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Mục tiêu của IAU là mang đến cho từng sợi tóc vẻ đẹp rạng ngời, 

hướng đến những mẫu thiết kế tóc đẹp, 

nuôi dưỡng vẻ đẹp trọn vẹn của chính bản thân mỗi người.

Chăm sóc kỹ lưỡng chất lượng tầm cỡ như ở salon tóc, 

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.

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

“ I AU ”  Vẻ đ ẹ p r ạ n g n g ờ i  k h ô n g g i ớ i  h ạ n

i i n f i n i t y :  K h ô n g g i ớ i  h ạ n

a u r u m :  Vẻ  đ ẹ p r ạ n g n g ờ ia u

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

Da  đầu  sạch  sảng k hoái,  mái  tóc  mượt  óng ả

Kết  hợp dựa  trên  t ình  trạng da  đầu  và  mái  tóc  mong muốn  sau  k hi  dùng. Tùy theo mức độ tổn  hại  của  tóc
mà  dùng thêm.

K hiến  tóc  trở nên  dễ  dàng chăm  sóc  từ lõi  tóc

Mượt  mà,
Nhẹ tênh

Dưỡng ẩm,
Căng tràn  sức  sống

Săn  chắc  sau
k hi  dùng

K hoan  k hoái  sau
k hi  dùng

Giữ được độ ẩm  sau
k hi  dùng

C h ă m s ó c
cơ b ả n

C h ă m s ó c 
c h u y ê n s â u

Tóc k hông theo nếp 

-  tóc  hư tổn  cũng trở nên  suôn.

Giúp cho tóc  nhuộm  luôn  mềm  mại  

và  bóng mượt.

<mask,  DEEP mask>
170g

<cleansing,  cream>
200mL ,  600mL ,  1000mL
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Chăm sóc với dầu gội “tẩy trang” cho da đầu.

< D ầ u g ộ i  >

Dầu  gội  g iúp làm  sạch  da  đầu,  g iúp tóc  trở nên  mượt  mà  với  ba  loạ i  
thành phần làm sạch  có nguồn gốc  từ thực vật  phù  hợp với  t ính  chất  
làn  da.  
Lớp bọt  mềm  mịn  như kem  trả i  đều  trên  tóc  và  da  đầu,  loạ i  bỏ bụi  bẩn  
một  cách  kỹ lưỡng và  dễ  chịu,  g iúp da  đầu  sạch  sẽ  và  tóc  được "tẩy 
trang",  trở nên  dễ  dàng hấp thu  dưỡng chất  mỗi  ngày.

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.

Công thức làm sạch tóc và da đầu. “Pha trộn sulfobetaine”

-  Làm sạch kỹ một  cách sảng khoái  từ da  đầu bằng 
    chất  bọt  dịu  nhẹ.
-  Bảo vệ  tóc trước ma sát  trong quá  trình gội  đầu.
-  Loại  bỏ bọt  nhanh chóng,  ít  gây nhớt  cho da  đầu.

sulfobetaine

Chất nền

Không
khí

Bụi bẩn

Hỗ trợ hoạt  động của  thành phần làm sạch (thành phần chính) bằng cách làm cho chất  
lượ ng  b ọt  t rở  nên  mềm  m ị n  n hư  kem.Đây là  công  t hức  ma ng  lạ i  d a  đ ầu  t rông  k hỏ e  
mạnh và  mái  tóc đẹp.

Bọt của sản phẩm pha
trộn sulfobetaine 

Vẻ đẹp bắt đầu từ dầu gội
sinh ra từ sự dịu dàng.
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Ch ăm s ó c
chu yê n s âu

< M ặt  n ạ ủ  tó c >

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 từ lõi tóc và bên ngoài tóc, giúp cho tóc mềm mại và bóng mượt.

Giúp cho tóc nhuộm luôn mềm mại
và  bóng mượt.

Nuôi dưỡng cân bằng từ lõi tóc 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.

Tóc không theo nếp 
-  tóc  hư tổn cũng trở nên suôn.< M ặt  n ạ ủ  tó c  >

-  Tùy vào mức độ tổn hại,  có thể sử dụng một  hoặc hai  lần một  tuần.
- Dùng một  lượng lớn ở phần gốc tóc có thể sẽ  gây dính bết.  
-  Ngoài  ra,  vì  có tác dụng lâu  bền,  nên không cần sử dụng liên tục.
- Không cần thiết  phải  sử dụng đồng thời  với  IAU cream.

Sau  k h i  gội  đ ầu ,  bôi  t ập  t r u ng  lên  phầ n  ngọn  tóc,  sau  đó  t hoa  ra  đ ều  lên  toà n  bộ  tóc,  đ ể  yên  t rong  
khoảng 3  phút,  rồi  xả  sạch.

< Hướng dẫn sử dụng >

(1-2  lần một  tuần)

IAU cleansing

IAU mask

IAU cream

Cung cấp các  thành  phần  chăm  sóc  một  cách  nhanh  chóng và  đồng đều  từ 

gốc  tới  ngọn,  đồng thời  g iúp cho phần  tóc  bị  tổn  hại  trở nên  kỵ nước.

Mật  ong và   cocktai l  CMC  (giúp tăng độ bóng) hoạt  động hiệu  quả,  nuôi  

dưỡng tóc  từ  từ lõi  tóc,  g iúp tóc  đẹp,  mượt,  dễ  dàng chăm  sóc.

2  sản  phẩm  tùy theo cảm  giác  và  chất  tóc  mong muốn.

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  si lk  PPT
-  Hương thơm  pha  trộn  của  hoa  hồng và  thảo mộc thiên  nhiên

Giúp cho tóc  g iữ  được độ ẩm  từ gốc  tới  ngọn,  dễ  gom  lạ i,  dễ  dàng chăm  sóc.
Thành  phần  bảo vệ:  Dầu  meadowfoam
-  Hương thơm  pha  trộn  của  hoa  hồng và  thảo mộc thiên  nhiên  

Công thức “kiểm soát  giúp cho tóc trở nên kỵ nước”
giúp nuôi  dưỡng sức mạnh nền tảng cho ngọn tóc.

Tóc hư tổn luôn ở trạng thái  ưa  nước (tương thích  tốt  với  nước) do 
các  thành  phầ n  bên  trong bị  rò  r ỉ  ra  ngoài.  Điều  này k hiến  cho các  
thành  phầ n  chă m  sóc  (được  cấu  thành  t ừ  chất  dầu) k hó bám  dính  
vào.
Thành phần kỵ nước tác động lên phần tóc bị  hư tổn, đồng nhất  hóa  
hình dạng của sợi  tóc, qua đó giúp cho tóc dễ dàng hấp thu các thành 
phần chăm sóc.

Đây là  công  thức  cho  phép các  thà nh  phầ n  chă m  sóc  có  thể  tác  động  hiệu  quả  lên  phầ n  mong  
muốn bằng cách khiến phần tóc bị  hư tổn trở nên kỵ nước.

< Dầu x ả  > 

Thành phần dầu
dưỡng tóc

Trạng thái ưa nước

Kiểm soát giúp tóc trở nên kỵ nước

< Hình ảnh minh họa >

Thành phần dầu
dưỡng tóc

Thành phần kỵ nước

Tóc được nâng niu chăm sóc trông chắc khỏe 
từ lõi tóc và có thể cảm nhận được mỗi ngày.
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Tóc hư tổn luôn ở trạng thái  ưa  nước (tương thích  tốt  với  nước) do 
các  thành  phầ n  bên  trong bị  rò  r ỉ  ra  ngoài.  Điều  này k hiến  cho các  
thành  phầ n  chă m  sóc  (được  cấu  thành  t ừ  chất  dầu) k hó bám  dính  
vào.
Thành phần kỵ nước tác động lên phần tóc bị  hư tổn, đồng nhất  hóa  
hình dạng của sợi  tóc, qua đó giúp cho tóc dễ dàng hấp thu các thành 
phần chăm sóc.

Đây là  công  thức  cho  phép các  thà nh  phầ n  chă m  sóc  có  thể  tác  động  hiệu  quả  lên  phầ n  mong  
muốn bằng cách khiến phần tóc bị  hư tổn trở nên kỵ nước.

< Dầu x ả  > 

Thành phần dầu
dưỡng tóc

Trạng thái ưa nước

Kiểm soát giúp tóc trở nên kỵ nước

< Hình ảnh minh họa >

Thành phần dầu
dưỡng tóc

Thành phần kỵ nước

Tóc được nâng niu chăm sóc trông chắc khỏe 
từ lõi tóc và có thể cảm nhận được mỗi ngày.



Da đầu và cả tóc đều được “tẩy trang”.

Chăm sóc tóc đúng cách bắt đầu từ dầu gội.
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LebeL Vietnam facebook
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