
پک استریتینگ موھای رنگ شده 

در میان ریبوکراتین ھای موجود در بازار ایران ، این محصول برای اولین بار در دو مدل موھای سالم و آسیب دیده فرموله و تولید شده است . 

این محصول در دو فاز A&B توانایی دارد ھم زمان که ساختار موھا را از مجعد یا فر به صاف شالقی دائمی تبدیل کند ، کوتیکول ھای آسیب دیده و کورتکس خشک مو را نیز ھیدراته نموده و احیا نماید . 

ترکیبات قدرتمند گیاھی موجود در این محصول می توانند به راحتی موھای خشک را ھیدراته نموده و از وزی مو جلوگیری نمایند . 

 

 

 

روش استفاده از این محصول بسیار ساده است با قدری تفاوت نسبت به سایر تراپی ھای مو ! این تفاوت در نحوه مواد گذاری و  

اتوکشی می باشد که شرح آن به اختصار تقدیم حضور می گردد: 

کاتالوگ محصوالت پردیس

معرفی : 

نحوه استفاده : 



1 -ھمواره برای استریتینگ کردن موھا ، الزم است سه مرتبه و ھر مرتبه 5 دقیقه موھا را با شامپو قبل به خوبی بشویید 

2 -درشستشوی موھا از چنگ زدن آنھا خوداری کرده و فقط بصورت دورانی موھا را در کف دو دست مالش دھید 

3 -پس از شستشو، موھا باید صد در صدخشک شوند برای اینکار از سشوار با باد نیمه گرم استفاده کنید 

4 -بر اساس نوع مو (طبیبعی و سالم یا رنگ شده و آسیب دیده)مواد فاز A خود را انتخاب نمایید 

5 -بر اساس حجم موھا ، تقسیم بندی آنھا را انجام دھید . برای اینکار حتما از گیره سوسماری استفاده نمایید 

6 -یک کاور بلند نایلونی به دور مشتری خود بکشید به شکلی که تمام گردن او را بپوشاند  

7 -موادگذاری ھر لت مو را از 15 میلیمتر مانده به ریشه ی مو انجام دھید . موھا را با برس رنگ بخوبی مواد بزنید و از  

کسر مواد در این کار خود داری نمایید.  

8 -حال موھا را با دستان خود به صورت طنابکشی ماساژ داده و محکم به سمت خود بکشید 

9 -این کار را از موھای پشت گردن آغاز نموده و پله پله به سمت باالتر بیایید 

10 -ھر لت مو را پس از ماساز کافی به سمت پایین کشیده و کامل صاف روی کاور نایلونی بخوابانید 

11 -برای افزایش سرعت در اینکار می توانید ھمزمان دو اپراتور اقدام به مواد گذاری نمایند 

12 -اگر موھا خیلی حجیم و بلند ھستند موھا را در دوبخش مجزا از صفر تا صد اجرا نمایید. دقت شود مویی بدون مواد نباشد 

13 -پس از اتمام مواد گذاری بدون پوشاندن موھا با کیسه پالستیکی ، باید منتظر اثرگذاری مواد فاز A روی آنھا باشید . برای  

اینکه بتوانید اثر مواد را متوجه شوید به سه نشانه توجه کنید: الف / تغییر رنگ مواد از سفید به نخودی , ب/ باز شدن یک  

پرده رنگ موھا , ج/ تست گره 

14 -تست گره به تنھایی پاسخگوی این مھم نیست . بارھا دیده شده موھا دچار کشسانی شده اما ھمچنان تست گره جواب نداده  

است 

15 -پس از اطمینان از عملکرد فاز A اقدام به شستشوی موھا کنید. شستن موھا در این بخش بسیار حساس و خاص است . موھا  

را بصورت صاف در سرشوی قرارداده و از باال به پایین آبکشی نمایید . انگشتان خود را مانند چنگال در موھا ببرید و آب  

بریزید . به ھیچ عنوان نباید موھا را شامپو زده یا مالش دھید . بقدری آب بریزید و انگشتان خود را در موھا بکشید تا در  

موھا آب زرد رنگی نماند . در این حالت شستشو را پایان داده و با حوله به صورت ساندویچی موھا را بپوشانید و به آرامی  

بفشارید تا آبگیری شود . به ھیچ عنوان نباید موھا را بپیچانید. 

16 -در این بخش یک براشینگ نرم انجام داده و موھا را رو به پایین و بدون زاویه و کامل صاف و خشک نمایید. 

17-موھا آماده ی اتوکشی ھستند لیکن نباید آنھا را با گیره تقسیم بندی نمایید . یک دستیار در کنار شما نقش نگھداری موھا را  

ایفا نموده و شما لت به لت اتوکشی کنید . اگر براشینگ خوبی انجام داده باشید عملیات اتوکشی شما خیلی سریع پایان  

می یابد. 

18-موھا را کنترل کنید به شکلی که احیا و صافی صد در صد را در ھمه ی نقاط آن ببینید سخت ترین بخش موھا برای این کار  



حاشیه ی گوش ھا ھستند که باید با حوصله بیشتری آنرا انجام دھید 

19 -درجه اتوی خود را در 180 تا 200 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید . حرارت بیش از این موجب خشکی موھا میگردد 

20 -بعد از اتو کشی به مدت 5 دقیقه صبر کنید تا موھا خنک شوند و پس از آن موھا را به شکل مواد گذاری اولیه ، با مواد فاز  

B آغشته نموده و به مدت 20 دقیقه استراحت بدھید .معموال این زمان بسته به زمان استراحت مواد فاز A می تواند به 40 دقیقه نیز برسد. پس از این مدت می توانید موھا را بشویید و براشینگ نمایید .

موھا در  

این وضعیت صاف دائمی شده و بصورت صد در صد احیا شده اند . 

 

نکات مھم :  

- بھتر است برای حفظ احیای موھا ، ھمواره از شامپوی بدون سولفات کراتینه و ماسک کراتینه استفاده نمایید .  

- الزم است ھر سه ماه یکبار موھا ریشه گیری شوند. 

- از رنگ نمودن موھا تا سه ماه پس از استریتینگ خودداری گردد. 

- این مواد قرنطینه ندارد پس با خیال راحت استحمام نموده لیکن شامپوی بدون سولفات کراتینه و ماسک کراتینه فراموش نشود. 

- ھر ھفته 2 بار موھای خود را خارج از حمام به مدت 30 دقیقه با ماسک کراتینه مخصوص آغشته کنید. 

- یک روز درمیان موھا را با شامپوکراتینه بشویید و ھر بار دو مرتبه شامپو نمایید. 

توجه داشته باشید تنھا تفاوت استریتینگ کردن موھا در نوع موھا بوده وباید توجه داشته باشید اگر مویی قبال رنگ شده و از رنگ آن ماه ھا ھم گذشته باشد حتما باید از مواد ویژه موھای رنگ شده

استفاده نمایید . در بخش انتظار عملکرد مواد فاز A و سرعت عملکرد مواد به جنس موھا بستگی دارد . چنانچه موی فر و ضخیمی روبروی شماست احتمال رسیدن زمان انتظار شما به 2 ساعت ھم وجود دارد

که به ھمین منوال زمان انتظار مواد فاز B نیز تا 40 دقیقه افزایش می یابد.



پک مراقبت از مو لوزاف 

ماسک موی کراتینه و اورژانسی لوزاف 

 

چه کسانی ماسک کراتینه اورژانسی لوزاف را مصرف کنند؟ 

- افرادی که به ھر دلیلی تمایل به کراتینه کردن موھا ندارند 

- افرادی که موھا را تراپی نموده اند 

- افرادی که بصورت ژنتیکی دارای موی وز و خشن ھستند 

- افرادی که دارای خشکی مو و موخوره مکرر می شوند 

- دخترخانم ھای زیر 16 سال که نمی توانند موی خود را کراتین نمایند 

- بانوان در دوره بارداری و یا شیردھی که باید از مواد شیمیایی مثل فورمالدئید دور باشند 

 

شامپوی کراتینه بدون سولفات  

 

چه کسانی باید از شامپو کراتینه بدون سولفات و پارابن استفاده کنند؟ 

معرفی : 



- افرادی دارای پوست حساس یا دارای بیماری ھای پوستی مثل اگزاما و پستوریازیس 

- افرادی که موی وز یا خشک دارند 

- افرادی که موی دکلره و رنگ شده دارند 

- افرادی که موی خود را کراتین ، ریبو کراتین ، ریباندینگ ، پلکس و ... کرده اند 

فواید استفاده از شامپو بدون سولفات و پارابن لوزاف 

- حفظ چربی طبیعی موھا که برای طراوت و شادابی این عضو بدن بسیار حیاتی است 

- حفظ موثر رطوبت مو 

- کاھش تحریکات و التھابات پوستی 

- حفظ رنگ مو 

- بی خطر برای محیط زیست 

- مناسب برای افراد دارای پوست سر و بدن حساس 

- بدون سوزش و حساسیت برای چشم 

- مناسب برای انواع مو 

 

روش استفاده از ماسک موی لوزاف: 

-ھر ھفته دو بار مصرف شود. 

-ابتدا موھا را با شامپو کراتینه بدون سولفات لوزاف کامال شسته و تمیز نمایید. 

-سپس با حوله کامال موھا را خشک نمایید به طوری که رطبت در مو ھا باقی بماند.

-مقداری از ماسک برداشته و موھا را کامال به مواد آغشته نمایید.(بستگی به اندازه مو و حجم مو دارد) 

-به وسیله یک شانه دندانه درشت موھا را به آرامی شانه نمایید تا ماسک به طور یکنواخت روی تمام سطوح مو پخش گردد. 

-این ماسک به ھبچ عنوان نیاز به شستشو ندارد. 

 

نحوه استفاده از شامپو کراتینه لوزاف: 

این شامپو بصورت یک روز در میان برای استحمام استفاده کنید . 

قبل از مصرف شامپو را خوب تکان بدھید. 

موھای خود را آب ولرم روبه سرد با شامپو بشویید . 

نحوه استفاده : 



در ھر استحمام دو مرتبه موھا را شامپوکراتینه کنید  

ھر مرتبه با حوصله به مدت ۴ دقیقه موھا و پوست سر را با شامپو ماساژ دھید تا عاری از ھر ماده زائد گردند. 

با توجه به اینکه این شامپو حاوی 2 درصد کراتین غنی شده می باشد نیازی به نرم کننده پس از استفاده نمی باشد.

اتو موی بخار حرفه ای لوزند 

اتوبخار حرفه ای لوزند با طراحی خاص خود و کیفیت باال, کامال مناسب برای کراتین درمانی و ریباندینگ می باشد که مورد استفاده سالن ھا و افراد حرفه ای است 

  :LOSSEND ویژگیھای اتو بخار حرفه ای •

صفحه ی سرامیکی و پھن با سنگ ترومالین 

قابلیت تنظیم روی حالت بخار و بدون بخار 

صفحه نمایش دیجیتال 

قابلیت تنظیم روی 6 درجه حرارت ثابت برای کاربردھای متفاوت 

کابل 2.5 متری نسوز با قابلیت چرخش 360 درجه 

بدون نوسان حرارت و قابلیت تنظیم از 150تا 235 درجه سانتی گرارد 

تایمر خاموشی خودکار پس از یک ساعت 

دارای LED کنترل دمای باالی 235 درجه  

معرفی : 



داراری مخزن آب 

داراری 5 منفذ بخار 

قابلیت تنظیم بخار روی 3 حالت 

دارای کلید قفل پلیت 

دارای کلید قفل صفحه نمایش 

بدنه و اجزا مقاوم در برابر حرارت 

قابلیت کارکرد با دو ولتاژ متفاوت برای استفاده در سفر 

کلید ON/OFF ھمراه با LED برای درجه حرارت ھای مختلف 

دارای 18 ماه گارانتی طالیی ھمراه با کارت گارانتی

پک استریتینگ موھای طبیعی 

در میان ریبوکراتین ھای موجود در بازار ایران ، این محصول برای اولین بار در دو مدل موھای سالم و آسیب دیده فرموله و تولید شده است . 

این محصول در دو فاز A&B توانایی دارد ھم زمان که ساختار موھا را از مجعد یا فر به صاف شالقی دائمی تبدیل کند ، کوتیکول ھای آسیب دیده و کورتکس خشک مو را نیز ھیدراته نموده و احیا نماید . 

نحوه استفاده : 

معرفی : 



ترکیبات قدرتمند گیاھی موجود در این محصول می توانند به راحتی موھای خشک را ھیدراته نموده و از وزی مو جلوگیری نمایند . 

 

 

 

روش استفاده از این محصول بسیار ساده است با قدری تفاوت نسبت به سایر تراپی ھای مو ! این تفاوت در نحوه مواد گذاری و  

اتوکشی می باشد که شرح آن به اختصار تقدیم حضور می گردد: 

1 -ھمواره برای استریتینگ کردن موھا ، الزم است سه مرتبه و ھر مرتبه 5 دقیقه موھا را با شامپو قبل به خوبی بشویید 

2 -درشستشوی موھا از چنگ زدن آنھا خوداری کرده و فقط بصورت دورانی موھا را در کف دو دست مالش دھید 

3 -پس از شستشو، موھا باید صد در صدخشک شوند برای اینکار از سشوار با باد نیمه گرم استفاده کنید 

4 -بر اساس نوع مو (طبیبعی و سالم یا رنگ شده و آسیب دیده)مواد فاز A خود را انتخاب نمایید 

5 -بر اساس حجم موھا ، تقسیم بندی آنھا را انجام دھید . برای اینکار حتما از گیره سوسماری استفاده نمایید 

6 -یک کاور بلند نایلونی به دور مشتری خود بکشید به شکلی که تمام گردن او را بپوشاند  

7 -موادگذاری ھر لت مو را از 15 میلیمتر مانده به ریشه ی مو انجام دھید . موھا را با برس رنگ بخوبی مواد بزنید و از  

کسر مواد در این کار خود داری نمایید.  

8 -حال موھا را با دستان خود به صورت طنابکشی ماساژ داده و محکم به سمت خود بکشید 

9 -این کار را از موھای پشت گردن آغاز نموده و پله پله به سمت باالتر بیایید 

10 -ھر لت مو را پس از ماساز کافی به سمت پایین کشیده و کامل صاف روی کاور نایلونی بخوابانید 

11 -برای افزایش سرعت در اینکار می توانید ھمزمان دو اپراتور اقدام به مواد گذاری نمایند 

12 -اگر موھا خیلی حجیم و بلند ھستند موھا را در دوبخش مجزا از صفر تا صد اجرا نمایید. دقت شود مویی بدون مواد نباشد 

13 -پس از اتمام مواد گذاری بدون پوشاندن موھا با کیسه پالستیکی ، باید منتظر اثرگذاری مواد فاز A روی آنھا باشید . برای  

اینکه بتوانید اثر مواد را متوجه شوید به سه نشانه توجه کنید: الف / تغییر رنگ مواد از سفید به نخودی , ب/ باز شدن یک  

پرده رنگ موھا , ج/ تست گره 

14 -تست گره به تنھایی پاسخگوی این مھم نیست . بارھا دیده شده موھا دچار کشسانی شده اما ھمچنان تست گره جواب نداده  

است 

15 -پس از اطمینان از عملکرد فاز A اقدام به شستشوی موھا کنید. شستن موھا در این بخش بسیار حساس و خاص است . موھا  

را بصورت صاف در سرشوی قرارداده و از باال به پایین آبکشی نمایید . انگشتان خود را مانند چنگال در موھا ببرید و آب  

نحوه استفاده : 



بریزید . به ھیچ عنوان نباید موھا را شامپو زده یا مالش دھید . بقدری آب بریزید و انگشتان خود را در موھا بکشید تا در  

موھا آب زرد رنگی نماند . در این حالت شستشو را پایان داده و با حوله به صورت ساندویچی موھا را بپوشانید و به آرامی  

بفشارید تا آبگیری شود . به ھیچ عنوان نباید موھا را بپیچانید. 

16 -در این بخش یک براشینگ نرم انجام داده و موھا را رو به پایین و بدون زاویه و کامل صاف و خشک نمایید. 

17-موھا آماده ی اتوکشی ھستند لیکن نباید آنھا را با گیره تقسیم بندی نمایید . یک دستیار در کنار شما نقش نگھداری موھا را  

ایفا نموده و شما لت به لت اتوکشی کنید . اگر براشینگ خوبی انجام داده باشید عملیات اتوکشی شما خیلی سریع پایان  

می یابد. 

18-موھا را کنترل کنید به شکلی که احیا و صافی صد در صد را در ھمه ی نقاط آن ببینید سخت ترین بخش موھا برای این کار  

حاشیه ی گوش ھا ھستند که باید با حوصله بیشتری آنرا انجام دھید 

19 -درجه اتوی خود را در 180 تا 200 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید . حرارت بیش از این موجب خشکی موھا میگردد 

20 -بعد از اتو کشی به مدت 5 دقیقه صبر کنید تا موھا خنک شوند و پس از آن موھا را به شکل مواد گذاری اولیه ، با مواد فاز  

B آغشته نموده و به مدت 20 دقیقه استراحت بدھید .معموال این زمان بسته به زمان استراحت مواد فاز A می تواند به 40 دقیقه نیز برسد. پس از این مدت می توانید موھا را بشویید و براشینگ نمایید .

موھا در  

این وضعیت صاف دائمی شده و بصورت صد در صد احیا شده اند . 

 

نکات مھم :  

- بھتر است برای حفظ احیای موھا ، ھمواره از شامپوی بدون سولفات کراتینه و ماسک کراتینه استفاده نمایید .  

- الزم است ھر سه ماه یکبار موھا ریشه گیری شوند. 

- از رنگ نمودن موھا تا سه ماه پس از استریتینگ خودداری گردد. 

- این مواد قرنطینه ندارد پس با خیال راحت استحمام نموده لیکن شامپوی بدون سولفات کراتینه و ماسک کراتینه فراموش نشود. 

- ھر ھفته 2 بار موھای خود را خارج از حمام به مدت 30 دقیقه با ماسک کراتینه مخصوص آغشته کنید. 

- یک روز درمیان موھا را با شامپوکراتینه بشویید و ھر بار دو مرتبه شامپو نمایید. 

توجه داشته باشید تنھا تفاوت استریتینگ کردن موھا در نوع موھا بوده وباید توجه داشته باشید اگر مویی قبال رنگ شده و از رنگ آن ماه ھا ھم گذشته باشد حتما باید از مواد ویژه موھای رنگ شده

استفاده نمایید . در بخش انتظار عملکرد مواد فاز A و سرعت عملکرد مواد به جنس موھا بستگی دارد . چنانچه موی فر و ضخیمی روبروی شماست احتمال رسیدن زمان انتظار شما به 2 ساعت ھم وجود دارد

که به ھمین منوال زمان انتظار مواد فاز B نیز تا 40 دقیقه افزایش می یابد.



اتومو فوق حرفه ای با برس دو فک لوزند 

اتو مو فوق حرفه ای LOSSEND مدل CO-40 محصول اورجینال کشور برزیل میباشد که با گارانتی 18ماھه ھمراه با کارت گارانتی خدمت شما مشتریان عزیز تقدیم می شود . 

 

این محصول از محبوب ترین و حرفه ای ترین اتو برای مو ھست که به صورت تخصصی برای کار کراتین ، ریباندینگ و … تولید شده است . 

 

اتو مو LOSSEND مدل CO-40 سبک و خوش دست می باشد و از این رو برای کارھای طوالنی مثل کراتین تراپی بسیار مناسب است ھمچنین دارای صفحات تیتانیوم با تکنولوژی خاص می باشد که با ظرفیت

دمایی 130درجه تا 230 درجه واقعی را برای شما تضمین می کند . 

 

اتو مو LOSSEND مدل CO-40 صفحه ای کامال مقاومت در برابر سایش دارد ، درآزمایش ھا بیش از 100000 مرتبه اتو مورد سایش قرار گرفت و این اتو بدون مشکل به کار خودش ادامه داد. 

 

دمایی که این اتو ارایه می دھد ثابت و بدون خاموشی است و در این سطح قیمتی ویژگی بسیار خوب و مناسبی برای کار کراتین تراپی می باشد . بسیاری از اتوموھا در دمای 230 درجه به صورت اتوماتیک اتو

خاموش می شود و دوباره به دمای 230 درجه می رسد که از آسیب دیدگی اتو مو جلوگیری شود و ھمین موضوع باعث درست نتیجه ندادن کار کراتین تراپی خواھد شد . 

 

صفحات شناور جھت گرم شدن یکنواخت تمام قسمتھای صفحه از ویژگی بارز این اتو می باشد . 

معرفی : 



 

سرعت گرم شدن این اتو بسیار باال است و تا دمای 230 درجه را پوشش می دھد و با کابل 2 متری و با قابلیت چرخش 360 درجه و صفحه نمایشگر دیجیتال دسترسی و کارکردی آسان را به شما می دھد . 

 

 در باره این اتو نوشت: “من بیش از 2 سال است که این اتو مو را دارم و ھنوز ھم معجزه می کند. موھا را براق و براق می کند ، به مو آسیب نمی رساند و استفاده از آن آسان است. این تنھا
ً
یک مشتری اخیرا

برند اتومویی است که استفاده می کنم و کامال ارزشش را داشت . 

 

(IRT فناوری). زمان رسیدن به حداکثر دما در این اتو مو حداکثر 20 ثانیه می باشد و این از ویژگی ھای فوق العاده این اتو است

ابتدا از الیه ھای پایینی مو و دسته ھای کوچک، شروع کنید. این دسته ھا نباید بیشتر از ۵ سانتی متر ضخامت داشته باشند. 

اگر دسته ھای بزرگی از مو جدا کنید، حرارت به الیه ھای زیرین آن نمی رسد و صاف نمی شود. دسته ھای خیلی نازک ھم جدا نکنید چون باعث می شود حرارت زیادی به موھا وارد شود. 

دسته ای که جدا کرده اید، بین دو قسمت اتو مو قرار دھید. 

اتو را تا جایی که می توانید نزدیک به ریشه مو، روی موھا قرار دھید و به آرامی آن را به طرف نوک موھا بکشید. حرکت دست شما باید آرام و بدون کشیدن مو باشد. 

این مراحل را برای ھمه دسته ھای مو در الیه زیرین انجام دھید. سپس الیه میانی و الیه باالیی را اتو بکشید. 

اگر موی شما با این حرارت، صاف نشد، دمای اتو را کمی باالتر ببرید. اتو کشیدن را چند بار پشت سر ھم روی یک دسته از مو تکرار نکنید چون باعث آسیب رسیدن به مو می شود. 

بلند شدن بخار از موھا موقع اتو کشیدن، تا حدی طبیعی است ولی دود کردن موھا، طبیعی نیست و باید اتو کشیدن مو را متوقف کنید. 

نکات مھم در مورد اتو کشیدن مو: 

مراقب دمای اتو باشید. اگر موھای نازک و شکننده دارید، از دماھای پایین تر شروع کنید. 

حتما موھای خود را دسته بندی کنید و دسته ھای خیلی نازک یا خیلی ضخیم از موھا جدا نکنید. 

بعد از اتو کشیدن مو از محصوالت مرتبط با حفاظت از مو، مثل سرم ھا و اسپرھای مخصوص استفاده کنید. این محصوالت در واقع روش ھای مراقبت از مو محسوب می شوند و درخشندگی آن را بیشتر

می کنند. ھمچنین، باعث کاھش وز مو می شوند

نحوه استفاده : 



نانو استیم ۶ اشعه بی سیم (ھیدروژن تراپی) 

نانواستیم بیسیم شش اشعه (ھیدروژن رسان) 

نانواستیم بیسیم شش اشعه (ھیدروژن رسان) دستگاھی بی نظیر و با کیفیت برای پاشیدن کراتین و رنگ و مواد مو است.این دستگاه مواد مو را به راحتی و به صورت یکسان به تمام قسمت ھای مو

اسپری نموده و پخش می نماید و باعث می شود تا دیگر مواد کراتینه و رنگ و دکلره با دستانتان در تماس نباشند و از مضرات این مواد دور بمانید. ھمچنین استفاده از دستکش، حین کار با مواد مو، راحتی

کار را سلب می کند. کراتین پاش نانو استیم گان این مشکالت را از بین می برد. 

 

ویژگی نانواستیم بیسیم شش اشعه (ھیدروژن رسان) 

این محصول با گرما ماندگاری محصوالت مراقبتی مو مثل کراتین ، ریباندینگ ، بوتاکس یا رنگ و دکلره را بسیار بیشتر میکند و باعث ثبات بیشتر می شود 

با آبرسانی به مو باعث از بین بردن یون ھای منفی و رایحه ھای مرده مو شده و زمان عملیاتی ترمیمی و رنگ کردن و … کوتاه می کند 

سه حالت پیش فرض برای سه نوع مو (موھای آسیب دیده، موھای چرب، موھای معمولی) 

بخور گرم و سرد که مقدار و حرارت آن قابل تنظیم است. 

دمای آن از 50 تا 70 درجه قابل تنظیم است 

قابلیت حمل و قرارگیری روی میز کار 

آماده کردن ساقه مو برای پذیرش مواد 

معرفی : 



افزایش گردش خون در اسکالپ سر 

پاکسازی و جرم گیری مو 

جذب رطوبت با اشعه بلوری 

گرمایش مولکولی قابل تنظیم 

بخاردھی و اکسیژن رسانی باال 

رفع ریزش مو 

درخشندگی مو 

رفع شوره مو

مقداری آب جوشانده و سپس سرد کنید و آب را در دستگاه نانو اسپری مو ریخته و از آن استفاده نمایید. 

چرا که آب نجوشیده به مرور باعث گرفتن روزنه ھای دستگاه می شود. 

دقت کنید، مایعی که باید در این دستگاه استفاده شود فقط آب می باشد و الزم به ذکر است که کاربردھای این دستگاه درمانی ھم می باشد. 

شما قبل و بعد فرایندھای شیمیایی مانند کراتین ریباندینگ ، بوتاکس ، رنگ و دکلره از این دستگاه استفاده کنید.

شامپو روزانه کراتیه لوزاف (بدون سولفات) 

نحوه استفاده : 



یکی از مھمترین شوینده ھای درمانی در صنعت تولید محصوالت مراقبتی مو ، شامپوی کراتینه بدون سولفات است . برای اینکه این محصول را بھتربشناسیم الزم است در ابتدا سولفات را معرفی نماییم. 

سولفات چیست ؟  

سولفات حاصل واکنش نوعی ماده شیمیایی و ایجاد نمک سولفاته آن است . انواع مختلفی از سولفات وجود دارد که بصورت وسیع در صنایع مختلف از آنھا استفاده می شود . رایج ترین سولفات که در

محصوالت مراقبت از مو استفاده می شود سدیم لوریل سولفات (SLS) و سدیم لورت سولفات (SLES) است که از وازلین و روغن ھای گیاھی تولید می شوند. 

چرا در شامپو از سولفات استفاده می شود ؟ 

اغلب مردم باور دارند ھر چه قدرت کف کنندگی شامپو بیشتر باشد قدرت پاک کنندگی آن نیز بیشتر خواھد بود . سولفات ھمان ماده ای است که قدرت ایجاد کف شامپو را افزایش می دھد . در واقع این

ماده سورفکتانت قویی است که ھم چربی و ھم آب را به خود جذب می نماید. یعنی یک ملوکول به چربی و دیگری به آب می چسبند . زمانی که موھا با کف حاصله از شامپو شسته می شود ، در این حالت

چربی متصل شده به سولفات ھا نیز با آب شسته می شود. 

معایب سولفات در شامپو 

یکی از مھمترین این عیوب قدرت باالی تمیزکنندگی سولفات است که باعث می شود تمام چربی ھای مو زدوده شده و به مرور موجب خشکی موھا می گردد در صورتیکه موھا قدری نیاز به آب و چربی

داشته تا بتوانند طراوت خود را حفظ کنند. 

متاسفانه دیده شده سولفات رطوبت مو را بیش از حد از بین می برد و منجر به خشک شدن موھا می گردد در واقع این ماده پوست سر را خشک و آن را مستعد تحریک شدن می نماید. 

شامپوی بدون سولفات کراتینه لوزاف 

در ترکیبات تولیدی این مدل شامپو فرآیندی بوجود آمده تا موھای آسیب دیده و حساس یا کراتینه شده بدون کمترین آسیب از این شوینده ، پاک و تمیزشوند . قطعا در ابتدای مصرف شاید با تفاوت ھایی

مثل زمان بیشتر برای کف کنندگی و کف کمتر و یا مصرف مقدار بیشتری از شامپو برای شستشو مواجه شوید یا اینکه وقت بیشتری را برای پاک نمودن موھا صرف نمایید.مطمئن باشید اگر به شکل صحیح

از این محصول استفاده نمایید قطعا بھترین نتیجه را خواھید گرفت.تاکید می شود از این شامپو بصورت یک روز در میان برای استحمام استفاده نموده و موھای خود را با آب ولرم روبه سرد بشویید . در ھر

استحمام دو مرتبه موھا را شامپوکراتینه کنید و ھر مرتبه با حوصله به مدت 4 دقیقه موھا و پوست سر را با شامپو ماساژ دھید تا عاری از ھر ماده زائد گردند. 

موھای خیلی چرب و دارای شوره 

اگر موی شما کراتینه شده ولی چرب و دارای شوره است و فکر می کنید راھی بجز استفاده از شامپوی سولفات دار ندارید الزم است بدانید شامپوھای خوبی در این حوزه است که می توانید در کنار شامپوی

کراتینه استفاده کنید . به این شکل که چون اصل شستشو و پاکیزگی مو را با شامپو کراتینه انجام می دھید ، در ھفته یکبار می توانید برای کنترل چربی مو یا درمان شوره آن از شامپوی مخصوص استفاده

نمایید 

در طراحی و ساخت شامپوی بدون سولفات لوزآف ، پارابن نیز که یک مواد نگھدارنده تولیدات بھداشتی بوده و دارای خطرات زیست محیطی است ، حذف شده و مصرف کننده می تواند با آرامش از این شامپو

و کراتین موجود در آن به موھای خود طراوت بخشد و آنھا را احیا شده نگاه دارد. 

چه کسانی باید از شامپو کراتینه بدون سولفات و پارابن استفاده کنند؟ 

- افرادی دارای پوست حساس یا دارای بیماری ھای پوستی مثل اگزاما و پستوریازیس 

- افرادی که موی وز یا خشک دارند 

معرفی : 



- افرادی که موی دکلره و رنگ شده دارند 

- افرادی که موی خود را کراتین ، ریبو کراتین ، ریباندینگ ، پلکس و ... کرده اند 

فواید استفاده از شامپو بدون سولفات و پارابن لوزاف 

- حفظ چربی طبیعی موھا که برای طراوت و شادابی این عضو بدن بسیار حیاتی است 

- حفظ موثر رطوبت مو 

- کاھش تحریکات و التھابات پوستی 

- حفظ رنگ مو 

- بی خطر برای محیط زیست 

- مناسب برای افراد دارای پوست سر و بدن حساس 

- مناسب برای انواع مو 

این شامپو بصورت یک روز در میان برای استحمام استفاده کنید . 

قبل از مصرف شامپو را خوب تکان بدھید. 

موھای خود را با آب ولرم روبه سرد با شامپو بشویید . 

در ھر استحمام دو مرتبه موھا را شامپوکراتینه کنید  

ھر مرتبه با حوصله به مدت 4 دقیقه موھا و پوست سر را با شامپو ماساژ دھید تا عاری از ھر ماده زائد گردند. 

با توجه به اینکه این شامپو حاوی 2 درصد کراتین غنی شده می باشد نیازی به نرم کننده پس از استفاده از شامپو نمی باشد.

نحوه استفاده : 



نانواستیم ۸ اشعه بی سیم (ھیدروژن تراپی) 

دستگاه ھیدروژن رسان پرتابل ( nano steam ) یا ھمان نانو استیم دستگاھی است که تحت فشار ۳/۳ اتمسفر تک مولکولھای آب را به قطر ۰/۲۶ نانومتر تبدیل میکند و با گرمای بخار و آنیون سازی قوی

خود در کوتیکول و کورتکس مو به قطر یک نانومتر نفوذ کرده و به ھمراه گرما ماندگاری محصوالت مراقبتی مو مثل کراتین ، ریباندینگ ، بوتاکس یا رنگ و دکلره را بسیار بیشتر میکند و باعث ثبات بیشتر

می شود ، این دستگاه با آبرسانی به مو باعث از بین بردن یون ھای منفی و رایحه ھای مرده مو میشود و زمان عملیاتی ترمیمی و رنگ کردن و … بسیار کوتاه می کند . 

 

مشخصات و ویژگی ھا 

قابلیت حمل و قرارگیری روی میز کار 

این دستگاه پرتابل بوده و بدون کابل برق میباشد 

شارژ این محصول توسط کابل usb انجام میشود و دارای باطری 1500 میلی آمپر میباشد 

پاکسازی و جرم گیری مو 

آماده کردن ساقه مو برای پذیرش مواد 

ریز مولکول کردن ذرات آب در مقیاس نانو 

ھیدراته و آبرسانی و اکسیژن رسانی مو 

یونیزاسیون مو 

معرفی : 



افزایش گردش خون در اسکالپ سر 

جذب رطوبت با اشعه بلوری 

گرمایش مولکولی قابل تنظیم 

دارای نور مادون قرمز و ماورای بنفش 

بخاردھی و اکسیژن رسانی باال 

بخور گرم و سرد که مقدار و حرارت آن قابل تنظیم است. 

سه حالت پیش فرض برای سه نوع مو (موھای آسیب دیده، موھای چرب، موھای معمولی) 

دمای آن از 50 تا 70 درجه قابل تنظیم است 

در مراحل رنگ و تراپی باعث جذب سریعتر و بھتر و ماندگاری آن می شود. 

نفوذ ذرات نانو آب داخل بافت مو 

رفع ریزش مو، درخشندگی مو، رفع شوره مو 

اکسیداسیون و پاکسازی مو 

13 وات قدرت خروجی 

۵00 میلی لیتر ظرفیت مخزن 

شارژدھی برای 3 ساعت کار 

دارای بدنه قوی از پالستیک فشرده 

موتور بزرگ و پرتوان ( در بازار نمونه ھای موتور با قدرت پایین را با قیمت باالتر میفروشند) 

دارای ھشت اشعه 

 

مقداری آب جوشانده و سپس سرد کنید و آب را در دستگاه نانو اسپری مو ریخته و از آن استفاده نمایید. 

چرا که آب نجوشیده به مرور باعث گرفتن روزنه ھای دستگاه می شود. 

دقت کنید، مایعی که باید در این دستگاه استفاده شود فقط آب می باشد و الزم به ذکر است که کاربردھای این دستگاه درمانی ھم می باشد. 

شما قبل و بعد فرایندھای شیمیایی مانند کراتین ریباندینگ ، بوتاکس ، رنگ و دکلره از این دستگاه استفاده کنید.

نحوه استفاده : 



ک لوزند
َ
ُبرس دو ف 

 Refractorory wooden brush

در تمامی تراپی ھای مو اعم از کراتین تراپی ، کالژن تراپی ، آرژنین تراپی ، ریباندینگ و ... با توجه به اینکه موھا به بخش ھای مختلف تقسیم شده و لت به لت اتو می شوند ، الزم است ابزاری وجود داشته

باشد تا اپراتور یا آرایشگر بتواند با تسلط کامل اقدام به عملیات اتوکشی نماید. برای این منظور برآن شدیم تا این ابزار کاربردی را بامتریال و کیفیت با ال تولید نماییم. 

 

برس ھای موجود در بازار اغلب نسوز نبوده و با انتقال حرارت به الیاف آنھا ، ذوب یا تغییر شکل می دھند که ھمین موضوع باعث آسیب بیشتر مو خواھد بود . 

 

برس دو فک LOSSEND با الیاف مسلح پلی کربنات ، مقاوم به حرارت تا 750 درجه سانتیگراد ، کامال نسوز بوده و بدنه چوبی که از درخت راش دارد آنرا بسیار سبک کرده است. 

 

با این ابزار به ظاھر ساده اما کامال تکنیکال ، ھنگام عملیات اتوکشی درانواع ترا پی مو ، بدون اینکه آرایشگر از حرارت اتو کالفه شده یا آسیب ببیند ، موھا نیز در میان الیاف برس دو فک قرار گرفته و

حرارت به محیط تمامی تارھا می رسد و از چسبندگی جلوگیری می کند . ھمچنین چون اغلب آرایشگرھا ھنگام اتوکشی از دستکش استفاده نمی کنند ، با این وسیله از انتقال احتمالی امالح موجود در رطوبت

دستان اپراتور به موھای درحال ترا پی جلوگیری می شود.

معرفی : 

نحوه استفاده : 



اتو مو حرفه ای ویبره دار لوزند 

 

 IRON HAIR LOSSEND

اتو موی «LOSSEND » دارای موتور لرزشی و صفحه ھای تمام نانو تیتانیوم است. موتور لرزشی به کار رفته در آ ن با بسته شدن ھر دو فک با سرعت 7000 نوسان در دقیقه شروع به لرزیدن می کند.  

این لرزش باعث میگردد اثر پرس اتو روی موھا در شرایط حداکثری قرارگرفته و عملیات اتوکشی را دقیق تر و کوتاه تر نماید . 

البته میتوان عملکرد لرزشی را توسط دکمه میان دو فک خاموش کرد.  

صفحات اتو از جنس نانو تیتانیوم بوده که باالترین قابلت انتقال حرارت را دارند . 

این اتو دارای ۴۸۰ درجه فارنھایت ھست که ھمزمان امکان تبدیل به ۲۵۰ درجه سانتی گراد را دارد. 

دارای 18 ماه گارانتی طالیی ھمراه با کارت گارانتی

ابتدا از الیه ھای پایینی مو و دسته ھای کوچک، شروع کنید. این دسته ھا نباید بیشتر از ۵ سانتی متر ضخامت داشته باشند. 

اگر دسته ھای بزرگی از مو جدا کنید، حرارت به الیه ھای زیرین آن نمی رسد و صاف نمی شود. دسته ھای خیلی نازک ھم جدا نکنید چون باعث می شود حرارت زیادی به موھا وارد شود. 

دسته ای که جدا کرده اید، بین دو قسمت اتو مو قرار دھید. 

معرفی : 

نحوه استفاده : 



اتو را تا جایی که می توانید نزدیک به ریشه مو، روی موھا قرار دھید و به آرامی آن را به طرف نوک موھا بکشید. حرکت دست شما باید آرام و بدون کشیدن مو باشد. 

این مراحل را برای ھمه دسته ھای مو در الیه زیرین انجام دھید. سپس الیه میانی و الیه باالیی را اتو بکشید. 

اگر موی شما با این حرارت، صاف نشد، دمای اتو را کمی باالتر ببرید. اتو کشیدن را چند بار پشت سر ھم روی یک دسته از مو تکرار نکنید چون باعث آسیب رسیدن به مو می شود. 

بلند شدن بخار از موھا موقع اتو کشیدن، تا حدی طبیعی است ولی دود کردن موھا، طبیعی نیست و باید اتو کشیدن مو را متوقف کنید. 

نکات مھم در مورد اتو کشیدن مو: 

مراقب دمای اتو باشید. اگر موھای نازک و شکننده دارید، از دماھای پایین تر شروع کنید. 

حتما موھای خود را دسته بندی کنید و دسته ھای خیلی نازک یا خیلی ضخیم از موھا جدا نکنید. 

بعد از اتو کشیدن مو از محصوالت مرتبط با حفاظت از مو، مثل سرم ھا و اسپرھای مخصوص استفاده کنید. این محصوالت در واقع روش ھای مراقبت از مو محسوب می شوند و درخشندگی آن را بیشتر

می کنند. ھمچنین، باعث کاھش وز مو می شوند

پماد تسکین درد(معجزه پنھان) 

در این ژل که ازترکیب گیاھان خودرو صحراھای تبت فراورش شده است ، به راحتی می توان با یک ماساژ ساده چنان موضع دردناک بدن را گرم کرد که به سرعت عامل درد از بین برود . ترکیبات این ژل

عصاره گیاھانی از جمله نیلوفر برفی،عصاره کارتاموس،سستوستریل ، عصاره ریشه آووکالندیا است که ھمگی در کنار ھم محصولی بینظیر را برای کاھش دردھای عضالنی و مفاصل بوجود آورده اند 

موارد مصرف  

از این ژل برای تسکین دردھای مفاصل و استخوان ، کشیدگی رباط ھا ، دردھای ناشی از آسیب ھای دیسک و فشارھای وارده به عضالت و کوفتگی می توانید استفاده نمایید 

معرفی : 



موارد منع مصرف  

- در مواردی که درد دارید اما در موضع زخم باز وجود دارد  

- افرادی که دارای بیماری ھای مزمن تنفسی مثل آسم و copd دارند 

- بانوان در دوران بارداری 

روش مصرف 

مقداری از ژل را در موضعی که درد دارید بریزید و به آرامی و با قدری فشار موضع را بین 3 تا 5 دقیقه بمالید پس از آن دستان خود را دو مرتبه با اب ولرم و صابون بشویید 

پس از ماساژ ، موضع دردناک شما کامال گرم میگردد که از خواص این ژل است پس اصال نگران نباشید و پس از ماساژ تا دو ساعت استراحت نمایید تا ژل اثر فارماکولوژیک خود را بر موضع بگذارد 

روش نگھداری 

این محصول را دور از تابش نور خورشید و در دمای بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد نگھداری نمایید 

 

ابتدا کمی از پماد ضد درد را روی نقاط درد مالیده و به آرامی به مدت 5 دقیقه محل مورد نظر را ماساژ دھید.

اتو مو حرفه ای ویبره دار لوزند 

نحوه استفاده : 

معرفی : 



 IRON HAIR LOSSEND

اتو موی «LOSSEND » دارای موتور لرزشی و صفحه ھای تمام نانو تیتانیوم است. موتور لرزشی به کار رفته در آ ن با بسته شدن ھر دو فک با سرعت 7000 نوسان در دقیقه شروع به لرزیدن می کند.  

این لرزش باعث میگردد اثر پرس اتو روی موھا در شرایط حداکثری قرارگرفته و عملیات اتوکشی را دقیق تر و کوتاه تر نماید . 

البته می توان عملکرد لرزشی را توسط دکمه میان دو فک خاموش کرد.  

صفحات اتو از جنس نانو تیتانیوم بوده که باالترین قابلت انتقال حرارت را دارند . 

این اتو دارای ۴۸۰ درجه فارنھایت ھست که ھمزمان امکان تبدیل به ۲49 درجه سانتی گراد را دارد. 

جھت تبدیل فارنھایت به سانتی گراد کلید مثبت و منفی را ھمزمان فشار دھید.

ابتدا از الیه ھای پایینی مو و دسته ھای کوچک، شروع کنید. این دسته ھا نباید بیشتر از ۵ سانتی متر ضخامت داشته باشند. 

اگر دسته ھای بزرگی از مو جدا کنید، حرارت به الیه ھای زیرین آن نمی رسد و صاف نمی شود. دسته ھای خیلی نازک ھم جدا نکنید چون باعث می شود حرارت زیادی به موھا وارد شود. 

دسته ای که جدا کرده اید، بین دو قسمت اتو مو قرار دھید. 

اتو را تا جایی که می توانید نزدیک به ریشه مو، روی موھا قرار دھید و به آرامی آن را به طرف نوک موھا بکشید. حرکت دست شما باید آرام و بدون کشیدن مو باشد. 

این مراحل را برای ھمه دسته ھای مو در الیه زیرین انجام دھید. سپس الیه میانی و الیه باالیی را اتو بکشید. 

اگر موی شما با این حرارت، صاف نشد، دمای اتو را کمی باالتر ببرید. اتو کشیدن را چند بار پشت سر ھم روی یک دسته از مو تکرار نکنید چون باعث آسیب رسیدن به مو می شود. 

بلند شدن بخار از موھا موقع اتو کشیدن، تا حدی طبیعی است ولی دود کردن موھا، طبیعی نیست و باید اتو کشیدن مو را متوقف کنید. 

نکات مھم در مورد اتو کشیدن مو: 

مراقب دمای اتو باشید. اگر موھای نازک و شکننده دارید، از دماھای پایین تر شروع کنید. 

حتما موھای خود را دسته بندی کنید و دسته ھای خیلی نازک یا خیلی ضخیم از موھا جدا نکنید. 

بعد از اتو کشیدن مو از محصوالت مرتبط با حفاظت از مو، مثل سرم ھا و اسپرھای مخصوص استفاده کنید. این محصوالت در واقع روش ھای مراقبت از مو محسوب می شوند و درخشندگی آن را بیشتر

می کنند. ھمچنین، باعث کاھش وز مو می شوند.

نحوه استفاده : 



ماسک ھیر تراپی اورژانسی( کراتینه) 

ماسک موی کراتینه و اورژانسی لوزاف 

طی ادوار گذشته متخصصان بھداشت و آرایش پوست و مو به این مھم واقف می گردند که پوست انسان و مشتقات آن ( مو و ناخن ) به روش ھا و محصوالت درمانی مختلفی نیاز دارد تا ھمواره شاداب و با

طراوت بماند.دراین پروسه به اھمیت ویتامین ھای مختلفی پی بردند که به شدت در حیات پوست و مو موثر ھستنَد. 

با ابداع انواع کراتین گام موثر و بزرگی در صنعت تولیدات مراقبتی مو برداشته شد که یکی از مھمترین اتفاقات آن ، ماسک موی اورژانسی و کراتینه بوده است . در معرفی محصول ماسک موی اورژانسی

لوزاف به تشریح و معرفی کراتین می پردازیم تا ھر چه بیشتر به اھمیت این ماده حیاتی در زندگی پی ببرید. 

کراتین چیست؟ 

پروتئینی است که بصورت طبیعی در ساختار پوست ما و موی و ناخن وجود دارد به شکلی که ساختار مو شامل کوتیکول ھا ، کورتکس و مدوال تا 85 درصد از کراتین تشکیل شده اند. 

عوامل کاھش کراتین مو 

-استفاده مداوم از سشوار گرم 

-درمان ھای شیمیایی بعضی از امراض

-استرس و عوامل محیطی 

-شانه کردن تھاجمی 

-استفاده مکرر از اتو 

معرفی : 



-استفاده از شامپوھای سولفات دار 

-استحمام با آب گرم 

-دکلره و رنگ ھای شیمیایی دارای آمونیاک 

مشکالت ناشی از کمبود کراتین برای مو 

-شکنندگی مو 

-کات شدن موھا که اغلب با ریزش اشتباه گرفته می شود 

-وزی و خشکی 

-موخوره 

فواید استفاده از ماسک موی کراتینه و اورژانسی لوزاف: 

با استفاده از این ماسک خواھید دید بصورت معجزه آسا قدرت بازسازی به موھا داده می شود و در کمترین زمان ممکن موھا ھیدراته شده و عاری از ھرگونه کشسانی ، شکنندگی و موخوره می گردد.در

تولید این محصول از عصاره 13 گیاه خاص از جمله آرگان ، جوجوبا ، ماکادمیا ، آلوئه ورا ، رتینول و ... استفاده شده که عالوه بر ایجاد کراتین ناب در آن ، مواد مغذی مورد نیاز مو از جمله ویتامین ھای A , B , E و

اسیدھای آمینه مانند آرژنین ، سیستین و در نھایت OMEGA 3-6-9 وجود دارند که به سرعت باعث احیای موھا ، ایجاد رطوبت و نرمی و حفظ آن می گردند. 

این ماسک باعث می شود تا قسمت ھای آسیب دیده و یا در معرض آسیب با آن پوشش داده شده و تا 100درصد در موھا بھبودی حاصل گردد . از آنجایی که در کراتینه ، ریباندینگ و ریبوکراتین کردن

موھا عملیات اتوکشی بخش اصلی آنھاست به جھت مراقبت پس از آن حتما باید از این ماسک استفاده گردد.پس بنابراین می توانید با این محصول ، پروتئین مورد نیاز موھای خود را ھمواره تامین نمایید .

استفاده مداوم از این محصول این امکان را به شما می دھد که ھمواره موھای صاف و ابریشمی داشته باشید 

چه کسانی ماسک کراتینه اورژانسی لوزاف را مصرف کنند؟ 

-افرادی که به ھر دلیلی تمایل به کراتینه کردن موھا ندارند 

-افرادی که موھا را تراپی نموده اند 

-افرادی که بصورت ژنتیکی دارای موی وز و خشن ھستند

-افرادی که دارای خشکی مو و موخوره مکرر می شوند 

 

-دخترخانم ھای زیر 16 سال که نمی توانند موی خود را کراتین نمایند 

 

-بانوان در دوره بارداری و یا شیردھی که باید از مواد شیمیایی مثل فورمالدئید دور باشند 

-ھر ھفته دو بار مصرف شود. 

-ابتدا موھا را با شامپو کراتینه بدون سولفات لوزاف کامال شسته و تمیز نمایید. 

نحوه استفاده : 



-سپس با حوله کامال موھا را خشک نمایید به طوری که رط,وبت در مو ھا باقی بماند. 

-مقداری از ماسک برداشته و موھا را کامال به مواد آغشته نمایید.(بستگی به اندازه مو و حجم مو دارد) 

-به وسیله یک شانه دندانه درشت موھا را به آرامی شانه نمایید تا ماسک به طور یکنواخت روی تمام سطوح مو پخش گردد. 

-ترجیحا موھا را به مدت نیم ساعت به وسیله کاله رنگ بپوشانید. 

-پس از آن اجازه دھید موھا به آرامی خشک شوند یا به وسیله باد سرد سشوار براشینگ نمایید. 

-این ماسک به ھبچ عنوان نیاز به شستشو ندارد.

گیره مخصوص آرایشگر 

 

 LIZARD CLAMP LOSSEND

ھنگام شنیون ، رنگ یا ترا پی مو ، برای تقسیم بندی موھا الزم است از گیره ای استفاده شود تا موھا را محکم نگه داشته و در 

مقابل به ساختار مو به ویژه کوتیکولھا آسیب نرساند ، نسبت به مواد شیمیایی مورد استفاده واکنش نداشته و دچار خوردگی نگردد . 

گیره سوسماری lossend با داشتن دو فک در دو طبقه مجزا اما موازی باعث می شود در تقسیم بندی مو , ھر لت به خوبی نگه داشته ،حرکت ننماید و در مقابل به مو فشاری وارد نگردد . 

این گیره دارای دوفنراستیل ضد زنگ و بدنه پلیمری از جنس پلیمر پروپیلن سخت ساخته شده و در مقابل ضربه کامال مقاوم است. 

معرفی : 



ھنگام شنیون ، رنگ یا ترا پی مو ، برای تقسیم بندی موھا الزم است از گیره ای استفاده شود تا موھا را محکم نگه دارد.

نحوه استفاده : 


