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Tinh chất dưỡng tóc giúp tóc
đẹp mãi với vẻ bóng mượt hơn hẳn



Tinh chất dưỡng tóc giúp chăm sóc tóc bị hư tổn 
và ngăn ngừa lão hóa tóc một cách hiệu quả

IAU
ESSENCE

Tóc cũng lão hóa, giống như da vậy. Phụ nữ bước vào độ tuổi bốn mươi sẽ dễ dàng cảm 
nhận thấy những thay đổi ở tóc như độ căng, độ cứng bị giảm sút, tóc trở nên mỏng 
mảnh... Nhưng thực ra sự suy giảm các thành phần lipid bên trong tóc đã bắt đầu ở độ tuổi 
đôi mươi. Tóc có sức đề kháng kém so với vẻ ngoài càng dễ bị hư tổn hơn do các yếu tố hóa 
học, tia cực tím, các tác nhân làm tóc bị khô…

Điều quan trọng là phải tiếp cận từ cả hai hướng, đó là vừa giúp chăm sóc tóc bị hư tổn vừa 
ngăn ngừa lão hóa tóc có thể đáp ứng tốt với tình trạng của người dùng.

Chăm sóc một cách hiệu quả bằng tinh chất kết hợp phong phú các thành phần thực vật 
chất lượng cao được lựa chọn kỹ lưỡng, mang lại mái tóc mềm mại, trông khỏe mạnh, bóng 
mượt. Ước chừng độ bóng của tóc về sau, đáp ứng được nhiều loại tóc khác nhau.

Tích lũy  sự tỏa sáng,

giúp tóc  mềm mại ,  bóng mượt

Mức độ hài lòng cao hơn nhờ hiệu quả vượt trội có nguồn 
gốc từ thực vật và cảm giác thoải mái 

Sử dụng rất nhiều dầu bơ là 
thành phần giúp ngăn ngừa lão 

hóa tóc 

Mang lại mái tóc bóng mượt 
bất kể tuổi tác.

Chăm sóc kỹ lưỡng cho sợi tóc có xu 
hướng bị rỗng ở bên trong

CMC cocktail - thành phần làm bóng 
mượt có nguồn gốc từ thực vật giúp 

các thành phần lipid thẩm thấu và bám 
dính hiệu quả

Hết sức thoải mái với cảm giác 
thư giãn

Hương thơm dịu nhẹ của hoa 
hồng và thảo mộc tự nhiên thanh 

tao

Dầu chăm sóc có nguồn gốc thực vật giàu 
các chất dinh dưỡng như sterol lipid 
tương tự như lipid bên trong tóc, 
vitamin...Bổ sung độ bóng (vốn bị suy 
giảm từ độ tuổi 20) cho tóc.

Pha trộn CMC - thành phần quan trọng hình 
thành nên tóc chắc khỏe bằng chất béo tương 
tự có nguồn gốc từ thực vật. Công thức pha 
trộn cân bằng độc đáo, làm tăng độ bóng mượt 
của tóc vốn dễ bị hư hại bởi các yếu tố khác 
nhau như thời tiết, môi trường, quá trình lão 
hóa….

Hương thơm biến hóa từ thảo mộc tươi 
mát sang hoa hồng dịu nhẹ. Tóc như được 
bao bọc trong hương thơm tự nhiên thư 
thái dễ chịu, việc chăm sóc tóc mà không 
cần phải được rửa sạch như các phương 
pháp dưỡng tóc truyền thống sẽ là khoảng 
thời gian thư giãn đầy hạnh phúc.

Bơ

Mía

Hạt  cả i  dầu

Hoa hồng

Dừa Đậu nành
Hương thảo ( rosemary)  

(H ình ảnh minh họa)
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Tinh chất dưỡng tóc có nguồn gốc từ thực 
vật. Tích lũy vẻ đẹp rạng ngời của mái tóc 
một cách dịu dàng như thể chăm sóc da.

Mái tóc được chăm sóc một cách dịu dàng bởi những dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên cứ như chăm sóc 
làn da. Bằng công thức lipid trực tiếp độc đáo, dầu chăm sóc có nguồn gốc từ thực vật tác động trực tiếp 

lên tóc, mang lại hiệu quả rõ rệt mỗi khi sử dụng. 

Vừa duy trì độ ẩm trong tóc ướt vừa thẩm thấu vào bên trong. Phát huy hiệu quả dù với một lượng rất 
nhỏ (Với một bộ tóc có lượng tóc trung bình thì chỉ cần 5-6 giọt là đủ).

MOTHER ESSENCE

Phù hợp với người lo ngại sự thay đổi ở tóc do vấn đề tuổi tác.
Phù hợp với người chú trọng về vấn đề thành phần. 

Dầu chăm sóc có nguồn gốc thực vật, thấm kỹ như trong chăm sóc da

Pha trộn hai loại tinh dầu hữu cơ
Pha trộn dầu hương thảo hữu cơ và dầu hoa hồng. 

Sự pha trộn của các mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng bao quanh, giúp tăng cường hiệu quả thư giãn.

Sugar squalane mang lại độ bóng tự 
nhiên.

Giúp mái tóc có độ bóng tự nhiên với cảm giác 
nhẹ nhàng và mượt mà. Là thành phần góp 
phần làm giảm CO2 bằng sự quang hợp của mía 
(được dùng làm nguyên liệu) cũng như phương 
pháp sản xuất.

Dầu oliu hòa quyện nhẹ nhàng.

Giàu axit oleic, rất thích hợp với tóc và có khả 
năng bảo vệ tuyệt vời. Sản phẩm được lựa chọn 
cẩn thận, có độ tinh khiết cao và dịu nhẹ ngay 
với cả da khô.

Dầu hạt macadamia giàu độ ẩm.

Giàu axit palmito oleic (loại axit bị giảm dần theo 
tuổi tác), giúp tóc có độ ẩm phong phú.

(H ình ảnh minh họa)

  Tùy theo đặc tính của tóc và phong cách bộ tóc 
mong muốn sau khi dùng. Có thể tùy chọn 3 loại 

dựa trên mục đích sử dụng của mỗi người.

SLEEK
Dùng cho tóc dễ bị loe rộng ra.

Phù hợp với người có phong cách 
tóc thẳng.

Dạng dầu, có thể chải bằng tay một cách 
dễ dàng từ gốc tới ngọn

MOIST
Dùng cho tóc dễ bị khô.

Phù hợp với người có phong cách 
tóc lượn sóng.

Dạng sữa, giúp tóc suôn mềm từ gốc tới 
ngọn mà không bị dính bết

FORTI
Giúp cho mái tóc trông dầy hơn.

Phù hợp với người có phong cách 
tóc nhẹ tênh.

Dạng jelly, mang lại độ cứng chắc nhưng 
vẫn hết sức mềm mại

Cảm giác trơn tru, mềm mại Cảm giác tươi trẻ, mềm mại Cảm giác mềm mại có thể cảm nhận 
được cả phần lõi bên trong

Tinh chất jojoba hòa quyện mang 
lại cảm giác thoải mái mà không bị 

ẩm hay dính

Là loại dầu có cảm giác nhẹ và đặc biệt là có khả 
năng thẩm thấu tuyệt vời. Giúp cho tóc dễ bị rối 
được làm đồng đều, chạm vào cảm thấy dễ chịu.

Tinh chất nấm tuyết (tremella 
fuciformis) mang lại khả năng giữ ẩm 

vượt trội

Thành phần có tác dụng giữ ẩm cao của axit 
hyaluronic. Tập trung chăm sóc cải thiện tình 
trạng xơ cứng, bị khô của tóc.

Tinh chất lông vũ hỗ trợ khả năng 
đàn hồi

Keratin PPT biến đổi thành một loại 
polymer khó hòa tan trong nước bên trong 
tóc. Cung cấp độ đàn hồi cho tóc mảnh, yếu.

(H ình ảnh minh họa)

Chiết xuất hạt chia - thành phần bảo vệ tóc trước tác hại của tia cực tím
Không những bảo vệ tóc trước tác hại từ tia cực tím trong suốt cả năm mà còn giúp tóc luôn mềm mại.

Bảo vệ tóc trước nhiệt từ máy sấy hay các tác nhân khác làm tóc bị khô.
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“IAU” tập trung vào việc mang đến chu 
kỳ rạng rỡ không ngừng trong tương lai. 

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

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

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

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.

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.

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

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.

Silicone giúp cải thiện độ mềm mượt của tóc và bảo vệ tóc khỏi 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 mái tóc bóng mượt, dễ tạo kiểu bạn có thể thoải mái tạo các kiểu tóc đẹp yêu 

thích. 

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 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 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.

Để có một mái tóc ưng ý và tỏa sáng

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

AU aurum　Vẻ đẹp rạng ngời

IAU CELL CARE IAU HOME CARE IAU LYCOMINT IAU SERUMIAU ESSENCE

Với sự chăm sóc toàn diện cho cả làn da và 
mái tóc, “IAU” giúp nuôi dưỡng vẻ ngoài 
rạng rỡ xinh đẹp trông tràn đầy sức sống.
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