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Tiếp cận độc đáo kết cấu vốn có của mái tóc xoăn tự nhiên.

Hãy chăm sóc đúng cách mái tóc xoăn tự nhiên 
mà bạn đang lo lắng và trở nên thân thiết hơn 
nữa với mái tóc của chính bạn!

Thực tế có rất nhiều
người có tóc xoăn tự nhiên!

Thật ra có 65% phụ nữ cảm thấy mái tóc 
của chính mình “hơi xoăn xù” hoặc “khá 
xoăn xù” . Họ lo lắng vì tóc khô sơ và 
cứng, tuy nhiên cũng có nhiều người nhận 
thấy được lợi thế tích cực của việc có thể 
tận hưởng những kiểu tóc uốn lượn nhẹ 
nhàng dễ thương bằng cách tận dụng sắc 
thái tự nhiên ở mái tóc xoăn xù!

Tại sao tóc xoăn xù tự nhiên lại khó xử lý?
Yếu tố quyết định việc 
chăm sóc hàng ngày là gì?

Là việc nhẹ nhàng làm sạch từ gốc phần 
tóc và vùng da đầu khó làm sạch do tóc 
xoăn. Và đối với những mái tóc xoăn tự 
nhiên dễ bị  rối, hư tổn thì quan trọng là 
việc cung cấp độ ẩm vào lõi tóc và chăm 
sóc bề mặt tóc bằng thành phần chăm 
sóc mang lại sự hoàn thiện mềm mượt, 
nhẹ nhàng. Việc chăm sóc phù hợp với 
chất tóc của chính mình sẽ giúp mái tóc 
luôn bóng mượt, dễ dàng xử lý và tạo 
cảm giác thoải mái.

Hình mặt cắt ngang của tóc xoăn

Bí mật về mái tóc 
xoăn tự nhiên mà 
bạn không ngờ tới

48%

35%
17%

Khảo sát Salon NBBA 2012
（n＝5000）

IAU SERUM

Tóc thẳng

Hơi xoăn xù

Khá
xoăn xù

Nó xuất phát từ đặc điểm của hình dạng tóc. 
Khi nhìn ở mặt cắt ngang, tóc thẳng gần như là 
vòng tròn hoàn hảo (= hình tròn), mặt khác, tóc 
xoăn tự nhiên khó xử lý vì nó có hình dạng méo 
mó không đồng đều ở mỗi sợi tóc. Hơn nữa, cấu 
tạo bên trong của sợi tóc xoăn là sự pha trộn của 
2 tính cách, bên ngoài thì dễ hấp thụ thành 
phần nước, bên trong thì khó hấp thụ. Do đó, 
sợi tóc sẽ  biến đổi như phồng lên hay khô sơ do 
bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi độ ẩm... Hiện 
tượng được sinh ra từ đặc 
tính đó của tóc là nguyên 
nhân của việc khó xử lý.
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IAU SERUM cleansing
< Dầu gội >

Chăm sóc tóc từ gốc, 
nhẹ nhàng làm sạch tóc và da đầu bằng lớp bọt mịn.

Hãy thưởng thức côc-tai hương thơm!

Tạo bọt mềm mịn, làm sạch đến tận da đầu. 
Kể cả mái tóc dày bồng bềnh cũng dễ dàng được làm sạch!

Tóc hư tổn nặng cũng được chăm sóc phong phú 
bằng việc chăm sóc chuyên sâu 1~2 lần/ tuần.

Không chứa Silicon

 GRAPEFRUIT
LEMON

LEAFY GREEN
APPLE, CASSIS

 ROSE, JASMINE
LILAC, LILY, FREESIA

 WOODY
MUSK

[Note]  F lora l  Green

 LEMON
LEAFY GREEN
APPLE, CASSIS
HERBAL

 MUGUET, LOTUS
ROSE

 WOODY
MUSK

[Note]  F lora l  Green

 GRAPEFRUIT
LEMON

LEAFY GREEN
APPLE, CASSIS

 WOODY
MUSK

 GRAPEFRUIT
LEMON

APPLE, CASSIS
GREEN

   ROSE, JASMINE
LILAC, LILY, FREESIA

 WOODY
MUSK

[Note]  F lora l  Green

[Note]  F lora l  Green

 ROSE, JASMINE
LILAC, LILY, FREESIA

Cảm giác lớp 
bọt thật dễ chịu

Điểm nhấn mới mẻ từ táo, quả lý chua đen (cassis) 
với hương thơm thoang thoảng của những bông 
hoa. Gội đầu mỗi ngày là khoảng thời gian sảng 
khoái khiến nó trở thành thói quen của bạn.

IAU SERUM cream
< Dầu xả >

Vừa nuôi dưỡng phục hồi tóc vừa cấp ẩm từ
bên trong lõi tóc đến ngọn tóc.

Bóng mượt khi chạm vào ngay cả sau khi sấy. 
Cảm thấy suôn mềm và mượt mà!

Giữ ẩm

IAU SERUM mask
< Mặt nạ ủ tóc >

Bao bọc cung cấp ẩm từ bên trong lõi tóc đối với tóc
dễ bị bung xù do hư tổn nặng.

Thích hợp để 
chăm sóc đặc biệt

IAU SERUM oil
< Dưỡng tóc không cần xả lại với nước >

Tạo độ bóng, óng mượt cho tóc dễ khô cứng,
duy trì mái tóc tươi trẻ.

Cải thiện độ sáng bóng đến 
tận ngọn tóc mà bạn lo lắng

Sự hài hòa với trái cây giúp bạn cảm 
thấy dễ chịu hơn. 
Thêm táo và quả lý chua đen (cassis) vào 
hương các loại hoa giúp tăng sự tươi mới. 
Ngay cả những ngày có một chút buồn tẻ thì 
tâm trạng cũng cảm thấy tươi sáng và rạng rỡ.

Nữ tính và tươi mới!

Trưởng thành, nữ tính với hoa hồng, hoa 
lily và hoa nhài thanh lịch. Hương thơm 
nhẹ nhàng thoang thoảng khiến bạn cảm 
thấy hạnh phúc.

Hương thơm nhẹ nhàng khiến bạn 
mỉm cười! 
Hãy tận hưởng mái tóc ẩm mượt rạng rỡ với 
mùi thơm tự nhiên kết hợp kem dưỡng 
<dưỡng tóc> cùng với hương thơm ngọt ngào 
thoang thoảng.

Bạn sẽ trở nên thích mái tóc của mình 
vì sự mượt mà và gọn gàng!
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Tận dụng sự quyến rủ của tóc và khiến nó đẹp hơn nữa!
5 điểm để kết bạn với tóc xoăn một cách tốt nhất.

Hãy làm sạch da đầu 
đúng cách như mát xa.

Cố gắng tránh việc đi 
ngủ trong tình trạng 
tóc vẫn còn ướt.

Chăm sóc kép với việc 
giữ ẩm và bảo vệ trước 
máy sấy và máy ép tóc.

Hãy sấy tạo kiểu theo 
hướng ngược lại với 
hướng gợn tóc.

Phần thưởng đặc biệt 
của việc dưỡng tóc tại 
Salon.

Cơ bản của việc chăm sóc là từ dầu gội. Lớp bọt mềm mịn dày đặc chạm đến mọi ngóc 
ngách của da đầu, nhẹ nhàng loại bỏ kỹ càng mùi hôi và vết bẩn khó làm sạch. Tóc dễ rối 
cũng được làm sạch kỹ và được sắp xếp gọn gàng từ gốc.

Đối với những mái tóc xoăn dễ bị hư tổn do mỏng manh, ngoài việc chăm sóc hàng ngày, 
chúng tôi cũng khuyến khích việc đến dưỡng tóc tại Salon. Dưỡng tóc bằng cách bổ sung 
thường xuyên các thành phần chăm sóc đặc biệt thấm sâu đến lõi tóc. Việc chăm sóc da đầu 
cũng được khuyến khích do sự lão hóa đáng lo ngại. Để có “mái tóc được dưỡng ẩm bóng 
mượt” đẹp từ gốc.

Điểm hấp dẫn của tóc xoăn là những gợn tóc bẩm sinh tự nhiên, chẳng hạn như gợn tóc 
bắn sang trái rồi bắn sang phải... Dù vậy, kiểu tóc ngắn có thể trông như kiểu tóc xoăn rối 
lúc ngủ dậy hoặc khi bạn muốn tạo kiểu tóc ngắn suôn thanh lịch thì hãy đặt máy sấy theo 
hướng ngược lại hướng gợn tóc và điều chỉnh cân bằng trái phải bằng sức mạnh của nhiệt. 
Đây cũng là mẹo đơn giản để bạn hòa hợp một cách sành điệu với mái tóc của chính mình!

Tóc xoăn tự nhiên có đặc điểm là bề mặt tóc dễ bị khô, cần được chăm sóc nhẹ nhàng tránh 
nhiệt độ. Như việc làm ẩm da trước khi trang điểm, trước khi tạo kiểu hay xử lý tóc hãy 
cung cấp kỹ càng lượng nước và lượng dầu. Điều đó sẽ dễ dàng quyết định kiểu dáng và 
cũng có thể bảo vệ tóc trước những thay đổi của môi trường chẳng hạn như độ ẩm.

Thật ra tóc xoăn rất mỏng manh. Nếu bạn để nguyên tóc ướt và trực tiếp đi ngủ, tóc sẽ dễ 
bị hư tổn do ma sát với gối hoặc ma sát giữa các sợi tóc, kết hợp với đặc điểm của tóc là có 
mặt cắt méo mó không đồng đều dẫn đến nguyên nhân tóc bị xơ cứng... (Nếu có thể hãy đi 
ngủ sau khi làm khô tóc.)

IAU CELL CARE IAU HOME CARE

IAU essence IAU Lycomint

Lo Lắng vì mái tóc khô ráp và cứng.

Lõi tóc được dưỡng ẩm, bên ngoài mượt mà.
Nhờ sự kết hợp tinh dầu hạt xanh (Green nuts oil).

Một loại cây có quả hình ngôi sao mọc trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Dầu từ quả này có khả năng 
dưỡng ẩm tuyệt vời, rất quen thuộc, thấm sâu vào lõi tóc và giúp giữ ẩm cho tóc. 
Tuy là dầu nhưng nhẹ nhàng khó bị bết dính, bề mặt tóc thoáng mướt cảm giác dễ chịu. Từng sợi tóc 
được điều chỉnh, nạp thêm vẻ rực rỡ ao ướt và làm dịu đi những thay đổi vốn có của tóc xoăn do độ ẩm 
hay thời gian trôi qua. Làm cho mái tóc vui tươi hạnh phúc mỗi ngày bằng tinh chất dưỡng tóc!

Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,
“IAU” giúp nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp trông tràn đầy sức sống.

< Hình ảnh minh họa >
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Phần thưởng đặc biệt 
của việc dưỡng tóc tại 
Salon.

Cơ bản của việc chăm sóc là từ dầu gội. Lớp bọt mềm mịn dày đặc chạm đến mọi ngóc 
ngách của da đầu, nhẹ nhàng loại bỏ kỹ càng mùi hôi và vết bẩn khó làm sạch. Tóc dễ rối 
cũng được làm sạch kỹ và được sắp xếp gọn gàng từ gốc.

Đối với những mái tóc xoăn dễ bị hư tổn do mỏng manh, ngoài việc chăm sóc hàng ngày, 
chúng tôi cũng khuyến khích việc đến dưỡng tóc tại Salon. Dưỡng tóc bằng cách bổ sung 
thường xuyên các thành phần chăm sóc đặc biệt thấm sâu đến lõi tóc. Việc chăm sóc da đầu 
cũng được khuyến khích do sự lão hóa đáng lo ngại. Để có “mái tóc được dưỡng ẩm bóng 
mượt” đẹp từ gốc.

Điểm hấp dẫn của tóc xoăn là những gợn tóc bẩm sinh tự nhiên, chẳng hạn như gợn tóc 
bắn sang trái rồi bắn sang phải... Dù vậy, kiểu tóc ngắn có thể trông như kiểu tóc xoăn rối 
lúc ngủ dậy hoặc khi bạn muốn tạo kiểu tóc ngắn suôn thanh lịch thì hãy đặt máy sấy theo 
hướng ngược lại hướng gợn tóc và điều chỉnh cân bằng trái phải bằng sức mạnh của nhiệt. 
Đây cũng là mẹo đơn giản để bạn hòa hợp một cách sành điệu với mái tóc của chính mình!

Tóc xoăn tự nhiên có đặc điểm là bề mặt tóc dễ bị khô, cần được chăm sóc nhẹ nhàng tránh 
nhiệt độ. Như việc làm ẩm da trước khi trang điểm, trước khi tạo kiểu hay xử lý tóc hãy 
cung cấp kỹ càng lượng nước và lượng dầu. Điều đó sẽ dễ dàng quyết định kiểu dáng và 
cũng có thể bảo vệ tóc trước những thay đổi của môi trường chẳng hạn như độ ẩm.

Thật ra tóc xoăn rất mỏng manh. Nếu bạn để nguyên tóc ướt và trực tiếp đi ngủ, tóc sẽ dễ 
bị hư tổn do ma sát với gối hoặc ma sát giữa các sợi tóc, kết hợp với đặc điểm của tóc là có 
mặt cắt méo mó không đồng đều dẫn đến nguyên nhân tóc bị xơ cứng... (Nếu có thể hãy đi 
ngủ sau khi làm khô tóc.)

IAU CELL CARE IAU HOME CARE

IAU essence IAU Lycomint

Lo Lắng vì mái tóc khô ráp và cứng.

Lõi tóc được dưỡng ẩm, bên ngoài mượt mà.
Nhờ sự kết hợp tinh dầu hạt xanh (Green nuts oil).

Một loại cây có quả hình ngôi sao mọc trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Dầu từ quả này có khả năng 
dưỡng ẩm tuyệt vời, rất quen thuộc, thấm sâu vào lõi tóc và giúp giữ ẩm cho tóc. 
Tuy là dầu nhưng nhẹ nhàng khó bị bết dính, bề mặt tóc thoáng mướt cảm giác dễ chịu. Từng sợi tóc 
được điều chỉnh, nạp thêm vẻ rực rỡ ao ướt và làm dịu đi những thay đổi vốn có của tóc xoăn do độ ẩm 
hay thời gian trôi qua. Làm cho mái tóc vui tươi hạnh phúc mỗi ngày bằng tinh chất dưỡng tóc!

Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,
“IAU” giúp nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp trông tràn đầy sức sống.

< Hình ảnh minh họa >



CÔNG TY TNHH KIREI NETWORK
LebeL Website
(Vietnamese)
www.kireinetwork.com/lebel

LebeL Vietnam instagram
@lebel_vietnam

LebeL Vietnam facebook
@LebeL.Vietnam410 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

tel; 028 3832 8533    email; info@kirei-network.com

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường :
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............/2021/XNQC-YTHCM


	_VN_IS_leaflet
	_VN_IS_leaflet_P01-02
	_VN_IS_leaflet_P03-04

	_VN_IS_leaflet_H1-H4
	_VN_IS_leaflet_P05-06



