Vẻ đẹp rạng ngời và niềm vui tràn đầy trên mái tóc.

Mục tiêu của IAU là mang đến cho từng sợi tóc vẻ đẹp rạng ngời,
hướng đến việc thiết kế những mẫu tóc đẹp,
nuôi dưỡng vẻ đẹp trọn vẹn của chính bản thân mỗi người.

Mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng như ở salon,
giúp bảo vệ da đầu và tóc,
giữ cho đầu tóc luôn khỏe đẹp mỗi ngày,
tràn đầy niềm vui và vẻ đẹp rạng ngời từ lõi tóc.

“IAU” Vẻ đẹp rạng ngời không giới hạn
i infinity : K h ô n g g i ớ i h ạ n
a u aurum : V ẻ đ ẹ p r ạ n g n g ờ i
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Da đ ầu sạch sả ng k hoá i,
dễ dàng chă m sóc tóc t ừ gốc tới ngọn.
Cho mái tóc bóng mượt dài lâu bằ ng việc “tẩy trang” cho đ ầu tóc.
Chăm sóc tóc bắt đầu từ việc dùng dầu gội phù hợp.
Quan trọng là phải loại bỏ bụi bẩn từ bề mặt da đầu và cải thiện được tình trạng tóc,
làm sạch mà không gây ảnh hưởng đến tóc.
Ngoài ra, vì ngày nào cũng dùng đến,
nên việc mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái khi sử dụng cũng hết sức quan trọng.
Tóc được “tẩy trang” như da mặt sau khi rửa,
sẽ có cảm giác dễ chịu đầy tự do, dễ dàng hấp thu thật nhiều thành phần dưỡng chất.
Với dầu gội tạo bọt dịu nhẹ và dầu dưỡng hiệu quả,
IAU đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc tầm cỡ salon tóc.

Chăm sóc với dầu gội “tẩy trang” cho da đầu

Từ da đầu đến mái tóc đều thoải mái.

Dễ dàng chăm sóc tóc mỗi ngày.

Dầu gội thô (shampoo base)
theo kiểu tiến hóa (hỗn hợp
sulfo betaine) gội sạch giúp
sảng khoái từ da đầu, mang
lại mái tóc mượt

Tính năng dưỡng tóc
tác dụng hiệu quả lên
ngọn tóc mong muốn
(kiểm soát giúp cho tóc
trở nên kỵ nước)

Bộ sản phẩm “đơn giản” x “cá tính”, giúp mở rộng phạm vi kết hợp.
Chăm sóc
cơ bản

Kết hợp dựa trên tình trạng da đầu và

Chăm sóc

mái tóc mong muốn sau khi dùng.

Da đầu sạch sảng khoái,
mái tóc mượ t óng ả

chuyên sâu

Có thể chăm sóc tóc dễ
dàng từ lõi tóc

Sử dụng tùy theo mức độ hư
tổn của tóc.

Giúp cho tóc nhuộm luôn mềm
mại và bóng mượ t.

Săn chắc sau
khi dùng
Mượ t mà,
Nhẹ tênh

Khoan khoái sau

Tó c k h ô n g t h e o n ế p

khi dùng

- tóc hư tổn cũng trởnên suôn mượ t.

Dưỡng ẩm,
Giữ được độ ẩm sau
khi dùng
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Chăm sóc cơ bản

< Dầu g ộ i >
Dầu gội giúp làm sạch da đầu,
giúp tóc trở nên mượt mà với ba loại thành phần làm sạch
có nguồn gốc từ thực vật phù hợp với tính chất làn da.
Lớp bọt mềm mịn như kem trải đều trên tóc và da đầu,
loại bỏ bụi bẩn một cách kỹ lưỡng và dễ chịu,
giúp da đầu sạch sẽ và tóc được “tẩy trang” ,
trở nên dễ dàng hấp thu dưỡng chất mỗi ngày.

- K hông chứa silicone

Làm sạch loại da đầu dễ bị dính bết một cách kỹ lưỡng, mang lại vẻ săn chắc sau khi dùng.
Thành phần làm sạch: Loại coconut amide + Sulfobetaine
- Hương thơm pha trộn của bưởi chùm (grapefruit) và thảo mộc thiên nhiên.
- Cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng với tinh dầu bạc hà.

Làm sạch loại da đầu thông thường một cách lành mạnh,mang lại sự khoan khoái sau khi dùng.
Thành phần làm sạch: Loại xà phòng có tính axit + Sulfobetaine
- Hương thơm pha trộn của hoa và thảo mộc thiên nhiên.

Làm sạch đồng thời giữ ẩm cho loại da đầu dễ bị khô, giúp tóc giữ được độ ẩm sau khi dùng.
Thành phần làm sạch: Loại axit amin + Sulfobetaine
- Hương thơm pha trộn của hoa hồng và thảo mộc thiên nhiên.

Bọt của sản phẩm pha
trộn sulfobetaine

Công thức làm sạch tóc và da đầu.
“Pha trộn sulfobetaine”
Hỗ trợ hoạt động của thà nh phầ n là m sạch (thà nh phầ n chính) bằ ng cách là m
cho chất lượng bọt trở nên mềm mịn như kem.Đây là công thức mang lại da đầu
trông khỏe mạnh và mái tóc đẹp.
- Làm sạch kỹ một cách sảng khoái từ da đầu bằng
chất bọt dịu nhẹ.
- Bảo vệ tóc trước sự ma sát trong quá trình gội đầu.
- Loại bỏ bọt nhanh chóng, ít gây nhờn cho da đầu*.

Vẻ đẹp bắt đầu từ dầu gội
sinh ra từ sự dịu dàng.

B ằ n g c á ch t hêm s u l fob e t a i ne l à m ch ấ t hỗ t rợ l à m
sạch, màng bọt trở nên hết sức chắc chắn, khó vỡ, tạo
ra bọt mịn như kem.
* So với các sản phẩm từ trước đến nay của chúng tôi

Bụi bẩn

Không
khí
Chất nền
sulfobetaine

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

Chăm sóc
chuyên sâu

Chăm sóc cơ bản

Tóc được nâng niu chăm sóc
chắc khỏe từ lõi tóc
và có thể cảm nhận
được mỗi ngày.
< M ặt n ạ ủ tó c >

Giúp cho tóc nhuộm luôn mềm mại
và bóng mượt.
Chăm sóc chuyên sâu cho tóc nhuộm (vốn có xu hướng bị xơ cứng do
hư tổn hàng ngày), đồng thời giúp cho tóc trở nên kỵ nước.
Một lượng lipid dày đặc mà tiêu biểu là 12 loại dầu có nguồn gốc thực
vật, tác động cả ở lõi tóc và bên ngoài tóc, giúp cho tóc mềm mại và
bóng mượt.

< M ặt n ạ ủ tó c >

< Dầu x ả >
Cung cấp các thành phần chăm sóc một cách nhanh chóng và đồng đều từ gốc tới ngọn,
đồng thời giúp cho phần tóc bị hư tổn trở nên kỵ nước.
Mật ong (có khả năng dưỡng ẩm cao và được pha trộn với liều lượng nhiều) và cocktail CMC (giúp tăng độ
bóng) hoạt động hiệu quả, nuôi dưỡng tóc từ lõi, giúp tóc đẹp, mượt, dễ dàng chăm sóc.
Tùy theo cảm giác và chất tóc mong muốn mà có 2 sản phẩm.

Tóc không theo nếp
- tóc hư tổn cũng trở nên suôn mượt.
Nuôi dưỡng cân bằng từ lõi đối với tóc dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề độ
ẩm hay hư tổn do nguyên nhân bất thường ở bản thân tóc.
Một lượng lipid dày đặc sẽ chăm sóc chuyên sâu cho tóc, đồng thời giúp
cho tóc trở nên kỵ nước, tóc trở nên dễ chịu từ gốc tới ngọn.

Giúp cho tóc mượt mà nhẹ tênh từ gốc tới ngọn, dễ chải bằng tay, dễ dàng chăm sóc.
Thành phần bảo vệ: Dẫn xuất silk PPT
- Hương thơm pha trộn của hoa hồng và thảo mộc thiên nhiên
Giúp cho tóc giữ được độ ẩm từ gốc tới ngọn, dễ gom lại, dễ dàng chăm sóc.
Thành phần bảo vệ: Dầu meadowfoam
- Hương thơm pha trộn của hoa hồng và thảo mộc thiên nhiên

<Hướng dẫn sử dụng >
Công thức “kiểm soát giúp cho tóc trở nên kỵ nước”

Sau khi gội đầu, bôi tập trung lên phần ngọn tóc, sau đó thoa ra đều lên toàn bộ tóc, để yên trong khoảng 3 phút, rồi xả sạch.

giúp nuôi dưỡng sức mạnh nền tảng cho ngọn tóc.
Đây là công thức cho phép các thành phần chăm sóc có thể tác động hiệu quả
lên phần mong muốn bằng cách khiến phần tóc bị hư tổn trở nên kỵ nước.
Tóc hư tổn luôn ở trạng thái ưa nước (tương thích tốt với nước) do các thành
phần bên trong bị rò rỉ ra ngoài. Điều này khiến cho các thành phần chăm sóc
(được cấu thành từ chất dầu) khó bám dính vào.
T hà n h phầ n k ỵ nước t ác đ ộng lên phầ n tóc bị hư tổn, đ ồng n hất hóa h ì n h
d ạ ng của sợi tóc, qua đó g iúp cho tóc dễ dà ng hấp thu các thà nh phầ n chă m
sóc.

- Tùy vào mức độ tổn hại, có thể sử dụng một hoặc hai lần một tuần.
Kiểm soát giúp tóc trở nên kỵ nước
Thành phần dầu
dưỡng tóc

- Dùng một lượng lớn ở phần gốc tóc có thể sẽ gây dính bết.

Thành phần dầu
dưỡng tóc
Thành phần kỵ nước

Trạng thái ưa nước

< Hình ảnh minh họa >

- Ngoài ra, vì có tác dụng lâu bền, nên không cần sử dụng liên tục.
( 1 - 2 lần m ộ t t uần)

- Không cần thiết phải sử dụng đồng thời với IAU cream.

Chăm sóc
chuyên sâu

Chăm sóc cơ bản

Tóc được nâng niu chăm sóc
chắc khỏe từ lõi tóc
và có thể cảm nhận
được mỗi ngày.
< M ặt n ạ ủ tó c >

Giúp cho tóc nhuộm luôn mềm mại
và bóng mượt.
Chăm sóc chuyên sâu cho tóc nhuộm (vốn có xu hướng bị xơ cứng do
hư tổn hàng ngày), đồng thời giúp cho tóc trở nên kỵ nước.
Một lượng lipid dày đặc mà tiêu biểu là 12 loại dầu có nguồn gốc thực
vật, tác động cả ở lõi tóc và bên ngoài tóc, giúp cho tóc mềm mại và
bóng mượt.

< M ặt n ạ ủ tó c >

< Dầu x ả >
Cung cấp các thành phần chăm sóc một cách nhanh chóng và đồng đều từ gốc tới ngọn,
đồng thời giúp cho phần tóc bị hư tổn trở nên kỵ nước.
Mật ong (có khả năng dưỡng ẩm cao và được pha trộn với liều lượng nhiều) và cocktail CMC (giúp tăng độ
bóng) hoạt động hiệu quả, nuôi dưỡng tóc từ lõi, giúp tóc đẹp, mượt, dễ dàng chăm sóc.
Tùy theo cảm giác và chất tóc mong muốn mà có 2 sản phẩm.

Tóc không theo nếp
- tóc hư tổn cũng trở nên suôn mượt.
Nuôi dưỡng cân bằng từ lõi đối với tóc dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề độ
ẩm hay hư tổn do nguyên nhân bất thường ở bản thân tóc.
Một lượng lipid dày đặc sẽ chăm sóc chuyên sâu cho tóc, đồng thời giúp
cho tóc trở nên kỵ nước, tóc trở nên dễ chịu từ gốc tới ngọn.

Giúp cho tóc mượt mà nhẹ tênh từ gốc tới ngọn, dễ chải bằng tay, dễ dàng chăm sóc.
Thành phần bảo vệ: Dẫn xuất silk PPT
- Hương thơm pha trộn của hoa hồng và thảo mộc thiên nhiên
Giúp cho tóc giữ được độ ẩm từ gốc tới ngọn, dễ gom lại, dễ dàng chăm sóc.
Thành phần bảo vệ: Dầu meadowfoam
- Hương thơm pha trộn của hoa hồng và thảo mộc thiên nhiên

<Hướng dẫn sử dụng >
Công thức “kiểm soát giúp cho tóc trở nên kỵ nước”

Sau khi gội đầu, bôi tập trung lên phần ngọn tóc, sau đó thoa ra đều lên toàn bộ tóc, để yên trong khoảng 3 phút, rồi xả sạch.

giúp nuôi dưỡng sức mạnh nền tảng cho ngọn tóc.
Đây là công thức cho phép các thành phần chăm sóc có thể tác động hiệu quả
lên phần mong muốn bằng cách khiến phần tóc bị hư tổn trở nên kỵ nước.
Tóc hư tổn luôn ở trạng thái ưa nước (tương thích tốt với nước) do các thành
phần bên trong bị rò rỉ ra ngoài. Điều này khiến cho các thành phần chăm sóc
(được cấu thành từ chất dầu) khó bám dính vào.
T hà n h phầ n k ỵ nước t ác đ ộng lên phầ n tóc bị hư tổn, đ ồng n hất hóa h ì n h
d ạ ng của sợi tóc, qua đó g iúp cho tóc dễ dà ng hấp thu các thà nh phầ n chă m
sóc.

- Tùy vào mức độ tổn hại, có thể sử dụng một hoặc hai lần một tuần.
Kiểm soát giúp tóc trở nên kỵ nước
Thành phần dầu
dưỡng tóc

- Dùng một lượng lớn ở phần gốc tóc có thể sẽ gây dính bết.

Thành phần dầu
dưỡng tóc
Thành phần kỵ nước

Trạng thái ưa nước

< Hình ảnh minh họa >

- Ngoài ra, vì có tác dụng lâu bền, nên không cần sử dụng liên tục.
( 1 - 2 lần m ộ t t uần)

- Không cần thiết phải sử dụng đồng thời với IAU cream.

Chăm sóc
cơ bản

IAU cleansing

IAU cleansing

Đối tượng

Thành phần làm sạch
<Thành phần có nguồn gốc thực vật>

< Dầu x ả dư ỡ n g tó c >

< Dầu g ộ i >

IAU cleansing

Giúp bề mặt da đầu săn chắc,
tóc suôn mượt

Sảng khoái da đầu,
mượt mà mái tóc.

Giúp dưỡng ẩm cho bề mặt da đầu,
tóc suôn mượt

● Bề mặt da dầu

● Bề mặt da bình thường

● Bề mặt da khô

(Chất nền)
Loại xà phòng có tính axit

(Chất nền)
Loại axit amin

(Chất nền)
Loại coconut amide

Đối tượng

Thành phần chăm sóc

Mượt mà nhẹ tênh và dễ chăm sóc

Giữ được độ ẩm và dễ chăm sóc

●Phù hợp với người muốn có mái tóc nhẹ tênh

●Phù hợp với người muốn giữ mái tóc vào nếp

(Thành phần bảo vệ)
Dẫn xuất silk PPT

Thành phần dưỡng ẩm: Mật ong
Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

(Chất phụ trợ) Sulfobetaine
◎

◯

◯

Thành phần kỵ nước

Tính tẩy rửa

Thành phần chăm

(Thành phần giúp se khít lỗ chân lông)
- Chiết xuất vỏ quả citrus depressa
- Menthol

(Thành phần chống viêm)
- Chiết xuất hoa cúc La Mã
(chamomile)

(Thành phần dưỡng ẩm)
- Lipidure

Thành phần bảo vệ: Distearyldimonium Chloride, Hydroxypropyl Arginine Lauryl/Myristyl Ether HCl
Hoa và thảo mộc thiên
nhiên say đắm với cảm giác
nhẹ tênh

FRESHMENT có tính tẩy rửa cao, vì vậy khi sử dụng, đặc biệt trên tóc hư tổn sẽ cảm thấy bị rít

(Thành phần bảo vệ)
Dầu meadowfoam

Hương thơm

sóc da

Fresh Green, Cassis,
Peach

Hoa hồng và thảo mộc
thiên nhiên với cảm giác
Passion Fruit, Strawberry
thư thái êm dịu

Rose, Geranium

Rose, Violet Leaf

Woody, Amber, Musk

Musk, Sandalwood, Amber

(Thành phần bảo vệ) Tinh chất cam thảo

Bưởi chùm (grapefruit) và
thảo mộc thiên nhiên hỗ trợ
tạo cảm giác sảng khoái

Hoa và thảo mộc thiên
nhiên hỗ trợ tạo cảm
giác sảng khoái

Hoa hồng và thảo mộc thiên
nhiên hỗ trợ tạo độ ẩm
Chăm sóc
chuyên sâu

Hương thơm

Grapefruit, Orange, Green

Bergamot, Green

Chamomile, Green

Rose, Muguet

Muguet, Jasmine, Green Rose

Geranium, Rose

Musk

Amber, Musk

Amber, Musk

< Dầu dư ỡ n g tó c >

Chăm sóc chuyên sâu dịu nhẹ cho tóc nhuộm.

Chăm sóc đặc biệt đối với tóc dễ
bị hư tổn, tóc không theo nếp.

Hương thơm của IAU là mùi hương pha trộn các loại thảo mộc với cảm giác tự nhiên và tinh khiết, hỗ trợ tạo cảm giác dễ chịu khác nhau khi dùng.

Thành phần chăm sóc
Chăm sóc
cơ bản

Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

Thành phần bảo vệ: Gluten

Thành phần kiềm chế giúp tóc suôn: Arginine, Glycerin

Thành phần chăm sóc
tóc nhuộm
Thành phần kỵ nước

Thành phần bảo vệ: Chiết xuất hạt hướng dương
(Thành phần bảo vệ)
Oleth-2, Distearyldimonium Chloride
Hồng nhung và thảo mộc thiên nhiên với
cảm giác nồng đượm.

Chăm sóc
chuyên sâu

Hương thơm

(Thành phần bảo vệ)
Dioctyldodeceth-2 Lauroyl Glutamate,
Distearyldimonium Chloride

Hồng nhung và thảo mộc thiên nhiên
thoảng hương trái cây với cảm giác nồng
đượm mà sảng khoái.

Fresh Green, Cassis, Prune

Lemon,
Fresh Green, Apple, Peach

Rose, Geranium, Carnation

Tea Rose, Geranium

Powdery, Woody, Amber, Musk

Powdery, Woody, Amber, Musk

Chăm sóc
cơ bản

IAU cleansing

IAU cleansing

Đối tượng

Thành phần làm sạch
<Thành phần có nguồn gốc thực vật>

< Dầu x ả dư ỡ n g tó c >

< Dầu g ộ i >

IAU cleansing

Giúp bề mặt da đầu săn chắc,
tóc suôn mượt

Sảng khoái da đầu,
mượt mà mái tóc.

Giúp dưỡng ẩm cho bề mặt da đầu,
tóc suôn mượt

● Bề mặt da dầu

● Bề mặt da bình thường

● Bề mặt da khô

(Chất nền)
Loại xà phòng có tính axit

(Chất nền)
Loại axit amin

(Chất nền)
Loại coconut amide

Đối tượng

Thành phần chăm sóc

Mượt mà nhẹ tênh và dễ chăm sóc

Giữ được độ ẩm và dễ chăm sóc

●Phù hợp với người muốn có mái tóc nhẹ tênh

●Phù hợp với người muốn giữ mái tóc vào nếp

(Thành phần bảo vệ)
Dẫn xuất silk PPT

Thành phần dưỡng ẩm: Mật ong
Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

(Chất phụ trợ) Sulfobetaine
◎

◯

◯

Thành phần kỵ nước

Tính tẩy rửa

Thành phần chăm

(Thành phần giúp se khít lỗ chân lông)
- Chiết xuất vỏ quả citrus depressa
- Menthol

(Thành phần chống viêm)
- Chiết xuất hoa cúc La Mã
(chamomile)

(Thành phần dưỡng ẩm)
- Lipidure

Thành phần bảo vệ: Distearyldimonium Chloride, Hydroxypropyl Arginine Lauryl/Myristyl Ether HCl
Hoa và thảo mộc thiên
nhiên say đắm với cảm giác
nhẹ tênh

FRESHMENT có tính tẩy rửa cao, vì vậy khi sử dụng, đặc biệt trên tóc hư tổn sẽ cảm thấy bị rít

(Thành phần bảo vệ)
Dầu meadowfoam

Hương thơm

sóc da

Fresh Green, Cassis,
Peach

Hoa hồng và thảo mộc
thiên nhiên với cảm giác
Passion Fruit, Strawberry
thư thái êm dịu

Rose, Geranium

Rose, Violet Leaf

Woody, Amber, Musk

Musk, Sandalwood, Amber

(Thành phần bảo vệ) Tinh chất cam thảo

Bưởi chùm (grapefruit) và
thảo mộc thiên nhiên hỗ trợ
tạo cảm giác sảng khoái

Hoa và thảo mộc thiên
nhiên hỗ trợ tạo cảm
giác sảng khoái

Hoa hồng và thảo mộc thiên
nhiên hỗ trợ tạo độ ẩm
Chăm sóc
chuyên sâu

Hương thơm

Grapefruit, Orange, Green

Bergamot, Green

Chamomile, Green

Rose, Muguet

Muguet, Jasmine, Green Rose

Geranium, Rose

Musk

Amber, Musk

Amber, Musk

< Dầu dư ỡ n g tó c >

Chăm sóc chuyên sâu dịu nhẹ cho tóc nhuộm.

Chăm sóc đặc biệt đối với tóc dễ
bị hư tổn, tóc không theo nếp.

Hương thơm của IAU là mùi hương pha trộn các loại thảo mộc với cảm giác tự nhiên và tinh khiết, hỗ trợ tạo cảm giác dễ chịu khác nhau khi dùng.

Thành phần chăm sóc
Chăm sóc
cơ bản

Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

Thành phần làm bóng mượt: CMC cocktail

Thành phần bảo vệ: Gluten

Thành phần kiềm chế giúp tóc suôn: Arginine, Glycerin

Thành phần chăm sóc
tóc nhuộm
Thành phần kỵ nước

Thành phần bảo vệ: Chiết xuất hạt hướng dương
(Thành phần bảo vệ)
Oleth-2, Distearyldimonium Chloride
Hồng nhung và thảo mộc thiên nhiên với
cảm giác nồng đượm.

Chăm sóc
chuyên sâu

Hương thơm

(Thành phần bảo vệ)
Dioctyldodeceth-2 Lauroyl Glutamate,
Distearyldimonium Chloride

Hồng nhung và thảo mộc thiên nhiên
thoảng hương trái cây với cảm giác nồng
đượm mà sảng khoái.

Fresh Green, Cassis, Prune

Lemon,
Fresh Green, Apple, Peach

Rose, Geranium, Carnation

Tea Rose, Geranium

Powdery, Woody, Amber, Musk

Powdery, Woody, Amber, Musk

