


صبغ وتبييض الشعر  أصبحت ا
جراءات � غنى عنها ، خاصة بالنسبة للنساء

 نظرًا �ن صبغات الشعر مصنوعة من مكونات كيميائية ، فإنها �كن أن تسبب �ًرا أك� أو.

أقل اعت�ًدا ع� حالة الشعر

 هناك عدة طرق لتقليل هذه الخسائر. ا¢نشط ،كريم مؤكسد  من ال�وري العمل بكميات

 قليلة أو استخدام ا¢كم²ت الخارجية. بفضل مخاليط الزيوت الطبيعية وا¢واد الخام الواقية

 الواردة   ¶                  .تساعد ¶ تقليل ا��ار التي قد تحدث ¶ عمليات إزالة الط²ء.

 يحبس الرائحة ا¢زعجة التي تحدث أثناء عملية إزالة اللون ويسمح لك بالوصول إº شعر

 �مع و�مع بعد التطبيق .�نع الحكة ع� فروة الرأس أثناء التطبيق (باستثناء اضطرابات

الجلد ا¢زمنة) ويدعم سهولة التمشيط



 يتم إنتاج الشامبو ا¢نقي لتجهيز شعرك لتطبيق الكÈاتÇ ويساعد ع� فتح القÆة (ا¢سام) ¶

خيوط الشعر. الشامبو ا¢نقي مناسب لتطبيقات الصالون



 يعتÌ الكÈاتÇ أهم لبنة ¶ الشعر. العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك وا¢عالجات.

 الحرارية ا¢طبقة لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكÈاتÇ ¶ شعرك

 لهذا السبب ، تحدث تشققات ¶ خيوط الشعر وتشعبات ¶ نهايات الشعر. يتسبب ذلك ¶ 

 تكÐ الشعر ، وتأخÎ Èوه ، ويجعل شعرك يبدو باهتًا وجافًا. يدعم

LAGOMME CREAM KERATIN

 شعرك ليبدو صحيًا بفضل محتواه العاÑ من الكÈاتÇ. �نحك شعرًا �مًعا و�مًعا وسهل.

التمشيط. مناسب ل²ستخدام ¶ الصالون



 يعتÌ الكÈاتÇ أهم مادة  ¶ الشعر. العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك وا¢عالجات الحرارية ا¢طبقة

 لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكÈاتÇ ¶ شعرك. لهذا السبب

 تحدث تشققات ¶ خيوط الشعر وتشعبات ¶ نهايات الشعر. يتسبب ذلك ¶ تكÐ الشعر ، وتأخÎ Èوه ، ويجعل 

ÇاتÈمنتجات معززة بالك ºيبدو شعرك صحيًا وجمي²ً مرة أخرى ,فأنت بحاجة إ Óشعرك يبدو باهتًا وجافًا ل

LAGOMME KERATIN SHAMPOO  يحتوي

 ع� نسبة عالية من بروتÇ الكÈاتÇ ¶ مكوناته. ¶ ا�ستخدام ا¢نتظم ، يكمل نقص الكÈاتÇ الذي يحتاجه شعرك.

 نظرًا �نه � يحتوي ع� ملح ضار للشعر ، فإنه يدمر ا¢ظهر الباهت والجاف لشعرك. كمنتج متابعة ، نوصيك

ÇاتÈباستخدام                                                   ا¢نتج ا�ك� شهرة ¶ مجموعة العناية بالكLAGOMME KERATIN MASK

ÇاتÈكبداية للعناية بالك 
باعتباره ا¢نتج ا�ك� شيوًعا ¶ مجموعتنا التكميلية والعناية



يتآكل شعرك بسبب العمليات الكيميائية التي خضع لها شعرك وا¢عالجات الحرارية لتشكيل الشعر

 يتسبب هذا الوضع ¶ تجعد غÈ مرغوب فيه ،  وجفافة ¶ الشعر ، وتشكيل تقصف الشعر ، وتأخÎ Èوه وظهور

 كبداية للعناية بالكÈاتÇ  تساقطه عندما تبدأ ¶ استخدام
باعتباره ا¢نتج ا�ك� شيوًعا ¶ مجموعتنا التكميلية والعناية

LAGOMME KERATIN SHAMPOO 
LAGOMME KERATIN MASK

و
ÇاتÈمن سلسلة العناية بالك Èإنه ا¢نتج ا�خ 



 نقسم مصل الشعر إº أنواع. يجب تفضيل مصل الشعر واستخدامه وفًقا �حتياجات شعرك. هناك طرق مختلفة

 لتطبيق مصل الشعر  غالبًا ما يستخدم قبل بدء ا¢عالجة الحرارية لتشكيل شعرك أو بعد ا�ستح�م 
نشاء درع

.واقي

    

 

 إنه نتاج مجموعة العناية بالكÈاتÇ التي تحتوي ع� أع� نسبة كÈاتÇ. يتم إنتاج ا¢نتج ع� مرحلتÇ ، ويحافظ 

شعرك ع� حيويته و¢عانه طوال اليوم

و
LAGOMME KERATIN SUPLEMENT

LAGOMME KERATIN SHAMPOO LAGOMME KERATIN MASK
ÇاتÈمن سلسلة العناية بالك Èإنه ا¢نتج ا�خ 

نوÞ باستخدامه بعد شامبو



 يعتÌ الكÈاتÇ أهم مادة  ¶ الشعر. العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك وا¢عالجات الحرارية ا¢طبقة

 لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكÈاتÇ ¶ شعرك. لهذا السبب

 تحدث تشققات ¶ خيوط الشعر وتشعبات ¶ نهايات الشعر. يتسبب ذلك ¶ تكÐ الشعر ، وتأخÎ Èوه ، ويجعل 

ÇاتÈمنتجات معززة بالك ºيبدو شعرك صحيًا وجمي²ً مرة أخرى ,فأنت بحاجة إ Óشعرك يبدو باهتًا وجافًا ل

LAGOMME KERATIN SHAMPOO  يحتوي

 ع� نسبة عالية من بروتÇ الكÈاتÇ ¶ مكوناته. ¶ ا�ستخدام ا¢نتظم ، يكمل نقص الكÈاتÇ الذي يحتاجه شعرك.

 نظرًا �نه � يحتوي ع� ملح ضار للشعر ، فإنه يدمر ا¢ظهر الباهت والجاف لشعرك. كمنتج متابعة ، نوصيك

ÇاتÈباستخدام                                                   ا¢نتج ا�ك� شهرة ¶ مجموعة العناية بالكLAGOMME KERATIN MASK





 البيوتÇ ¶ شامبو الشعر الطويل هو فيتامÇ يسمى فيتامÇ الج�ل

.ويسمى أيًضا فيتامÇ ه وفيتامÇ ب7. يلعب دوًرا مهً� ¶ تكوين الجلد والشعر وا�ظافر ،

 Çأهم مكون فعال ¶ شامبو الشعر الطويل هو ا�رجين ßذلك ، فإن ثا ºضافة إ
 ، با

 وهو أحد ا�ح�ض ا�مينية ا�ساسية. تلعب هاتان ا¢ادتان الخامان النشطتان دوًرا نشطًا ¶ منع تساقط الشعر

والنمو الÐيع  مع ا�ستخدام ا¢نتظم ، ست²حظ انخفاًضا ¶ مشكلة النمو وتساقط الشعر



 قناع الشعر الطويل هو منتج تكميà واستمرار لتطبيق البيوتÇ وا�رجانÇ ، الذي يدعم شعرنا بشامبو الشعر

الطويل. مع قناع الشعر الطويل ، �كنك توفÈ مظهر ناعم لشعرك والحصول ع� شعر �مع وناعم طوال اليوم



 يحتوي مصل تجديد الشعر ع� الكÈاتÇ ، وهو اللبنة ا�ساسية للشعر ، وزيت ا�رجان ، الذي أثبت نفسه كمخزن

 للفيتامينات ، والبيوتÇ ، الذي يلعب دوًرا مهً� ¶ تكوين البÆة ، وبنية الشعر وا�ظافر ، وا�رجانÇ ، وهو أحد

. مكونات ا�ح�ض ا�مينية ا�ساسية يساعد شعرك ع� النمو بÐعة ، ويزيل مظهره الباهت

والجاف ، ويصلح تشعب خص²ت الشعر ستشعر بالفرق من ا�ستخدام ا�ول  

�ستعادة توازن الرطوبة ¶ الشعر و� يحتوي ع� أم²ح ضارة للشعر.



 �كن أن يجف شعرك âاًما مثل بÆتك. يبدو الشعر الجاف باهتًا وضعيًفا. لذلك ، من ا¢هم جًدا استعادة الرطوبة

 ال²زمة للشعر  بسبب أشعة الشمس و الغبار والشامبو ا¢الح الذي يتعرض له شعرك خ²ل النهار ، يبدأ شعرك

Ðبفقدان رطوبته وتبدأ خص²ت شعرك ¶ التك

تم إجراء دراسات بحث وتطوير شامبو 

 بفضل ا¢واد الخام النشطة ا¢وجودة فيه ، ستتمكن من الشعور بالفرق من الغسيل الثاß والحفاظ ع� توازن.

 الرطوبة ¶ ا�ستخدام

�ستعادة توازن الرطوبة ¶ الشعر و� يحتوي ع� أم²ح ضارة للشعر.

OZ WET THERAPY SHAMPOO.
منتًجا تكميليًا بعد إعادة ضبط مستوى الرطوبة لشعرك



 يعتÌ قناع

طول اليوم
بالوزن ا¢بلل ، مع مساعدة من OZ WET THERAPY MASK  �كنك الحصول ع� مظهر ناعم ومريح 

منتًجا تكميليًا بعد إعادة ضبط مستوى الرطوبة لشعرك OZ WET THERAPY MASK
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info@lagommehaircare.com www.lagommehaircare.com


