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Cảm nhận một màu trong suốt 

mới hài hòa với sự nhạy bén

Giây phút mà bạn hình dung về mái tóc khoẻ đẹp mà mình mong muốn,

Thấu hiểu cảm giác đó và tạo ra màu tóc đúng như mong đợi của bạn.

Duy trì vẻ đẹp đó dài lâu.

Đó là mục tiêu mà sản phẩm mới của MATERIA hướng tới.

Nâng cao khả năng lên màu đồng đều, điều chỉnh màu sắc dễ dàng mà 

vẫn duy trì độ nhạy cảm, bóng mượt của tóc.

Làm mới về khái niệm nhuộm tóc, 

đem đến cho bạn cảm giác trong suốt mới mẻ.
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Khả năng
chăm sóc tóc

Duy trì

Cảm giác

Có cảm giác trong suốt
Màu sắc rõ ràng

Lên màu

Màu sắc bóng đẹp từ việc
thẩm thấu vào lõi  tóc

Mềm mượt bằng những thành
phần giữ ẩm đạt được độ ẩm

Bằng việc giảm kiềm
 + 

Kết hợp các thành phần có chứa
tinh chất làm đẹp dành cho da

Lên màu chuẩn như hình, khó phai.

Duy trì cảm giác mềm mượt cho tóc.

Tất cả những điều đó bắt đầu từ việc đưa các thành 

phần nhuộm đến từng lõi tóc.

Từ thẩm thấu cho đến hoà quyện, 

MATERIA là chế phẩm trợ nhuộm giúp khám phá những 

khả năng mới của màu nhuộm.

* WOW: Water in Oil in Water

WOW* cream base;
thẩm thấu đến từng lõi tóc

Thẩm thấu vào
Lớp CMC β trong tóc

WOW* cream base
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Structure

Water in Oil in Water Mechanism

Sản phẩm thông thường

MATERIA

[  Sự thay đổi  màu sắc  ]
< WB-8>

 Lấy màu lên ngay sau khi nhuộm làm tiêu chuẩn so sánh

(tuần)

Lớp CMC β
(Lớp dầu)

Lớp CMC δ
(Lớp nước)

Tràn ra

Thân tóc

[  Cơ chế nhuộm thông thường ]

< Hình minh hoạ >

Ở kem nền có cấu trúc O/W thông thường,  
hạt nhuộm chỉ vào được đến lớp CMC δ (lớp 
nước trong tóc) và lên màu ở trên bề mặt lớp 
CMC β (lớp dầu). 
Mặc dù một phần thẩm thấu vào lớp CMC β 
(lớp dầu) và cố định trong đó,nhưng các hạt 
n h u ộ m  c ò n  s ó t  l ạ i  t r o n g  l ớ p  C M C  δ  ( l ớ p  
nước trong tóc) sẽ dễ dàng tràn ra bên ngoài 
thân tóc.

…Phân tử hạt nhuộm

…Hạt nhuộm lên màu

Lớp CMC β
Lớp CMC δ

Thân tóc
Thân tóc

Lớp CMC δ
(Lớp nước)

Lớp CMC β
(Lớp dầu)

…Phân tử hạt nhuộm …Hạt nhuộm lên màu

…độ ẩm ở lớp nước trong cùng

< Hình minh hoạ >

[  Cơ chế nhuộm ]

Hạt nhuộm chỉ có ở trong lớp nước bao quanh các giọt dầu

[  Cấu trúc  O/W thông thường ]

< Hình minh hoạ >

Phân tử hạt nhuộm

Lớp nước

Giọt dầu

Giọt dầu

Lớp nước 

trong cùng

[  Cấu trúc  W/O/W ]

< Hình minh hoạ >

Lớp nước
Phân tử hạt nhuộm

Cải thiện nhiều so với  sản phẩm thông 
t h ư ờ n g  v ề  đ ộ  g i ữ  m à u  s a u  k h i  n h u ộ m  
bằng công nghệ nhuộm đưa hạt màu vào 
lõi tóc. Hơn nữa, sản phẩm ít có sự thay 
đổi về độ sáng nên có thể giữ tình trạng 
tóc đẹp trong thời gian dài.

Các thành phần nhuộm như là hạt nhuộm ở trong màu nhuộm, thông thường 
chỉ có ở lớp nước. Với cấu trúc W/O/W, nước trong cùng được tạo ra trong các 
giọt dầu nằm trong. 

Duy t r ì  màu đ ẹ p  như lúc  vừa  nhuộ m

Các hạt nhuộm thẩm thấu tới 

lớp CMC β giúp lên màu từ lõi tóc

Nước trong cùng được hình thành trong 
các giọt dầu giúp bọc kín hạt nhuộm

Lên màu từ trong lõi tóc, duy trì màu sắc bền đẹp

WOW cream base

Cơ chế nhuộm

Cấu trúc  W/O/W

Những giọt dầu, chính là thành phần dầu, thẩm thấu và hòa quyện (ái tính) vào 
lớp CMCβ (pha dầu) trên tóc, có tác dụng đối với việc nhuộm chế phẩm nhuộm, 
và trở nên quen thuộc (ái tính). Sau đó, nước trong cùng trong các giọt dầu phân 
tán và chế phẩm nhuộm bắt đầu phát triển màu sắc. Sau đó, một phần nước ở 
trong cùng vẫn còn lại và chuyển dần sang lớp CMCδ (pha ưa nước), chế phẩm 
nhuộm đi đến lõi tóc được cố định chắc chắn mà không bị chảy ra ngoài.
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CB-14

R-4 V-4

Ma-6

Ma-12Gr-12

Ma-10Gr-10

Ma-8Gr-8

Dòng
màu

Make-up

Color Line-up

■ Ký hiệu số màu của MATERIA:  (v í  dụ)  CB-3 thì  CB là  tông màu,  3  là  độ sáng.

■ Chữ M ở phía  bên trá i  của dòng màu Make-up thể hiện chữ cái  đầu của tên hàng.  

■ Phần dưới  của LT ,  LT-EX thể hiện độ tẩy  t rắng khi  nhuộm tóc vào 5  cấp độ tóc .

*Bảng màu này là  màu nhuộm cho tóc  sau k hi  đã  dùng sản phẩm MATERIA để tẩy  t rắng.  

*Vì  là  bản in  nên sẽ  có t rường hợp màu k hác với  thực tế.

<  Tỷ  lệ  pha trộn chuẩn > ●  Cấp độ 2-10,  LT
●  Cấp độ 12 -14 
●  Dòng màu Make -up,  LT-EX

MATERIA(Chế phẩm số 1)  1+1 MATERIA OXY W（Chế phẩm số 2）
MATERIA(Chế phẩm số 1)  1+2 MATERIA OXY W（Chế phẩm số 2）
MATERIA(Chế phẩm số 1)  1+3 MATERIA OXY W（Chế phẩm số 2）

Tông màu nâu Tông màu ánh Tông màu cơ bản
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<  Tỷ  lệ  pha trộn chuẩn > ●  Cấp độ 2-10,  LT
●  Cấp độ 12 -14 
●  Dòng màu Make -up,  LT-EX

MATERIA( Thuốc số 1)  1+1 MATERIA OXY W（Thuốc số 2）
MATERIA( Thuốc số 1)  1+2 MATERIA OXY W（Thuốc số 2）
MATERIA( Thuốc số 1)  1+3 MATERIA OXY W（Thuốc số 2）

Tông màu nâu Tông màu ánh Tông màu cơ bản



Màu chuyên dụng nhuộm bằng giấy bạc bao gồm tẩy trắng có khoảng 14 cấp độ tẩy trắng 
và 8 cấp độ màu cho chức năng lên màu cao. Nhuộm kiểu bằng quy trình một bước đơn 
giản sử dụng sự tương phản màu sắc chứ không đơn thuần là màu nhuộm được tạo ra từ 
độ sáng khác nhau.

3 màu thuộc nhóm màu nâu cho lên màu nhuộm đẹp tự nhiên. Dễ dàng điều chỉnh những đốm đỏ sau khi tẩy tóc với 2 màu nâu nóng và nâu lạnh. 
Kiểm soát độ bão hòa mà không làm mất tính riêng biệt với màu nâu trung tính. Đáp ứng việc kiểm soát thích hợp cho cả chất tóc và màu nhuộm mong 
muốn.Có thể đáp ứng hầu như toàn bộ các chức năng cần thiết trong việc nhuộm tóc.

Màu chuyên dụng nhuộm bao gồm tẩy trắng lên màu rõ ràng chỉ bằng quá trình một bước đơn giản.

4 màu được tạo ra từ nền tảng màu be nhạt mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng như đang đội một chiếc khăn voan.Ngoài ra, các màu ngọc trai và 
màu kim loại thì có thể dùng để điều chỉnh màu vì nó được thiết kế để làm tăng độ bóng và độ sáng của tóc.

Bảng màu có độ bão hòa cao, thể hiện rõ cá tính của từng màu sắc, có thể phối hợp hài hòa với kiểu tóc theo mong muốn. Với các dòng màu có sự cân bằng độ 
tương phản và độ bão hòa tốt, nhân viên salon có thể đưa ra nhiều phương án giới thiệu cho khách hàng.

Dòng màu Make-up
< Make-up Line >  ( 7 mà u)

Tông màu cơ bản

Tông màu ánh

Tông nâu < Brown Shade > (22màu)

< Texture Shade > (30màu)

< Primary Shade > (41màu)

Care
Bằng các tinh chất làm đẹp được sử dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da, sản phầm 
này sẽ cung cấp các chất dưỡng ẩm, tạo cảm giác bóng mượt cho tóc của bạn.

Các thành phần có chứa tinh chất làm đẹp dành cho da
sẽ chăm sóc cho mái tóc của bạn.

Kết hợp với các tinh chất chiết xuất từ 5 loại thảo 
dược có công dụng giữ ẩm, bảo vệ hiệu quả cho 
tóc và da đầu.

Tinh chất chiết xuất từ thảo dược

Cây hương thảo＊3　Cam thảo＊2　 Tử thảo＊5　Cúc La Mã＊4　 Cây chi đoạn＊6　

Bảo vệ tóc & da đầu

Fucoidan độ tinh khiết cao＊1

Thành phần có khả năng giữ nước rất  cao có 
t r o n g  r o n g  b i ể n .  Tr o n g  đ ó  ba o  g ồ m  cá c  s ả n  
phẩm của  vương quốc Tonga  với  ưu điểm có 
tính bền vững.

Giữ ẩm

*1：Chiết xuất rong biển（1） *2：Dipotassium Glycyrrhizinate2K *3：Chiết xuất từ cam thảo hòa tan trong dầu（1） 
*4：Chiết xuất từ cúc La Mã hòa tan trong dầu *5：Chiết xuất từ tử thảo hòa tan trong dầu（1） *6：Chiết xuất từ chi đoạn Nhật Bản hòa tan trong dầu 
*Có trong MATERIA OXY W

< Hình ảnh chỉ mang tính minh họa >

Đường đơn Sorbitol*

Thành phần tự nhiên giúp giữ ẩm mềm mại từ 
trong lõi tóc. Có chứa mật táo.

Tăng cường độ ẩm

Chăm sóc lớp biểu bì Chăm sóc bên trong tóc

Chăm sóc
tóc & da đầu

Tìm ra được vẻ đẹp bên trong tóc mỗi người.
Mang lại màu sắc trong suốt có thể cảm nhận được.

100 màu ＋  L ightener  LT,  LT-EX

80g

84 màu

120g

Oxy đặc biệt bao gồm cấu trúc 
W/O/W giống với màu nhuộm 
MATERIA. Hỗ trợ đưa chất tẩy 
trắng (nước oxy già) đến tận lớp
CMCβ để giữ màu cho tóc.

MATERIA OXY WDòng màu nhuộm lên màu rõ ràng.
Dòng màu này giúp tóc lên màu từ 
lõi tóc, mang lại cảm giác trong 
suốt cho mái tóc.

Màu nhuộm dành cho tóc bạc vừa 
mang lại vẻ đẹp của màu nhuộm từ 
lõi tóc từng sợi tóc vừa thích ứng 
với sự thay đổi của tóc.

6%,  3%:  1000ml

Lên màu tự nhiên, các hạt màu thẩm thấu trong lõi tóc

Bồng bềnh, mượt mà, óng ả. Tự tin thể hiện bản thân với những sắc màu đa dạng

Độ bão hòa được cân bằng một cách tinh tế đến mức ngạc nhiên, thể hiện chính xác 
đặc trưng của màu sắc



Màu chuyên dụng nhuộm bằng giấy bạc bao gồm tẩy trắng có khoảng 14 cấp độ tẩy trắng 
và 8 cấp độ màu cho chức năng lên màu cao. Nhuộm kiểu bằng quy trình một bước đơn 
giản sử dụng sự tương phản màu sắc chứ không đơn thuần là màu nhuộm được tạo ra từ 
độ sáng khác nhau.

3 màu thuộc nhóm màu nâu cho lên màu nhuộm đẹp tự nhiên. Dễ dàng điều chỉnh những đốm đỏ sau khi tẩy tóc với 2 màu nâu nóng và nâu lạnh. 
Kiểm soát độ bão hòa mà không làm mất tính riêng biệt với màu nâu trung tính. Đáp ứng việc kiểm soát thích hợp cho cả chất tóc và màu nhuộm mong 
muốn.Có thể đáp ứng hầu như toàn bộ các chức năng cần thiết trong việc nhuộm tóc.

Màu chuyên dụng nhuộm bao gồm tẩy trắng lên màu rõ ràng chỉ bằng quá trình một bước đơn giản.

4 màu được tạo ra từ nền tảng màu be nhạt mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng như đang đội một chiếc khăn voan.Ngoài ra, các màu ngọc trai và 
màu kim loại thì có thể dùng để điều chỉnh màu vì nó được thiết kế để làm tăng độ bóng và độ sáng của tóc.

Bảng màu có độ bão hòa cao, thể hiện rõ cá tính của từng màu sắc, có thể phối hợp hài hòa với kiểu tóc theo mong muốn. Với các dòng màu có sự cân bằng độ 
tương phản và độ bão hòa tốt, nhân viên salon có thể đưa ra nhiều phương án giới thiệu cho khách hàng.

Dòng màu Make-up
<  Make-up Line >  ( 7 mà u)

Tông màu cơ bản

Tông màu ánh

Tông nâu < Brown Shade > (22màu)

< Texture Shade > (30màu)

< Primary Shade > (41màu)

Care
Bằng các tinh chất làm đẹp được sử dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da, sản phầm 
này sẽ cung cấp các chất dưỡng ẩm, tạo cảm giác bóng mượt cho tóc của bạn.

Các thành phần có chứa tinh chất làm đẹp dành cho da
sẽ chăm sóc cho mái tóc của bạn.

Kết hợp với các tinh chất chiết xuất từ 5 loại thảo 
dược có công dụng giữ ẩm, bảo vệ hiệu quả cho 
tóc và da đầu.

Tinh chất chiết xuất từ thảo dược

Cây hương thảo＊3　Cam thảo＊2　 Tử thảo＊5　Cúc La Mã＊4　 Cây chi đoạn＊6　

Bảo vệ tóc & da đầu

Fucoidan độ tinh khiết cao＊1

Thành phần có khả năng giữ nước rất  cao có 
t r o n g  r o n g  b i ể n .  Tr o n g  đ ó  ba o  g ồ m  cá c  s ả n  
phẩm của  vương quốc Tonga  với  ưu điểm có 
tính bền vững.

Giữ ẩm

*1：Chiết xuất rong biển（1） *2：Dipotassium Glycyrrhizinate2K *3：Chiết xuất từ cam thảo hòa tan trong dầu（1） 
*4：Chiết xuất từ cúc La Mã hòa tan trong dầu *5：Chiết xuất từ tử thảo hòa tan trong dầu（1） *6：Chiết xuất từ chi đoạn Nhật Bản hòa tan trong dầu 
*Có trong MATERIA OXY W

< Hình ảnh chỉ mang tính minh họa >

Đường đơn Sorbitol*

Thành phần tự nhiên giúp giữ ẩm mềm mại từ 
trong lõi tóc. Có chứa mật táo.

Tăng cường độ ẩm

Chăm sóc lớp biểu bì Chăm sóc bên trong tóc

Chăm sóc
tóc & da đầu

Tìm ra được vẻ đẹp bên trong tóc mỗi người.
Mang lại màu sắc trong suốt có thể cảm nhận được.

100 màu ＋  L ightener  LT,  LT-EX

80g

84 màu

120g

Oxy đặc biệt bao gồm cấu trúc 
W/O/W giống với màu nhuộm 
MATERIA. Hỗ trợ đưa chất tẩy 
trắng (nước oxy già) đến tận lớp
CMCβ để giữ màu cho tóc.

MATERIA OXY WDòng màu nhuộm lên màu rõ ràng.
Dòng màu này giúp tóc lên màu từ 
lõi tóc, mang lại cảm giác trong 
suốt cho mái tóc.

Màu nhuộm dành cho tóc bạc vừa 
mang lại vẻ đẹp của màu nhuộm từ 
lõi tóc từng sợi tóc vừa thích ứng 
với sự thay đổi của tóc.

6%,  3%:  1000ml

Lên màu tự nhiên, các hạt màu thẩm thấu trong lõi tóc

Bồng bềnh, mượt mà, óng ả. Tự tin thể hiện bản thân với những sắc màu đa dạng

Độ bão hòa được cân bằng một cách tinh tế đến mức ngạc nhiên, thể hiện chính xác 
đặc trưng của màu sắc



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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