơmー

　Liệu trình chăm sóc IAU Lycomint mát lạnh Whip spa

Đây là một liệu trình chăm sóc da đầu giúp loại sạch các tế bào sừng đã bị oxy hóa, mang đến cảm giác sảng khoái dễ chịu.

Loại bỏ lớp sừng, tạo cảm giác sạch sẽ và thoải mái, giúp da đầu trông căng tràn sức sống.

　  Liệu trình chăm sóc IAU cell care Axit cacbonic

Đây là liệu trình chăm sóc giúp nâng cao giá trị quy trình chăm sóc và cảm giác thực tế, bằng cách kết hợp giữa sản phẩm và thiết bị.

Sức mạnh của axit cacbonic nồng độ cao giúp loại bỏ hiệu quả các cặn bẩn dư thừa và nâng cao hiệu quả thẩm thấu của chính liệu pháp 
chăm sóc.
Ngoài ra, chế độ turbo còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, mang lại cảm giác ấm áp cho cơ thể và chăm sóc nhẹ dịu cho da đầu.

　Liệu trình chăm sóc IAU cell care YUME

Hương thơm được chiết xuất từ các loài hoa và cây rừng nồng nàn sẽ vương vấn quanh cơ thể và lưu hương lâu.

Với giường gội đầu thiết kế nằm thẳng, toàn bộ quá trình chăm sóc sẽ được đưa lên đẳng cấp cao hơn.
Bằng cách massage trong thời gian dài, bạn có thể mang đến cho khách hàng cảm giác thư giãn với không gian sang trọng.

Step 5

【nanopresso（Máy hấp tóc gia áp quá nhiệt）】

Step  1 Step  2 Step  4Step 3Chế độ hấp khô
(3 phút)

Chế độ hấp ướt
(3 phút)

Liệu trình chăm sóc tại nhà

　  Liệu trình chăm sóc IAU cell care Steam
Sức mạnh của hơi nước quá nhiệt có kích thước nano sẽ tăng cường sự thâm nhập và ổn định của các thành phần mật độ bóng 
phản ứng nhiệt, từ đó giúp cải thiện độ mềm ẩm và suôn mượt khi luồn tay vào mái tóc.

Quy trình 
đánh bông

IAU essence
Dầu xả cho da đầu

Dầu gội

Dầu gội

Dầu gội

Liệu trình chăm sóc tại nhà

Quy trình 
đánh bông

Care mode

　  Liệu trình chăm sóc Whip spa

　  IAU CELL CARE TREATMENT　
　　　　　　　　　　 

Step  1 Step  2 Step  4Step 3 Step 5

Dầu gội Hoàn thiện

Xả tóc

IAU essence

Dầu xả cho tóc IAU essence

IAU essence

IAU CELL CARE 1

Liệu trình chăm 
sóc tại nhà

Đây là một liệu trình cơ bản giúp tạo nên “cấu trúc ẩm mượt đàn hồi” trên da đầu và tóc với quy trình đơn giản.

Liệu trình này rất thích hợp để sử dụng ngay cả sau khi uốn - nhuộm.

◆MENU ー L i ệ u  t r ì n h ー

Quy trình 
đánh bông

Mang đến cảm giác thoải mái cho da đầu nhờ quy trình đánh bông.

　 Liệu trình chăm sóc Quick hair

Mang đến mái tóc bóng mượt và đàn hồi trong 3 bước chăm sóc với thời gian tiến hành ngắn.

- Bạn cũng có thể thoa trực tiếp mà không cần đánh bông.

Liệu trình này giúp da đầu mềm mại và mang đến mái tóc óng mượt trông đầy sức sống. 
Với 3 bước chăm sóc đơn giản, bao gồm chăm sóc da đầu, chăm sóc tóc, và chăm sóc ngăn ngừa lão hóa tóc.

Step  1

Step  2 Step  4Step  3 Step  5

・Giúp cải thiện tình trạng mỏng, yếu, mang đến da đầu và mái tóc trông khỏe mạnh.

・Giữ cho màu tóc trông bóng hơn, hỗ trợ hình thành độ đàn hồi như tạo kiểu gợn sóng, uốn lọn, v.v..., giúp giữ cho kiểu tóc đẹp hơn.

Quy trình đánh bông

Đây là một liệu trình đơn giản, lý tưởng cho những khách hàng muốn thử dịch vụ chăm sóc da đầu và muốn tiết kiệm thời gian.

Bằng cách thêm nước nóng và đánh bông, sản phẩm sẽ chuyển sang 
bọt mịn dạng kem thích hợp để massage, giúp nâng cao sự hài lòng 
của khách hàng nhờ mang đến cảm giác thoải mái khi chạm vào.
Sản phẩm vô cùng dễ sử dụng với các thành phần được phân bổ 
đều trên da đầu.
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Thời gian tiến hành liệu trình: 10 phút ~

Step  1

Thời gian tiến hành liệu trình: 5 phút ~

Thời gian tiến hành liệu trình: 5 phút ~

Thời gian tiến hành liệu trình: 10 phút ~

Xả tóc

Xả tóc Xả tóc

Xả tóc

Xả tóc Xả tóc

Xả tócXả tóc

Xả tóc Xả tóc

Dầu gội

Dầu gội

Quy trình 
đánh bông

Quy trình 
đánh bông

Hoàn thiện

Dầu xả cho tóc

Hoàn thiện

Hoàn 
thiện

Hoàn 
thiện

Liệu trình chăm 
sóc tại nhàHoàn thiện
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Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,

 “IAU” nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp trông tràn đầy sức sống.

Dòng sản phẩm chăm sóc tóc IAU cell care với những hiệu quả đặc biệt chỉ có tại salon nay đã được cải tiến 

với khả năng chăm sóc chống lão hóa từ da đầu đến mái tóc 

- một xu hướng trong tương lai.

Thông qua việc chăm sóc tại salon và chăm sóc tại nhà hàng ngày,

 IAU cell care sẽ mang đến cho bạn mái tóc trông khỏe đẹp có thể tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, 

với “chu kỳ tỏa sáng” lâu dài.

Từ liệu trình chăm sóc tại salon đến chăm sóc tại nhà, 

một “chu kỳ tỏa sáng” để ngày càng xinh đẹp.

Da đầu・Tóc

Hệ thống liệu trình chăm sóc da đầu, tóc 

và ngăn ngừa lão hóa tóc

I A U  C E L L  C A R E

Essence dưỡng tóc cung cấp dưỡng chất chăm sóc hư 

tổn và ngăn ngừa lão hóa tóc hiệu quả

I A U  e s s e n c e

Dòng sản phẩm chăm sóc mới mang đến cảm giác dễ 

chịu cho da đầu bị lão hóa

I A U  L y c o m i n t

Dầu gội & dầu dưỡng làm sạch và chăm sóc đúng cách cho 

da đầu và trở nên dễ dàng chăm sóc cả tóc từ gốc đến ngọn 

I A U  H O M E  C A R E

Liệu trình chăm sóc IAU cell care (10 phút ~) cung cấp dịch vụ chăm sóc “da đầu + tóc + ngăn ngừa lão hóa”.

Liệu trình này giúp da đầu mềm mại và mang đến mái tóc óng mượt trông đầy sức sống. Liệu trình này rất thích hợp để sử dụng ngay cả sau khi uốn - nhuộm.

Tư vấn Chọn <S: Smooth and light (Mềm mượt) / M: Moist and Moisturiser (Siêu ẩm)> ở Bước 3 theo chất lượng tóc mong muốn.

Dầu gội

Step 1

Gội đầu với IAU Cleansing dựa trên tình trạng da đầu và lau hơi khô.
- Dầu gội này sẽ giúp nhẹ nhàng loại bỏ sạch sẽ bụi bẩn, là bước chuẩn bị cho da đầu và tóc trước khi tiến hành liệu trình chăm sóc.

Tóc vừa     60 mL : 30 mL
Tóc dài      90 mL : 45 mL

Nhấn vòi từ từ để đảm bảo lấy đủ 
lượng cần sử dụng.

[Liều lượng sử dụng]

Tóc vừa  10 lần nhấn  khoảng 30 mL

Tóc dài    15 lần nhấn  khoảng 45 mL

[ Tỷ lệ pha trộn ] Nước nóng : IAU CELL CARE =  2 : 1
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[Đường định mức nước nóng]

120 mL  (Phần 2 người tóc dài trung bình)

 60 mL  (Phần 1 người tóc dài trung bình)

Cho IAU CELL CARE 1 vào cốc dùng để 

đánh bông.

Không bật nguồn điện của máy 

đánh bông, dùng máy trộn nhẹ.

Để nguyên máy đánh bông trong hỗn hợp, bật nguồn và đánh bông (khoảng 30 giây).
     Để bọt bông không văng ra ngoài, bạn không được nhấc máy đánh bông ra khỏi 
     mặt hỗn hợp khi máy vẫn đang bật nguồn.
- Bạn cũng có thể thoa trực tiếp mà không cần đánh bông.

T
ho

a 
- X

oa Chia tóc thành các tép ở chính giữa và hai bên, thoa bọt bông lên da đầu theo đường dọc.

Thoa cả phần gáy sao cho chạm vào da đầu và thoa phần IAU cell care 1 còn lại lên toàn bộ mái tóc.
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- Xoa đều vào tóc để cải thiện độ ổn định của các Bước 2 đến 4.

1

2

3

4

Sử dụng lòng bàn 
tay, xoa nhẹ nhàng 
toàn bộ vùng da 
đầu.

1

Xoa nhẹ nhàng 
theo đường vòng 
tròn theo hướng từ 
tóc mai đến đỉnh 
đầu.

3

Dùng hai tay đặt 
sát vào đầu sao 
cho ôm trọn lấy 
đầu.

2

Nhấn phần gáy cổ 
một lần nữa và 
chà nhẹ theo 
hướng từ gáy lên 
đỉnh đầu.

4

Dùng ngón tay nhấn 
dọc chính giữa đầu 
theo hướng từ đường 
chân tóc đến đỉnh 
đầu.

5

Chà nhẹ từ 
đường chân tóc 
đến sau mang tai.

6

Nhấn phần gáy 
cổ một lần nữa 
và chà nhẹ theo 
hướng từ gáy lên 
đỉnh đầu.

7

Chọn <S: Smooth and light (Mềm mượt) / M: Moist 
and Moisturiser (Siêu ẩm)>, đưa cho khách hàng xem và 
hướng dẫn về cách sử dụng.

Cách sử dụng

- Dùng sau khi gội đầu, sử dụng thay thế cho liệu trình chăm
   sóc thông thường. (Mỗi tuần 1 lần / phần cho khoảng 4 lần)
- Lượng tiêu chuẩn cho 1 lần sử dụng là phần bằng 2 quả anh
   đào (khoảng 10 ml).

Sử dụng IAU essence nếu cần và sấy khô. Sau 

đó, tiến hành thực hiện tạo kiểu tóc.

Xả sạch, tập trung vào vùng da đầu, và lau khô bằng khăn.
- Tiến hành thực hiện Bước 2 với lượng nước còn trên tóc ngay sau khi lau khô bằng khăn (nước không nhỏ giọt khi vắt).

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.
- Thoa với cùng lượng dùng (cùng số lần nhấn) ở cùng vị trí như ở Bước 3 .

Xả tóc

Xả kỹ với nước bằng cách luồn các ngón tay qua tóc 
(khoảng 1 ~ 2 phút).
      Nếu xả không sạch, có thể sẽ bị bết tóc sau khi gội xong.

Xả tóc

Hoàn thiện

Step 5

[ Liều lượng sử dụng ]

Tóc vừa      18 lần nhấn khoảng  6 mL

Tóc dài        30 lần nhấn  khoảng 10 mL

Step 2

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.
- Hạn chế chải tóc sau khi uốn tóc.

[ Liều lượng sử dụng ]

Tóc vừa          6 lần nhấn  khoảng 18 mL

Tóc dài        10 lần nhấn  khoảng 30 mL

Step 3

[ Liều lượng sử dụng] 

Tóc vừa          6 lần nhấn khoảng 18mL

Tóc dài        10 lần nhấn khoảng 30mL

Step 4

Cho nước nóng vào cốc dùng để đánh bông.

(Bên trong cốc có đường định mức.)

◆PROCESS /  TECHNIC ー Quy trình & kỹ thuậtー



Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,

 “IAU” nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp trông tràn đầy sức sống.

Dòng sản phẩm chăm sóc tóc IAU cell care với những hiệu quả đặc biệt chỉ có tại salon nay đã được cải tiến 

với khả năng chăm sóc chống lão hóa từ da đầu đến mái tóc 

- một xu hướng trong tương lai.

Thông qua việc chăm sóc tại salon và chăm sóc tại nhà hàng ngày,

 IAU cell care sẽ mang đến cho bạn mái tóc trông khỏe đẹp có thể tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, 

với “chu kỳ tỏa sáng” lâu dài.

Từ liệu trình chăm sóc tại salon đến chăm sóc tại nhà, 

một “chu kỳ tỏa sáng” để ngày càng xinh đẹp.

Da đầu・Tóc

Hệ thống liệu trình chăm sóc da đầu, tóc 

và ngăn ngừa lão hóa tóc

I A U  C E L L  C A R E

Essence dưỡng tóc cung cấp dưỡng chất chăm sóc hư 

tổn và ngăn ngừa lão hóa tóc hiệu quả

I A U  e s s e n c e

Dòng sản phẩm chăm sóc mới mang đến cảm giác dễ 

chịu cho da đầu bị lão hóa

I A U  L y c o m i n t

Dầu gội & dầu dưỡng làm sạch và chăm sóc đúng cách cho 

da đầu và trở nên dễ dàng chăm sóc cả tóc từ gốc đến ngọn 

I A U  H O M E  C A R E

Liệu trình chăm sóc IAU cell care (10 phút ~) cung cấp dịch vụ chăm sóc “da đầu + tóc + ngăn ngừa lão hóa”.

Liệu trình này giúp da đầu mềm mại và mang đến mái tóc óng mượt trông đầy sức sống. Liệu trình này rất thích hợp để sử dụng ngay cả sau khi uốn - nhuộm.

Tư vấn Chọn <S: Smooth and light (Mềm mượt) / M: Moist and Moisturiser (Siêu ẩm)> ở Bước 3 theo chất lượng tóc mong muốn.

Dầu gội

Step 1

Gội đầu với IAU Cleansing dựa trên tình trạng da đầu và lau hơi khô.
- Dầu gội này sẽ giúp nhẹ nhàng loại bỏ sạch sẽ bụi bẩn, là bước chuẩn bị cho da đầu và tóc trước khi tiến hành liệu trình chăm sóc.

Tóc vừa     60 mL : 30 mL
Tóc dài      90 mL : 45 mL

Nhấn vòi từ từ để đảm bảo lấy đủ 
lượng cần sử dụng.

[Liều lượng sử dụng]

Tóc vừa  10 lần nhấn  khoảng 30 mL

Tóc dài    15 lần nhấn  khoảng 45 mL

[ Tỷ lệ pha trộn ] Nước nóng : IAU CELL CARE =  2 : 1
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[Đường định mức nước nóng]

120 mL  (Phần 2 người tóc dài trung bình)

 60 mL  (Phần 1 người tóc dài trung bình)

Cho IAU CELL CARE 1 vào cốc dùng để 

đánh bông.

Không bật nguồn điện của máy 

đánh bông, dùng máy trộn nhẹ.

Để nguyên máy đánh bông trong hỗn hợp, bật nguồn và đánh bông (khoảng 30 giây).
     Để bọt bông không văng ra ngoài, bạn không được nhấc máy đánh bông ra khỏi 
     mặt hỗn hợp khi máy vẫn đang bật nguồn.
- Bạn cũng có thể thoa trực tiếp mà không cần đánh bông.

T
ho

a 
- X

oa Chia tóc thành các tép ở chính giữa và hai bên, thoa bọt bông lên da đầu theo đường dọc.

Thoa cả phần gáy sao cho chạm vào da đầu và thoa phần IAU cell care 1 còn lại lên toàn bộ mái tóc.
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- Xoa đều vào tóc để cải thiện độ ổn định của các Bước 2 đến 4.

1

2

3

4

Sử dụng lòng bàn 
tay, xoa nhẹ nhàng 
toàn bộ vùng da 
đầu.

1

Xoa nhẹ nhàng 
theo đường vòng 
tròn theo hướng từ 
tóc mai đến đỉnh 
đầu.

3

Dùng hai tay đặt 
sát vào đầu sao 
cho ôm trọn lấy 
đầu.

2

Nhấn phần gáy cổ 
một lần nữa và 
chà nhẹ theo 
hướng từ gáy lên 
đỉnh đầu.

4

Dùng ngón tay nhấn 
dọc chính giữa đầu 
theo hướng từ đường 
chân tóc đến đỉnh 
đầu.

5

Chà nhẹ từ 
đường chân tóc 
đến sau mang tai.

6

Nhấn phần gáy 
cổ một lần nữa 
và chà nhẹ theo 
hướng từ gáy lên 
đỉnh đầu.

7

Chọn <S: Smooth and light (Mềm mượt) / M: Moist 
and Moisturiser (Siêu ẩm)>, đưa cho khách hàng xem và 
hướng dẫn về cách sử dụng.

Cách sử dụng

- Dùng sau khi gội đầu, sử dụng thay thế cho liệu trình chăm
   sóc thông thường. (Mỗi tuần 1 lần / phần cho khoảng 4 lần)
- Lượng tiêu chuẩn cho 1 lần sử dụng là phần bằng 2 quả anh
   đào (khoảng 10 ml).

Sử dụng IAU essence nếu cần và sấy khô. Sau 

đó, tiến hành thực hiện tạo kiểu tóc.

Xả sạch, tập trung vào vùng da đầu, và lau khô bằng khăn.
- Tiến hành thực hiện Bước 2 với lượng nước còn trên tóc ngay sau khi lau khô bằng khăn (nước không nhỏ giọt khi vắt).

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.
- Thoa với cùng lượng dùng (cùng số lần nhấn) ở cùng vị trí như ở Bước 3 .

Xả tóc

Xả kỹ với nước bằng cách luồn các ngón tay qua tóc 
(khoảng 1 ~ 2 phút).
      Nếu xả không sạch, có thể sẽ bị bết tóc sau khi gội xong.

Xả tóc

Hoàn thiện

Step 5

[ Liều lượng sử dụng ]

Tóc vừa      18 lần nhấn khoảng  6 mL

Tóc dài        30 lần nhấn  khoảng 10 mL

Step 2

Xoa đều, tập trung vào phần đuôi tóc và chải đến phần giữa mái tóc.
- Hạn chế chải tóc sau khi uốn tóc.

[ Liều lượng sử dụng ]

Tóc vừa          6 lần nhấn  khoảng 18 mL

Tóc dài        10 lần nhấn  khoảng 30 mL

Step 3

[ Liều lượng sử dụng] 

Tóc vừa          6 lần nhấn khoảng 18mL

Tóc dài        10 lần nhấn khoảng 30mL

Step 4

Cho nước nóng vào cốc dùng để đánh bông.

(Bên trong cốc có đường định mức.)

◆PROCESS /  TECHNIC ー Quy trình & kỹ thuậtー



IAU cell care mang đến “độ đàn hồi” cho da đầu và ngọn tóc.

Không chỉ giúp chăm sóc hư tổn, chăm sóc da đầu và tiếp cận 

những thay đổi trạng thái của da đầu và mái tóc do lão hóa,

 IAU cell care còn mang đến một liệu trình chăm sóc tại salon 

đầy mới mẻ, 

đáp ứng được nhu cầu chăm sóc chuyên sâu của khách hàng.
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