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فروش به قیمت عمده مواد کراتینه مو برزیلی۲۰۱۹
17 بازدید تقویت مو, شامپو کراتینه, کراتین مو, کراتینه برزیلی, کراتینه مو   admin

 

فروش به قیمت عمده  مو برزیلی در اراد برای همکاران عزیز وجود دارد که به این صورت به

علت واردارات عمده مواد کراتینه برزیلی تمام قیمت های پیشنهادی به همکاران از لیست قیمت مواد کراتینه

در بازار تهران بسیار پایین تر است. دوعلت مهم وجود دارد :اول اینکه مجموعه هایی که خود وارد کننده

هستند به علت دست اول بودن قیمت خود را بسیار پایین تر از خود بازار ارایه میدهند.دومین مسله بعد

مسافت است که نزدیکی به بنادر ایران باعث میشود قیمت محصوالت مواد کراتینه همچون  کراتینه

و  بسیار کمتر از بازار باشد.

کراتینمواد کراتینه

ماسک مو

شامپو کراتینه

https://keratinhair.ir/category/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88/
https://keratinhair.ir/category/%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/
https://keratinhair.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88/
https://keratinhair.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84%db%8c/
https://keratinhair.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88/
https://keratinhair.ir/author/admin/
https://keratinhair.ir/category/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/
https://en.wikipedia.org/wiki/Keratin
https://keratinhair.ir/category/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%85%d9%88/
https://keratinhair.ir/category/%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/
tel:+989174456689
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 برزیلی

در این قسمت به چند مارک کراتینه برزیلی میپردازیم

کراتین سامبا معروف به رقص مو برزیلی��

محصول سائوپائولو برزیل است.

اولین کراتین شش ستاره برزیلی در ایران

vip class و +A مخصوص سالنداران

فاقد فرمالدئید تولید شده است.

بدون بو و گاز

شاین بسیااار باالایی دارد وبی نظیر و با کیفیت بسیار باال

صافی باالی ۹۵٪ واحیای  ٪۹۰

مناسب برای تمامی موها.

Brazilian Gold Hair Protein
 

پروتئین  مو برزیلی گلد براي اولین بار در ایران

با صافی ۶۰ %و احیای %۱۰۰

مناسب انواع مو علی الخصوص موهای اسیب دیده و کشسان

۸۰۰ میل و ۳۰۰ میل اورجینال شرکت موجود است.

کامال گیاهی و ارگانیک

بدون بو وگاز و قرنطینه

مختص سالندارهایی که دنبال کار با کیفیت و اورجینال هستند.

کراتین

فهرست مطالب

https://keratinhair.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86/
tel:+989174456689
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مناسب پروتئین تراپی و بوتاکس

 

agimax plas کراتین

agimax plas کراتین

 محصول جدید شرکت

با صافی ۹۰ و احیای %۱۰۰

ان بدون قرنطینه و کاهش فوق العاده بو وگاز نسبت به رنگ قرمز

باماندگاری حداقل ۸ ماهه

�� سوالهای رایج در کراتین کردن مو؟

▫سوال ۱٫ عملکرد کراتین برروی مو چیست؟

جواب:کراتین اول داخل غالف مو میشود(مایع کورتکس)و سپس روی موها یک غالف می بندند و باعث

استحکام، شناخت وخاصیت ارتجاعی مو می شود(فولیکولها).

▫۲٫ از چه نوع کراتینی استفاده شود بهتر است؟

جواب: از کراتین های بدون مواد(فرمالین)

▫3٫ فرمالین چیست؟
یافرمال دی هاید یک نوع گاز شیمیایی می باشد که خواص صاف کنندگی دارد اما برای سالمتی جواب:

بسبار مضر است.

▫4٫ فرق بین کراتین درمانی و کراتین صافی چیست؟
جواب: کراتین های درمانی از خواص درمانی باالیی برخوردارند و خواص ضد وزی دارند ولی صاف کنندگی

کمتری دارند.

کراتین های صافی معموال دارای مواد فرمالین هستند که البته امروزه درصد این ماده بسیار پایین آمده وبه

میزان ۰۲% درصد رسیده است و یا حاوی مواد سیلیکونی هستند که اصطالحا به آن silk می گویند.

soller brazil 

فرمالین 

https://www.sollerbrasil.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde#Forms_of_formaldehyde
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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▫۵٫ از چه سنی می شود کراتین را انجام داد؟

جواب: از ۱۲سال به باال.

▫۶٫ آیا خانمهای باردار و شیرده مجازند یرای کار کراتین؟

جواب: ترجیحا خیر.

▫۷٫ کراتین برای چه موهایی مناسب تر است؟

جواب :ترجیحا اول برای موهای آسیب دیده بر اثر عوامل شیمیایی(رنگ،مش،دکلره) بعد موهای فر و وز ودر

آخر موهای سالم.

▫۸٫ چه افرادی مجاز به انجام کار کراتین نیستند؟

جواب: افرادی که قبال از بیماری سرطان رنج می بردند،افرادی که از داروهای اعصاب استفاده می کنند،افرادی

که از داروهای غدد استفاده می کنند،زیرا این داروها روی خون اثر گذاشته وعملکرد کراتین را مختل

میکند،پس بهتر است قبل از انجام کار از سالمت مشتری اطمینان حاصل کنیم.

Keratin hair shampoo
▫۹٫ چراباید پس از کراتین از شامپوهای مخصوص استفاده کرد؟

جواب: شامپوها به طور معمول حاوی مواد سولفات وسدیم (نمک) هستند که اصطالحا remover کراتین

هستند،پس استفاده از این شامپوها نادرست است وباید از شامپوهای sulfat-free استفاده شودیا شامپوهای

کراتین دار.

▫۱۰٫آیا شستشوی مداوم باعث کوتاه تر شدن دوام کراتین می شود؟

جواب: بلی،زیرا کراتین هم مثل هر مواد دیگری یک مدت زمان ماندگاری دارد. هفته ای ۲بار شستشو کافی

می باشد

مراقبت پس از کراتینه کردن موها

tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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کراتینه کردن مو یکی از روشهای رایج صاف کردن مو و بر طرف کردن وزوز موهاست و اصطالحا به آن “صاف

کننده، معجزه گر” لقب داده می شود. در واقع این روش را به عنوان نوعی متد طبیعی برای صاف کردن مو

بکار می برند، در حالیکه مواد شیمیایی مضری برای انجام آن به کار می رود.

 

برای اینکه این درمان، ظاهر موی شما را به بهترین شکل حفظ کند، پس از انجام، نیاز به نگهداری از آن

دارید.

 

Keratin hair

مراقبت های اولیه
بالفاصله بعد از درمان کراتین، باید خیلی زیاد مراقب موهایتان باشید. منظور این است که موهایتان را صاف

نگهدارید تا درمان کراتین روی موهایتان بنشیند.

تا ۴ روز بعد از کراتینه، اگر موهایتان را زیاد دستکاری کنید، احتمال پیچ خوردگی موهایتان باال می رود. در

طول چند روز اول، هنگام خواب، بیشتر مراقب باشید. به هیچ وجه از کش یا سنجاق سر برای نگه داشتن

موهایتان استفاده نکنید.

  

خواب

درمان کراتین، بین ۳ تا ۵ ماه دوام می آورد. مدت زمان دوام آن با توجه به اینکه شما چطور از موهایتان

مراقبت می کنید تعیین می شود.

برای اینکه موهایتان را به بهترین شکل نگاه دارید، از بالش های ساتنی و ابریشمی استفاده کنید. ساتن و

ابریشم، میزان اصطکاک بین موی شما و بالشتان را در زمان خواب کاهش می دهند و باعث شکنندگی کمتری

می شوند.

همچنین سایر پارچه ها، رطوبت مو را می گیرند. در حالیکه ساتن و ابریشم رطوبت موهای شما را حفظ

خواهند کرد که یعنی موهایتان برای مدت طوالنی تری صاف و براق خواهد ماند.

tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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Hair keratinization

برطرف کردن پیچ خوردگی ها

اگر از خواب بیدار شدید و متوجه شدید موهایتان کمی خم شده است، با استفاده از یک اتو یا سشوار، فورا

موهایتان را دوباره صاف کنید. مراقب باشید که تا ۷۲ ساعت بعد از کراتینه کردن، موهایتان را خیس نکنید.

اگر در طول آن چند روز، موهایتان تصادفا در زیر دوش خیس شد، سریعا آن را سشوار بکشید.

سایر مراقبت ها

پس از کراتینه، شامپویتان را بدقت انتخاب کنید. شامپوهای حاوی سولفات سدیم، کراتین موهای شما را

ازبین می برند. بنابراین از فرمول های بدون سولفات استفاده کنید. آب شور و آب کلر دار نیز کراتین را از بین

می برند، بنابراین به استخر یا دریا هم نروید

نکات مهم کراتینه کردن:

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

00:0000:00

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

