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 س ديزاين(ييعالج الكيراتين )ل

 
 النعومه المثاليه لشعر جذاب

 ناعم تمام وامن تماما
 الكيرايتن االقوى واالنسب لجميع انواع الشعر

 يعطى الشعر النعومه والمظهر المخملى واللمعان 
 امن ويلبى المواصفات االوروبيه والعالميه

 خالى من الفورمالين
 يساعد على تغيير نمط حياتك 

 يوفر الكثير من وقتك كل صباح 
 تتمكنى من تسريح شعرك وتصفيفه خالل خمس دقائق

 تألقى دائما مع نعومة كيرايتن )لييس ديزاين(
 شركه الفا بارف االيطاليه العالميه

 الكيرايتن االول بالعالم
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 كيراتين لييس ديزاين اكسبريس
)لييس ديزاين( بتركيبتة المتجانسه والفريده معالجة الشعر بكيراتين 

 المتقدمه :
 بتكنولوجيا الكيراتين المبتكره لنعومة مثاليه
 شهر  3ليجعل الشعر مضىء وناعما لمدة اكثر من 

 يقضى تماما على تجاعيد الشعر
 لمعالجة الشعر بطريقه متقدمه ليجعله مستقيما لفتره طويله

ع زيت الباباسو ( ليجعله ساطعا ورطبا بتركيبته الفريده )بيتا كوالجين م
 بشكل مستمر

نتائجه ممتازه مع جميع انواع الشعر ويحافظ على صبغات  الشعر حيث 
 تركيبته الفريده بالسائل الفضى للكيرايتن 

 كل المنتجات خاليه تماما من البرابين
 امن جداااا لعدم احتوائه على الفورمالدهيد

 
جديده  لعالج الكيراتين بتقنية )موس بإستخدام طريقة االكسبريسو ال

 حيث انه  ريقه االسرع واالسهل فاالستخدامميكر( وهى ط
(  لدمجه مع سائل الكيراتين بالتقنيه 3تم االستغناء عن كريم فك التشابك)

 الحديثه ) موس ميكر(.
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 كيراتين لييس ديزاين

Keratin lisse design 

 
 الكيرايتن االول بالعالم

 شركه الفا بارف االيطاليه العالميه
 

نتائجه ممتازه مع جميع انواع الشعر ويحافظ على صبغات  الشعر حيث 
 تركيبته الفريده بالسائل الفضى للكيرايتن 

 
 ثقتك بمظهرك تبدأ بنعومه شعرك 
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 ديزاين(شامبو الكيراتين )لييس 

 
ينظف الشعر ويعطيه شكل ناعم ويطيل فترة تأثيرعالج الكيراتين 

 للشعرالمعمولة 
 

وبدون اى  ناعما  أن تركيبته الغنية بالكيراتين وزيت باباسو تجعل شعرك

 .تجاعيد

 تتمكنى من تسريح شعرك وتصفيفه خالل خمس دقائق
 تألقى دائما مع نعومة كيرايتن )لييس ديزاين(

 
 الكيراتين) لييس ديزاين( بلسم معالج

 
ويطيل فترة ويعطيه لمعان البلسم يغذى الشعر ويعطيه شكل ناعم 

 تأثيرعالج الكيراتين المعمولة في صالون التجميل
, كما انه خالى تماما من الكبريتات والبارابين وايضا األمالح. كما أن 

ا وبدون تركيبته الغنية بالكيراتين وزيت باباسو تجعل شعرك ناعما والمع
 اى تجاعيد.

 تألقى دائما مع نعومة كيرايتن )لييس ديزاين(
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 خطوات عمل عالج الكيراتين
 

 شامبو التنظيف العميق )الخطوه االولى(
 سائل تنعيم الكيراتين )الخطوه الثانيه(

 كريم فك التشابك )الخطوه الثالثه(
 ماسك التجانس والترطيب)الخطوه الرابعه(

 
 
 

الشعر بكيراتين )لييس ديزاين( بتركيبتة المتجانسه والفريده معالجة 
 المتقدمه :

 بتكنولوجيا الكيراتين المبتكره لنعومة مثاليه
 شهر  3ليجعل الشعر مضىء وناعما لمدة اكثر من 

 يقضى تماما على تجاعيد الشعر
 نتائجه ممتازه مع جميع انواع الشعر ويحافظ على صبغات  الشعر 

 دم احتوائه على الفورمالدهيدامن جداااا لع
 

استمتعى ووفرى الكثير  انتى وعائلتك بشرائك عبوات عالج الكيرايتن 
 الكبيره 

 
 

6 

 ديزاين(س ييل معالج الكيراتين) يتز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شعرك دائما ناعما وملمسه حرير بشكل دائم بعد معالجته  ليتركيستخدم 
 ديزاينس ييبكيراتين ل

 
بسطوعه واشراقه كالحرير الحتوائه على زيت  صنع خصيصا لتنعمى

البابسو الثمين بتأثيره الفعال على اطراف شعرك ليجعلها ساطعه ويمنع 
 تقصف اطراف الشعر

 
 ماسك معالج الكيراتين )لس ديزاين( للتجانس والترطيب 

 
يستخدم كريم التجانس والترطيب بتركيبته الفريده )بيتا كوالجين مع زيت 

جميع انواع الشعر ليترك شعرك ناعما والمعا وبدون اى الباباسو ( ل
اشهر كما انه يترك شعرك رطبا لفتره طويله ويمنع  3 – 2تجاعيد لمده 

 جفافه ويبدو مشرقا والمعا  ويجعل تمشيطه سهال للغايه

 


