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صبغ وتبييض الشعر أصبحت اإلجراءات ال غنى عنها  ،خاصة بالنسبة للنساء
نظ ًرا ألن صبغات الشعر مصنوعة من مكونات كيميائية  ،فإنها ميكن أن تسبب رض ًرا أكرث أو.
أقل اعتام ًدا عىل حالة الشعر
هناك عدة طرق لتقليل هذه الخسائر .املنشط ،كريم مؤكسد من الرضوري العمل بكميات
قليلة أو استخدام املكمالت الخارجية .بفضل مخاليط الزيوت الطبيعية واملواد الخام الواقية
.تساعد يف تقليل األرضار التي قد تحدث يف عمليات إزالة الطالء.
الواردة يف
يحبس الرائحة املزعجة التي تحدث أثناء عملية إزالة اللون ويسمح لك بالوصول إىل شعر
المع والمع بعد التطبيق .مينع الحكة عىل فروة الرأس أثناء التطبيق )باستثناء اضطرابات
الجلد املزمنة( ويدعم سهولة التمشيط

يتم إنتاج الشامبو املنقي لتجهيز شعرك لتطبيق الكرياتني ويساعد عىل فتح القرشة )املسام( يف
خيوط الشعر .الشامبو املنقي مناسب لتطبيقات الصالون

يعترب الكرياتني أهم لبنة يف الشعر .العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك واملعالجات.
الحرارية املطبقة لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكرياتني يف شعرك
لهذا السبب  ،تحدث تشققات يف خيوط الشعر وتشعبات يف نهايات الشعر .يتسبب ذلك يف
تكرس الشعر  ،وتأخري منوه  ،ويجعل شعرك يبدو باهتًا وجافًا .يدعم
LAGOMME CREAM KERATIN
شعرك ليبدو صح ًيا بفضل محتواه العايل من الكرياتني .مينحك شع ًرا الم ًعا والم ًعا وسهل.
التمشيط .مناسب لالستخدام يف الصالون

يعترب الكرياتني أهم مادة يف الشعر .العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك واملعالجات الحرارية املطبقة
لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكرياتني يف شعرك .لهذا السبب
تحدث تشققات يف خيوط الشعر وتشعبات يف نهايات الشعر .يتسبب ذلك يف تكرس الشعر  ،وتأخري منوه  ،ويجعل
وجميال مرة أخرى ,فأنت بحاجة إىل منتجات معززة بالكرياتني
ً
شعرك يبدو باهتًا وجافًا ليك يبدو شعرك صح ًيا
يحتوي LAGOMME KERATIN SHAMPOO
عىل نسبة عالية من بروتني الكرياتني يف مكوناته .يف االستخدام املنتظم  ،يكمل نقص الكرياتني الذي يحتاجه شعرك.
نظ ًرا ألنه ال يحتوي عىل ملح ضار للشعر  ،فإنه يدمر املظهر الباهت والجاف لشعرك .كمنتج متابعة  ،نوصيك
باستخدام  LAGOMME KERATIN MASKاملنتج األكرث شهرة يف مجموعة العناية بالكرياتني

يتآكل شعرك بسبب العمليات الكيميائية التي خضع لها شعرك واملعالجات الحرارية لتشكيل الشعر
يتسبب هذا الوضع يف تجعد غري مرغوب فيه  ،وجفافة يف الشعر  ،وتشكيل تقصف الشعر  ،وتأخري منوه وظهور
تساقطه عندما تبدأ يف استخدام  LAGOMME KERATIN SHAMPOOكبداية للعناية بالكرياتني
 LAGOMME KERATIN MASKباعتباره املنتج األكرث شيو ًعا يف مجموعتنا التكميلية والعناية

 هناك طرق مختلفة. يجب تفضيل مصل الشعر واستخدامه وفقًا الحتياجات شعرك.نقسم مصل الشعر إىل أنواع
لتطبيق مصل الشعر غالبًا ما يستخدم قبل بدء املعالجة الحرارية لتشكيل شعرك أو بعد االستحامم إلنشاء درع
 إنه املنتج األخري من سلسلة العناية بالكرياتنيLAGOMME KERATIN SUPLEMENT واقي.
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باستخدامه
 وLAGOMME
KERATIN
SHAMPOO
LAGOMME KERATIN
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Keratin şampuanla
iyice نويص
duruladıktan sonra LAGOMME Keratin maske uygulanır. Maske tamamen durulandıktan sonra
saçlarınızı fön makinası yardımı ile tamamen kuruttuktan sonra avucunuza yeterli miktarda
 ويحافظ،  يتم إنتاج املنتج عىل مرحلتني.إنه نتاج مجموعة العناية بالكرياتني التي تحتوي عىل أعىل نسبة كرياتني
LAGOMME Replenisment alınır. Saç uçlarına kadar friksiyon yaparak ürün saçlarınıza iyice yedirilir.
شعرك عىل حيويته وملعانه طوال اليوم
İşlem sonrasında durulama yapılmaz, işlem tamamlanmış olur.

يعترب الكرياتني أهم مادة يف الشعر .العمليات الكيميائية التي يتعرض لها شعرك واملعالجات الحرارية املطبقة
لتشكيل الشعر تسبب تساقط الكرياتني يف شعرك .لهذا السبب
تحدث تشققات يف خيوط الشعر وتشعبات يف نهايات الشعر .يتسبب ذلك يف تكرس الشعر  ،وتأخري منوه  ،ويجعل
وجميال مرة أخرى ,فأنت بحاجة إىل منتجات معززة بالكرياتني
ً
شعرك يبدو باهتًا وجافًا ليك يبدو شعرك صح ًيا
يحتوي LAGOMME KERATIN SHAMPOO
عىل نسبة عالية من بروتني الكرياتني يف مكوناته .يف االستخدام املنتظم  ،يكمل نقص الكرياتني الذي يحتاجه شعرك.
نظ ًرا ألنه ال يحتوي عىل ملح ضار للشعر  ،فإنه يدمر املظهر الباهت والجاف لشعرك .كمنتج متابعة  ،نوصيك
باستخدام  LAGOMME KERATIN MASKاملنتج األكرث شهرة يف مجموعة العناية بالكرياتني

BIOTIN
ARGANINE

البيوتني يف شامبو الشعر الطويل هو فيتامني يسمى فيتامني الجامل
مهام يف تكوين الجلد والشعر واألظافر ،
.ويسمى أيضً ا فيتامني ه وفيتامني ب .7يلعب دو ًرا ً
 ،باإلضافة إىل ذلك  ،فإن ثاين أهم مكون فعال يف شامبو الشعر الطويل هو األرجينني
وهو أحد األحامض األمينية األساسية .تلعب هاتان املادتان الخامان النشطتان دو ًرا نشطًا يف منع تساقط الشعر
والنمو الرسيع مع االستخدام املنتظم  ،ستالحظ انخفاضً ا يف مشكلة النمو وتساقط الشعر

BIOTIN
ARGANINE

قناع الشعر الطويل هو منتج تكمييل واستمرار لتطبيق البيوتني واألرجانني  ،الذي يدعم شعرنا بشامبو الشعر
الطويل .مع قناع الشعر الطويل  ،ميكنك توفري مظهر ناعم لشعرك والحصول عىل شعر المع وناعم طوال اليوم

REPLENISMENT
SERUM

Uygulamaya başlamadan önce saçlarınızı LAGOMME Keratin şampuanla yıkayıp iyice
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İşlem sonrasında durulama yapılmaz, işlem tamamlanmış olur.

 ويزيل مظهره الباهت،  مكونات األحامض األمينية األساسية يساعد شعرك عىل النمو برسعة.
 ويصلح تشعب خصالت الشعر ستشعر بالفرق من االستخدام األول، والجاف

ميكن أن يجف شعرك متا ًما مثل برشتك .يبدو الشعر الجاف باهتًا وضعيفًا .لذلك  ،من املهم ج ًدا استعادة الرطوبة
الالزمة للشعر بسبب أشعة الشمس و الغبار والشامبو املالح الذي يتعرض له شعرك خالل النهار  ،يبدأ شعرك
بفقدان رطوبته وتبدأ خصالت شعرك يف التكرس OZ WET THERAPY SHAMPOO.
تم إجراء دراسات بحث وتطوير شامبو الستعادة توازن الرطوبة يف الشعر وال يحتوي عىل أمالح ضارة للشعر.
بفضل املواد الخام النشطة املوجودة فيه  ،ستتمكن من الشعور بالفرق من الغسيل الثاين والحفاظ عىل توازن.
الرطوبة يف االستخدام

يعترب قناع  OZ WET THERAPY MASKمنت ًجا تكميل ًيا بعد إعادة ضبط مستوى الرطوبة لشعرك
بالوزن املبلل  ،مع مساعدة من  OZ WET THERAPY MASKميكنك الحصول عىل مظهر ناعم ومريح
طول اليوم
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