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Tiếp cận độc đáo kết cấu vốn có của mái tóc xoăn tự nhiên.
Mang đến một mái tóc tươi trẻ, sống động,
dịu nhẹ với tinh chất chăm sóc dưỡng ẩm.

Để có một mái tóc mềm mại dễ dàng chăm sóc từ lõi tóc mà không cố gắng che dấu mái tóc vốn hư tổn.
[IAU serum] là dòng sản phẩm chăm sóc tóc xoăn, xù tự nhiên.
Bằng tác dụng của một loại tinh chất làm đẹp với khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời từ lõi tóc đến cả bề mặt
của tóc, điều chỉnh tốt những mái tóc mỏng manh dễ bị hư tổn do ma sát hay sấy khô, đồng thời dễ
dàng kiểm soát một cách nhẹ nhàng mái tóc có xu hướng phồng và nặng.
Hơn nữa còn cung cấp đầy đủ độ bóng mượt cho mái tóc tươi mới tỏa sáng
như mong muốn đến từng ngọn tóc.
Với một khái niệm mới về tinh chất chăm sóc, phát huy, tận dụng sự quyến rũ độc đáo của mái tóc
xoăn, xù tự nhiên, tạo nên mẫu thiết kế tóc đẹp hơn cùng với nụ cười hài lòng của Khách hàng.

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).
Green nuts oil
< Thành phần chung >

Là một loại cây được trồng ở
rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ.
Loại thực vật có quả đặt thù
hình ngôi sao, hạt màu xanh

Tiếp cận với tóc có cấu tạo dễ bị xù, không
vào nếp do khô xơ. Khả năng dưỡng ẩm tuyệt
vời và thân thiện của tinh chất dầu hạt xanh
(Green nuts oil) thấm sâu đến lõi tóc. Nhờ
đặc tính của dầu làm khô giữ cho bề mặt tóc
óng ả, mềm mượt, chăm sóc đến từng sợi tóc
đồng thời giảm nhẹ sự thay đổi về độ ẩm hay
do thời gian trôi qua.

Dầu làm khô: Trong quá trình làm khô do tiếp xúc
với không khí có đặc trưng gây phản ứng trùng hợp
mang tính chất polymer hóa làm cho tóc mịn và
mượt. Mặt khác, những loại dầu không làm khô
thông thường được sử dụng sẽ dễ gây bết dính trên
bề mặt và làm nặng tóc.
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Với tinh chất chăm sóc tóc chứa các tinh dầu hạt xanh (Green nuts oil) trong
tất cả sản phẩm giúp cung cấp đầy đủ độ ẩm và độ bóng mà tóc thường thiếu.
Dễ dàng xử lý và hoàn thiện tóc hư tổn từ trong lõi tóc.

Dầu gội

Dầu xả

Mặt nạ ủ tóc

Dưỡng tóc không cần xả lại với nước

Tạo bọt mịn, làm sạch dễ dàng kể

Mái tóc nhẹ nhàng, bồng bềnh, cảm giác

Dùng cho tóc khô sơ, loe rộng

Mái tóc mềm mượt sau khi dùng.

cả tóc hư tổn và da đầu

mượt mà đến từng sợi tóc khi chạm vào

Dùng 1-2 lần/ tuần giúp bổ sung

Cải thiện độ bóng đến tận ngọn tóc.

nhiều dưỡng chất

cleansing

cream

mask

oil

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

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

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

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

Không chứa Silicon

Làm
sạch

Thành phần axit amin đậm đặc

Ủ tóc

< Dầu gội >

Chất hoạt hóa axit amin thông thường

Chất hoạt hóa axit amin W

(Cocoyl methtyl taurine Na)

(Lauroylmethyl β-alanin taurine TEA)

Nhóm kỵ nước

Nhóm ưa nước

< Hình ảnh minh họa >

Tiếp cận tới các vùng da đầu và
tóc khó làm sạch do hư tổn từ
gốc. Nhẹ nhàng làm sạch tóc dễ bị
ma sát và hư tổn bằng thành phàn
làm sạch gốc axit amin đậm đặc.

Nano gel
< Dầu xả, mặt nạ ủ tóc >

Nano gel

< Hình ảnh minh họa >

Tiếp cận tóc khô và hư tổn.
Thành phần dưỡng ẩm có kích
thước nano chuyển thành
dạng gel và bao bọc đến ngọn
tóc tạo sự mượt mà.

Cho hương thơm tự thiên đầy thu hút được thăng hoa hương thơm dịu nhẹ, tươi mát từ Floral Green.
Nữ tính và thoang thoảng nhẹ nhàng,
có chút ngọt ngào từ cây tạo cảm giác sảng khoái và thư giản cho khách hàng.
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< Hình ảnh minh họa >

Green nuts là gì?
Một loại cây có quả hình ngôi sao mọc trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ.
Dầu thu được từ loại hạt này có đặc tính chống oxy hóa và dưỡng ẩm
tuyệt vời, đồng thời cũng có tính ổn định cao. Hơn nữa, hàm lượng
axit béo thiết yếu “ω (omega) 3” mà cơ thể không thể tự sản sinh ra
được cực kỳ cao, nó còn được gọi là “trái thanh xuân” và được cho là
tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.
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< Hình ảnh minh họa >

Green nuts là gì?
Một loại cây có quả hình ngôi sao mọc trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ.
Dầu thu được từ loại hạt này có đặc tính chống oxy hóa và dưỡng ẩm
tuyệt vời, đồng thời cũng có tính ổn định cao. Hơn nữa, hàm lượng
axit béo thiết yếu “ω (omega) 3” mà cơ thể không thể tự sản sinh ra
được cực kỳ cao, nó còn được gọi là “trái thanh xuân” và được cho là
tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Làm cho kiểu tóc của bạn đẹp hơn,

Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,

đầy sắc thái tự nhiên và cá tính.

“IAU” giúp nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp
trông tràn đầy sức sống.

Đề xuất cho những ai
Mặc dù cảm nhận được sự khó chăm sóc nhưng nó lại không gây ra hư tổn nhiều
như dùng phương pháp duỗi thẳng.
Muốn làm giảm độ phồng của mái tóc.Nhưng lại thích sự nhẹ nhàng tự nhiên.
Nếu bạn có mái tóc xù tự nhiên, bạn sẽ có thể nhìn thấy tóc hư tổn, khô ráp và
khó có độ bóng.

Với mái tóc bóng mượt, dễ tạo kiểu bạn có thể thoải mái tạo các kiểu tóc đẹp yêu thích.

Dù có chăm sóc tóc kỹ lưỡng thế nào thì qua một thời gian tóc bạn sẽ bị thay đổi
do mất cân bằng của độ ẩm.

Để có “mái tóc óng ả” làm khách hàng cảm thấy hài lòng, không thể thiếu bước chăm
sóc từ da đầu, vốn là cơ sở cho một mái tóc đẹp. Dịch vụ chăm sóc tại salon và chăm sóc

Nếu biết cách chăm sóc để mái tóc được nuôi dưỡng mềm mượt tươi trẻ đến tận
ngọn tóc thì mái tóc xoăn tự nhiên không hẳn là điều tồi tệ.

tại nhà hằng ngày cung cấp nhiều thành phần chăm sóc cho cả tóc và da đầu, mang đến
cho bạn mái tóc dễ dàng trải nghiệm các thiết kế đa dạng. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm
chăm sóc tóc “IAU”, tập trung vào các tính năng cao cấp chỉ có ở salon, như là giải

Đặc tính của tóc xoăn tự nhiên và sự chăm sóc phù hợp

quyết tình trạng bết dính hay chăm sóc kết cấu theo thói quen đang có xu hướng nhu
cầu cao, v.v..., sẽ mang lại cho bạn cảm xúc bất tận từ mái tóc óng ả.

Tóc xoăn tự nhiên vì có cấu tạo sợi tóc khác với tóc thẳng, nên có đặc tính dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố rắc rối khác.
Thấu hiểu đặc tính đó, chúng tôi đưa ra một số lời khuyên chăm sóc tóc phù hợp cho bạn.

IAU : Vẻ đẹp rạng ngời không giới hạn
I inﬁnity Không giới hạn
AU aurum Vẻ đẹp rạng ngời

Những vấn đề thường gặp của tóc xoăn tự nhiên

Cách chăm sóc thích hợp cho tóc xoăn

+ Khó làm sạch da đầu

+ Làm sạch da đầu với loại dầu gội tạo nhiều bọt mịn

Nguyên nhân gây bít lỗ chân lông tóc và mùi hôi: tóc
xoăn xù ở phần chân tóc làm bọt dầu gội không tiếp cận
được da đầu.

+ Tóc dễ bị hư tổn

Điều quan trọng là chỉ bằng một lượng bọt siêu mịn có thể làm
sạch được mọi ngóc ngách kể cả phần da đầu khó làm sạch.

+ Không tác động đến tóc, không gây hư tổn tóc

Nguyên nhân gây sơ cứng: do bề mặt của tóc gồ ghề
không đồng đều nên dễ bị ma sát từ tác nhân bên ngoài
hay ma sát giữa các sợi tóc.
Hình mặt cắt của tóc xoăn tự nhiên,
bề mặt gồ ghề không đồng nhất

Điều quan trọng của việc làm sạch mái tóc xoăn dễ hư tổn là gội
một cách nhẹ nhàng, êm ái đồng thời bảo vệ tóc trước sự ma sát
và cung cấp đồng đều các thành phần chăm sóc tóc đến lõi tóc.

+ Giữ lượng nước bên trong lõi tóc
Bằng cách chắc chắn giữ lượng nước trong tóc và chăm sóc làm

+ Trạng thái tóc dễ bị thay đổi do ảnh hưởng bởi
thành phần nước trong tóc.
Bên trong tóc có một phần tính kỵ nước cao và một phần
rất ưa nước. Vì tóc dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và phụ thuộc
vào lượng nước trong tóc nên tóc có thể trở nên phồng
nặng hoặc khô sơ đột ngột. Ngoài ra, vì bề mặt của từng sợ
tóc bị rối xù dẫn đến tóc thiếu độ bóng và khó xử lý.

“IAU” tập trung vào việc mang đến chu
kỳ rạng rỡ không ngừng trong tương lai.

mịn bề mặt tóc, nó giúp bảo vệ trước những thay đổi theo thời
gian và duy trì trạng thái tóc bóng mượt dễ chăm sóc.

Chuyên tâm chăm sóc da đầu,tạo nền tảng cho mái
tóc đẹp.

Phục hồi hư tổn với cách tiếp cận tiên tiến hơn.

+ Sử dụng các thành phần làm sạch có nguồn gốc từ thực vật theo
tính chất của làn da.

+ Công nghệ tiên tiến phát huy tác dụng đến từng ngọn tóc.

Tương tự như chăm sóc da, trong dầu gội được lựa chọn theo đặc điểm của da
đầu, có chứa thành phần làm sạch có nguồn gốc từ thực vật phù hợp với từng
loại da. Tìm kiếm một loại bọt lý tưởng mang đến cảm giác rửa sạch nhẹ nhàng
và loại bỏ bụi bẩn trên da đầu một cách sạch sẽ.

+ Công thức không chứa silicone, chăm sóc cho da đầu.

Chúng tôi tiếp tục phát triển các phương pháp tiếp cận cần thiết để khắc phục
các hư tổn, chẳng hạn như “tác dụng hỗn hợp chất xơ” và “kiểm soát tính kỵ
nước”, v.v..., cơ chế cung cấp thành phần chất xơ và thành phần lipid vào bên
trong tóc để bảo vệ.

+ Tăng cường độ bóng với hỗn hợp CMC có công thức thành phần
độc đáo.

Silicone giúp cải thiện độ mềm mượt của tóc và bảo vệ tóc hạn chế ma sát, cũng
có thể là nguyên nhân gây mùi và bết dính cho da đầu. Một mái tóc đẹp óng ả bắt
nguồn từ da đầu trông khỏe mạnh. Dầu gội và sản phẩm trị liệu cho da đầu
không chứa silicone, mang đến cảm giác dịu nhẹ trên da đầu.

Với cơ chế độc đáo kết hợp hỗn hợp chất béo CMC được tìm thấy trong tóc
khỏe với 3 loại chất béo tương tự, một công nghệ tái tạo cấu trúc tinh thể lỏng
có khả năng thẩm thấu và giữ nếp vượt trội, đồng thời ngăn ngừa nhiều loại hư
tổn, bao gồm cả lão hóa.

[Sự thay đổi cấu trúc và lượng nước của tóc theo thời gian]
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+ Khô sơ
+ Không có độ bóng
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+ Mượt mà
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Bên trong của tóc xoăn: Tính kỵ nước

Dầu gội
Dầu xả
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Khô hoàn toàn
< Biểu đồ phát họa >

IAU CELL CARE

IAU HOME CARE

IAU essence

Hệ thống liệu trình chăm sóc tóc đáp ứng
được mong đợi của Khách hàng với 1
quy trình - 3 chăm sóc hư tổn da đầu tóc - lão hóa.

Gội đầu đúng cách bằng bọt mịn như kem giúp
da đầu và cả tóc đều được tẩu trang. Các thành
phần chăm sóc làm tăng độ bóng đến ngọn tóc.
Dòng sản phẩm mà bạn có thể lựa chọn với sự
hoàn thiện của tóc và da đầu.

Tinh chất chăm sóc tóc giúp phục
hồi tóc hư tổn, tóc lão hóa và thể
hiện phong cách cá nhân riêng.

IAU Lycomint
Giúp da đầu lão hóa đang lo ngại vì bết
dính và mùi hôi trở nên sảng khoái dễ
chịu. Nhẹ nhàng loại bỏ bã nhờn cứng
đầu, bổ sung độ ẩm cho da đầu và tóc.

Làm cho kiểu tóc của bạn đẹp hơn,

Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và mái tóc,

đầy sắc thái tự nhiên và cá tính.

“IAU” giúp nuôi dưỡng vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp
trông tràn đầy sức sống.

Đề xuất cho những ai
Mặc dù cảm nhận được sự khó chăm sóc nhưng nó lại không gây ra hư tổn nhiều
như dùng phương pháp duỗi thẳng.
Muốn làm giảm độ phồng của mái tóc.Nhưng lại thích sự nhẹ nhàng tự nhiên.
Nếu bạn có mái tóc xù tự nhiên, bạn sẽ có thể nhìn thấy tóc hư tổn, khô ráp và
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Với mái tóc bóng mượt, dễ tạo kiểu bạn có thể thoải mái tạo các kiểu tóc đẹp yêu thích.

Dù có chăm sóc tóc kỹ lưỡng thế nào thì qua một thời gian tóc bạn sẽ bị thay đổi
do mất cân bằng của độ ẩm.

Để có “mái tóc óng ả” làm khách hàng cảm thấy hài lòng, không thể thiếu bước chăm
sóc từ da đầu, vốn là cơ sở cho một mái tóc đẹp. Dịch vụ chăm sóc tại salon và chăm sóc

Nếu biết cách chăm sóc để mái tóc được nuôi dưỡng mềm mượt tươi trẻ đến tận
ngọn tóc thì mái tóc xoăn tự nhiên không hẳn là điều tồi tệ.

tại nhà hằng ngày cung cấp nhiều thành phần chăm sóc cho cả tóc và da đầu, mang đến
cho bạn mái tóc dễ dàng trải nghiệm các thiết kế đa dạng. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm
chăm sóc tóc “IAU”, tập trung vào các tính năng cao cấp chỉ có ở salon, như là giải

Đặc tính của tóc xoăn tự nhiên và sự chăm sóc phù hợp

quyết tình trạng bết dính hay chăm sóc kết cấu theo thói quen đang có xu hướng nhu
cầu cao, v.v..., sẽ mang lại cho bạn cảm xúc bất tận từ mái tóc óng ả.

Tóc xoăn tự nhiên vì có cấu tạo sợi tóc khác với tóc thẳng, nên có đặc tính dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố rắc rối khác.
Thấu hiểu đặc tính đó, chúng tôi đưa ra một số lời khuyên chăm sóc tóc phù hợp cho bạn.

IAU : Vẻ đẹp rạng ngời không giới hạn
I inﬁnity Không giới hạn
AU aurum Vẻ đẹp rạng ngời

Những vấn đề thường gặp của tóc xoăn tự nhiên

Cách chăm sóc thích hợp cho tóc xoăn
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+ Trạng thái tóc dễ bị thay đổi do ảnh hưởng bởi
thành phần nước trong tóc.
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nguồn từ da đầu trông khỏe mạnh. Dầu gội và sản phẩm trị liệu cho da đầu
không chứa silicone, mang đến cảm giác dịu nhẹ trên da đầu.
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có khả năng thẩm thấu và giữ nếp vượt trội, đồng thời ngăn ngừa nhiều loại hư
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[Sự thay đổi cấu trúc và lượng nước của tóc theo thời gian]

Ẩm
+ Cứng
+ Khô sơ
+ Không có độ bóng

Bên ngoài của tóc xoăn:
Tính ưa nước

Trạng thái
lý tưởng

+ Phồng

+ Mềm mại
+ Ẩm mịn
+ Mượt mà
+ Óng ả

Khô
Bên trong của tóc xoăn: Tính kỵ nước

Dầu gội
Dầu xả

Trước khi khô

Khô hoàn toàn
< Biểu đồ phát họa >

IAU CELL CARE

IAU HOME CARE

IAU essence

Hệ thống liệu trình chăm sóc tóc đáp ứng
được mong đợi của Khách hàng với 1
quy trình - 3 chăm sóc hư tổn da đầu tóc - lão hóa.

Gội đầu đúng cách bằng bọt mịn như kem giúp
da đầu và cả tóc đều được tẩu trang. Các thành
phần chăm sóc làm tăng độ bóng đến ngọn tóc.
Dòng sản phẩm mà bạn có thể lựa chọn với sự
hoàn thiện của tóc và da đầu.

Tinh chất chăm sóc tóc giúp phục
hồi tóc hư tổn, tóc lão hóa và thể
hiện phong cách cá nhân riêng.

IAU Lycomint
Giúp da đầu lão hóa đang lo ngại vì bết
dính và mùi hôi trở nên sảng khoái dễ
chịu. Nhẹ nhàng loại bỏ bã nhờn cứng
đầu, bổ sung độ ẩm cho da đầu và tóc.

