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ارزانترین قيمت مواد کراتينه مو در بازار ایران
4 بازدید تقویت مو, شامپو کراتینه, کراتین, کراتین مو, کراتینه برزیلی, کراتینه مو   admin

) توسط بازرگانی آراد  ارزانترین قيمت مواد کراتينه مو در بازار ایران(

به تمام سالن دارهای عزیز ارايه میشود.آراد کراتین یک تخفیف ۳۵٪ برای شما عزیزان در نظر گرفته است که

تمامی مارک های  را از بازار ایران ارزانتر تهیه فرمایید.ارسال رایگان کراتینه مو برای شما عزیزان یکی

دیگر از خدمات در نظر گرفته شده است. هرجای ایران عزیز هستید فقط ۴۸ ساعت تا دریافت کراتینه مو خود

فاصله زمانی دارید.

بهترین 

بهترین مارك کراتینه مو چیست؟

یکی از روش های متداول برای برطرف کردن وز و صافی مو , استعمال از کراتینه موی است . آشنایی شایسته

ترین برند  مو , در سالم مو شما زیاد اثرگذار است .

کراتین اصوال پروتئین مو جود در موی و دندان و ناخن ها بوده که باعث درخشان شدن و صافی موها میگردد

.

میزان این پروتئین در موهای اشخاص ِفر و یا این که وز کم است و با استعمال از مواد کراتینه می توانند این

پروتئین را در موی جایگزین نمایند . کراتین موجود دراین مواد از منابع ارگانیک و حیوانی به دست می آید .

ولی ناگفته نماند که مواد شیمیایی در تولیدات کراتینه موجود هست که می توانددر اثر به کارگیری مداوم

تاثیرات منفی را از جمله تخریب ساختمان موی ,ریزش موی و تولید واکنش های حساسیتی نظیر قرمزی و

Price of keratinized hair materials on the marketکراتین

کراتینه مو

کراتین مو

فهرست مطالب

مواد کراتینه
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خارش در تراز پوست تولید نماید .البته استفاده از مارک عالی و شناخته شده در صورت اصل بودن برای

موهای انسان بسیار مفید است.

همینطور وجود ماده ی فرمالدئید تحت عنوان یک ماده ی سرطان زا از سایر نکات منفی مواد کراتینه مو

میباشد .

الزم به ذکر است که این مواد در ترکیبات بعضا از مارک های کراتینه به کارگیری نمیشود که این خصوصیت از

نکات مثبت این تولیدات به شمار می رود .حال به بررسیقيمت مواد کراتينه مو در بازار میپردازیم.قيمت مواد

کراتينه مو در بازار به عوامل زیاذی بستگی دارد که در اینجا بررسی مینماییم.

کراتین کراپلکس گلد

قیمت مواد کراتینه مو در بازار

قيمت مواد كراتينه مو در بازار آرایشی ایران بسیار متفاوت است مثال بعضی از مارک های کراتینه که قیمت

های بسیار باالیی دارند آراد کراتین با قیمت بسیار مناسب تر در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.مثال کراتین
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گلدن هانی که در بازار ۱۲۰۰۰۰۰ یک میلیون دویست هزار توامن بفروش میرسد آراد با قیمت بسیار کمتری در

خدمت سالندار های عزیز و مشتریان گرامی قرار میدهد.مارک های همچون کراتین گلوبال و کراتین پرسونال

و بسیاری دیگر از مواد کراتینه مو در مجموعه آراد کراتین به صورت تخصصی بررسی و بعد از تایید عزیزان

متخصص وارد بازار میشود.

 

قیمت مواد کراتینه مو در بازارمشهد

خبر خوب برای مشهدیان عزیز که از مواد کراتینه استفاده میکنند به علت قیمت گزاف این نوع مواد در شهر

مشهد آراد کراتین تمام مارک های کراتین از قبیل گلدن هانی و پرسونال و گلوبال و مکس ۲ و ……را به

قیمت زیر بازار مشهد در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.حداکثر زمان دریافت  پس از سفارش

نهایت ۴۸ ساعت میباشد که عزیزان میتوانند با خیال راحت به مجموعه آراد کراتین سفارشات خود را  تهییه

کنند تا در سریعترین زمان ممکن بدست شما عزیزان سالن دار  و یا شما مشتری گرامی برسد.

مواد کراتینه مو
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شامپو کراتین مو

بهترین محصو��ت کراتینه مو در سال جدید
درمان کراتینه به طور معمول در سالن های زیبایی  انجام می شود . با این وجود در صورتی که نمی خواهید

هزینه نمایید میتوانید این کار را در منزل  خودتان انجام دهید . در بازار تولیدها کراتینه بخش اعظمی موجود

است . با این وجود فرمول و ماندگاری آن متعدد است .

شامپوي مرطوب کننده کراتینه براي محافظت از موهاي رنگ شده
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تعیین در آغاز ما شامپوی مرطوب کننده کراتینه برای نگهداری از موهای رنگ شده است که دربردارنده

جووکسین بوده و گیسو را حفظ و آبرسانی می نماید . شایسته ترین نکته در رابطه این مال این است که

سدیم کلراید و سولفات زیان آور که کراتین ارگانیک موی را کاهش می دهد , در آن نیست . بعداز این معالجه

موهای قابل انعطاف و ابریشمی خواهید داشت که به هر مدلی وضعیت میگیرند . درین روش موها سفت و

توانمند شده و به سادگی آسیب پذیر نمی شود . بو خوش این فرآورده هم مزیت دیگر آن است .

کراتین موی بی کی تی نانو گلد

کراتین موي بی کی تی نانو گلد و  قیمت این محصول 

بهترین محصول برای موهای فر و وز که در مقایسه با محصوالت دیگر ترکیبات قوی تری دارد کراتینه گلد لیبل

است. این محصول حاوی روغن های آرگان، جوجوبا و آووکادو است که از مو  های خشن و زبر به شدت

مراقبت و آبرسانی می کند. متاسفانه این محصول تنها در بطری های کوچک موجود است اما می تواند برای

درمان های متمادی استفاده شود. تنها عیب این محصول بوی شدید آن است که در خانه پخش می

شود.قیمت کراتین موی بی کی تی نانو گلد بین ۲۱۰۰۰۰ هزار � تا ۲۵۰۰۰۰ هزار � است که البته این

مارک به صورت تقلبی در بازار ایران بفروش میرسد.قيمت مواد کراتينه مو در بازار برای این مارک حداقل ۲۰۰

هزا � گرانتر است.

کمپانی کراتین مو بی کی تی نانو گلد با فایده گیری از پایانی تکلونوژری روز به وسیله نانو مولکول کراتین را

به میزان یک میکرون ریز نموده است . این تکنولوژی دگرگون سازی بزرگی در یاری به ساقه مو برای جذب

هرچه خوبتر مواد کراتین مو و پروتئین میکند . پک کرایتن مو نانو گلد مشتمل بر شامپو ۴۰ میل قبلی از
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کراتین , مواد ۱۰۰ میل کراتین مو نانو گلد بی کی تی , شامپو پس از کراتین مو می باشد کاال کراتین مو نانو

گلد بی کی تی دارنده قرنطینه ۳ روزه می باشد یعنی تا ۳ روز پس از انجام کراتین موها رو نباید شستوشو

بخشید در حالتی که براتون قابلیت و امکان داره از ماسک موهای بعداز کراتین که در وبسایت ما است برای

شستوشوی اول تا سه بار یعنی سه زمان بعداز انجام کراتین مو به کار گیری نمائید و پس از شامپو استعمال

کنید.

Cadiveu Plastica Dos Fios Keratin Kit پک کراتین مو کادیوو پالستیکا دز فیوز

تفاوت در بین این پک کراتین موی کادیوو با پک کاکائوی این شرکت صرفا در عصاره ی بکار رفته در

ترکیباتشان است که پالستیکا دز فیوز دربردارنده آکای بری و برزیل کاکائو دربردارنده عصاره ی کاکائو است و

از نگاه کیفی و عملکردی تماما شبیه بوده و صرفا می توان این برتری را برای پک کراتین مو پالستیکا دز فیوز

قائل شوید که می تواند درخشندگی به مراتب بیشتری نسبت به پک کاکائو به موها دهد .

همینطور در شیوه ی استعمال هم شایان ذکر است که به هنگام به کارگیری از پالستیکا دز فیوز کادیوو نیازی

به اتوی موی نبوده و محلول با شانه کردن مداوم موها جذب می شود .

کراتین موی کادیوو پالستیکا دز فیوز برای کلیه اشکال متعدد موی قابل استعمال بوده و با پژوهش ها انجام

یافته بر روی موهای اروپایی , هندی , خاورمیانه , آسیا و امریکای التین عملکردی شبیه داراست .

پک پالستیکا دز فیوز دربردارنده عصاره ی آکای بری , کراتین , آمینو اسید ها و سیلیکونها هست . این پک

مشتمل بر یک شامپوی پاک کننده کننده بسیار حرفع ایی , یک محلول کراتین و یک ماسک موی هست که

هر کدام در حجم ۱ لیتر عرضه شده است .

کراتین کادیوو فیوز

نحوه استفاده فیوز کادیوو

۱) با شامپو شماره ۱ موها را کامال بشورید ( سه دقیقه شامپو روی مو بماند بعد شسته شود)

۲)با سشوار موها را ۹۰ درصد خشک کنید

۳) از پشت سر تکه های نازک ۱ سانت به ریشه مواد گذاری کنید ( مکس ۴۵ دقیقه در کاله)

۴) موها را با باد سرد خشک کنید ۹۰ درصد خشک شود

۵) مو را با اتو مخصوص کراتینه دمای ۲۴۰ درجه ،تکه های نازک از پشت سر اتو کشی کنید

بعد از ۱ ساعت
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۶) با ماسک تثبیت شماره ۳ به تمامی مو ماساژ بدید و بعد از ۱۰ دقیقه بشورید ( ماسک کامال شسته نشود

(

قيمت مواد کراتينه مو در بازار برای این مارک ۳۰۰ هزار � گرانتر است که در آراد کراتین از تمام قیمت

های موجود در سایتها کمتر است .

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:

بازرگانی آراد کراتین 

راه های ارتباطی:

شماره موبایل: 09174456689

@Couleurstore :کانال تلگرام

nanokeratinn :اینستاگرام

aradkeratin@gmail.com :پست الکترونیکی

tel:09174456689
https://t.me/Couleurstore
https://www.instagram.com/nanokeratinn
mailto:aradkeratin@gmail.com
tel:+989174456689
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