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Chiết xuất cà chua cùng bạc hà thiên nhiên 

kết hợp với nhau giúp đem lại sự sảng khoái 

và thoải mái cho da đầu lão hóa

Giàu độ ẩm

Hương thơm cà chua 
thảo mộc thanh mát từ 

cà chua và bạc hà

Chú ý đến các yếu tố 
gây lão hóa và mùi

Mùi của da đầu 
gây khó chịu… Tóc mất dần 

sức sống…

Da đầu dễ bị 
khô…

Da đầu dễ bết 
dính…

Bạn có cảm thấy những điều sau đây?

Hãy để sức mạnh của thiên nhiên mang đến độ ẩm 

và cảm giác mát lạnh cho da đầu của bạn
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BODY SOAP

Không chứa silicon

Cảm giác 
mát lạnh

Cảm giác 
mát lạnh

Làm sạch bã nhờn cứng đầu, 
đồng thời giúp tóc suôn mượt và sạch sẽ

Sử dụng thành phần làm sạch có nguồn gốc thực vật, thích hợp cho da đầu lão hóa có xu hướng thiếu ẩm.
Nhẹ nhàng làm sạch tạo cảm giác sảng khoái, đồng thời cung cấp độ ẩm.

◆ 

◆ Bọt kem sánh mịn linh hoạt nhẹ nhàng loại bỏ các lipid peroxide bám dính trên tóc.

Hãy xả kỹ tóc trước khi gội đầu. Tiêu chuẩn khoảng 1 phút.

Xả kỹ sẽ giúp loại bỏ hầu hết mồ hôi và bụi bẩn, giúp việc tạo bọt cho dầu gội tốt hơn. 

Khuyến khích cho 
những ai yêu thích 
cảm giác mát lạnh

Gội đầu sao cho mát xa toàn bộ bề mặt da đầu với nhiều bọt cũng giúp kích thích lưu thông máu.

・

・

Dầu gội là sản phẩm cơ bản trong chăm sóc da đầu

[Lượng dùng trong 1 lần]

Quả anh đào
Cỡ 2 quả 
anh đào 

(khoảng 10mL)

Tóc

Massage chăm 
sóc tóc lão hóa 
dễ dàng tại 
nhà.

Da đầu

Axit sữa ong chúa, 
mật ong

Chiết xuất nhân 
sâm Triều Tiên

Thư giãn mỗi ngày cùng root suppli

Sau khi gội đầu, lấy một lượng 
vừa đủ ra tay, chia thành nhiều 
lần thoa lên da đầu, rồi 
massage trong khoảng 30 giây.

Không xả lại với nước, thoa đều sản 
phẩm dưỡng tóc bạn thường dùng 
từ thân đến ngọn tóc.

Xả sạch, 
kỹ lưỡng từ da đầu.

◆ Cảm giác dịu nhẹ, hòa quyện vào da khi sử dụng.
Sản phẩm chăm sóc dành cho da đầu ở dạng kem có độ bám da tốt.

◆ Cung cấp nhiều thành phần phục hồi sức sống cho da đầu lão hóa đến tận lớp sừng và 
giúp cho da đầu trông khỏe mạnh.

Dùng bụng ngón tay vừa ấn, 
vừa thoa đều lên toàn bộ da 
đầu.

Vuốt từ mép tóc lên phần 
đỉnh đầu với cảm giác như 
đang nâng lên.

Cải thiện tình trạng da đầu trở nên 
trông khỏe mạnh

Cảm giác 
mát lạnh

Không chứa silicon

Sản phẩm chăm sóc lão hóa giúp làm săn chắc làn da, 
cho làn da cơ thể mịn màng không bị khô căng.

Với thành phần làm sạch từ thực vật, nhẹ nhàng như sữa rửa mặt, 
Sữa tắm IAU LYCOMINT giúp làm sạch, săn chắc và mịn da.

Cảm giác 
mát lạnh

200mL / 600mL / 1000mL 200mL / 600mL / 1000mL

500mL
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Sắc tố đỏ “Lycopene” chứa trong cà chua đang thu hút nhiều sự 
chú ý vì có tác dụng cao trong việc chống lại oxy hoạt tính (khả 
năng chống oxy hóa) – vốn được cho là có ảnh hưởng đến vấn 
đề lão hóa.
Công dụng của cà chua đã được biết đến từ xa xưa, giống như 
câu ngạn ngữ: “A tomato a day keeps the doctor away (Mỗi ngày 
ăn một quả cà chua, bạn sẽ không cần bác sĩ nữa)”.

Câu chuyện đáng chú ý về trái cà chua

Câu chuyện đáng ngạc nhiên của bạc hà

Bạc hà không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mát, mà còn có hiệu 

quả dưỡng ẩm và tác dụng thúc đẩy sự thẩm thấu của các thành phần 

khác. Nhờ vào những công dụng đó, bạc hà đang được sử dụng rất rộng 

rãi trong mỹ phẩm, liệu pháp mùi hương, hay thuốc phục hồi tóc và cao 

dán dùng trong y học, v.v... Trong liệu pháp mùi hương, bạc hà cũng được 

biết đến với tác dụng an thần, không chỉ có tác dụng làm cho tươi tỉnh 

sảng khoái, mà còn có cả tác dụng thư giãn.

+ Bọt mềm mịn như kem nhẹ nhàng gội sạch, 
    giúp da đầu sảng khoái dễ chịu và mái tóc trở nên mượt mà.

+ Thành phần làm sạch có nguồn gốc thực vật. 

+ 3 loại phù hợp với từng dạng chất nhờn trên da đầu
    (da dầu, da thường, da khô)

+ Không chứa silicon

cleansing cream mask

Làm sạch da đầu và dễ dàng xử lý đến tận ngọn tóc nhờ chăm sóc điều độ.

Với dòng sản phẩm phục hồi hư tổn + ngăn ngừa lão hóa tóc thiết yếu, mái tóc của bạn sẽ 
được lưu giữ độ sáng bóng từ lõi tóc, giúp tóc mềm mại, trông chắc khỏe và bóng mượt.

MOTHER essence SLEEK MOIST

200mL, 600mL, 1000mL 170g200mL, 600mL, 1000mL

100mL

FORTI

HOME CARE

ESSENCE

Chăm sóc tại nhà

Tinh chất

25mL 

+ Tác dụng hiệu quả đến tận ngọn tóc mà bạn quan tâm

+ Tùy chọn theo chất tóc và mức độ tổn hại

Bước đầu tiên để giữ cho tóc sạch là gội đầu.

Phục hồi các hư tổn do tác nhân vật lý, yếu tố thời tiết và do lão hóa, 
đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu và sáng bóng

Kết hợp với dầu bơ để bổ sung độ sáng bóng bị mất theo tuổi tác.

Các thành phần dưỡng chất thẩm thấu và bám chắc vào những 
ngọn tóc nơi bạn muốn đạt được hiệu quả, giúp bạn dễ dàng xử lý.

+ Nguồn nguyên liệu tạo độ sáng bóng ~ 
   Thành phần tinh chất dưỡng: nguồn gốc thực vật

+ Dầu dưỡng tóc gốc thực vật tác động nhẹ nhàng, 
    chậm rãi

+ Là tinh chất dưỡng tóc chọn lọc phù hợp với chất tóc và
    kiểu tóc của bạn.

+ Làm cho tóc bóng mượt và dễ dàng chăm sóctừ lõi tóc.
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