
Hãy nuông chiều 
mọi khoảnh khắc hàng ngày 

của bạn cùng 



Khi nào và dành cho ai? Dành cho những khách hàng 
luôn bận rộn và không có 
nhiều thời gian chăm sóc cho 
mái tóc.

Khách hàng của bạn sắp tham 
dự một sự kiện quan trọng 
hoặc một buổi dạ tiệc lớn? Cô 
ấy cần một mái tóc thật bóng 
mượt và ấn tượng.

The Quick Fix Circle / 
Mặt nạ chữa trị nhanh 

The Spotlight Circle / 
Mặt nạ bóng mượt

The Renaissance Circle / 
Mặt nạ siêu phục hồi

The Wake-up Circle / 
Mặt nạ tái tạo sức sống

The Purity Circle / 
Mặt nạ thải độc

Lời hứa về hiệu 
ứng trên mái tóc

Tóc được cấp ẩm và mềm 
mượt hoàn hảo trong thời 
gian ngắn nhất.

Khu vực sử dụng Thân & ngọn tóc Thân & ngọn tóc Thân & ngọn tóc

Thời gian 3 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút

Thành phần Đất sét đỏ: với thành phần 
giàu chất sắt, loại bỏ dư chất 
trên tóc. 
Axit Hyaluronic: bám chặt vào 
cấu trúc tóc và cung cấp độ ẩm 
cho tóc.

Tạo độ bóng mượt tối đa cho 
mái tóc, sẵn sàng cho các 
khoảnh khắc quan trọng trong 
cuộc đời. 

Tinh dầu Chùm ngây: chứa 
nhiều acid béo chưa bão hoà, 
vitamin, các loại khoáng chất và 
protein.

Cung cấp năng lượng và tái 
tạo sức sống cho tóc và da đầu.

Thải độc cho tóc và da đầu 
khỏi tác động ô nhiễm của môi 
trường, chống lại kim loại 
nặng và gốc tự do.

Dành cho những khách hàng 
hay sử dụng công cụ tạo kiểu 
bằng nhiệt hay đã sử dụng 
nhiều dịch vụ hoá chất khiến 
mái tóc hư tổn nhiều.

Chữa trị tóc hư tổn, giúp tóc 
phục hồi độ bóng và mềm 
mượt trở lại.

Đất sét vàng: với tác dụng 
phục hồi tối đa.
Bơ Cọ Babassu: Giàu axit với 
tác dụng nuôi dưỡng mái tóc.

Dành cho những ai phải di 
chuyển hay đi công tác nhiều, 
hoặc những người yêu thích 
các bữa tiệc thâu đêm, cần sự 
giải toả căng thẳng.

Các khách hàng sống trong 
môi trường khói bụi, ô nhiễm, 
hay cần thải độc. 

Da đầu, thân & ngọn tóc Da đầu, thân & ngọn tóc

Đất sét tím: chứa nhiều khoáng 
chất cùng tác dụng cân bằng cho 
tóc và da đầu.
Chiết xuất Rhodiola: tác dụng 
cân bằng và chống lại những tác 
nhân gây căng thằng cho tóc và 
da đầu.

Tinh chất than tre: hấp thụ bụi 
bẩn và thải độc.
Chiết xuất trà xanh Matcha: 
trung hoà các gốc tự do có hại 
cho cơ thể.

MẶT NẠ DÀNH CHO TÓC & DA ĐẦU



Đa dạng hoá các trị liệu tại salon cùng những dịch vụ mới:

Multi-masking
Dịch vụ kết hợp các loại mặt nạ 

Đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới và thú vị cho khách hàng tại salon.
• Tương tự như da mặt, tóc và da đầu cũng có những khu vực khác nhau với nhu cầu khác nhau.

• Multi-masking là sự kết hợp các loại mặt nạ tóc khác nhau tại ba khu vực chính đó là da đầu, thân tóc và ngọn tóc.
• Giải quyết những vấn đề cụ thể của tóc và da đầu khác nhau chỉ trong một lần sử dụng.

Hiệu ứng bóng mượt Thư giãn Sức sống mới Thanh lọc

Thanh lọc da đầu và giải 
phóng độ bóng từ bên trong.

The Wake-up Circle/ 
Mặt nạ tái tạo sức sống 
cho da đầu và thân tóc

The Wake-up Circle/ 
Mặt nạ tái tạo sức sống 
cho da đầu

The Purity Circle/ 
Mặt nạ thải độc 
cho da đầu và thân tóc
The Quick Fix Circle/ 
Mặt nạ chữa trị nhanh 
cho ngọn tóc.

The Renaissance Circle/ 
Mặt nạ siêu phục hồi 
cho thân tóc
The Quick Fix Circle/ 
Mặt nạ chữa trị nhanh cho 
ngọn tóc

The Spotlight Circle/ 
Mặt nạ bóng mượt 
cho ngọn tóc

The Purity Circle/ 
Mặt nạ thải độc 
cho da đầu.

The Renaissance Circle/ 
Mặt nạ siêu phục hồi cho 
ngọn tóc

The Spotlight Circle/ 
Mặt nạ bóng mượt 
cho thân tóc

Tái tạo năng lượng và độ bóng 
cho tóc và da đầu sau một ngày 
dài làm việc căng thẳng.

Chữa trị tóc, phục hồi năng 
lượng, độ bóng và độ ẩm.

Loại bỏ bụi bẩn khỏi tóc và da 
đầu giúp làm sạch và cấp ẩm. 

Mono-masking/ 
Dịch vụ sử dụng một loại mặt nạ riêng lẻ  

The Quick Fix

The Spotlight

The Renaissance

Cung cấp độ ẩm ngay tức thì

Chữa trị sâu cho tóc cực kỳ hư tổn

Độ bóng hoàn hảo 

The Wake-up

The Purity

Năng lượng mới và độ phồng cho tóc

Thanh lọc sâu khỏi ô nhiễm, bụi bẩn

Lời khuyên

LỜI KHUYÊN 1: Nhà tạo mẫu tóc là những người sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho 
khách hàng. Tư vấn loại mặt nạ tóc phù hợp dựa trên trường hợp cụ thể và mong muốn 
của khách hàng.

LỜI KHUYÊN 2: Đem lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng bằng đoạn video thực tế 
ảo giúp hình dung quá trình trải nghiệm mặt nạ tóc tại salon.

LỜI KHUYÊN 3: Hộp sản phẩm bán lẻ kết hợp cả 5 loại mặt nạ sẽ giúp thuyết phục 
khách hàng hơn trong việc mua và thử những loại mặt nạ khác nhau cho từng vấn đề 
của da đầu và tóc.

LỜI KHUYÊN 4: Hãy để một mức giá ưu đãi cho những khách hàng lần đầu tiên trải 
nghiệm dịch vụ Multi-masking (kết hợp các loại mặt nạ). 

LỜI KHUYÊN 5: Bài trí sản phẩm mới một cách thật độc đáo. Kệ trưng bày được đặt 
tại quầy lễ tân sẽ hỗ trợ cho việc bán lẻ. 

LỜI KHUYÊN 6: Sử dụng mặt nạ theo đúng thời gian được hướng dẫn, lưu ý xả sạch 
phần mặt nạ tóc được thoa trên da đầu. 

LỜI KHUYÊN 7: Để nâng cao hiệu quả cho sản phẩm và dành cho những khách hàng 
thích selfie, hãy sử dụng khăn quấn bandana tinh tế. Khuyến khích khách hàng chia sẻ 
về trải nghiệm Circle trên mạng xã hội. Hãy tự chụp lại ảnh trong quá trình khách hàng 
làm dịch vụ và hỏi ý kiến họ để đăng tải trên mạng xã hội của bạn và salon, sử dụng 
hashtag #CircleMoments.

LỜI KHUYÊN 8: Thực hiện dịch vụ Multi-Masking trước gương để thoa sản phẩm 
một cách chính xác nhất, cũng như  giới thiệu về dịch vụ mới này với các khách hàng 
khác. 

LỜI KHUYÊN 9: Để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, sử dụng bát để đựng sản 
phẩm. Trên phần da đầu bạn có thể sử dụng chổi để thoa sản phẩm. 


