
Hair Care Appliances

Satin•Hair

الفر�شاةم�شفف ال�شعرجهاز  Airstylerجمفف ال�شعر ممل�س ال�شعر
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تتيح جمموعة اأجهزة براون �شاتني هري لت�شفيف ال�شعر، اإمكانية ت�شفيف �شعرك بدون قلق اأو خوف من اإتالفه كما تفعل الأجهزة الأخرى.
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منتجات براون م�شممة لتمنحِك ت�شريحات رائعة، بدون اأن تعر�ض ال�شعر للتلف ب�شبب ال�شخونة

مل العناية بال�شعر؟

مل اأجهزة العناية بال�شعر؟

�أجهزة متنّوعة 

 لأ�ساليب متنّوعة:

• ممل�س �ل�سعر - ل�شعر اأمل�ض م�شتقيم
 • �جمفف �ل�سعر - يجفف ال�شعر

الرطي يف دقائق

 • �جمعد �ل�سعر - يخلق متّوجات
 وجتعيدات جميلة

• �جمفف �إير�ستايلر - يجمع بني الت�شميم والتجفيف 
ل�شعر �شميك 

•  �لفر�ساة - تنعم ال�شعر وتف�شل اخل�شل املت�شربكة 
عن بع�شها

 ميكن�لعو�مل�عديدة��أن�تت�سبب�بتلف��ل�سعر

• الطق�ض
• ملوثات الهواء

• الغ�شل / العناية
•  اأ�شاليب الت�شفيف غري ال�شحيحة با�شتخدام درجات حرارة عالية جدًا 

)200°C<(

 نتائج �ل�سعر غري �ل�سحي

• جفاف، مظهر باهت
ف • تك�ّشر ال�شعر، التق�شّ

• بهوت لون
• عدم وجود التاألق

ال�شعر ال�شحيال�شعر التالف
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ت�شريحات ميكنك ت�شفيفها بنف�شك
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�ململ�سات

�لت�سريحة:��شعر اأمل�ض لمع

�جلهاز: كافة اململ�شات

�لت�سريحة:�جتعيدات عري�شة

CU750 :جلهاز�

�لت�سريحة:�متوجات / جتعيدات

ST780, ST550 :جلهاز�

�لت�سريحة:�جتعيدات حمددة

CU710:جلهاز�

ميزة خا�سة: 

األواح متحركة

ميزة خا�سة: 

ا�شطوانة كبرية بعر�ض

 33 ملم للتجعيدات العري�شة

ميزة خا�سة: 

ا�شطوانة رفيعة بعر�ض 

22 ملم للتجعيدات الرفيعة

ميزة خا�سة: 

حواف فعالة للتجعيد

 وطرف بارد
ميزة خا�سة:

األواح من السرياميك

م�سففات��ل�سعر
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مشط

إصبع زيادة حجم الشعر

فرشاة مستديرة كبرية 33 ملم

فرشاة مستديرة صغرية 18 ملم

فرشاة مستديرة كبرية 36 ملم

Style: Curls / Waves / Flicks / Volume
Product: AS530

Airstyler  جهاز

جمففات��ل�سعر

�لت�سريحة: اأمل�ض/حجم كثيف 

Satin Hair 3/5/7 :جلهاز�

ميزة خا�سة:

 جديد فوهة خا�شة للت�شفيف االحرتايف

ت�شريحات ميكنك ت�شفيفها بنف�شك



ممل�س ال�شعر الأول يف العامل 

بتكنولوجيا �ش�شين�شو كري
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ممل�ض �ش�شين�شو كري اجلديد من براون يتمتع بتكنولوجيا فائقة 

وثورية:

ي�شعر با�شتمرار بحالة ال�شعر 

وم�شتوى الرطوبة فيه

ي�شبط درجات احلرارة من 

اجلذور اإىل الأطراف

لتحقيق اأف�شل اأ�شلوب باأق�شى 

حماية لل�شعر 

كيف�تعمل��لتكنولوجيا��لذكية

ممّيز�ت��س�سين�سو�كري��لأ�سا�سية

•

•  ي�شت�شعر حالة ال�شعر وحرارته 20 مرة يف الثانية الواحدة. 
•  ي�شبط درجات احلرارة وفقًا لإحتياجاته لتحقيق اأق�شى 

حماية لل�شعر من خطر ال�شخونة.

�شبط اأوتوماتيكي لدرجة احلرارة

ي�شبط درجة احلرارة با�شتمرار من اجلذور وحتى الأطراف 

لتحقيق حماية ق�شوى من ال�شخونة.

توجيه متطور عرب ال�شا�شة

يوفر معلومات عن عملية الت�شفيف للح�شول على اأف�شل 

النتائج باأقل عدد من التمريرات.

لوحا ال�شرياميك نانوغاليد

من اأجل النزلق بنعومة تبلغ ثالثة اأ�شعاف نعومة الألواح 

التقليدية.

حواف فعالة للتجعيد وطرف بارد

لتحقيق اأف�شل النتائج يف ابتكار التجعيدات والتموجات.

األواح متحركة حا�شلة على براءة الأخرتاع

توزع ال�شغط بالت�شاوي ملنع تلف ال�شعر.
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 Satin Hair 7 بتكنولوجيا��سين�سوكري
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حو�ف�فعالة�للتجعيد�وطرف�بارد

لبتكار اأف�شل التجعيدات 

والتموجات

لوحا��سري�ميك�نانوغاليد

من اأجل انزلق اأنعم بثالث مرا ت 

من الألواح التقليدية

�ألو�ح متحركة

توزع ال�شغط بالت�شاوي ملنع تلف 

ال�شعر

توجيه�متطور�عرب��ل�سا�سة

يوفر معلومات عن عملية الت�شفيف 

للح�شول على اأف�شل النتائج باأقل 

عدد من التمريرارت

�سبط��أوتوماتيكي�لدرجة��حلر�رة

جم�شات مدجمة ل�شبط درجة احلرارة

180 °C

170 °C



اأيونتك  هو اخرتاع من بحوث براون لت�شفيف �شحي دون �شرر:

اأيونتك = تكنولوجيا ايون الفعالة + ميزات �شحية اإ�شافية

١ تقنية���أيونتك��لفائقة

2 �سبط�درجة��ل�سخونة�بدقة

٣ �حتكاك��أقل

•  تيار من الأيونات الن�شطة تغلف كل �شعرة  وتقوم مبعاجلة التجعد وال�شعريات املتطايرة 
•  جتعل ال�شعر اأكرث ملعانًا، اأكرث �شهولة واكرث �شحة

 •   يف الأجهزة التي يتم ت�شخينها، اإنها تعيد توازن الرتطيب اإىل ال�شعر لزيادة
احلماية خالل الت�شفيف

•  توؤدي احلرارة املفرطة اإىل تلف األياف ال�شعر
 •   تلف ال�شعر الذي ل يعالج يحدث يف احلالت التالية:

)200°C<( درجة حرارة مرتفعة جدا • 

• ا�شتخدام املمّل�ض/املجّعد على ال�شعر الرطب

•   تقدم براون منتجات ت�شفيف ال�شعر قابلة للتخكم بدرجة احلرارة بدقة وباإعدادات خمتلفة

•  ت�شمن اأجهزة براون اأيونتك ان�شيابًا اأف�شل على ال�شعر مينع حدوث التلف عند الت�شفيف
•  توفر التحّكم بالنقل احلراري  

•  متنع تك�ّشر ال�شعر ل�شمان اأق�شى درجة من الت�شفيف بطريقة �شحية

�شاتني هري 7 من براون مع تقنية اأيونتك

Temperature < 200 °C  
Hair breakage

Usage with 170 °C

Unpublished copyright P&G 2013
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 ممل�ض ال�شعر �شاتني 7 كولور

للحفاظ على ال�شعر امللّون

�أول�جمموعة�يف��لعامل�لل�سعر��مللون!

•  يحمي �شحة ال�شعر امللون
•   مينع بهتان اللون بن�شبة ت�شل اإىل 70٪  ملمّل�ض ال�شعر وما ي�شل اىل 50٪  ملجّعد ال�شعر

•  يزيد من تاألق اللون مقرنة مع ا�شتخدام الأجهزة التقليدية عن طريق:
•  املحافظة على ترطيب �شعرك  

•  ال�شبط امل�شبق لدرجة احلرارة وفقًا لنوع �شعرك  

تتمّتع�تقنية�حفظ��للون�بجميع�فو�ئد��أيونتك�و�أكرث�

تكنولوجيا اأيون املتفّوقة والفعالة + مراقبة احلرارة بدقة + ميزات �شحية + حتديد درجة احلرارة الفردية،

زر حفظ اللون، وفوهة منع التجفيف الفائق. ال�شيطرة على احلرارة للحفاظ على اللون واللمعان.
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ميز�ت��إ�سافية

نطاق�درجات��حلر�رة:

130-200 درجة مئوية /م�شتويات لل�شبط اإلكرتونيًا 
بعد كل 5 درجات مئوية 

وقت��لت�سخني

اأقل من 30 ثانية احلرارة 130 درجة مئوية

واأقل من 90 ثانية احلرارة 200 درجة مئوية

�لأمان

• اإطفاء اأوتوماتيكي بعد 30 دقيقة

• وظيفة التربيد مع الرمز عند التو�شيل الكهربائي

يقدم�لك�بر�ون��أي�ساً�ممل�س�

 Satin Hair 7 ل�سعر�

مبيز�ت�خا�سة�لل�سعر��مللّون

تقنية�حفظ��للون

حلماية بن�شبة % 70 من  

بهتان اللون *

�سبط�دقيق�للحر�رة�

وفقًا لنوع �شعرك

*تقنية حفظ اللون على و�شعية متو�شطة )�شعر عادي(باملقارنة مع ممل�شات ال�شعر على اأعلى و�شعية حرارة بدرجة 230 درجة مئوية، بعد 5ا�شتعمالت

ممل�س��ل�سعر�Satin Hair 7 بتقنية��أيونتك

حو�ف�فعالة�للتجعيد�وطرف�بارد

لبتكار اأف�شل التجعيدات والتموجات

LCDسا�سة�عر�س�كبرية��

18 مرحلة ل�شبط احلرارة و زر 
‘ boost’ لت�شفيف ال�شعر ال�شعب 

ب�شكل اأ�شرع

لوحا��سري�ميك�نانوغاليد

من اأجل انزلق اأنعم بثالث مرا ت من 

الألواح التقليدية

�ألو�ح متحركة

توزع ال�شغط بالت�شاوي ملنع تلف ال�شعر

تكنولوجيا��يونتك

دفقان من الأيونات الفعالة لزيادة 

اللمعان وحماربة التجعد
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�سبط�دقيق�لدرجة��ل�سخونة�

وتدفق��لهو�ء

فوهة حفظ 

 Colour اللون

Saver

جمفف��ل�سعر�Satin Hair 7 بتقنية��أيونتك

فلرت��سبكي

يحول دون الن�شداد وارتفاع 

ال�شخونة

تكنولوجيا���يونتك

لزيادة اللمعان وحماربة 

التجعد

جديد�فوهة خا�شة 

للت�شفيف الحرتايف

توزيع�مت�ساٍو�للحر�رة

للحوؤول دون جفاف ال�شعر. 

يجب اأن ي�شري اخلط اإىل 

مقدمة الفوهة/امللحق

Satin Protectنظام�
حلماية %100 من ال�شخونة ال�شديدة

يقدم�لك�بر�ون��أي�ساً�جمففات��ل�سعر�

�Satin Hair 7مبيز�ت��إ�سافية�لل�سعر�

�مللّون�وملحقات�خا�سة

تقنية�حفظ��للون

حلماية ال�شعر من البهتان
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يقدم�لك�بر�ون��أي�ساً�م�سففات�

�ل�سعر Satin Hair 7 مبيز�ت�

�إ�سافية�لل�سعر��مللّون�و�أ�سطو�نة�

عري�سة

م�سفف��ل�سعر��Satin Hair 7بتقنية��أيونتك

�أ�سطو�نة��سري�ميك�كري

حتمي ال�شعر من اجلفاف

تكنولوجيا���يونتك

لزيادة اللمعان وحماربة التجعد

�سبط�دقيق�لدرجة��ل�سخونة

9 مراحل ل�شبط درجة احلرارة من 
135 اإىل 185 درجة مئوية

طرف�بارد

لت�شفيف �شهل 

وحتكم اآمن

تقنية�حفظ��للون

حلماية بن�شبة % 57 من بهتان اللون *

* تقنية حفظ اللون على و�شعية متو�شطة )�شعر عادي( باملقارنة مع م�شففات ال�شعر على و�شعية ح ا ررة بدرجة 077 درجة مئوية
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جهاز �Airstyler Braun Hair 7بتقنية��يونتك

�ل�سعري�ت��ملرت��سة

حتمي �شعرك من التلف والتق�شف

دفقة�هو�ء�بارد

تكنولوجيا���يونتك

دفقان من اليونات لزيادة اللمعان 

وحماربة التجعد

فلرت��سبكي

للحوؤول دون ت�شابك ال�شعر وتق�شفه

و�سعيتان�ل�سبط��حلر�رة
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فر�شاة براون �شاتني هري7 مع اأيونتك

ملعان فوري مبجرد كب�شة زر

مع  فر�شاة براون �شاتني هري7مع الفر�شاة التقليدية

تقوم فوهة اأيونات فر�شاة براون �شاتني هري7باإطالق املاليني من الأيونات الفعالة بكب�شة 

زر، من اأجل نعومة ملمو�شة، وتاألق فوري يف اأي مكان ويف اأي وقت.

• الأيونات الفعالة  تعطي اللمعان والنعومة الفوريان من اأجل �شعر اأمل�ض وجميل، وهي 
حتارب التجعد وتزيل ال�شغط الكهربي ال�شاكن يف ال�شعر، كما تعيد الرتطيب اإليه

•  تنزلق ب�شال�شة اأكرث من الفر�شاة العادية بف�شل تكنولوجيا ال�شعريات املرتا�شة التي 
متنع ال�شعر من التك�ّشر.

خمرج الأيونات الفعالة مع الإيقاف الأوتوماتيكي

ملنع الفر�شاة من الت�شغيل عن طريق اخلطاأ، 

اأثناء حملها داخل احلقيبة.
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* Colour Saver Technology at medium setting )normal hair( vs. 230°C straightener at highest setting; after 5 treatments

�شبط متطور للحرارة 

من اأجل ت�شفيف �شحي

تكنولوجيا ايونتك لزيادة 

اللمعان وحماربة التجعد

زر Boost لزيادة 

احلرارة

�شبط متطور للحرارة 

من اأجل ت�شفيف �شحي

األواح عري�شة

�شبط متطور للحرارة 

من اأجل ت�شفيف �شحي

األواح متحركة

األواح متحركة

األواح �شرياميك الوك�شال 

100%
األواح �شرياميك الوك�شال 

100%

لوحا ال�شرياميك 

نانوغاليد 100%

180 °C

170 °C

دقة م�شمونة يف كل خ�شلة ل�شعر ناعم ولمع
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لوحا ال�شرياميك 

نانوغاليد 100%

تقنية حفظ اللون من 

البهتان بن�شبة 70%

األواح متحركة

ممل�شات ال�شعر �شاتني هري من براون

جيد اأف�شل الأف�شل

 �شاتني هري 7 �ش�شين�شو كري

ST780 شاتني هري 7 �ش�شين�شو كري�

�شاتني هير 5  �شاتني هير 3 �شاتني هري 7�شاتني هري 7

 �شاتني هري 7 اأيونتك

ST710 7ممل�ض �شاتني هري

�شاتني هري 7 كولور

  مع اأيونتك

ST750 7ممل�ض �شاتني هري

 �شاتني هري 5

ST550 5شاتني هري�

 �شاتني هري 3

ST310 3شاتني هري�

اأجهزة اإ�شت�شعار 

داخلية

�شبط اأوتوماتيكي 

لدرجة احلرارة

توجيه متطور عرب 

ال�شا�شة

حواف فعالة للتجعيد 

وطرف بارد 

جمعد ال�شعر



ملحق 

حفظ 

اللون

ملحق 

تفريق 

ال�شعر
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تقنية�حفظ��للون

حلماية اللون من البهتان

ultra-light dryer
for convenient and 
easy use

توزيع�مت�ساٍو�للحر�رة

توزيع�مت�ساٍو�للحر�رة

توزيع�مت�ساٍو�للحر�رة

توزيع�مت�ساٍو�للحر�رة

فلرت��سبكي�قابل�للف�سل

للحوؤول دون الن�شداد 

وال�شخونة الزائدة

فلرت��سبكي�قابل�للف�سل

للحوؤول دون الن�شداد 

وال�شخونة الزائدة

فلرت��سبكي�قابل�للف�سل

للحوؤول دون الن�شداد 

وال�شخونة الزائدة

Special removable 
mesh filter
prevents blockage and 
overheating

زر��لت�سغيل

حلماية %100 من 

ال�شخونة الزائدة
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قوة 2000 واط
دفق بارد

3 و�شعيات ل�شبط احلرارة/و�شعيتان 
ل�شبط دفق الهواء

جديد فوهة خا�شة للت�شفيف الحرتايف

قوة 2000 واط
دفق بارد

3 و�شعيات ل�شبط احلرارة/و�شعيتان 
ل�شبط دفق الهواء

جديد فوهة خا�شة للت�شفيف الحرتايف

قوة 1200 واط
و�شعيتان ل�شبط

احلرارة/ و�شعية واحدة ل�شبط دفق الهواء

قوة 1700 واط
دفق بارد

3 و�شعيات ل�شبط احلرارة/و�شعية 
واحدة ل�شبط دفق الهواء

جديد فوهة خا�شة للت�شفيف الحرتايف

جيد اأف�شل الأف�شل

�شاتني هير 3 �شاتني هري 5 �شاتني هير 1 �شاتني هري 7

HD710 شاتني هري 7 اأيونتك�

HD750 شاتني هري 7 كولور�

HD510 5 شاتني هري�HD310 3 شاتني هري�HD110 1 شاتني هري�

ملحق 

حفظ 

اللون

 جمففات ال�شعر �شاتني هري

الآن جتفيف ال�شعر مبظهر وملم�ض �شحي!

ت�سميم�مبتكر

لال�شتعمال املريح

تكنولوجيا ايونتك لزيادة 

اللمعان وحماربة التجعد

تكنولوجيا ايونتك لزيادة 

اللمعان وحماربة التجعد
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* Colour saver Technology at medium setting )normal hair( compared to the highest setting of a 200°C curler. Unpublished copyright P&G 2013

تقنية�حفظ��للون

حلماية بن�شبة %50 من 

بهتان اللون*

فلرت��سبكي

للحوؤول دون ت�شابك ال�شعر 

وتق�شفه

فلرت��سبكي

للحوؤول دون ت�شابك ال�شعر 

وتق�شفه

وظيفة��لبخار

لإعادة ت�شفيف ال�شعر

تغليف��سري�ميك

لتوزيع مت�شاٍو للحرارة

تغليف��سري�ميك

لتوزيع مت�شاٍو للحرارة

تكنولوجيا���يونتك

لزيادة اللمعان وحماربة 

التجعد

تكنولوجيا���يونتك

لزيادة اللمعان وحماربة 

التجعد

تكنولوجيا���يونتك

لزيادة اللمعان وحماربة 

التجعد

�أ�سطو�نة�عري�سة��36ملم

للتجعيدات العري�شة

�أ�سطو�نة�عري�سة��24ملم

للتجعيدات الرفيعة

�9و�سعيات�ل�سبط��حلر�رة
لت�شفيف �شحي من 135 

اإىل 185 درجة مئوية

�9و�سعيات�ل�سبط��حلر�رة
لت�شفيف �شحي من 135 

اإىل 185 درجة مئوية

قوة 700 واط

دفق بارد

و�شعيتان ل�شبط احلرارة

قوة 1000 واط

دفق بارد

3 و�شعيات ل�شبط احلرارة

جيد اأف�شل الأف�شل

م�شففات ال�شعر �شاتني هري 

جتعيدات �شحية مرحة مع ملعان متاألق

�شاتني هري اأير �شتايلر 

الت�شفيف والتجفيف دفعة واحدة

 �شاتني هري 7 كولور

CU750 شاتني هري7 املجعد�

�أ�سطو�نة��سري�ميك�كري

حتمي الأطراف احل�شا�شة من 

اجلفاف الزائد

�أ�سطو�نة��سري�ميك�كري

حتمي الأطراف احل�شا�شة من 

اجلفاف الزائد

 �شاتني هري 7 اأيونتك

CU710 شاتني هري7 املجعد�

�شاتني هري 5 �شاتني هري 7

AS720 شاتني هري7 أير ستايلر�AS530 شاتني هري5 أير ستايلر�

�ل�سعري�ت��ملرت��سة

حتمي �شعرك من التلف 

والتق�شف
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�طرح�هذه��لأ�سئلة�على�زبائنك...

ثم��أقنعهم�باإجاباتك:

Unpublished copyright P&G 2013

1. هل�جففت��أو��سفف��سعرك�يوماً�و�نتهى�بك��لأمر�وكاأنك��أ�سبه�باأ�سد�منفو�س��لر�أ�س؟

اأنت بحاجة اإىل الأيونات لت�شمتعي ب�شعر ناعم ولمع. ا�شتغرقت تكنولوجيا الأيونات من براون �شنوات لتطويرها.

اأ�شغي جيدًا اإىل جهازك، فقد تتمكني من �شماع الأيونات تخرج منه.

2. هل�علقت�يوماً�خ�سالت�من��سعرك�يف��جلهة��خللفية�من�جمفف��ل�سعر؟

قد تكون هذه التجربة موؤملة وينتهي بك الأمر غالبًا بانتزاع �شعرك عنوة لتحريره. لكن جمففات ال�شعر من براون مزودة 

بفالتر �شبكية لتجنب هذا الأمر بالذات.

3. هل��سعرت�يوماً�بحريق�يف�فروة��أ�ر�سك��أثناء�جتفيف��سعرك؟

هذا لن يح�شل مع جمففات ال�شعر من براون لأنها توزع الهواء ب�شكل مت�شاٍو فال تتعر�ض اأي بقعة لل�شخونة اأكرث من �شواها.

4. هل�حرقت�يوماً��أ�سابعك��أثناء�ت�سفيف��سعرك؟

اإن اأجهزة ت�شفيف ال�شعر من براون مزودة بطرف بارد، يتيح لك ت�شغيلها بكلتا يديك من اأجل حت كم اأف�شل خالل 

الت�شفيف، فال تقلقي ب�شاأن التعر�ض لأي حروق.

5. هل��أنت�حديثة��لعهد�يف�ن�سفيف��ل�سعر�وترغبني�يف�جهاز��ثنني�بو�حد�يقدم�لك�نتائج��حرت�فية؟

ل داعي لإم�شاك الفر�شاة يف يد وجمفف ال�شعر يف اليد الأخرى، لأن اأجهزة Airstyler من براون  جتفف ال�شعر وت�شففه يف 

الوقت نف�شه، كما ميكن تغيري امللحقات ب�شهولة لت�شريحات خمتلفة.

6. هل�تعلمني��أن���ستعمال��ملو�س��أو��سرب�ي��ل�سعر�قبل��لت�سفيف�ميكن��أن�يق�سي�على��لطالء��لذي�يغّلف�بع�س�

ممل�سات��ل�سعر�و�أجهزة��لت�سفيف؟

األواح  براون ل تتاأثر باأي مواد كيميائية، لذا �شففي �شعرك كما يحلو لك.

8. هل�تعلمني��أن��أجهزة��لت�سفيف��لتي�تعمل�على�حر�رة�تفوق��200درجة�مئوية�ميكن��أن�تتلف��سعرك�ب�سكل�نهائي؟

ل داعي لت�شفيف ال�شعر على درجات حرارة مرتفعة جدًا عندما تتوافر لديك التقنية املنا�شبة والت�شميم املنا�شب

واجلهاز املنا�شب. اأجهزة براون ت�شمن لك نتائج ممتازة للت�شفيف يف املنزل من دون اأن تعر�ض �شعرك للتلف.

9. هل�تعلمني��أن�حاجة�جذور��ل�سعر�تختلف�عن�حاجة��أطر�فه؟

اإن الأطرا ف اأكرث عر�شة للتلف واجلفاف، وبالتايل حتتاج اإىل حرارة اأقل عند الت�شفيف. لذا فاإن جم�شات �شين�شو

كري ت�شت�شعر �شعرك من اجلذور وحتى الأطراف لت�شبط احلرارة با�شتمرار وت�شمن ت�شفيفًا �شحيًا.

10. كم�تتوقعني��أن�يدوم�جمفف��ل�سعر��أو�ممل�س��ل�سعر��لذي�متلكني؟

اإن اأجهزة  براون  خا�شعة للتجارب وم�شممة لتدوم حواىل 5 �شنوات.

7.�هل�تعلمني��أن�“�ألو�ح��ل�سري�ميك”�لي�ست�كلها�متطابقة؟

اإن العديد من األواح ممل �شات ال�شعر املوجودة يف ال�شوق مطلية فقط 

بال�شرياميك وميكن اأن تتعر�ض للخد�ض )اأنظر اإىل ال�شورة(. ولكن هذه لي�شت 

حال ممل�شات ال�شعر من براون، فهي تدوم ملدة اأطول ول توؤذي �شعرك.


