فیت ــو از ابت ــدای تاس ــیس ،ماموری ــت مش ــخصی را ب ــرای خود در نظـــر گرفت:
مطالع ــه روی گیاه ــان ،کشـــف مولک ــول ه ــای گیاه ــی موث ــر در زیبایـــی مـــو،
اس ــتخراج و ب ــه کارگی ــری آنه ــا در محص ــوالت فیتو .ب ــا وجود پیشـــرفت های
چش ــمگیری که در این زمینه حاصل ش ــده ،فیتو معتقد اس ــت ک ــه هنوز دنیای
بیکران ــی از رازه ــای ناش ــناخته در پیش رو اس ــت.
فیت ــو دارای گس ــتره وس ــیعی از محصوالت مراقبت از مو و پوس ــت ســـر اســـت
بط ــوری ک ــه ه ــر ک ــس ب ــا هر ن ــوع م ــو و هر ن ــوع مش ــکلی ک ــه در زمینـــه مو و
پوس ــت س ــر دارد م ــی توان ــد راه حل مناس ــب خ ــودش را در می ــان محصوالت
فیتو پی ــدا کند.
در اکث ــر محص ــوالت فیت ــو ،آب را ب ــه عن ــوان صدرنش ــین لیس ــت ترکیبـــات
فرموالس ــیون نم ــی بینی ــد .زی ــرا فیتو از دم ک ــرده گیاهان به جای آب اســـتفاده
میکند .
بس ــته بن ــدی محص ــوالت فیت ــو از جنس شیش ــه ی ــا آلومینیوم اســـت .زیرا این
مواد بیش ــترین س ــازگاری را ب ــا محص ــول و همچنین با طبیع ــت دارند.
فیت ــو از حیوان ــات ب ــرای تهی ــه م ــواد اولی ــه ی ــا برای تس ــت محصـــوالت خود
اس ــتفاده نم ــی کند.
اس ــانس ه ــای روغنی ،روغن ه ــای خالص ،عصاره گیاهان و ترکیبی گســـترده
از م ــواد اولی ــه فعال در فرموالس ــیون منحصر به فرد محصوالت فیتو اســـتفاده
ش ــده تا موهای ش ــما را ترمیم ،رطوبت رس ــانی و تغذیه نمایند.

چـرا فیتــو متفـاوت است...؟
فیتـــو بـــه طـــور کلـــی برن ــدی اس ــت ک ــه  :فاقد
مـــواد شـــیمیایی مض ــر و س ــرطان زا و ح ــاوی
مـــواد گیاهـــی مؤث ــر و پای ــدار م ــی باش ــد
کـــه در بـــازار جهان ــی محص ــوالت مراقب ــت
از مـــو معـــروف و ش ــناخته ش ــده اس ــت.

تفـاوت در شامـپوها
 -1پایـــه شـــامپوهای فیتو برخالف ســـایر شـــامپوهای موجود در بازار از آب نب ــوده و به جای آن از دم
کرده یا کنســـتانتره گیاهان اســـتفاده شـــده است .
 -2شـــامپوهای فیتو دارای پاک کننده مالیم و طبیعی اســـت که از روغن نارگیل بدس ــت آمده و س ــبب
می شـــود تا با انواع مو و پوســـت سر ســـازگار باشند .
 -3مواد مؤثر گیاهی شـــامپوهای فیتو از اســـانس های روغنی گیاهان منشـــاء می گیرد که هریک جنبه
آرایشـــی و درمانـــی منحصـــر بـــه فـــردی دارند( .در بعضی از شـــامپوها جنبـــه های آرایش ــی  ،در بعضی
جنبـــه هـــای درمانـــی و در برخی دیگر هر دو مد نظر اســـت)
 -4بطـــری شـــامپوها :گذشـــته از جنبـــه هـــای زیبایـــی و اصـــول طراحـــی آن ب ــه جهت داش ــتن بطری
آلومینیومـــی باعـــث مانـــدگاری طوالنـــی مدت مـــواد فعـــال گیاهی داخل آن می ش ــود .ای ــن تکنیک
ضـــرورت اســـتفاده از مـــواد نگهدارنـــده را به حداقل رســـانده اســـت.
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تقسیم بندی محصوالت فیتو بر اساس نوع نیاز مو و پوست سر:
نوع مو

انواع شامپو

سایر محصوالت

موی خشک ( تار موی ضخیم )

شامپو فیتوجوبا

موی خیلی خشک (تار موی نازک )

شامپو فیتونکتار

ماسک فیتو جوبا ،نرم کننده فیتوبام
کرم فیتو  ،7روغن آلس ماسک فیتو
کاریته ،کرم فیتو 9

پوست سرحساس

شامپو فیتواپزان

-

موی آسیبدیده و ضعیف شده

شامپو فیتوکراتین

سرم فیتوکراتین ،نرم کننده فیتوبام
ماسک فیتوکراتین ،اسپری فیتوکراتین

موی رنگشده

شامپو فیتوسیتروس

ماسک فیتوسیتروس
نرم کننده فیتوبام

پیدایش عالیم کهولت سن در موها

شامپو فیتودنسیوم

سرم فیتودنسیوم

تقویت پیاز مو و پوست سر

شامپو فیتورام

-

موی نازک ،کم حجم و بی حالت

شامپو فیتوولوم

نرم کننده فیتوبام
موس فیتوپالپ ،فیتوولوم اکتیف

موی وز دار

شامپو فیتولیس

بالم فیتودفریزان ،سرم فیتولیس
ماسک فیتولیس ،کرم فیتوکرل

انواع مو

شامپو فیتوپروژنیوم
شامپو فیتونوتر

کرم سکرت دونوئی
فیتوسیدر ،فیتوفیکس

پوست سرچرب

شامپو فیتوسدرت
شامپو فیتوپاناما

-

شوره سر

شامپو فیتئولاینتنس
شامپو فیتئول

لوسیون فیتئول

ریزش موی واکنشی

شامپو فیتوسیان

سرم فیتوسیان

ریزش موی دائمی

شامپو فیتولیوم

سرم فیتولیوم 4

پایه

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

فانتزی

3G, 4MA, 4M, 4MC, 4D, 5NC,
6C, 6D, 6AC, 7D, 7PG, 8CD, 9D

رنگ مو (در  18رنگ متنوع)
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موهای خشک
روغن آلس

شامپو فیتوجوبا

PHYTOJOBA
Intense hydrating shampoo

HUILE D ALES

کاربـرد :مرطوب کننـده قوی مـو،
مخصـوص موهای خشـک
ترکیبات اصلی :عصـاره گل گنـدم و عصاره
ختمی ،روغن جوجوبا
روش مصـرف 2 :بار در هفتـه

ماسک فیتوجوبا

200 ml

PHYTOJOBA
Intense Hydrating mask

کاربرد :مرطوب کننده قوی مو ،برای موهای خشک
ترکیبات اصلی :روغن
جوجوبا
روشمصرف:
بعداز شستشـــوی مو با شـــامپو
رطوبت اضافی مـــو را با حوله
200 ml
بگیریـــد .کمـــی از ماســـک را
روی ســـاقه و انتهـــای مـــوی نمـــدار بمالید .موها را ش ــانه
کنیـــد پـــس از  2تـــا  5دقیقه بـــه خوبی آبکش ــی نمایید.

کرم موی فیتو 7

PHYTO7
Hydrating Day cream

کاربـــرد :کـــرم مرطوب کننـــده روزانه مخصوص
موهای خشـــک و نازک
ترکیبات اصــــلی :عصــــاره ریشه ختـمی ،عصاره
ریشـــه بابـــا آدم ،عصاره برگ رزمــــاری ،عصاره
بـــرگ مریـــم گلـــی ،عصـــاره گل همیشـــه بهار،
عصــــاره برگ بیـد ،روغــــن هستـه زردآلـو
روش مصـــرف:مقـــداری از کرم را روی ســـاقه و
50 ml
خصوصا نوک مو های خشـــک یا نمـــدار بمالید
و ماســـاژ دهیـــد تا جذب شـــود .بدون نیاز به آبکش ــی.
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کاربـرد:
آم ــاده س ــازی م ــو و پوس ــت س ــر قبل از ش ــامپو یـــا رنگ
ک ــردن مو
مز یـت:
روغ ــن آل ــس ی ــک روغن درمانـ ــی بی نظیـ ــر بـــا قابلیت
پخش س ــریع در آب می باش ــد .روغن آلس مویی را که
در اث ــر تنش های محیطی آس ــیب دیده اس ــت ،مرطوب
نم ــوده و درخش ــندگی را به مو باز م ــی گرداند.
ترکیبات اصـلی:
اسانس ــهای روغنی(ختم ــی ،لیم ــو ،رزم ــاری و ســـرو
کوه ــی) ،روغ ــن گیاه کرچک و عصاره گل همیشـــه بهار
روش مصـرف:
آماده سازی مو برای شامپو:
ه ــر بس ــته روغن آل ــس ح ــاوی  5ویال اس ــت .به مدت
 5هفت ــه ،هفت ــه ای ی ــک بار ،قبل از ش ــامپو زدن به مو،
محت ــوی یک ویال روغ ــن آلس را بخش ب ــه بخش روی
موه ــا پخ ــش نمایید .از ن ــوک مو به طرف ریشـــه موها
را ب ــه آرام ــی ماس ــاژ دهی ــد .پ ــس از  15ال ــی  30دقیقه
م ــوی خود را ش ــامپو کنید .اس ــتفاده از کاله پالســـتیکی
تاثی ــر محص ــول را دوچن ــدان می کند.
آماده سازی مو برای رنگ کردن:
قب ــل از رن ــگ کردن مو محت ــوی یک وی ــال را روی موها
پخ ــش نمایی ــد .همچنین می توانید محت ــوی یک ویال
از روغ ــن آل ــس را ب ــه اکس ــیدان اضاف ــه نموده و ســـپس
رن ــگ م ــو را ب ــا اکس ــیدان
مخل ــوط نمائید.
آم ــاده س ــازی م ــو ب ــرای
دکل ــره ک ــردن:
ی ــک وی ــال روغ ــن آلس را
ب ــه پ ــودر دکل ــره اضاف ــه
نم ــوده و ب ــا اکس ــیدان
5˟10 ml
مخل ــوط کنی ــد.

موهای خیلی خشک
کرم مـوی فیتـو 9

ماسک فیتوکاریته با فرموالسیون جدید

PHYTOKARITE
Deep Nourishing mask

کاربـرد:
ماسک تغذیه کننده عمقی
ترکیبات اصـلی:
عصـاره ریشـه ختـمی ،کره کاریتـه ،روغـن بالرد،
روغن نیل ،کراتین هیدرولیزشده
روش مصـرف:
پـــس از شستشـــوی مو با شـــامپو ،رطوبـــت اضافی موها
را بـــا حوله بگیرید .کمی از ماســـک را روی کف دس ــت
پخش نموده و ماســـاژ دهید تا یکنواخت شـــود .س ــپس
روی ســـاقه و نـــوک مـــوی نمـــدار بمالیـــد .مـــو را در این
حالت شانه کنید تا ماسک بهخوبی پخــــش شود .پـ ــس
از  10تـــا  15دقیقـــه موهـــا
را آبکشـــی نماییـــد .فاقـــد
پارابـــن و سیــــلیکون مـــی
باشـد.

50 ml

نرم کننده سریع فیتو بام

رطوبت رسان موهای خشک و نرمال

شامپـو فیتـونکتـار

PHYTONECTAR
Ultra Nourishing shampoo
کاربـرد:
مرطوب کننده قوی مخصوص موهای
خیلی خشک

روش مصـرف 2 :بار در هفتـه

کاربـرد:
کــــرم تغـذیــــه کننــــده روزانـه خمصـــــوص موهـایخیـیل
خشـک و ضخـمی
ترکیبات اصـیل:
عصاره ریشـــه ختمـــی ،عصاره ریشـــه بابـــا آدم ،عصاره
برگ رزماری ،عصاره برگ مرمی گیل ،عصاره گل مهیشـــه
هبـار ،عصـاره برگ بیـد ،عصاره علـف چای،
روغن هسته زردآلو و روغــــن دانـه ماکادمیـا
روش مصـرف:
مقـــداری از کرم را روی ســـاقه و نوک موهای
خشـــک یـــا منــــدار مبــــالید و ماســــاژ دهید تا
جذب شـود.
بدون نیاز به آبـکیش.

PHYTOBAUME HYDRATION
)Express Conditioner (Normal to Dry Hair

200 ml

ترکیباتاصـلی:
عصـ ــاره علـ ــف چای ،کره کاریـ ــته ،مـوم
شکـوفهپرتقـال،آمینـواسیـدهای استـخراج
شده از دانـ ــه سویا

PHYTO9
Nourishing Day cream

200 ml

کاربـ ــرد :ســـهولت در باز کردن گره موها تا  ،%97افزایش
نرمی و لطافت و درخش ــش
موها تا %97
ترکیباتاصـلی:
روغن جوجوبا،
روغ ــن کرچک،عصاره گیاه آنجلیکا به
میزان %76
روش مصـ ــرف :بع ــد از ش ــامپو ک ــردن
موه ــا ،مق ــدار کاف ــی از محص ــول را
روی س ــاقه موهای مرط ــوب مالیده و
بالفاصل ــه ب ــا آب شستش ــو دهی ــد.
150 ml
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موهای آسیب دیده و ضعیف شده
ماسک فیتوکراتین

شامپو فیتوکراتین

PHYTOKERATINE
Repairing shampoo

PHYTOKERATINE
Repairing Mask

کاربــــرد :تغذیه کننده و ترمیم کننده موهای آسیب دیده،
شکننـده و دارای انتـهای دوشـاخـه
ترکیــــبات اصــــلی :عصــــاره بنـفشــــه سه رنگ
وحشی ،پروتئیـن های گیاهی هیـدرولیـزشـده
ذرت ،سویــــا و گنـدم،
هیـالورونیــــک اسیـد هیـدرولیــــز شـده ،عصـاره
دانــــه انار ،سرامیــــدهای گیـاهی
روش مصـــرف :هفتـــه ای  2تـــا  3بـــار از ایـــن
شامپو اســـتفاده نمایید .مصــــرف روزانه این
200 ml
شامپــــو برای موهای سالــــم بالمانع اســـت.

کاربـرد:
ترمیم کننده قوی موهای آسیب دیده ،خشک و شکننده
ترکیـباتاصـلی:
کراتین گیاهی (گرفته ش ــده از ذرت ،ســـویا وگندم)  ،اسید
هیالورونیک  ،س ــرامید های کپسوله شده مشتق از سبوس
برنج
NEW

روش مصرف:
روی موهای شسته شده
و نمدار استفاده شود.

سرم موی فیتوکراتین

200 ml

PHYTOKERATINE

Repairing serum for damaged Lenghts and ends

کاربرد :سرم ترمیم کننده مخصوص موهای صدمه دیده
ترکیبـــات اصلـــی :عصـــاره بنفشـــه ســـه رنـــگ وحش ــی،
پروتئیـــن های گیاهی هیدرولیزشـــده ذرت ،ســـویا و گندم،
هیالورونیـــک اســـید هیــــدرولیز شـــده ،عصــــاره دان ــه انار،
سرامیــــدهای گیاهـی
روش مصـــرف :روزانـــه بـــه دفعـــات دلخواه ،مق ــدار کمی
از ســـرم را روی تارهـــا و نـــوک مـــو بمالیـــد .بـــدون نی ــاز به
آبکشی.
کلیــه محـصــــوالت فیتـوکراتیــن فاقـد سیلیکون،
پارابـــن ،رنگ و ســـولفات هســـتند.
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قبل استفاده

بعد استفاده

30 ml

اسپری مو فیتو کراتین

PHYTOKERATINE
Repairing Thermal Protectant Spray

اسپری ترمیم کننده و محافظت کننده قبل از سشوار
کاربـ ــرد :ب ــا عملکرد ترمیم کنندگی ک ــه با اس ــتفاده از گرمای
سش ــوار ،کراتین گیاهی به عمق موها نفوذ کرده و ســـاختار
داخل ــی م ــو را بازس ــازی کرده و تقوی ــت می نماید.
ترکیـباتاصـلی:
کراتین گیاهی ،اس ــیدهیالورونیک ،سرامیدهای
گیاهی کپسوله (استخراج ش ــده از سبوس برنج)
روش مصـــرف :کم ــی از محل ــول را روی س ــاقه و
انته ــای موی تمیز و نمدار اس ــپری کرده س ــپس
موها را شانه زده و طبق معمول آرایش نمایید.
در مواق ــع اتو کردن موها اس ــپری را روی موهای
خش ــک اس ــتفاده نمایی ــد .ب ــدون نی ــاز بـــه
آبکش ــی.
150 ml

موهای رنگ شده
نرم کننده سریع فیتوبام
PHYTOBAUME COLOR PROTECT
Express Conditioner

شامپو فیتوسیتروس
PHYTOCITRUS
Color Protect Shampoo

کارب ــرد :تس ــهیل دهن ــده ب ــاز کردن گ ــره موها ت ــا ،% 88
افزای ــش درخش ــش رنگ م ــو ،تثبی ــت کنن ــده رنگ مو

کاربرد:
شامپو تثبیت کننده رنگ مو

ترکیبات اصلی:
عص ــاره س ــنجد تل ــخ ،عص ــاره روغ ــن
آفتابگ ــردان ،عص ــاره گل ختم ــی عص ــاره
گری ــپ ف ــروت ،عص ــاره روغ ــن کرچ ــک

ترکیبات اصلی:
عصاره گریپ فروت ،عصاره گل بابونه،
عصاره گل گلرنگ و روغن ذرت ،پروتئین
های برگرفته از بادام شیرین
روش مصـرف:
تا  2هفته بعد از رنگ کردن مو 2 ،بار در هفته
موی رنگ شده خود را با شامپوی فیتوسیتروس
بشویید.

روش مصرف:
بع ــد از ش ــامپو ک ــردن موها ،مق ــدار کافی
از محص ــول را روی س ــاقه موهای مرطوب
زده شود و بالفاصله با آب شستشو دهید.
200 ml

نرم کننده سریع فیتو بام
PHYTOBAUME REPARATEUR
Express Conditioner Damaged
Orbrittle Hair

کاربــــرد:سهولت در بازکـــردن گره موها ،کمـــک به ترمیم و
بازســـازی موهـــا تا  ،%75تقویت اســـتحکام موهـــا تا %72
ترکیـباتاصـلی:
اســـید آمینه های گیاهی ،کراتین گیاهـــی ،ذرت ،گندم،
اســـید هیالورونیـــک ،ســـرامیدهای
گیاهـــی کپســـوله (اســـتخراج شـــده از
ســـبوس برنـــج) ،عصـــاره انـــار ،عصاره
بنفشه ســـه رنگ
روش مص ــرف :بعد از شـــامپو کردن مقدار
کافی از محصول را روی ســـاقه
موهـــای مرطـــوب مالیـــده و بالفاصله با
آب شستشو دهید.
150 ml

150 ml

ماسک فیتوسیتروس
PHYTOCITRUS
Color Protect Mask

کاربرد:
ماسک تثبیت کننده رنگ مو
ترکیباتاصـلی:
عص ــاره گریپ فروت ،عصاره ریش ــه ختم ــی ،پنتنول ،کره
کاریت ــه ،پروتئی ــن ه ــای برگرفته از ب ــادام ش ــیرین ،کراتین
هیدرولیزشده
نکته :فاقد پارابن و سیلیکون می باشد.
روش مصـرف:
پس از شس ــتن با ش ــامپوی فیتوس ــیتروس ،رطوبت اضافی مو
را با حوله بگیرید .کمی از ماس ــک را روی س ــاقه و نوک موی
نم ــدار بمالی ــد .مو را در این حالت ش ــانه کنید تا ماس ــک به
خوب ــی پخ ــش ش ــود .پس
از  2ت ــا  5دقیق ــه م ــو را به
خوب ــی آبکش ــی نمایی ــد.
ای ــن کار را ت ــا  2هفته بعد
از رن ــگ ک ــردن موه ــا  2بار
در هفت ــه ادام ــه دهید.
200 ml
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پوست سرحساس

پیدایش عالئم کهولت سن در موها

شامپو فیتواپزان
PHYTOAPAISANT SHAMPOO
کاربرد:
شـــامپوی هوشـــمند ،تســـکین دهنـــده خـــارش و کاه ــش
دهنده حساســـیت پوســـت ســـر ،پاک کننده
مالیم بـــرای انـــواع موها
ترکیبات اصلی:
زیرفون و گل ساعت.
روش مصـرف:
فیتواپزان را  2تا  3بار در هفته استفاده کنید.

شامپـو فیتـودنسیـوم
PHYTODENSIUM
Age-Defying shampoo

کاربرد :ش ــامپو هوش ــمند ،تقویت کننده و کاهش دهنده
عالئم کهولت س ــن در موها
ترکیبات اصلی:
عص ــاره ختم ــی ،عص ــاره مغ ــز گ ــردوی
فرانس ــوی (غنی از بیوفالونوئیدهای گیـ ــاهی
بـ ــرای محافظت از مو در برابـر رادیکال های
آزاد و استرس های محیطی) ،پروژنیـ ــوم برای
محافظت از پوس ــت س ــر ،ضـ ــد التـ ــهاب
روش مصـرف:
 2بار در هفته استفاده شود.

200 ml

سرم فیتـودنسیـوم
PHYTODENSIUM
Age-Defying serum

تقویت پیاز مو و پوست سر
شامپـو فیتـورام
PHYTORHUM
Energyzing shampoo

کاربـرد:
شامپو تقویت کننده مو ،برای موهای ضعیف و کم پشت
ترکیباتاصـلی:
عصـاره گل گنـدم ،زرده تخـم مـرغ،
عصـاره نیشکر ،ویتـامیـن B5
روش مصـرف:
 2بار در هفتـه استـفاده شـود.

200 ml
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200 ml

کاربرد :تقویت کننده و کاهش دهنده عالئم کهولت ســـن
در موها ،ضد سفیدی مو
ترکیبات اصلی:
عص ــاره مغز گردوی فرانس ــوی (غن ــی از بیوفالونوئیدهای
گیاه ــی ب ــرای محافظ ــت از م ــو در براب ــر رادیـــکال هـــای
آزاد و اس ــترس ه ــای محیط ــی) ،ویتامین  B5عصـــاره دانه
آفتابگردان ،روغن دانه مویز ،یکی از پیش ســـازهای سنتز
مالنین.
روش مصرف :قبل از استفاده به خوبی تکـ ــان
دهیـ ــد .هفتـ ــه ای دو بار ،سـرم فیتودنسیوم
را روی پوست سر و ساقه مو تمیـ ــز و نمـ ــدار با
مالیمت ماسـ ــاژ دهیـد .بدون نیـاز به آبـکشـی.
50 ml

موی نازک و کم حجم
موس حجم دهنده فیتوپالپ
PHYTOPULP

شامپـو فیتـوولوم
PHYTOVOLUME
Volumizing shampoo

کاربـرد:
ش ــامپو حج ــم دهن ــده م ــو ،مخص ــوص
موه ــای ن ــازک و ک ــم حج ــم
ترکیباتاصـلی:
عصــاره هـای بومـادران و عصــاره ریشـه
گیـاه پنجـه ای ،کیتیـن استخــراج شـده از
سخــت پوسـتان
روش مصـرف:
ک ــف ش ــامپو  1ال ــی  2دقیق ــه روی س ــر
بما ند .
 2بار در هفتـه استفاده شـود.

200 ml

کاربـرد:
حج ــم دهن ــده ،ف ــرم دهن ــده و درخش ــان کنن ــده موها،
ح ــاوی فیلت ــر UV
ترکیباتاصـلی:
کالژن اقاقی ــا ،یک ترکیب گیاهی فعال مرطوب
کننده که از مو در مقابل خش ــکی و عوامل مضر
محیطی حفاظت میکند.
روش مصـرف:
ب ــه اندازه یک پمپ از م ــوس را روی موی نمدار
بریزی ــد و موها را به کمک انگش ــتانتان و ش ــانه
کامال به آن آغش ــته کنید.
ب ــه کم ــک سش ــوآر موه ــا را از ریش ــه به س ــمت
انته ــای س ــاقه موه ــا خش ــک کنید.
200 ml

نرم کننده سریع فیتوبام
PHYTOBAUME VOLUME
EXPRESS CONDITIONER FINE HAIR

 مخصوص موهای کم حجم
کاربـــرد :ســـهولت در باز کـــردن گره موهـــا ،افزایش حجم
و ضخامـــت موها تا  ، % 88افزایش نرمی و درخش ــندگی
موهـــا تا % 91
ترکیبات اصلی:
عصـــاره گیـــاه الکلی(ســـه خـــار) ،عصـــاره
ســـنجد تلخ ،عصاره جلبک قرمز و عصاره
گیـــاه آقطی
روش مصـــرف :بعد از شـــامپو کردن مقدار
کافـــی از محصـــول را روی ســـاقه موهـــای
مرطـــوب زده شـــود و بالفاصلـــه آبکشـــی
نماییـــد .بدون ســـیلیکون
50 ml

فیتوولوم اکتیف
PHYTOVOLUME ACTIF
اسپری حجم دهنده قوی

کاربـرد:
حجم دهنده ،تقویت و درخشان کننده موها
ترکیباتاصـلی:
آمینواســـیدهای کراتین و عصـــاره گل نرگس،
ترکیب ــات حج ــم دهن ــده ،رزم ــاری ،پروتئی ــن
هیدرولیزش ــده گن ــدم
روش مصـرف:
بـــه دفعـــات رو موهای خیس اســـپری کنید
و بیش ــتر روی ریشه موها تمرکز کنید و سپس
مانند همیش ــه موهایتان را آرایش کنید.

125 ml
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موهای وزدار
شامپو فیتولیس
PHYTOLISSE
STRAIGHTENING SHAMPOO

کاربـرد:
شـــامپو صاف کننده مـــو ،اولین مرحلـــه از برنامه مراقبتـ ــی
صـــاف کـــردن موهـــای وزدار
ترکیباتاصـلی:
عصــــاره گل همیشـــه بهـــار ،پالپ آنانــــاس،
پروژنیـــوم :عصاره گل هایبیســـکوس غنی از
اسیــــدهای آلــــی و موسیالژهای گیـاهی برای
ترمیــــم الیه هیـدرولیپیـدی
روش مصــــرف :قبـــل از صـــاف کـــردن مـــو با
سشـــوار ،از ایـــن شـــامپو اســـتفاده نمایید.
200 ml

ماسک فیتولیس
PHYTOLISSE
Express Smoothing Mask

کاربـرد:
صاف کننده مو ،برطرف کننده وز مو
ترکیبات اصـلی:
عصـــاره گل بابونـــه ،جلبـــک قرمـــز ( ،)hypneaروغ ــن
گندم و روغن هســـته زردآلو ،جلبـــک قهوه ای ()Alaria
روش مصـرف:
بعـــد از شـــامپو ،مقداری از ماســـک را روی بخـ ــش های
مختلف موی نمدار زده ،توســـط شـــانه دندانه درش ــت
از ریشـــه تا نـــوک موها را آغشـــته کنید.
اگر مـــوی ضخیم داریــــد
 2تـــا  3دقیقـــه روی
مـــو بمانـــد .اگـــر مـــوی
متوســـط یا نازک دارید،
ســـریع آبکشـــی نمائیـــد.
فاقد پارابن و سیلیکون.
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200 ml

بالم فیتودفریزان
PHYTODEFFRISANT
Botanical Straightening Balm

کارب ــرد :بال ــم ص ــاف کننـــده و نـــرم کننـــده گیاهی
مخص ــوص ص ــاف کـــردن موهـــا یـــا حالـــت دادن
موه ــای فر
مزیت :بدون الکل ،درخشان کننده موها
ترکیب ــات اصل ــی :ریشـــه ختمـــی :غنـــی از موســـیالژ
گیاه ــی ،عص ــاره گل بابونـــه ،عصـــاره بـــرگ مریـــم
گل ــی ،عص ــاره حب ــه ســـیر بـــی بـــو
ش ــده ،عصاره ت ــرب کوهی ،عصاره
ریش ــه رازیانه
روش مصـ ــرف :بعـ ــد از شامپـــــو،
مقـ ــداری از بالم را روی موی خیـلی
خیـس زده ،با یک شانـه از ریــشه
تا نوک مـ ــوها را آغشته کنید .سپس
موه ــا را ب ــا ب ــرس و سشـــوار صـــاف
کنی ــد .ب ــرای بخ ــش هـــای دیگر مو
مشابه قبل عمـ ــل کنیـد.
100 ml

سرم فیتولیس
PHYTOLISSE
Finishing serum

کاربـرد :برطرف کننـده وز و فرهـای مو
ترکیبات اصـلی:
غنـ ــی از روغـ ــن های سیلیـ ــکونی پوشـ ــاننده ،پنتنــــول،
عصـ ــاره ریشـ ــه ختمـی
روش مصـرف:
چن ــد قط ــره از س ــرم را با نوک انگش ــتان و به
ص ــورت یکنواخت روی موه ــا پخش نمایید.
آبکش ــی نکنی ــد .م ــی توانی ــد ب ــه دفع ــات
دلخ ــواه روی م ــوی خش ــک ،نیم ــه مرط ــوب
ی ــا مرط ــوب اس ــتفاده نمایی ــد .م ــیتوانید به
همراه بال ــم فیتو دفریزان ،فیت ــو 7و یا فیتو9
50 ml
اس ــتفاده نمائید.

پوست سر چرب
کرم تقویت کننده فر مو فیتوکرل
PHYTOCURL
Defines Medium Hold
Curl Energizing Cream

شامپو فیتوسدرت
PHYTOCEDRAT
Purifying Treatment shampoo

کاربـرد:
کـــرم فیتوکـــرل موجـــب خـــوش حالـــت شـــدن فـــر موها
شـــده و از وز شـــدن موهـــا در هوای مرطوب پیش ــگیری
مـــی کنـــد و فـــرم آنها را بـــرای طوالنی مـــدت حفظ می
کند .
ترکیبات اصـلی:
کالژن اقاقیـــا ،عصـــاره گوارانـــا ،روغـــن جوانـــه ذرت،
روغـــن دانـــه کتـــان و عصـــاره جینســـینگ
روش مصـرف:
بعـــد از اســـتحمام ابتـــدا رطوبـــت اضافـــی
موهـــا را بـــا حولـــه گرفتـــه و مقـــداری از
کـــرم را روی ســـاقه موهـــا بمالیـــد ســـپس
موهایتـــان را با سشـــوآر و یـــا در هوای آزاد
خشـــک نماییـــد .فاقـــد پارابـــن.
بدون نیاز به آبکشی.

100 ml

کاربـرد:
تنظی ــم کنن ــده ترش ــح چرب ــی (برای پوس ــت س ــر خیلی
چ ــرب) ،این ش ــامپو دارای ترکیبات جم ــع کننده منافذ
پوس ــت است که از ترش ــح بیش از حد چربی جلوگیری
می کنند.
ترکیبات اصـلی:
عصـ ــاره  9گیـ ــاه (ساپـ ــوناریا ،پنـ ــجه ای،
خـــردل ،ختمـــی ،بابـــاآدم ،رزمـــاری،
گزنــــه ،سنتیــــفون ،اینــــوال) ،اسانــــس
روغنــــی سیتـ ــرون و عصـ ــاره ژرانیـ ــوم
روش مصـرف:
 2بار در هفتـه استـفاده شـود.
200 ml

شامپو فیتوپاناما
PHYTOPANAMA
Daily Balancing shampoo

کاربـرد:
ش ــامپوی روزانه (برای پوس ــت سر چرب)،
ایـن شامپـو هوشمنـد است و بیـن باکتـری
های مفیـد و مضـر تمـایز
قائـل می شـود.

ترکیبات اصـلی:
ساپوناریا ،اسانس روغنی میوه
سروکـوهی،پروژنیـوم
200 ml
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انواع مو
فیتوسیدر
PHYTOCIDRE
شستشوی همراه با آبکشی با سرکه سیب

شامپو روزانه فیتوپروژنیوم
PHYTOPROGENIUM
Intelligent Shampoo

کاربـرد:
بـــرای انـــواع موها ،اولین شـــامپوی هوشـــمند
شامپــــویی است که بین باکتـری های مفید و
مضـــر تمایز قائل می شـــود.
ترکیباتاصـلی:
عصاره ختمی
پروژنیوم
عصاره برگ زیتون
200 ml

 شامپو فیتونوتر
PHYTONEUTRE
Clarifying detox Shampoo

پاک کننده قوی پوست و موی سر
کاربـرد:
ایـــن شـــامپو بـــرای انـــواع موها مناســـب اســـت .ب ــه علت
قـــدرت پاک کنندگی زیاد ،به افرادی که انواع ژل ،اس ــپری
و واکـــس مـــو بـــرای آرایش موهایشـــان اســـتفاده می کنند
توصیه می شـــود.
ترکیباتاصـلی:
اسانــــس روغنــــی بـــرگ اکالیپتــــوس :بازکننده
عـــروق و افزایـــش دهنـــده اکســـیژن خون در
پوست ســـر؛ عصاره بابونه ،علف چــــای و
نارون کوهـی :به موهــــا رطوبت و درخشش
خاصی مـــی دهد.
روش مصـرف:
 2تا  3بار در هفتـه استفـاده شـود.
125 ml
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کاربـرد:
برط ــرف کننده کدری و ماتی موها ،درخش ــان
کننده
ترکیباتاصـلی:
رزماری ،مریم گلی ،آویش ــن ،اس ــطوخدوس و
گلیسیرین
روش مصـرف:
بع ــد از ش ــامپو ک ــردن و آبکش ــی آب اضاف ــی
موها را گرفته فیتوس ــیدر را به مقدار مناس ــبی
روی تم ــام س ــطوح م ــو پخ ــش کنی ــد س ــپس
آبکش ــی نمایی ــد.

200 ml

فیتوفیکس
PHYTOFIX
Clarifying detox Shampoo

ژل قوی ،مرطوب کننده ،نرم کننده و فرم دهنده
کاربـرد:
حفظ انعطاف پذیری موها
ترکیباتاصـلی:
کالژن اقاقی ــا ،ی ــک ترکی ــب فع ــال مرط ــوب کننـــده که از
م ــو در مقاب ــل خش ــکی و عوامل مضر محیط ــی حفاظت
میکند .
روش مصـرف:
ژل را کم ــی ک ــف دس ــت بریزید و س ــپس به
کم ــک انگش ــتانتان ژل فیتوفیک ــس را روی
موه ــای نم ــدار زده و موه ــا را به آن آغش ــته
کنی ــد .س ــپس موهایتان را به دلخ ــواه آرایش
کنی ــد و ف ــرم دهید.
150 ml

کرم موی راز شب
SECRET DE NUIT
برای انواع موها در شب

ویژ گـی ها:
-1ترمیـم کننـده و مرطـوب کننـده:
اس ــیدهای چ ــرب ض ــروری ،عص ــاره گیاه ش ــوک ،روغن
ماکادامیا و سرامیدهای گیاهی پوشیده شده با کرونوسفر
(کپس ــوله) ،ب ــه آرامی و ب ــه تدریج مواد م ــورد نیاز برای
رطوبت رس ــانی ،تغذیه و ترمی ــم موها را آزاد می کنند.
-2آنتـی اکسیـدان:
پل ــی فن ــول های گیاهی اســـتخراج ش ــده از انگور ســـیاه
و عص ــاره ارکی ــده از م ــو در براب ــر رادی ــکال ه ــای آزاد
محافظ ــت م ــی کنند.
روش مصـرف:
قبل از خواب موها را شانه زده برای تسهیل جذب کرم
بهتر اس ــت موه ــا تمیز باش ــند .کمی از کرم را به ســـاقه
موه ــا بمالی ــد .این عم ــل را در هر بار اس ــتفاده ،بســـته
ب ــه ضخام ــت و بلندی موه ــا  2یا  3مرتبه تک ــرار کنید.
س ــپس موه ــا را ش ــانه بزنید ت ــا به کرم آغش ــته شـــوند.
صب ــح روز بع ــد موهایت ــان را طبق ع ــادت روزانه آرایش
کنی ــد .نی ــازی به شستش ــوی ک ــرم از روی موها نیســـت.
مـزیت ها:
حاوی  %92ترکیبات فعـال گیـاهی و طبیعـی
دارای فرمول غیر روغنی با رایحه دلپذیر
حفاظ ــت از موه ــا در براب ــر آلودگ ــی ها و پرتــــوهای
م ــاورای بنفش نور خـورشیـ ــد
ایجـ ــاد حالـ ــت سبـکی ،زیبـایـی و درخشنـدگی بیشتـر
موهـا
کاربرد آسان ،نتایج سریع و قابل مشاهده
مناس ــب ب ــرای خان ــم های ــی ک ــه حوصل ــه و ی ــا وقـــت
اس ــتفاده از ماس ــک ه ــای م ــو را ندارن ــد
فاقـد پارابـن و سیلیـکون
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شوره سر
شامپو فیتئول اینتنس
PHYTHEOL INTENSE
Dandruff treatment shampoo

کاربــــرد :ضـدشــــوره قــــوی مخصـوص شــــوره های شدید و
مقــــاوم به درمـان
ترکیبـــات اصــــلی :مـــواد الیـــه بـــردار (عصـــاره ب ــرگ بی ــد،
سالیســـیلیک اســـید) ،ترکیـــب ضـــد قـــارچ
(پیروکتون اوالمین) ،ترکیب تنظیــــم کننــــده
ســـرعت تمایز سلـولی(ایـکتیــــول) ،ترکیبــــات
تسـکین دهنـده( عصاره زانتـوکسیـلوم ،عصـاره
شی تاکه ،عصــــاره فنـوگریــــک)
روش مصــــرف :بـــه مدت  2ماه ،مـــاه اول 2
تـــا  3بار در هفتـــه و ماه دوم  1بـــار در هفته
استفاده شود.
100 ml

لوسیون ضدشوره فیتئول
PHYTHEOL
Purifying anti-dandruff lotion
مخصوص شوره های شدید و مقاوم به درمان
کاربـــرد :پـــاک کننـــده عمقی پوســـت ســـر با اثر ضدش ــوره
ای مانـــدگار و جلوگیری از بروز مجدد شـــوره ها ،تس ــکین
دهنده ســـریع خـــارش ســـر ،دارای فرموالســـیون طبیعی و
گیاهی به میزان %98
ترکیبـــات اصــــلی :روغـــن اساســـی چـــوب درخ ــت عرعر،
عصاره مامیران ،عصاره زبان گنجشـــک خـــاردار ،ویتامین
 ، B6پیروکتـــون اوالمیـــن
روش مصــــرف :محلـــول را هـــر روز بـــه طـــور
مســـتقیم روی پوست سر خشـــک یا مرطوب
بـــه صورت بخـــش به بخش اســـپری کـــرده و
ماســـاژ دهیـــد تا جـــذب شـــود .بدون نیـــاز به
آبکشـــی .بعد از  3تا  4دقیقه آبکشی نمایید
و یـــا در ادامه درمان با شـــامپو فیتئول اینتنس
استـفاده شـود( ،درمـان نگـهدارنـده).
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200 ml

شامپو فیتئول
PHYTHEOL
Dandruff regulating shampoo

کاربرد:
ضدشوره مالیم مخصوص شوره های خفیف
ترکیباتاصـلی:
م ــواد الی ــه ب ــردار (عصاره برگ بید ،سالیس ــیلیک اســـید)،
ترکیب ضدقارچ (پیروکتون اوالمین Piroctone Olamine
) ،ترکی ــب تنظی ــم کننده س ــرعت تمایز س ــلولی (ایکتیول
 ،)Ichthyolترکیبات تسکین دهنده ( عصـاره زانتـوکسیلوم،
عصـاره شی تاکه ،عصـاره فنـوگریـک)
روش مصـرف:
موها را خیس کنیـ ــد .مقـ ــداری از شامپـ ــو
را ک ــف س ــر پخ ــش نم ــوده ب ــا مالیمت
ماس ــاژ دهی ــد .بع ــد از  3ت ــا  4دقیق ــه
آبکش ــی نمایی ــد و ی ــا در ادام ــه درمان با
ش ــامپو فیتئ ــول اینتنس استـ ــفاده شـ ــود،
(درمـ ــان نگـهدارنـده).
200 ml

فیتو سیان

محصول ابتکاری فیتو برای
درمان ریزش موی خانم ها

15

ریزش موی وا کنشی

عالئم مشخصه
کاه ــش ناگهان ــی موهای س ــر ،ری ــزش موها به ص ــورت پراکنده کـــه از چند
هفت ــه ت ــا چن ــد م ــاه به طـــول می انجام ــد .ای ــن نوع ری ــزش مو معمـــوال در
خانم ه ــا اتفاق م ــی افتد.
عوامل ایجاد کننده مشکل
تغیی ــر فص ــول ،تغیی ــرات هورم ــون ه ــای زنان ــه (حاملگ ــی ،یائســـگی
و  ،)...مص ــرف برخ ــی داروه ــا ،اس ــترس ،خس ــتگی ،آلودگـــی هـــوا،
رژیمه ــای غذای ــی جه ــت ک ــم ک ــردن وزن ،کمب ــود برخ ــی ویتامیـــن هـــا
و عناص ــر کمی ــاب ،کاه ــش گ ــردش خ ــون مویرگ ــی در باف ــت همبنـــد
اط ــراف پی ــاز م ــو ،حمل ــه رادی ــکال ه ــای آزاد ب ــه باف ــت همبنـــد اطـــراف
پیاز مو ،کاهش تبادالت سلولی
راه حل فیتو
افزایش گردش خون مویرگی و تبادالت سلولی
محافظت از بافت همبند اطراف پیاز مو
کمک به کراتین سازی (افزایش سرعت رشد موها)
کمک به مالنین سازی (کاهش سفیدی موها)
رطوبت رسانی و ترمیم تارهای مو
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ریزش موی وا کنشی
شامپو فیتوسیان
PHYTOCYANE
Densifying Treatment shampoo

سرم فیتوسیان
PHYTOCYANE
Densifying Treatment serum

کاربـرد:
تقوی ــت کننده ریش ــه و کاهش دهن ــده ریزش موی
خان ــم ها؛ آماده س ــازی پوس ــت س ــر ب ــرای پذیرش
اثرات درمانی س ــرم فیتوس ــیان

ترکیباتاصـلی:
افزایـش گـردش خـ ــون مویـرگی و تبـادالت سلـولی بـا عصاره
ً
ب ــرگ جینکوبیلوب ــا و وایبرن ــوم (مجموع ــا  57درصـــد)،
محافظ ــت از بافت همبن ــد اطراف پیاز مو با عصاره هســـته
انگور ،کمک به مالنین س ــازی با یکی از پیش س ــازهای سنتز
مالنین رطوبت رس ــانی و ترمیم تارهای مو با ویتامیـ ــن های
 B5و  ،B6پروتئیـ ــن هیـدرولیزشده سـویا

ترکیبات اصـلی:
عصاره تنه درخت کینا
تحریک کننده و تقویت کننده پوست سر
عصاره برگ جیـنکوبیـلوبا
عصـاره هستـه انـگور
ویتـامین هـای  B5و B6
روش مصـرف:
 2تا  3بار در هفتـه استـفاده شـود.

روش مصـرف:
درمـان سریـع:
ب ــه م ــدت ی ــک م ــاه س ــه ب ــار در هفت ــه ،هرب ــار ی ــک ویال.
(ترجیح ــا ای ــن دوره  1م ــاه را س ــه ب ــار تک ــرار کنی ــد).
درمـاننگـهدارنـده:
ی ــک وی ــال در هفت ــه به م ــدت  2تا  3م ــاه .برای دســـتیابی
ب ــه نتایج بهت ــر و همچنین زیبایی بیش ــتر موها ،اس ــتفاده از
محص ــول را در طول س ــال ادام ــه دهید.
در هر بار اس ــتفاده ،بعد از ش ــامپوکردن موی س ــر با شامپوی
فیتوس ــیان و خش ــک کردن مو ب ــا حوله ،محت ــوی یک ویال
را بخش به بخش روی پوس ــت س ــر با نوک انگش ــتان ماســـاژ
دهید تا محصول به ش ــکل یکنواختی پخش و جذب شـــود.

 85درصد
اثربخشی

200 ml
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ریزش موی دائمی

عالئم مشخصه
ری ــزش مزمن ،ش ــدید ،مقاوم به درمان ،با منش ــاء هورمون ــی (آندروژنیک)
کاه ــش تدریج ــی موهای س ــر ،ری ــزش موها به ص ــورت متمرکز ،اگـــر اقدامی
درجه ــت رف ــع عارضه نش ــود ،روز به روز وخیم تر می ش ــود.
ای ــن ن ــوع ری ــزش م ــو ه ــم آقای ــان و هم خان ــم ه ــا را (البت ــه با شـــیوع کمتر)
مبت ــا م ــی کند.

عوامل ایجاد کننده مشکل
عوام ــل ژنتیک ــی ،فعالی ــت آنزی ــم -5آلفا ردوکت ــاز ،التهابات مزمن پوســـت
س ــر ،کاهش گ ــردش خون مویرگی در بافت همبند اط ــراف پیاز مو ،رادیکال
های آزاد ،کاهش تبادالت س ــلولی

راه حل فیتو
مهار آنزیم – 5آلفا ردوکتاز
قبل استفاده بعد استفاده
افزایش گردش خون مویرگی و تبادالت سلولی
محافظت از بافت همبند اطراف پیاز مو
کمک به کراتین سازی (افزایش سرعت رشد موها)
کمک به مالنین سازی (کاهش سفیدی موها)
رطوبت رسانی و ترمیم تارهای مو
18

ریزش موی دائمی
شامپو فیتولیوم
PHYTOLIUM
Strengthening Treatment shampoo

سرم فیتولیوم 4
PHYTOLIUM 4
Chronic Thinning hair treatment

کاربرد:
تقویـــت کننـــده ریشـــه موها ،برای شســـتن مـــوی در حال
ریـــزش مزمن ،بـــرای آقایان و خانم هایی کـــه دچار ریزش
مـــوی هورمونـــی هســـتند .آماده ســـازی پوســـت س ــر برای
پذیــــرش اثرات درمـانی سـرم فیتـولیـوم 4

کاربرد:
درم ــان ری ــزش م ــوی مزم ــن ( ،)Chronicب ــرای آقایـــان،
محص ــول ابت ــکاری فیت ــو که ع ــاوه ب ــر درمان ری ــزش مو،
ب ــا برخ ــورداری از ترکی ــب انحص ــاری و ثب ــت ش ــده فیتو،
کاپیس ــلپرو ( ،)CAPICELLPROب ــه افزای ــش طول عمر
تاره ــای م ــو ب ــر روی پوس ــت س ــر کمک م ــی کند.

ترکیباتاصـلی:
عصـاره کینا
جینسینگ
عصاره رویباس
ویتامین B3
زینک
عصـاره مریم گلی

عمـلکرد چهـارگانـه فیتـولیـوم: 4
 .1افزایـش دهنـده طول عمـر موها
 .2جلوگیـری از ریزش موی هورمونی
 .3افزایش سرعت رشد مو
 .4افزایش تراکم تارهای مو

روش مصـرف:
 2تا  3بار در هفتـه استفـاده شـود.

روش مصـرف:
ب ــه مدت  3م ــاه متوالی ،م ــاه اول  3وی ــال در هفته ،ماه
دوم  2وی ــال در هفت ــه و م ــاه س ــوم ،ی ــک وی ــال در هفته
اس ــتفاده شود.

12˟3.5 ml
125 ml
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رنگ موهای فیتو
فیتوکالر حاوی عصاره گیاهان رنگی
حـــاوی درصـــد باالیـــی از عصـــاره گیاهـــان رنگی ( 57ت ــا  61درصد
فرموالسیون)
حـــاوی کمتریـــن مقـــدار رنگدانه های شـــیمیایی که برای دس ــتیابی
بـــه نتیجـــه دلخـــواه و افزایش مانـــدگاری رنگ مو الزم اس ــت.
حاوی کمترین مقدار آمونیاک ( 2درصد هیدروکسید آمونیوم)
حاوی مواد مرطوب کننده ،ترمیم کننده و ضدالتهاب
حاوی ویتامین ( Cاسکوربیک اسید) :آنتی اکسیدان
توجه 100 :درصد سفیدی مو را پوشش می دهد.
 Aبطری  60میلی لیتری حاوی اکسیدان
 Bتیوب  40میلی لیتری حاوی رنگ مو
 Cساشه  12میلی لیتری حاوی تثبیت کننده رنگ و یک جفت دستکش
 57تا  61درصد فرموالسیون رنگ موهای فیتو را عصاره گیاهان رنگی تشکیل می دهند.
روش استفاده:
 -1دستکش ها را دست کنید.
 -2محتوی تیوب رنگ مو را وارد بطری اکسیدان کنید.
 -3درب بطری را ببندید و به خوبی تکان دهید.
 -4نوک درب بطری را با قیچی ببرید.
 -5بالفاصله ،مخلوط رنگ و اکسیدان را روی موها بمالید.
اگـــر بـــرای اولیـــن بـــار اســـت کـــه موها را رن ــگ می کنی ــد ،مخل ــوط را به ط ــور یکنواخت به هم ــه موه ــا بمالید30 .
دقیقـــه صبـــر کنید و ســـپس موها را بشـــویید.
ً
اگـــر قبـــا موهایتـــان را رنـــگ کـــرده اید ،ابتدا مخلوط را به ریش ــه موها مالی ــده و  10دقیقه صبر کنید .س ــپس رنگ را
بـــه همه موها بمالیـــد 20.دقیقه صبرکنید و موها را بش ــویید.
 -6بـــرای شستشـــوی رنـــگ از روی موهـــا ،ابت ــدا کم ــی آب روی س ــرتان بریزید و موها را ب ــه آرامی ماس ــاژ دهید تا کف
یکنواخـــت و رقیقی روی موها تشـــکیل شـــود .س ــپس موه ــا را بدون ماس ــاژ دادن به خوبی آبکش ــی کنید.
 -7موهـــا را بـــه طـــور کامـــل به خنثی کننده موجود در ساش ــه آغش ــته ک ــرده ،یک ت ــا دو دقیقه صبر کنی ــد و در انتها با
آب فراوان بشویید.
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