




Amazon Keratin is a globally acclaimed brand of hair care 
therapies; Amazon Keratin products have gained interna-
tional recognition for their superior quality and outstanding 
company support. 

Staying one step ahead with the latest in product research 
and development, advanced manufacturing technologies 
and innovative delivery systems, Amazon Keratin provides 
quality products for superiors results.

Amazon Keratin strives to offer its customers the very best 
in service and value with particular emphasis on education 
and operational efficiency.





Our smoothing treatments are a combination of product designed to enrich hair and protect it using many ingredients 
including hydrolyzed Keratin, Wheat Germ, Shea Butter, Argan Oil, Collagen, and Amino Acids. Combined, these ingre-
dients are designed to fortify and nurture hair for a long lasting deep hydrating and anti-frizz effect.

Smoothing treatments

Green Tea Clarifying Shampoo One Luxurious Shine Treatment Chocolate Keratin Treatment

Helps the Amazon Keratin treat-
ment penetrate deep into the hair’s 
cuticle eliminate frizz and revitalize 
all types of hair. 
It prepares the hair for the Am-
azon Keratin treatment in order 
to remove residues and chemical 
impurities.

Is a formaldehyde free hydrating 
therapy enriched with natural oils 
which instantly penetrates into the 
hair cortex to deeply renew bro-
ken fibers. Leave hair healthy for 
up to 2 months. This product can 
be used on pregnant women and 
teenagers.

Moderate straightening action for 
up to 4 months; reduces volume 
and eliminates frizz. Especially rec-
ommended for dark hair shades.
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BTX Smoothing Treatment Grape Keratin Treatment Deep Hair Mask

This collagen treatment is designed 
for all types of hair. Recommend-
ed for damaged and fine hair, it 
contains Keratin, Wheat Protein, 
Aloe Vera and Collagen processed 
in a unique way to favor the infu-
sion of Amino Acids deeply into the 
hair cortex for up to 5 months. 

Designed to treat and nourish very 
curly hair and repair hair with 
substantial damage from chemical 
treatments (treated hair). It revital-
izes hair leaving it 95% frizz-free, 
straight, smooth and healthy for up 
to 6 months.

Is a deep penetrating and condi-
tioning Hair Mask that helps ex-
tend the duration of Amazon 
Keratin treatment. 
The Deep Hair Mask conditions 
and nurtures the hair, leaving it 
healthy and gleaming.
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Select the smoothing treatment corresponding to the straightening effect you are looking to achieve, considering the 
condition and the type of hair of your client.*



1] Shake products well before use.

2] Wash hair twice with Clarifying Shampoo.

3] Use only in a well ventilated area. Place a cape and towel 
around the client’s neck. Wearing gloves, pour 1-2 ounces of 
the Smoothing Treatment in a bowl, depending on the length 
and thickness of hair.  
Apply to towel dried hair. Separate the hair in 8 sections or 
strands. Apply from roots to tips. Make sure to start approxi-
mately 1.5 inches away from the scalp. 
For One Luxurious Shine Treatment, keep the treatment for 
40 minutes and rinse with water. Then apply the Mask for 15 
mn and rinse with water again. Proceed with blow dry and 
ironing the hair following the below recommendations.

4] For the other treatments: directly blow dry the hair 100%.
 
5] Starting at the nape, create ¼ inch sections of hair. Slide 
the EIDEAL flat iron 5 to 8 times per strand, or until the client’s 
hair is sealed with a silky, shiny and straight look. 
Recommended temperature : 450˚F (230˚C), if hair is          
damaged / overtreated we recommend the temperature to be 
set at 400˚F (200˚C). 

6] Hair should be washed with water only after the process 
is done (the processing time is at least 1 hour).Then, apply    
Amazon Keratin Deep Hair Mask. After 15 min, rinse to re-
move the mask.

The processing time cannot exceed 24 hours.
You can start using the sulfate free shampoo and conditioner 
starting from the day after rinsing the treatment.

N.B: Wipe the irons clean after each treatment.

Application process



Maintenance line

Hydrate Shampoo

Contains natural ingredients care-
fully selected to attract and retain 
moisture, keeping hair soft, shiny 
and smooth and to prolongs the life 
of any Amazon Keratin treatment. 
This shampoo is sulfate-free.

Hydrate Conditioner

Contains Keratin protein, oils and 
other natural ingredients to condi-
tion and protect hair from the heat 
of blow-drying. It deeply conditions 
and maintains shine, elasticity and 
health. 
This conditioner is sulfate-free.

Leave-in Cream

Helps bringing dull hair back to life 
after every blow dry. It contains the 
smoothing power of Amino Acids 
and Keratin, which helps eliminat-
ing frizz, and Argan Oil to add hy-
dration and brilliant shine.

Argan Oil Serum

Provides hair with an immediate 
moisture infusion, creating a lus-
trous finish and superior hydration 
over a long period. The Argan Oil 
Serum also provides a soft fin-
ish and has almost no molecular 
weight, thus avoiding heaviness 
and greasiness.



Maintenance line

Ouro Glow Shampoo

Cleanses gently while preserving 
the brightness of highlighted or col-
or-treated hair. This shampoo con-
tains color-extending ingredients 
and is free of salt and sulfates for 
maximum color care and Keratin 
treatment protection.

Ouro Glow Conditioner

Detangles, softens and adds luster 
to color and Keratin treated hair for 
a smooth, vibrant finish. This prod-
uct contains Argan Oil, Seed Oil 
and Olive Oil for extreme hydration 
and UV protection, and collagen to 
create thickness and texture.

Satin Smooth Shampoo

This product is designed to maxi-
mize the duration of the Keratin 
treatment results. It cleanses and 
nurtures hair, polishes fibers and 
leaves hair smooth, shiny and soft.

Satin Smooth Conditioner

This product detangles, nurtures 
and conditions hair, while offering 
a daily protection against UV ra-
diation and other environmental 
factors that deteriorate the hair’s 
health and appearance.



Smoothing treatment

Coconut Oil Clarifying Shampoo

Prepares hair for the Coconut Oil 
Smoothing Treatment removing 
residues and chemical impurities. 
It helps the Coconut Oil Smoothing 
Treatment to penetrate into hair’s 
cuticle to eliminate frizz and revital-
ize all types of hair.

Coconut Oil Smoothing Treatment

Enriched with Organic Coconut Oil, 
Stem Cells, and other natural ingre-
dients processed in a unique way to 
promote deep infusion of Coconut Oil 
in the cortex of the hair. Recommend-
ed for thick and virgin hair. 40% 
straightening for up to 5 months.

Coconut Oil Hair Mask

Is designed to provide an en-
hanced reconstruction of hair 
that has been damaged by 
chemical treatments or heat 
styling. This formula is enriched 
with Organic Coconut Oil for an 
effective detangling, deep hy-
drating, and smoothing effect. 
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Maintenance line  (only for Coconut)

Coconut Oil Shampoo

Is enriched with Organic Coconut 
Oil and was designed to maxi-
mize the duration of Coconut Oil 
Smoothing Treatment results. 
It cleans and nurtures hair, polish-
ing fibers and leaving hair smooth, 
shiny and soft.

Coconut Oil Conditioner

Detangles, nurtures and conditions 
hair, while offering a daily protec-
tion against UV radiation and other 
environmental factors that deterio-
rate hair health and appearance. 

Coconut Oil Leave-in Cream

Is infused with Organic Coconut Oil 
to tame unruly locks while adding 
silky softness and shine. Recom-
mended to control the frizz and 
keep all types of hair smooth, calm 
and manageable. 

Coconut Oil Serum

Its composition includes Organic 
Coconut Oil, Fatty Acids, Vitamins, 
Anti-oxidants and other natural 
products which deeply moisturize, 
protect and restore hair.



Smoothing treatment

The two steps Liss10 Bubblegum Smoothing Treatment is enriched with Organic Shea Butter and Cinnamon Oil which does wonders 
for straightening and nourishing hair, all while depositing a sweet fragrance. 
This product is formulated to reduce volume and frizz as well as making your hair silky smooth with a touch of shine.

Helps the Amazon Keratin treatment penetrate deep into 
the hair’s cuticle, eliminate frizz and revitalize all types of 
hair. It prepares hair for the Liss10 Bubblegum treatment 
by removing residues and chemical impurities.

Green Tea Clarifying Shampoo
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Liss10 Bubblegum Treatment

It infuses organic ingredients deeply into hair reducing 
frizz and leaving it smooth and healthy for up to 2 months.



Maintenance line  (only for Liss10 Bubblegum)

Liss10 Bubblegum Daily Shampoo, Daily Conditioner, and Deep Hair Mask are the perfect  combination to deeply hydrate all hair 
types while leaving the hair clean and smooth. Regular use of these products will greatly improve the hair’s appearance by reducing 
frizz, nurturing, and smoothening the hair while adding a touch of a sweet bubblegum fragrance.

Liss10 Bubblegum 

Daily Shampoo and conditioner

Liss10 Bubblegum Daily Shampoo 
and Conditioner are the perfect pair 
for cleaning and nurturing all types 
of hair. This bubblegum scented 
pair prolongs the effects of smooth-
ing treatments and acts as a per-
fect remedy for dry or damaged 
hair.

Liss10 Bubblegum Mask

The Liss10 Bubblegum deep hair 
mask’s formula is enhanced with 
Shea butter and coconut oil to 
deeply hydrate all hair types. This 
mask softens and restores hair 
health for beautiful results and eas-
ier manageability after use.



Tips and FAQ

The hairdresser needs to analyse the con-

dition of clients’ hair first and asks about any 
previous treatments before recommending any 
smoothing treatment.

Do not pass the flat iron slowly

The flat iron must be passed several times with-
out pause to avoid ‘’burning’’ hair. If hair is dry or 
burned, do not use the flat iron at the recommend-
ed temperature 450°F (230˚C), lower it to 400°F 
(200˚C).

Wash hair minimum 1 hour after the treat-

ment is done

If you exceed 24 hours, use a flat iron to straighten 
hair before washing it for the first time. The hair 
mask should be applied for 15 mn right after the 
treatment is washed.
You can start using sulfate-free shampoo and con-
ditioner starting from the day after the treatment.

How long does the treatment take?

The duration of the treatment depends on the client’s hair, particularly its length, thick-
ness and density. As a general rule, a Smoothing Treatment takes 2 to 3 hours.

How much Amazon Keratin Smoothing treatment is necessary to do a 

treatment?

About  30 to 60 ml depending on the length, the density and condition of the hair 
being treated.

How often can the treatment be repeated? Should it be done to the whole 

hair or only the new growth?

Every four months or as needed, depending on the type of hair. However, the mini-
mum interval should be 30  days. It should be done to the whole hair.

Should hair be colored before or after the treatment application?

The best time to have the smoothing treatment done is right after permanent coloring, 
semi-permanent coloring or highlights are done. The treatment seals the color in, 
making it last longer and appear more vibrant. If color is applied before the treatment, 
it is recommended to wait at least two weeks.

Should hair be cut before or after the treatment?

It is recommended  that the hair is+++ cut after the treatment, as it will have a smooth-
er texture and will lie differently.

Can regular shampoo and conditioner be used after the treatment?

To maximize the treatments results, it is recommended to use the Amazon Keratin 
maintenance line. Those products are free of salt and sulfates, and are specially 
formulated to prolong the effects of the keratin treatment.

Does the One treatment generate a lot of smoke when ironing the hair?

No. The application process  is different from the traditional keratin treatments. This 
product is rinsed out of the hair before the ironing.

Can the One treatment be done on teenagers, pregnant or nursing women?

Yes. This treatment is totally free of formaldehyde or harmful chemicals.



نصائح وأسئلة شائعة

 يجب أن يجري مصّفف الشعر تحليالً لحالة شعر

. الزبونة
 ويجب أيضاً أن يكون عىل علٍم بالعالجات السابقة املُطَبَّقة قبل التوصية

بأي عالٍج جديٍد لتنعيم الشعر

.

.ال متّرر جهاز متليس الشعر ببطء
 يجب مترير جهاز متليس الشعر مرّات متعّددة بدون توقف لتجنب “حرق”

 الشعر. يف حال الشعر الجاف أو املحروق، يجب عدم استخدام جهاز متليس

 الشعر عىل درجة الحرارة املوىص بها أي                 وإّنا يجب خفض هذه

.الحرارة إىل

 يُغسل الشعر بعد مرور ساعٍة واحدٍة عىل األقّل عىل

.االنتهاء من العالج
 ميكن البدء باستخدام شامبو وبلسم خاليني من الكربيتات، اعتباراً من

.اليوم الذي ييل العالج

كم يستغرق العالج من الوقت؟
 تعتمد مدة العالج عىل شعر الزبونة، وبالتحديد عىل طوله، وسامكته، وكثافته. باإلجامل، يستغرق عالج

التنعيم ساعتني إىل ثالث ساعات

ما هي الكمية املطلوبة من عالج أمازون كرياتني لتنعيم الشعر لكّل معالجة؟
.حوايل 30 إىل 60 مليمرت، بحسب طول الشعر الخاضع للعالج، وكثافته، وحالته

 كم مرّة ميكن تكرار هذا العالج؟ وهل يُستخدم من جديد للشعر بأكمله أو للشعريات

التي منت حديثاً فحسب ؟
 ميكن تكرار العالج كّل أربعة أشهر، أو كلاّم دعت الحاجة إىل ذلك، بحسب نوعية الشعر   وعىل الرغم من

ذلك، تكون املّدة الفاصلة بني تطبيق عالج وآخر 30 يوماً كحّد أدىن. يُستخدم العالج للشعر بأكمله
.

هل يجب تلوين الشعر قبل تطبيق العالج أو بعده؟

 إّن التوقيت األفضل الستخدام عالج التنعيم هو مبارشًة بعد تلوين الشعر بصبغٍة دامئٍة أو شبه دامئٍة أو

 بعد تلوين خصٍل منه. يف الواقع، يُثبّت العالج اللون ويطيل فعاليته و ُضفي عليه حيويًة إضافية. يف حال

.تلوين الشعر قبل العالج، يوىص باالنتظار ملدة أسبوعني عىل األقّل قبل استخدام العالج
هل يجب قّص الشعر قبل العالج أو بعده؟

 يوىص بقّص الشعر بعد العالج، حيث أّن هذا العالج سيضفي عىل الشعر املزيد من النعومة واالنسيابية،

.لنتيجة فضىل

هل ميكن استخدام شامبو أو بلسم شعر عادي بعد العالج؟
 يويص باستخدام مجموعة مستحرضات أمازون كرياتني للعناية بالشعر، من أجل تحقيق أفضل النتائج من

 هذا العالج، باعتبار أّن هذه املستحرضات خالية من امللح والكربيت، وقد تم تركيبها خصيصاً من أجل

.تعزيز فعالية عالج الكرياتني

Oneهل ينتج عالج         الكثري من الدخان لدى متليس الشعر باستخدام جهاز متليس الشعر؟
 كال. فإّن طريقة تطبيق هذا العالج تختلف عن طريقة تطبيق عالجات الكرياتني التقليدية األخرى، حيث

.يُغسل الشعر باملاء للتخلص من املستحرض قبل متليسه باستخدام جهاز متليس الشعر

Oneهل ميكن استخدام عالج          للمراهقات أو للنساء يف فرتة الحمل أو اإلرضاع؟
.نعم. فإن هذا العالج خاٍل متاماً من الفورمالديهايد واملواد الكيميائية املرضة األخرى

.

(230˚C) 450°F

(200˚C) 400°F

.



مجموعة مستحرضات العناية املنزليّة

شامبو وبلسم يومي لييس 10 بابل غام

 شامبو وبلسم اليومي من لييس 10 بابل غام ثنائي
 مثالي منظف ومغذي لجميع أنواع الشعر. هذه

 المستحضرات الممزوجة برائحة البابل غام تعزز
 فعالية عالج التنعيم وتعمل كعالج مثالي للشعر الجاف

أو التالف

(لييس ١٠ بابل غام)

 ماسك لييس 10 بابل غام

 ماسك عالج الشعر بعمق من لييس 10
 بابل غام غني بزبدة الشيا العضوية

وزيت القرفة لترطيب جميع أنواع الشعر
 هذا المستحضر مصمم لتنعيم وإعادة

 صحة الشعر للحصول على نتائج أفضل
مما يسهل التحكم به

 مستحضرات لييس 10 بابل غام الشامبو اليومي، البلسم اليومي، وماسك عالج الشعر بعمق، كناية عن مزيج مثالي لترطيب جميع أنواع الشعر ليمنح
 الشعر نظافة وسالسة. سيؤّدي االستخدام المتواصل لهذه المستحضرات الى تحسين مظهرالشعر بشكل كبير وتقليص تجعده، مغذيا ومنعما الشعر مع

.إضافة رائحة جميلة

.

.

(Liss10 Bubblegum Mask) (Liss10 Bubblegum Daily Shampoo and Conditioner)

.



عالجات التنعيم

 
 عالج لييس 10 بابل غام المكون من خطوتين غني بزبدة الشيا العضوية وزيت القرفة الذي يعمل المعجزات لتمليس وتغذية الشعر مع إضافة رائحة

جميلة. هذا المستحضر تّمت تركيبته لتقليص حجم الشعر وتجعده وليمنح الشعر النعومة والسالسة واللمعان

 يساعد عالج أمازون كيراتين على التغلغل عميقاً في طبقة
 الشعر الخارجية والقضاء على التجعّد وإعادة إحياء الشعر

بمختلف أنواعه
 إّن هذا الشامبو يهيّئ الشعر لعالج لييس 10 بابل غام من

خالل إزالة البقايا والقضاء على األوساخ الكيميائية

١رضخألا ياشلاب يقنم وبماش

  عالج لييس 10 بابل غام٢

 يعزز المكونات العضوية بالتغلغل عميقاً بالشعر ليقلص تجعده
ويعطيه سالسة وصحة لمدة شهرين

.

.

.

.

(Green Tea Clarifying Shampoo)

(Liss10 Bubblegum Treatment)



مجموعة مستحرضات العناية املنزليّة (متوفّرة للعالج بجوز الهند فقط

شامبو بزيت جوز الهند

 غني بزيت جوز الهند العضوي وهو
 مصّمًما للمحافظة على نتائج عالج زيت

 جوز الهند لتنعيم الشعر ألطول فترة
ً  ممكنة  ينظف ويغذي الشعر، ُمرّمما

أليافه ليمنحه لمعاناً ونعومةً ال مثيل لهما

(Coconut Oil Shampoo)

.

بسلم )كونديشنور( بزيت جوز الهند

 يساعد على فك تشابك الشعر وتغذيته
 وترطيبه، كما يوفّر الحماية اليومية من
 األشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية

 األخرى التي تتسبّب بتدهور صحة
الشعر ومظهره

(Coconut Oil Conditioner)

.

سريوم الشعر بزيت جوز الهند

 تتضّمن تركيبته زيت جوز الهند
 العضوي، وأحماض دهنية، وفيتامينات،
 ومضادات أكسدة، باإلضافة إلى مكّونات
 طبيعية أخرى تعمل على ترطيب الشعر

بعمق وحمايته وترميمه

(Coconut Oil Hair Serum)

.

كريم بزيت جوز الهند ال ُيغسل

 مشبع ّبزيت جوز الهند العضوي للتحّكم
 بخصل الشعر الصعبة وإضفاء النعومة

 واللّمعان عليها. يُْنَصح باستخدامه للتحّكم
 بالتجعّد، وإلضفاء النعومة والسالسة

على الشعر بحيث يسهل التحّكم به

(Coconut Oil Leave-in Cream)

.

)

.



عالجات التنعيم

(Coconut Oil Hair Mask) (Coconut Oil Smoothing Treatment) (Coconut Oil Clarifying Shampoo)

١
شامبو منقي بزيت جوز الهند

 يُِعّد الشعر لعالج تنعيم الشعر بزيت
 جوز الهند إلزالة البقايا واألوساخ

 والرواسب الكيميائية. كما يساعد هذا
 المستحضر عالج تنعيم الشعر بزيت

 جوز الهند على التغلغل بعمق من
 أجل إزالة التجعّد وإضفاء الحيويّة

على مختلف أنواع الشعر

).

عالج تنعيم الشعر بزيت جوز الهند

 غني بزيت جوز الهند العضوي والخاليا
 الجذعية وغيرها من المكونات الطبيعية
 الُمعالجة بطريقة فريدة من نوعها ليعزز

 تغلغل زيت جوز الهند بعمق في قشرة
 الشعر الخارجية. يوصى باستخدامه للشعر

 الكثيف وغير الُمعالَج مسبقاً (البكر  النتيجة:
 تمليس الشعر بنسبة  40 ٪  لمدة تصل إلى

.5 أشهر

٣ ٢
ماسك الشعر بزيت جوز الهند

 مصّمم من أجل إعادة تركيب الشعر
 التالف والمتضرر بفعل العالجات

 الكيميائيّة أو تصفيف الشعر باستخدام
 درجة حرارة مرتفعة. فهو تركيبة غنية
 بزيت جوز الهند العضوي تساعد على

 فك تشابك الشعر، وترطيبه بعمق،
.وإضفاء النعومة عليه .



(Ouro Glow Conditioner) (Ouro Glow Shampoo)

(Satin Smooth Conditioner)

(Satin Smooth Shampoo)

مجموعة مستحرضات العناية املنزليّة

شامبو أورو للمعان

 ينّظف الشعر بلطف ويحافظ على لمعان
 الخصل الملونة أو الشعر المصبوغ.

 يحتوي على مكّونات تمّدد مفعول
 الصبغة وهو خاٍل من الملح والكبريت،

 لعنايٍة فضلى بالشعر الملّون وحماية
.عالج الكيراتين

بلسم )كونديشنور( أورو للمعان

 يساعد على فّك تشابك الشعر المصبوغ
 والُمعالج بالكيراتين وينعّمه ويضفي
اإلشراق عليه، لمظهٍر حيويٍ وناعٍم

 يحتوي على زيت األرغان وزيت البذور
 وزيت الزيتون لترطيب الشعر إلى

 أقصى حد وحمايته من األشعة ما فوق
 البنفسجية، كما يحتوي على الكوالجين

لكثافة مثلى وملمٍس ناعٍم

.

 إّن هذا المستحضر مصّمم من أجل
 إطالة فعالية عالج الكيراتين ونتائجه. إنّه
 ينّظف الشعر ويغذّيه، كما يصقل أليافه،

ً  ليضفي على الشعر نعومةً، ولمعانا
ً وإشراقا

شامبو الساتان الناعم

.

بسلم  )كونديشنور( الساتان الناعم

 يساعد هذا المستحضر على فّك تشابك
 الشعر ويغذّيه بعمق، في حين يوفّر
 له الحماية اليوميّة من األشعة فوق

 البنفسجيّة ومن العوامل البيئيّة األخرى
 التي تؤدي إلى تدهور صّحة الشعر

.ومظهره

.



(Hydrate Conditioner) (Hydrate Shampoo)

(Argan Oil Serum) (Leave-in Cream)

مجموعة مستحرضات العناية املنزليّة

شامبو الرتطيب

 يحتوي على مكّونات طبيعية تّم اختيارها
 بعناية فائقة من أجل امتصاص الترطيب

 والمحافظة عليه، والمحافظة على
 نعومة الشعر ولمعانه وانسيابيته. يمّدد
 هذا المستحضر فعالية أي من عالجات
 أمازون كيراتين. هذا الشامبو خاٍل من

.الكبريت

بلسم )كونديشنور( الرتطيب

 يحتوي على بروتين الكيراتين والزيوت
 وغيرها من المكّونات الطبيعية لترطيب

 الشعر و حمايته من الحرارة التي
 يتعّرض لها أثناء التصفيف بواسطة
 مجفف الشعر. هذا البلسم خاٍل من

.الكبريت

كريم ال ُيغسل

 يعيد الحياة للشعر الباهت بعد كل
 تصفيف بواسطة مجفف الشعر. يتميّز
 هذا المستحضر بقّوة التنعيم الخاصة

 باألحماض األمينية والكيراتين، ما يساهم
 في القضاء على تجعّد الشعر، في حين

 يضفي زيت األرغان الترطيب واللمعان
.المشرق على الشعر

 سريوم بزيت األرغان

 يمنح هذا السيروم الشعر ترطيباً فورياً،
ً  بحيث يضفي عليه مظهراً المعاً وترطيبا

 فائقاً يدوم لفترة طويلة. يمنح سيروم
 زيت األرغان الشعر أيضاً نعومةً

 ممتازةً. ليس له أي وزن جزيئي تقريباً،
 ما يقضي على ثقل الشعر، وبالتالي

.تجنب الثقل والدهون



عملية التطبيق

تُخّض العبوات جيّداً قبل فتحها 

يُغسل الشعر مّرتين بالشامبو المنقّي 

 تستخدم المستحضرات فقط في منطقة جيدة التهوئة. يوضع غطاٌء 
 ومنشفةٌ حول عنق العميل. يتم ارتداء القفّازات، ومن ثّم يُسكب مقدار أونصة

 إلى أونصتين من عالج التنعيم في وعاٍء، بحسب طول الشعر وسماكته
 يوضع المستحضر على الشعر الُمجفّف بالمنشفة. يُقّسم الشعر إلى 8 أقسام أو

خصل. يوضع المستحضر على الشعر من الجذور وصوالً إلى األطراف
يجب التأّكد من وضعه بعيداً عن فروة الرأس بمسافة 1.5 إنش تقريبًا

 بالنسبة لعالج اللمعان الفاخر الواحد، يوضع العالج لمدة ٤٠ دقيقة ويُغسل
 الشعر بالماء. ثم يوضع الماسك لمدة ١٥ دقيقة ويُغسل الشعر بالماء مرة

أخرى.  يجفف الشعر ويمشط حسب االرشادات أدناه

يُجفّف الشعر بواسطة السشوار مجفف الشعر 

 يُقسم الشعر من منطقة مؤخرة العنق إلى أقسام بحجم ¼ إنش. 
 يُمّرر جهاز تمليس الشعر بواسطة             على طول الشعر بمعدل 5 إلى
 8 مرات لكّل خصلة، أو إلى حين حصول الشعر على مظهر حريري والمعٍ
 ومالس. درجة الحرارة الموصى بها                   ، في حال تلف الشعر/

المعالجة الزائدة، نوصي بضبط درجة الحرارة على

 يجب غسل الشعر بالماء فقط بعد انتهاء المعالجة (التي تدوم لساعٍة 
 واحدةٍ على األقّل). بعدئٍذ، يوضع ماسك أمازون كيراتين لعالج الشعر بعمق.

يُغسل الشعر بالماء بعد 15 دقيقة إلزالة الماسك
يجب أال تتجاوز مّدة العملية 24 ساعة

 يمكن البدء باستخدام الشامبو وبلسم الشعر الخاليين من الكبريت اعتباًرا من
اليوم الذي يلي غسيل العالج

مالحظة: يجب تنظيف جهاز تمليس الشعر عند االنتهاء من العالج

.(Shampoo Clarifying)
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(Deep Hair Mask) (Grape Keratin Treatment) (BTX Smoothing Treatment)

اختر عالج تنعيم الّشعر المالئم للنتيجة التي توّد الحصول عليها، مع األخذ باإلعتبار نوعيّة وطبيعة شعر الزبونة

٣
ماسك عالج الشعر بعمقعالج الكرياتني بالعنبعالج تنعيم الشعر بالبوتوكس

 هو عالج كوالجين مصّمم ليتالءم مع كافة
 أنواع الشعر. يوصى باستخدامه للشعر
 التالف والرقيق. يحتوي على الكيراتين

 وبروتين القمح، واأللوا فيرا، والكوالجين
 الُمعالج بطريقة فريدة من نوعها لتحفيز

 تغلغل األحماض األمينية بعمٍق في قشرة
.الشعر الخارجية لنتيجٍة تدوم حتّى 5 أشهر

 مصّمم لمعالجة الشعر المتجعّد للغاية
 وتغذيته وترميم الشعر المتضرر إلى حّدٍ

 كبير بفعل العالجات الكيميائية (الشعر
الُمعالَج

 ينّشط هذا العالج الشعر ويقضي على
ً  التجعيد بنسبة % 95 ليمنحك شعرا
 مالساً وناعماً وصحيًا لنتيجٍة تدوم

.حتّى ٦ أشهر

 إنّه ماسك للشعر يتغلغل بعمق ويرطبه
 إذ يساعد على إطالة مدة فعالية عالج
 أمازون كيراتين. يعمل ماسك الشعر
 العميق على ترطيب الشعر وتغذيته

ً .ليمنحه صحةً ولمعانا

.
*

.(



 عالجات التنعيم هي مزيج من المستحضرات الُمصّممة إلثراء الشعر وحمايته باستخدام عّدة مكونات، بما في ذلك الكيراتين المتحلّل، وجرثومة القمح، وزبدة الشيا،
وزيت األرغان، والكوالجين، واألحماض األمينية. ُصّممت هذه المكونات مجتمعةً لتقوية الشعر وتغذيته ومنحه ترطيب عميق طويل األمد، وخاٍل من التجعّد

(Chocolate Keratin Treatment) (One Luxurious Shine Treatment) (Green Tea Clarifying Shampoo)

 عالجات التنعيم

.

شامبو مطّهر بالشاي األخرض

 يساعد عالج أمازون كيراتين على
 التغلغل بعمق في طبقة الشعر الخارجية

 والقضاء على التجعّد وتجديد الشعر
بمختلف أنواعه

 هذا الشامبو يهيّئ الشعر لعالج أمازون
 كيراتين من أجل إزالة البقايا والقضاء

على األوساخ الكيميائية

١٢
عالج الكرياتني بالشوكوالته عالج الكرياتني بالشوكوالتهONEعالج        للمعان فاخر واحد 

 إنّه عالج ترطيب خاٍل من الفورمالديهايد
 وغني بالزيوت الطبيعية التي تتغلغل

 بسرعٍة في قشرة الشعر الخارجية
 لتجديد األنسجة المتكسرة بعمق؛ لشعٍر

 صحي حتّى شهرين. يمكن استخدام
 هذا المستحضر من قبل النساء الحوامل

والمراهقات

 تمليس معتدل للشعر لنتيجٍة تدوم حتّى ٤
 أشهر؛ وهو يقلّص الحجم ويقضي على
 التجعّد. يوصى باستخدامه بشكٍل خاّص

للشعرالداكن .

.

.
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ً  أمازون كيراتين هي عالمة تجارية معروفة عالميا
  لعالجات العناية بالشعر؛ وقد حصلت منتجات أمازون

 كيراتين على اعتراف دولي كبير بفضل جودتها العالية
ودعم الشركة المتميّز

 قّدم أمازون كيراتين، الرائدة بفضل أحدث البحوث حول
 المستحضرات وتطويرها، وتقنيات التصنيع المتقدمة وأنظمة

 التسليم المبتكرة، مجموعةً من المستحضرات عالية الجودة
لتمنحكم نتائج متفوقة

 تسعى أمازون كيراتين جاهًدة لتقّدم لعمالئها الخدمة والقيمة
.األفضل مع التركيز بشكل خاص على التعلم والكفاءة العمليّة

.

.
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