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more inside 

NHÂN TỐ DƯỠNG ẨM TỐI ĐA

CÔNG THỨC

NHÂN TỐ NẢY CỰC ĐẠI

 

NHÂN TỐ CHỐNG TẠO TUYẾT

NHÂN TỐ KẾT CẤU

NHÂN TỐ ĐÀN HỒI

NHÂN TỐ PHÂN BỔ

-

SỰ BỀN VỮNG

Những sản phẩm này lựa chọn để lên tiếng. Chúng thì thầm những điều về cuộc sống và những suy nghĩ sâu sắc. Chúng kể với 
ta về chính bản thân mình thông qua những gì chúng làm được. Mỗi sản phẩm đều có một sự tồn tại ẩn giấu, tồn tại ở một 
cấp độ khác, giống như chính chúng ta cũng vậy.
more inside để chúng ta khám phá điều này, hết lớp này đến lớp khác, đến khi chúng ta chạm đến đáy sâu bản chất. Tâm hồn 
của more inside chính là công thức và những thành phần hiện hữu trong chúng. Khi mọi lớp vỏ được mở ra và để lại những 
rung động thị giác sâu sắc, những ngôn từ có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ, một hồi trống ngực tràn đầy sức sống và mãnh 
liệt, thứ không phụ lòng những ai mong muốn lại gần và tin tưởng chúng.

more inside là sự tán dương của nhân loại về sự tinh tế, sự tồn tại đa dạng chứa đựng vô vàn thông điệp ý nghĩa. Mỗi chúng 
ta đều có thể nhận được thứ chúng ta mong muốn từ những sản phẩm này, thậm chí nhận được nhiều hơn những gì mà vai 
trò của sản phẩm mang tới. Nhìn thẳng vào mắt bạn, từng người từng người một, chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành 
đến bạn bằng niềm đam mê, sự cống hiến và tinh thần thủ công tuyệt mỹ.

Mỗi công thức của more inside là thành quả của những bí quyết khoa học đến từ Phòng thí nghiệm của Davines. 

Tâm hồn của more inside là những công thức được tạo ra tại Phòng thí nghiệm của Davines và được thử nghiệm rộng rãi. 
Những công thức thể hiện bản thân chúng giống như những sự pha trộn kỳ diệu của vô vàn những thành phần hoạt 
động để cùng thực hiện một chức năng cụ thể: chúng tôi định nghĩa những sự kết hợp này là các 'nhân tố'.

sự hợp lực của những thành phần khác nhau với khả năng dưỡng ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho những phân 
tử nước lắng đọng trên sợi tóc. Sự giải phóng chậm đều từ các thành phần này giúp tăng cường hiệu quả của sản 
phẩm, giữ cho tóc khoẻ và được dưỡng ẩm lâu hơn. Nhân tố siêu dưỡng ẩm là một thành phần chung cho tất cả 
các sản phẩm more inside.

một sự kết hợp giữa các nguyên liệu thô thế hệ mới nhất, gồm có gốc nhựa thông ba chiều, mang lại cho tóc cấu 
trúc nảy lọn và tạo hình rõ nét, nhờ cấu tạo phân tử đặc biệt.

các thành phần được lựa chọn cải thiện độ đàn hồi của ngay cả các loại nhựa thông mạnh nhất, mang lại vẻ tự 
nhiên mà không ảnh hưởng đến độ giữ kiểu.

các công thức đã được hiệu chỉnh một cách kỹ lưỡng để giảm thiểu tối đa thành phần gốc nhựa thông nhân tạo 
nhằm giảm thiểu hiện tượng 'tạo vảy' hay tuyết mà không làm mất đi hiệu quả của sản phẩm.

các công thức đã được tạo ra để cung cấp độ dày thân tóc, tạo kết cấu và định hình rõ nét mà không thêm các 
thành phần gốc nhựa thông.

sự cân bằng độc đáo của các thành phần giúp tăng cường khả năng và số lượng nhựa thông trong công thức, 
đồng thời đảm bảo sự phân bổ đồng đều trên tóc, cải thiện hiệu suất và khả năng giữ kiểu của sản phẩm.

more inside đề cao các giá trị bền vững mà Davines đã, đang và luôn theo đuổi. Bằng cách tham gia dự án 
Vô Hại thông qua tổ chức Life Gate, lượng CO2 thải ra bởi quá trình sản xuất bao bì của dòng sản phẩm được 
bù đắp bởi việc bảo vệ và trồng rừng trên toàn thế giới. 

Toàn bộ giấy được dùng để sản xuất bao bì sản phẩm đều được chứng nhận FSC: đến từ những khu rừng 
được quản lý trách nhiệm theo các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và kinh tế nghiêm ngặt.  
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CURL BUILDING SERUM
250 ml

CURL MOISTURIZING MOUSSE 
250 ml

SHINE WAX
75 ml

RELAXING MOISTURIZING FLUID
125 ml

SHIMMERING MIST
200 ml

TEXTURIZING DUST 
8 g

SEA SALT SPRAY
250 ml

DRY TEXTURIZER 
250 ml

VOLUME BOOSTING MOUSSE
250 ml

STRONG HOLD MOULDING CLAY
75 ml

STRONG HOLD CREAM GEL 
125 ml

STRONG DRY WAX
75 ml

STRONG HAIRSPRAY
400 ml

EXTRA STRONG HAIRSPRAY
400 ml

INVISIBLE SERUM
50 ml

OIL NON OIL
250 ml

MEDIUM HOLD 
FINISHING GUM 

75 ml

INVISIBLE ECO HAIRSPRAY
250 ml

FORMING POMADE
75 ml

MEDIUM HOLD MODELING GEL
250 ml

MEDIUM HOLD
PLIABLE PASTE

125 ml

MEDIUM HAIRSPRAY
400 ml

TEXTURIZING
SERUM
150 ml

SẢN PHẨM
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THIS IS A RELAXING MOISTURIZING FLUID
DUNG DỊCH TẠO KIỂU THẲNG DƯỠNG ẨM 
CHO KIỂU TÓC THẲNG, CÓ KIỂM SOÁT
Lý tưởng cho kiểu tóc mềm, thẳng và những 
lọn tóc xoăn nhẹ cần dưỡng ẩm 
LỢI ÍCH:
• làm thẳng và dưỡng ẩm cho mọi loại tóc
• làm mềm và dưỡng ẩm cho tóc xoăn
• bảo vệ cấu trúc tóc
• chống mất nước
• phù hợp khi sử dụng cùng dụng cụ tạo kiểu nhiệt
CÁCH SỬ DỤNG: 

Kích cỡ: 125 ml

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

THIS IS A SHINE WAX 
SÁP BÓNG CHO KIỂU TÓC BÓNG
Lý tưởng cho hiệu ứng bóng mượt

LỢI ÍCH:
• công thức sáp nhẹ
• dễ dàng tạo kiểu lại, hỗ trợ tạo kiểu linh hoạt
• phù hợp cho buổi sáng và tối
• tạo kết cấu
• không nhờn

CÁCH SỬ DỤNG: 

Kích cỡ: 75 ml

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

TH
ẲN

G VÀ BÓN
G

THIS IS A SHIMMERING MIST
XỊT PHUN SƯƠNG TẠO BÓNG 
CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG TUYỆT VỜI
Lý tưởng cho những kiểu tóc muốn tạo bóng

LỢI ÍCH:
• kiểu tóc bóng mà không bị dầu
• hiệu ứng chống xù và chống tĩnh điện
• giúp tóc mềm mượt và dễ chải

CÁCH SỬ DỤNG: 

Kích cỡ: 200 ml

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Thoa sản phẩm trên tay và sử dụng trên tóc khô. 
Sử dụng cùng dụng cụ tạo kiểu nhiệt để tạo độ phồng 
cho tóc, mang lại vẻ mềm mại và chải chuốt. 

Thoa sản phẩm trên lòng bàn tay, sử dụng trên tóc ẩm. Sử dụng 
để hoàn thiện kiểu tóc dài, tăng độ ẩm và tách biệt các sợi tóc. 

Lắc đều trước khi sử dụng. Xịt tại thân và ngọn tóc, cách xa 
30 cm. Nếu tóc cực kỳ hư tổn, xịt một lượng nhỏ trước khi sấy tóc.

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 1, phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 2, 4, 7, 9 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 3 phần MẸO TẠO KIỂU. 
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THIS IS A DRY TEXTURIZER, 
XỊT TẠO KẾT CẤU KHÔ CHO THÂN TÓC DÀY NGAY TỨC THÌ
Lý tưởng cho kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên

LỢI ÍCH:
• tạo kết cấu với hiệu ứng rối
• dễ dàng tạo kiểu lại mà không cần xả tóc
• không làm nặng và bết tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

THIS IS A SEA SALT SPRAY
XỊT MUỐI BIỂN CHO KIỂU TÓC BÃI BIỂN, THÂN TÓC DÀY
Lý tưởng cho kiểu tóc rối, dày và hiệu ứng bãi biển 
hoàn thiện mờ
LỢI ÍCH:
• tạo kết cấu và độ phồng
• không làm nhờn và bết tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

ĐỘ
 P

H
ỒN

G THIS IS A TEXTURIZING DUST
BỘT KẾT CẤU, TẠO ĐỘ PHỒNG NGAY TỨC THÌ
Lý tưởng cho việc tạo độ phồng và kết cấu ngay tức thì
LỢI ÍCH:
• tạo độ phồng ngay tức thì
• tăng cường kết cấu cho tóc
• tăng cường khả năng giữ cho kiểu tóc búi
• hỗ trợ tạo kết cấu, dễ dàng chỉnh sửa
• hiệu ứng mờ vô hình
CÁCH SỬ DỤNG: 

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 8 gr

Rắc trực tiếp trên chân tóc, tại khu vực cần tạo phồng. 
Để tạo hiệu ứng phồng cho thân và ngọn tóc, rắc sản 
phẩm trên lược bàn, và chải đều.

Lắc đều trước khi sử dụng. Xịt trên tóc ẩm hoặc khô để đạt 
được hiệu ứng mong muốn.

Lắc đều. Xịt trên tóc khô, cách tóc khoảng 25 cm.

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 8, phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 9, phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 11 và 12 phần MẸO TẠO KIỂU. 
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THIS IS A CURL MOISTURIZING MOUSSE 
KEM BỌT XOĂN DƯỠNG ẨM CHO SÓNG XOĂN NẢY, RÕ NÉT
Lý tưởng cho sóng xoăn lớn và bồng bềnh, 
với kiểu hoàn thiện bóng tự nhiên

LỢI ÍCH:
• sóng xoăn định hình, rõ nét
• hiệu ứng gỡ rối
• không làm nặng tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 
Lắc trước khi sử dụng. Thoa đều trên tóc ẩm. ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

SÓN
G X

OĂN
 & GỢN

 SÓN
G

THIS IS A CURL BUILDING SERUM 
TINH CHẤT TẠO XOĂN CHO KIỂU 
TÓC XOĂN TỰ NHIÊN, LINH HOẠT
Lý tưởng cho kiểu tóc xoăn rõ nét & nảy sóng 

LỢI ÍCH:
• tăng cường sóng xoăn bồng bềnh
• tăng độ đàn hồi cho sóng xoăn
• định hình sóng xoăn mà không làm nặng tóc
• hiệu ứng chống rối
• chống lại độ ẩm

CÁCH SỬ DỤNG: 
Thoa đều trên tóc ẩm và tạo kiểu.

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

ĐỘ PH
ỒN

G
THIS IS A VOLUME BOOSTING MOUSSE
KEM BỌT TẠO PHỒNG CHO ĐỘ PHỒNG BỀN LÂU 
& KIỂU TÓC BỒNG BỀNH
Lý tưởng cho kiểu tóc dày và phồng, 
với kiểu hoàn thiện bóng tự nhiên

LỢI ÍCH:
• hiệu ứng gỡ rối

CÁCH SỬ DỤNG: 
Lắc trước khi sử dụng. Xịt đều trên tóc ẩm.

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các 
sản phẩm tạo kiểu khác tại mục 10, 11 và 12 phần 
MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các 
sản phẩm tạo kiểu khác tại mục 6 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các 
sản phẩm tạo kiểu khác tại mục 7 phần MẸO TẠO KIỂU. 
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THIS IS A STRONG HOLD CREAM GEL
KEM GEL GIỮ NẾP CỨNG CHO KIỂU TÓC CỨNG VÀ BÓNG
Lý tưởng để tạo kiểu ướt cho tóc ngắn

LỢI ÍCH:
• hiệu ứng chải ngược về sau
• kiểm soát kiểu hiệu quả
• khô nhanh mà không để lại dư chất
• có khả năng tạo kiểu lại

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 125 ml

GI
Ữ
 K

IỂ
U
 M

ẠN
H THIS IS A STRONG MOULDING CLAY

ĐẤT SÉT TẠO HÌNH CỨNG CHO KIỂU TÓC CỨNG, MỜ
Lý tưởng cho kiểu tóc nhiều kết cấu, mờ

LỢI ÍCH:
• chống lại độ ẩm
• chia tách tóc thành từng phần tự nhiên

CÁCH SỬ DỤNG: 

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 75 ml

THIS IS A STRONG DRY WAX
SÁP GIỮ NẾP CỨNG CHO KIỂU TÓC MỜ, RÕ NÉT
Lý tưởng cho kiểu tóc sáng tạo với hiệu ứng mờ, khô

LỢI ÍCH:

• giữ và chia tách tóc thành từng phần
• không làm nhờn và bết tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 

ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 75 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với 
các sản phẩm tạo kiểu khác tại mục 11 và 15 phần 
MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 8 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 5 phần MẸO TẠO KIỂU. 

Thoa lượng nhỏ vào lòng bàn tay, sử dụng trên 
tóc khô và tạo kiểu.

Thoa lượng nhỏ vào lòng bàn tay, sử dụng trên 
tóc khô và tạo kiểu.

Thoa lượng nhỏ trên tóc và tạo kiểu.
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THIS IS A STRONG HAIRSPRAY
GÔM XỊT CỨNG CHO KIỂU TÓC GIỮ NẾP CỨNG LÂU DÀI
Lý tưởng cho kiểu tóc cần giữ kiểu mạnh và lâu dài 

LỢI ÍCH:
• dành cho những kiểu tóc có thể tạo kiểu lại
• chống lại độ ẩm
• khô nhanh, phun sương nhẹ
• dễ dàng chải đi

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 100 ml

THIS IS AN EXTRA STRONG HAIRSPRAY,
GÔM XỊT SIÊU CỨNG CHO KIỂU TÓC GIỮ NẾP TỐI ĐA
Lý tưởng cho kiểu tóc búi, tết và sấy tạo kiểu

LỢI ÍCH:
• chống lại độ ẩm và khô nhanh
• có thể chải đi
• tóc giữ kiểu cả ngày
• kiểu hoàn thiện tự nhiên

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 100 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 6 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết 
hợp với các sản phẩm tạo kiểu khác tại 
mục 4 phần MẸO TẠO KIỂU. 

Lắc trước khi sử dụng, xịt lên tóc đã được tạo kiểu, cách 
tóc khoảng 30 cm. Để kiểm soát những sợi tóc khó tạo kiểu, 
xịt một chút Strong Hairspray trực tiếp trên lược bàn, 
chải lên tóc ngay tức thì. Phù hợp cho kiểu tóc cần giữ 
kiểu mạnh và lâu dài với hiệu ứng bóng hoàn thiện.

Lắc trước khi sử dụng. Xịt lên tóc đã được 
tạo kiểu, cách tóc khoảng 30 cm để kiểm soát 
tóc lâu dài và tạo chuyển động sấy rối.
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KẾ
T 

CẤ
U THIS IS AN INVISIBLE SERUM

TINH CHẤT VÔ HÌNH CHO KIỂU TÓC 
RỐI XÙ TỰ NHIÊN, BÓNG SATIN
Lý tưởng cho kiểu tóc rối xù trông như mới ngủ dậy

LỢI ÍCH:
• giữ nếp linh hoạt
• nhẹ nhàng chia tách các phần tóc
• hiệu ứng chống rối
• kiểu hoàn thiện bóng satin

c ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 50 ml

THIS IS A FORMING POMADE
SÁP ƯỚT ĐỊNH HÌNH CHO KIỂU TÓC 
CÓ KẾT CẤU VÀ CÓ THỂ TẠO KIỂU LẠI
Lý tưởng cho việc hỗ trợ và tạo độ đàn hồi

LỢI ÍCH:
• độ đàn hồi và giữ kiểu tuyệt vời 
• hiệu ứng vô hình
• không nhờn dính
• lý tưởng kể cả với tóc mảnh

CÁCH SỬ DỤNG: ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Size: 75 ml

THIS IS A MEDIUM HOLD FINISHING GUM
GÔM GIỮ NẾP TRUNG BÌNH CHO KẾT CẤU MỜ VÀ ĐÀN HỒI
Lý tưởng cho kiểu tóc định hình và có thể tạo kiểu lại,
kiểu hoàn thiện mờ

LỢI ÍCH:
• hiệu ứng tạo kết cấu và khuôn
• hiệu ứng mờ và khô
• không làm nhờn và bết tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 75 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 13 và 15 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 15 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 13 phần MẸO TẠO KIỂU. 

Thoa đều lượng nhỏ lên tóc ẩm hoặc tóc khô 
và tạo kiểu.

Thoa lượng nhỏ trên lòng bàn tay, sử dụng trên tóc 
tóc khô và tạo kiểu. Sử dụng một lượng nhỏ trên 
từng phần tóc với máy uốn xoăn để tạo sóng xoăn 
định hình có độ đàn hồi.

Thoa lượng nhỏ trên lòng bàn tay, sử dụng trên tóc 
tóc khô và tạo kiểu.
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KẾT CẤU
THIS IS A MEDIUM HOLD PLIABLE PASTE
KEM ĐẶC GIỮ NẾP CỨNG TRUNG BÌNH 
CHO HIỆU ỨNG VÔ HÌNH VÀ TÓC DÀY
Lý tưởng để kiểm soát tóc với kiểu hoàn thiện tự nhiên

LỢI ÍCH:
• hiệu ứng kết cấu
• kiểm soát kiểu tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 

ĐỘ GIỮ KIỂU:

FACTORS:

Kích cỡ: 125 ml

THIS IS A MEDIUM HOLD MODELING GEL
GEL GIỮ NẾP TRUNG BÌNH CHO KIỂU TÓC DÀY VÀ ƯỚT
Lý tưởng cho kiểu tóc bóng, bồng bềnh, có thể tạo kiểu lại

LỢI ÍCH:
• định hình và linh hoạt
• hiệu ứng chải ngược về sau
• khô nhanh mà không để lại dư chất
• hỗ trợ sóng xoăn

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

THIS IS A TEXTURIZING SERUM 
TINH CHẤT KẾT CẤU CHO KIỂU TÓC 
MỀM NHẸ VÀ DỄ TẠO KIỂU
Lý tưởng để tạo độ phồng, kết cấu và 
hiệu ứng nhẹ trên tóc thẳng và tóc xoăn 
LỢI ÍCH:
• tạo kết cấu
• cung cấp độ ẩm
• không làm nặng tóc
• dễ dàng tạo kiểu

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 150 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 1 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 12 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 6 và 10 phần MẸO TẠO KIỂU. 

Thoa lượng nhỏ trên lòng bàn tay, sử dụng trên tóc 
tóc khô hoặc tóc ẩm và tạo kiểu. Trên tóc cực kỳ rối 
xù, thêm một lượng nhỏ trên thân và ngọn tóc sẽ 
giúp tóc mượt hơn với kiểu hoàn thiện bóng.

Thoa lượng nhỏ trên tóc ẩm hoặc tóc khô. Một lượng nhỏ 
sản phẩm là đủ để tạo độ phồng và kết cấu cho tóc.

Thoa đều trên tóc ẩm hoặc tóc khô. Sử dụng nhiều hơn 
cho kiểu tóc ướt. Tiến hành tạo kiểu.
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KẾ
T 

CẤ
U THIS IS AN OIL NON OIL

DẦU MÀ KHÔNG PHẢI DẦU 
CHO KIỂU TÓC TỰ NHIÊN, VÀO NẾP    
Lý tưởng cho kiểu tóc dưỡng tự nhiên

LỢI ÍCH:
• tác động dưỡng ẩm
• hiệu quả chống rối
• kiểu tóc tự nhiên

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

THIS IS AN INVISIBLE NO GAS SPRAY
GÔM XỊT VÔ HÌNH KHÔNG CHỨA GAS 
CHO KIỂU TÓC ĐỊNH HÌNH RÕ NÉT VÀ CHẢI ĐƯỢC
Lý tưởng cho kiểu tóc tự nhiên

LỢI ÍCH:
• lý tưởng khi sử dụng cùng dụng cụ tạo kiểu nhiệt
• khô nhanh
• chống lại độ ẩm
• không dính
• không làm nặng tóc

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 250 ml

THIS IS A MEDIUM HAIRSPRAY
GÔM XỊT GIỮ NẾP TRUNG BÌNH 
CHO KIỂU TÓC BÓNG, DỄ TẠO KIỂU LẠI
Lý tưởng cho kiểu tóc mềm và bóng

LỢI ÍCH:
• hiệu ứng bóng
• có thể tạo kiểu lại
• chống lại độ ẩm
• khô nhanh, phun sương nhẹ
• dễ dàng chải

CÁCH SỬ DỤNG: 
ĐỘ GIỮ KIỂU:

NHÂN TỐ:

Kích cỡ: 400 ml

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 2, 3 và 5 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 14 phần MẸO TẠO KIỂU. 

MẸO TẠO KIỂU: tìm hiểu thêm cách kết hợp với các sản 
phẩm tạo kiểu khác tại mục 4 phần MẸO TẠO KIỂU. 

Thoa đều trên tóc ẩm hoặc tóc khô. Sử dụng 
nhiều hơn cho kiểu tóc ướt. Tiến hành tạo kiểu.

Lắc trước khi sử dụng. Xịt trên tóc ẩm hoặc khô, cách 
tóc 30 cm. Với tóc mảnh, có thể sử dụng tại chân tóc 
để tạo phồng, sau đó sử dụng lược tròn để tăng 
cường độ phồng và kiểm soát. 

Lắc trước khi sử dụng. Xịt cách tóc 30 cm. Medium 
Hairspray sử dụng hiệu quả với dụng cụ tạo kiểu 
nhiệt; đảm bảo độ giữ kiểu mà trông không bị cứng.
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OIL NON OIL 
250 ml

SHIMMERING MIST 
200 ml 

. 

OIL NON OIL 
250 ml

RELAXING MOISTURISING FLUID
125 ml

RELAXING MOISTURISING FLUID 
125 ml 

EXTRA STRONG HAIRSPRAY 
400 ml 

MEDIUM HAIRSPRAY
400 ml

.

1. KIỂU TÓC BÓNG VÀ KIỂM SOÁT

2. KIỂM SOÁT TÓC RỐI XÙ

3. KIỂU TÓC MỀM VÀ BÓNG

4. KIỂU TÓC THẲNG VÀ GIỮ KIỂU MẠNH

5. KIỂU TÓC GỢN SÓNG MÀ VẪN ĐỊNH HÌNH

 

SHINE WAX
75 ml

MEDIUM HOLD PLIABLE PASTE
125 ml

MẸO TẠO KIỂU CHO TÓC MƯỢT HOẶC TÓC THẲNG

STRONG HOLD CREAM GEL 
125 ml 

OIL NON OIL 
250 ml 

MẸO TẠO KIỂU CHO TÓC SÓNG XOĂN VÀ GỢN SÓNG

Pha trộn trên lòng bàn tay một lượng nhỏ shine wax cùng medium hold pliable paste. Thoa đều sản phẩm trên tóc 
ẩm đã thấm khăn, sấy và tạo kiểu bóng tự nhiên.

Thoa trên tóc ẩm đã thấm khăn, một lớp oil non oil, sau đó ngay lập tức thoa relaxing moisturising fluid. Để kiểm 
soát các phần tóc rối khó vào nếp, pha trộn oil non oil và relaxing moisturising fluid trên lòng bàn tay. Thoa đều 
sản phẩm trên tóc ẩm đã thấm khăn, sau đó sấy và tạo kiểu bóng kiểm soát.  

Thoa oil non oil trên tóc ẩm đã thấm khăn. Sấy và tạo kiểu mong muốn, hoàn thiện với shimmering mist.  

Để tạo kiểu tóc bóng mượt, thoa relaxing moisturising fluid trên tóc ẩm đã thấm khăn. Sấy tóc thẳng. Tạo kiểu mong 
muốn với extra strong hairspray để chống lại độ ẩm, sử dụng medium hairspray để giữ kiểu trung bình.

Pha trộn strong hold cream gel cùng oil non oil. để tạo kiểu tóc kiểm soát và cung cấp độ ẩm, tăng cường chuyển 
động gợn sóng định hình.



6. TĂNG CƯỜNG ĐỘ GIỮ KIỂU

7. KIỂM SOÁT TÓC XOĂN RỐI XÙ 

8. TẠO PHỒNG TĂNG TRỌNG LƯỢNG

MẸO TẠO KIỂU CHO KIỂU TÓC PHỒNG VÀ LINH HOẠT
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MEDIUM HOLD MODELLING GEL 
250 ml 

CURL BUILDING SERUM
250 ml 

STRONG HAIRSPRAY
400 ml

10. KIỂU TÓC GỢN SÓNG LỎNG, ĐỊNH HÌNH

VOLUME BOOSTING MOUSSE 
250 ml 

MEDIUM HOLD MODELLING GEL
250 ml

TEXTURIZING DUST 
8 g 

STRONG DRY WAX
75 ml

9. KIỂU TÓC GỢN SÓNG TINH TẾ VÀ NHẤN MẠNH VÀO SÓNG XOĂN

RELAXING MOISTURISING FLUID 
12 5ml 

SEA SALT SPRAY 
250 ml

CURL MOISTURISING MOUSSE
250 ml 

RELAXING MOISTURISING FLUID 
125 ml 

Thoa một lượng nhỏ medium hold modelling gel cùng curl building serum. Sau đó sấy tóc với lược tròn hoặc loa sấy để 
tạo độ nảy sóng và kết cấu linh hoạt. Hoàn thiện kiểu tóc với strong hairspray.

Thoa trên toàn bộ phần tóc ẩm đã thấm khăn, một lớp curl moisturising mousse, sau đó ngay lập tức thoa relaxing 
moisturising fluid. Chải đều sản phẩm trên tóc bằng lược. Sấy tóc với lược tròn hoặc loa sấy để tạo độ nảy sóng mà 
không bị bông xù.

Sử dụng texturizing dust trên tóc khô tại chân tóc, sử dụng strong dry wax tại phần tóc còn lại để tăng cường sự hỗ trợ và kết cấu.

Sử dụng trên tóc ẩm thấm khăn bông relaxing moisturizing fluid, sau đó xịt sea salt spray.. Bạn có thể xịt thêm 
sea salt spray trong quá trình sấy để tăng kết cấu.

Sử dụng trên phần tóc ẩm thấm khăn bông volume boosting mousse, tiếp tục sử dụng trên thân tóc một lượng nhỏ 
medium hold modelling gel. Sau đó sấy khô tóc.
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11. ĐỘ PHỒNG BỒNG BỀNH VÀ TỰ NHIÊN

VOLUME BOOSTING MOUSSE 
250 ml SẤY TÓC DRY TEXTURISER  

250 ml

12. TĂNG ĐỘ PHỒNG VÀ ĐỘ DÀY CHO KIỂU TÓC

VOLUME BOOSTING  MOUSSE 
250 ml 

TEXTURISING SERUM 
150 ml 

SẤY TÓC DRY TEXTURISER 
250 ml

13. KIỂU TÓC DỄ TẠO KIỂU

INVISIBLE SERUM
50 ml

FORMING POMADE
75 ml

.

14. TÁCH BIỆT TỪNG PHẦN TÓC

STRONG MOULDING CLAY
75 ml 

INVISIBLE ECO HAIRSPRAY 
250 ml

15. KIỂU TÓC NGỦ DẬY (BED HEAD)

INVISIBLE SERUM 
50 ml

MEDIUM HOLD FINISHING GUM
75 ml 

STRONG MOULDING CLAY
75 ml

SẤY KIỂU VỚI 
MÁY SẤY

Thoa trên tóc ẩm đã thấm khăn từ chân tóc tới ngọn tóc volume boosting mousse. Sấy tạo kiểu mong muốn với lược 
tròn hoặc loa sấy. Sau đó xịt dry texturiser từ chân tóc tới thân tóc khi nâng tóc.

Thoa trên tóc ẩm đã thấm khăn phần chân tóc volume boosting mousse, thân tóc tới ngọn tóc sử dụng texturizing serum. 
Chải tóc để sản phẩm đều trên tóc, sẩy tạo kiểu với lược tròn để tăng độ dày. Xịt dry texturiser trên thân và ngọn tóc 
để tăng cường độ dày.

Thoa trên tóc ẩm đã thấm khăn một lượng nhỏ invisible serum. Chải đều sản phẩm trên tóc, sau đó sấy tạo kiểu mong 
muốn. Hoàn thiện với forming pomade trên bề mặt tóc.

Lấy một lượng vừa đủ strong moulding clay trên lòng bàn tay, xịt thêm invisible eco hairspray trên tay.. Xoa đều hỗn 
hợp sản phẩm và thoa trên tóc khô để tách biệt từng phần tóc.

Để tạo kiểu tóc ngủ dậy, pha trộn cùng nhau invisible serum và medium hold finishing gum. Thoa hỗn hợp sản phẩm 
trên tóc ẩm đã thấm khăn, sau đó chải đều sản phẩm trên tóc. Sấy tạo kiểu bằng cách dùng tay bóp sợi tóc để tạo ra 
kiểu tóc ngủ dậy. Nếu muốn hoàn thiện mờ, thay thế medium hold finishing gum bằng strong moulding clay.


