
Tinh chất dưỡng tóc giúp tóc

đẹp mãi với vẻ bóng mượt hơn hẳn
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Tích lũy sự tỏa sáng, giúp tóc mềm mại, bóng mượt

Tinh chất IAU là tinh chất dưỡng tóc, có vai trò bổ sung chăm sóc cho loại 
tóc đã trở nên dễ bị hư tổn do lão hóa.

Các thành phần có nguồn gốc từ thực vật thẩm thấu sâu vào bên trong tóc, 
mang lại cảm giác thoải mái mà không bị ẩm hay dính,
và được tích lũy kỹ càng, hiệu quả lên tóc.

Vẻ bóng mượt hơn hẳn sẽ giúp cho mái tóc giữ được vẻ đẹp của mẫu thiết kế 
một cách dài lâu.

Tận hưởng mái tóc
bóng mượt dài lâu

“Thành phần chăm sóc ngăn

ngừa lão hóa tóc”

Chứa nhiều dầu bơ

Chăm sóc kỹ lưỡng mà 
không gây bết dính

Chăm sóc hiệu quả cho tóc bị tổn 

hại.Chứa thành phần làm bóng 

mượt

Làm tăng thêm hiệu 
quả thư giãn

Hương thơm của hoa hồng 

và thảo mộc thiên nhiên

Chăm sóc bảo vệ khỏi hư tổn và 
ngăn ngừa lão hóa tóc để cho mái tóc 
giữ được vẻ đẹp bóng mượt rạng rỡ

Quá trình lão hóa ở tóc thực ra đã bắt đầu từ độ tuổi 20

Trước khi ta có thể cảm thấy tóc mình trở nên mỏng manh hơn 
theo tuổi tác, thì sự thay đổi đã bắt đầu diễn ra bên trong tóc. 
Các thành phần lipid bên trong tóc đã bắt đầu suy giảm từ độ 
tuổi 20, trở thành tác nhân làm tình trạng của tóc xấu đi.

Ở phía  bên 

trong tóc  . . .

L ip id  quan trọng 

trong tóc  giảm

- Độ ẩm suy giảm

- Giảm sức mạnh

-  Trở nên bị  rỗng ở 
  bên trong

-  Trở nên dễ bị  k hô hơn

-  Mất  đi  độ bóng

-  Cảm giác  k hi  chạm vào trở  nên k hó chịu

Mức độ tổn hại  

tăng lên theo 

cấp số nhân. . .

Lão hóa

-  Bị  k hô
-  Tia  cực t ím
-  N hiệt
-  M a sát  
-  N huộm tóc
-  Uốn tóc

Càng có tuổi thì tóc càng trở nên dễ bị hư tổn

Tóc bị lão hóa càng dễ bị hư hại hơn

Tóc bị mất lipid thì mức độ tổn hại càng tăng lên theo cấp số nhân 
Cảm thấy tóc dễ bị hư tổn hơn trước chính là vì sức mạnh nền tảng của tóc đã bị suy giảm

Dấu hiệu để nhận biết  k hi  nào nên bắt  đầu bắt  tay  
vào chăm sóc chống lão hóa

Dấu hiệu để nhận biết  k hi  nào nên bắt  đầu bắt  tay  
vào chăm sóc chống lão hóa



Tinh chất dưỡng tóc có tác dụng dịu dàng như 
chăm sóc da và hiệu quả dễ cảm nhận

Nguồn gốc cho vẻ lộng lẫy của mái tóc
- Thành phần làm đẹp: Nguồn gốc thực vật

- Phù hợp với người lo ngại sự thay đổi ở tóc do vấn đề tuổi tác
- Dành cho người dùng muốn được chăm sóc dịu dàng nhưng kỹ lưỡng với các thành phần tinh chất dưỡng tóc

Dầu chăm sóc có nguồn gốc thực vật

Dầu quả bơ

Dầu ôliu

Sugar squalane

Dầu hạt macadamia

Bổ sung độ bóng (vốn bị suy giảm theo 
tuổi tác), giúp tóc mềm mại và chắc 
khỏe

Cho mái tóc bóng mượt với cảm giác 
nhẹ nhàng và mượt mà

Khả năng bảo vệ tuyệt vời, nhẹ nhàng 
hòa quyện vào tóc

Cung cấp độ ẩm phong phú cho tóc

I A U  M O T H E R  e s s e n c e  2 5 m L

Dầu chăm sóc nguồn gốc thực vật có 100% thành phần tinh chất dưỡng tóc 
sẽ được cung cấp trực tiếp, qua đó chăm sóc sức mạnh nền tảng của tóc.

Phát huy hiệu quả dù với một 
lượng rất nhỏ

Sử dụng cho tóc còn ướt (tập 
trung lên phần ngọn tóc) sau 
khi lau khô bằng khăn 

Các thành phần chăm sóc sẽ 
hấp thu vào bên trong theo quá 
trình tóc khô đi

<Liều lượng sử dụng>
Tóc ngắn: 3-4 giọt
Tóc vừa: 5-6 giọt
Tóc dài: 7-8 giọt

Vừa duy trì độ ẩm trong tóc 
ướt vừa thẩm thấu vào bên 
trong một cách kỹ lưỡng

Tích lũy kỹ càng, cải thiện chất 
tóc mỗi ngày. Mang lại mái tóc 
mềm mại, chắc khỏe và bóng 
mượt

Hương thơm của hoa hồng
và thảo mộc thiên nhiên

Sự pha trộn của hương thơm tự nhiên  kết hợp với các loại tinh dầu hữu cơ. Hương thơm 
sảng khoái tươi mát hòa quyện vào hương hoa hồng, càng làm tăng thêm hiệu quả thư giãn.

O r a ng e
Ro s ema r y
L a v e nd e r

R o s e



Mềm mại và dễ chăm sóc

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

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

Trơn mượt + Cảm giác mềm mại

- Dùng cho tóc dễ bị loe rộng ra
- Phù hợp với người có phong cách tóc thẳng

Tinh chất jojoba

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

Dưỡng ẩm + Cảm giác mềm mại

- Dùng cho tóc dễ bị khô
- Phù hợp với người có phong cách tóc lượn sóng

Tinh chất nấm tuyết
 (tremella fuciformis)

Thành phần có tác dụng giữ ẩm cao của axit hyaluronic
Chăm sóc tóc xơ cứng, tóc khô

Tinh chất dưỡng tóc có thể lựa chọn tùy theo chất tóc của người dùng
và phong cách tóc mong muốn

Dạng cream jelly, mang lại độ chắc chắn 
nhưng vẫn hết sức mềm mại khi chạm vào 

Nhẹ nhàng,bồng bềnh + Cảm giác mềm mại

- Giúp cho mái tóc trông dầy hơn
- Phù hợp với người có phong cách tóc nhẹ tênh

Tinh chất lông vũ 
(Keratin thủy phân)

Keratin PPT thay đổi thành polymer ít tan trong nước bên trong tóc 
Cung cấp độ đàn hồi cho tóc bị mảnh và trở nên suy yếu

S L E E K  /  M O I S T  /  F O R T I  1 0 0 m L

<Hướng dẫn sử dụng>

Sau khi lau khô bằng khăn, lấy một lượng vừa đủ (bộ tóc có lượng 
tóc trung bình: 2 lần nhấn) ra lòng bàn tay, thoa tập trung lên 
ngọn tóc, sau đó hong khô. Nếu muốn tóc bóng mượt và suôn 
mềm hơn nữa, sau khi hong khô có thể lấy thêm 1 lần nhấn nữa để 
dùng. 

Thành phần chăm sóc ngăn ngừa lão hóa tóc: Dầu quả bơ
Thành phần bảo vệ trước những hư tổn phát sinh từ tia cực tím:  Tinh chất hạt shea

Ro s ema r y
F l o r a l  g r e e n

Ro s e

Ambe r ,  Mu s k

F r u i t y

Hương thơm của hoa hồng 
và thảo mộc thiên nhiên làm 
tăng thêm hiệu quả thư giãn


