


Hãy bảo vệ tóc cũng giống 
như cách bạn bảo vệ thiên nhiên.

Việc quý trọng sự tự nhiên của tóc, con người và trái 
đất là vấn đề quan trọng hơn hết.
Chúng tôi gọi ý tưởng đó là “Natural Hair Ism”.

Chuỗi “Natural Hair Soap & Treatment” là một chuỗi các sản phẩm chăm 
sóc tóc tự nhiên được lựa chọn bởi salon tóc chuyên nghiệp. Sản phẩm 
dầu gội được sử dụng là loại xà phòng có tính axit có hoạt tính bề mặt. 
Hơn nữa, chúng tôi sẽ chăm sóc tóc với các thành phần từ thiên nhiên 
như hoa, hạt cây và rong biển .



Vui lòng chọn dầu gội dựa trên tình trạng của tóc và da đầu,
và chọn dầu xả phù hợp với kiểu tóc yêu thích

Chúng tôi sẽ kết hợp các kiểu chăm sóc tùy
vào từng loại tóc khác nhau



Mềm mượt

MARIGOLD

Hoa cúc là loại hoa tỏa sắc vàng dưới ánh mặt 
trời. Nó được ưa chuộng tại Nam Âu là nơi 
xuất xứ của chúng, cũng như trên toàn thế 
giới, không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.

- Tinh dầu chiết xuất từ hoa cúc Calendula 
(Thành phần giúp se khít lỗ chân lông)

Thu nhỏ lỗ chân tóc và gội sạch cho mái tóc suôn 
mềm. Giúp loại bỏ dầu thừa trên da đầu mang lại 
một mái tóc bóng khỏe.

240ml, 720ml, 1000ml, 1600ml

Natural Hair Soap with MARIGOLD

Nhẹ nhàng, bồng bềnh

JOJOBA

Jojoba là loại cây có quả mọc hoang trên sa mạc. 
Loại quả nhỏ cỡ hạt dẻ, chứa loại dầu trong 
suốt, còn được gọi là : “Ngọc trong sa mạc”.

- Dầu Jojoba (Chứa thành phần dưỡng ẩm)

Đem lại cho bạn một mái tóc suôn mượt, 
bồng bềnh. Dành cho tóc khô xơ.

240ml, 720ml, 1000ml, 1600ml

Natural Hair Soap with JOJOBA



Lấp lánh

SEAWEED

Rong biển là loại thực vật mọc tự nhiên trong 
các đại dương trên toàn thế giới. Rong biển có 
khả năng hấp thụ rất nhiều dưỡng chất từ biển 
cả và tích trữ chúng. 

- Chiết xuất rong biển (Chứa các thành phần giữ ẩm)

Mang lại cho bạn mái tóc mềm mại, bóng mượt.
Giúp phục hồi tóc hư tổn.

240ml, 720ml, 1000ml, 1600ml

Natural Hair Soap with SEAWEED

Mang lại cảm giác dễ chịu

CYPRESS

Hinoki là loại cây được nhiều người Nhật yêu thích 
bởi khả năng đem lại sự ấm áp mềm mại cho da cùng 
hương thơm tươi mát của rừng cây. Nó cũng được 
biết đến với đặc tính kháng khuẩn cao, và đã được 
đưa vào cuộc sống của người dân từ xa xưa.

- Dầu cây tuyết tùng (Hinokitiol)
 (Hiệu quả trong việc ngăn ngừa gàu và chống ngứa)

Ngăn ngừa gàu và chống ngứa giữ cho da đầu luôn 
trông khỏe mạnh. Đối với các vấn đề về da đầu.

240ml, 720ml, 1000ml, 1600ml

Natural Hair Soap with CYPRESS



Mái tóc bóng mượt

RICE PROTEIN

Hạt gạo đã gắn bó với người Nhật từ thời xa 
xưa, và được xem là loại ngũ cốc rất tốt cho sức 
khỏe và làm đẹp. Mầm gạo chứa các thành 
phần giàu chất béo và vitamin.

- Chiết xuất dầu mầm gạo (Chứa các thành phần giữ ẩm)
- Sự thủy phân protein từ gạo (Chứa thành phần dưỡng ẩm)

Tăng cường độ ẩm cho tóc, dưỡng ẩm cho mái tóc 
suôn mềm bóng mượt.

140g, 720ml, 980ml, 1600ml

Natural Hair Treatment with RICE PROTEIN

Mái tóc có độ ẩm

EGG PROTEIN

Trứng giúp nuôi dưỡng sự sống bằng cách hấp 
thu những chất cần thiết vào trong vỏ. Lòng đỏ 
trứng thì chứa chất béo, lòng trắng trứng chứa 
chất đạm, không chỉ làm thức ăn mà nó còn 
được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực làm đẹp.

- Dầu lòng đỏ trứng (Chứa thành phần dưỡng ẩm)
- Protein Albumin (Thành phần giúp tóc mềm mại,đàn hồi)

Cung cấp độ ẩm cho tóc mang lại một mái tóc 
mềm mại, chắc khỏe.

140g, 260g

Natural Hair Treatment with EGG PROTEIN


