
رنه فورترر یکی از برندهای پیشگام در زمینه مراقبت از مو و پوست سر می باشد که در سالنهای 
اسپا مربوط به مو  درخشش بسیاری دارد.

پرداخته  سر  پوست  و  مو  فرد  به  منحصر  و  تخصصی  درمانهای  ارائه  به  سال1957  از  برند  این 
است و از سال 1980 فعالیت خود را در زمینه فیتـودرمانی و زیبـایی، تحت پوشـش مجموعه 

البراتوارهای پیر فبر فرانسه آغاز نموده است.
که  باشد  می  موثر  گیاهی  صد   در  صد  اسانسهای  و  عصاره  از  غنی  خاص،  برند  این  محصوالت 
دارای اثر بخشی فوری و طوالنی مدت می باشند. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رنه فورترر اثر 

آروماتراپی این محصوالت به واسطه داشتن رایحه های دلنشین می باشد.
طیف وسیعی از محصوالت، در راستای تحقق اهداف رنه فورترر به کار گرفته شده اند. در واقع 
این مجموعه آمیزه ای از تخصص، طبیعت، مدرنیته و احساس شادابی و آرامش می باشد که با 
استفاده از محصوالت طبیعی، مشکالت مربوط به سالمت، مراقبت و زیبایی مو و پوست سر را 

برطرف می کند.

“راز داشتن موی زیبا، پوست سر سالم است.همانگونه 
که گیاه سالم ازخاک حاصلخیز منشا می گیرد”

فلسفه رنه فورترر

پاریس_1957
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درمان و مراقبت فردی از مو و پوست سر:
تشخیص:

رنه فورترر درمانهایی ویژه را برای هر نوع مو و پوست 
سر وابسته به خصوصیات هر فرد پیشنهاد می کند. در 
کاپیلیسکوپ وضعیت مو و  از دستگاه  با استفاده  واقع 
ارزیابی قرار می گیرد و  به طور دقیق مورد  پوست سر 

متناسب با آن درمان مناسب پیشنهاد می شود.
برنامه درمانی: 

یک تا دو  بار در هفته از برنامه درمانی عمقی سه مرحله ای رنه فورترر استفاده کنید.
برای بهبود اثر بخشی، از محصوالت روزانه رنه فورترر، به منظور حفظ نتایج درمان و مراقبت از 

مو و پوست سر استفاده کنید.
به طور کلی برنامه درمانی رنه فورترر شامل:
• درمان هفتگی عمقی )1 تا 2  بار در هفته(.

•  بهداشت و مراقبت روزانه. 

3 مرحله جهت تکمیل مراقبت مو و پوست سر:
   

    آماده سازی
     کنسانتره بازسازی کننده حاوی اسانس های گیاهی: کمپلکس 5.

    بــهداشـت
    شامپو های درمانی رنه فورترر وابسته به نوع مو و پوست سر.

    درمـــــان
    درمان عمقی وابسته به خصوصیات مو و پوست سر هر فرد.

 درمان و مراقبت
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متودهای درمانی

متودولوژی بهبود و تقویت اثرات درمانی رنه فورترر

1. تشخیص صحیح مشکالت مربوط به مو و پوست سر : 
برند  انحصاری  کاپیلیسکوپ  دستگاه  و  المـسه  حــس  از  استــفاده  چــشمی،  مـعاینات  با    

رنه فورترر )بررسی دقیق وضعیت مو و پوست سر با تهیه مینی تریکوگرام(.

2. شانه زدن - ماساژ پوست سر :
 این اعمال از نظر روانی با ایجاد حس آرامش در  پوست سر به بهبود اثرات موضعی محصوالت 

کمک می کند . 
موثر  مواد  بهتر  وجذب  مو  پیاز  تغذیه  مویرگی،  خون  جریان  افزایش  باعث  ماساژ  واقع   در 
می شود. رنه فورترر هفت نوع ماساژ حرفه ای )professional massage( و سه نوع ماساژ 

اختصاصی در منزل )self massage( پیشنهاد می کند.
شانه زدن باعث زدودن آلودگیها و سلولهای مرده از سطح مو می شود. این عمل بایستی با 

.)brushing( شانه مناسب و به شیوه صحیح انجام شود

3. ارائه پکیج درمانی ویژه : 
رنه فورترر به ارائه برنامه درمانی_ زیبایی بر اساس فیزیولوژی مو و پوست سر می پردازد.
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مراقبت و درمان

رنه فورترر درمان های تخصصی مو و پوست سر6

آماده سازی مو و پوست سر)کمپلکس 5(

درمان عمقی و تقویتی
)صفحه 8(

شست و شوی روزانه )ناتوریا(

شامپو مالیم )مناسب انواع مو(  
)صفحه 10(

مو و پوست سر چرب )کوربیشیا(

چربی  کننده  تنظیم  مالیم  شامپو 
شامپو ماسک خاک رس 

)صفحه 14(

موی خیلی خشک و آسیب دیده )کاریته(

مــغــذی  شــامپو  مـــغذی،  روغــن 
ماسک مغذی، کرم مغذی بدون نیاز 

به آبکشی )صفحه 18(
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تقویت کننده و ضد ریزش مو

آر- اِف 80، تـری فازیک
شامپو فورتیشیا )صفحه 24(

ضد پیری موی ضعیف و بی جان )تونوشیا(

شامپو تقویت کننده و ضد پیری تار مو 
ماسک تقویتی و نرم کننده )صفحه 28(

موی ظریف و کم حجم )ولومیا(

موی رنگ شده ) اوکارا پروتکت کالر(

نرم  مو،  رنگ  کننده  تثبیت  شامپو 
کننده، اسپری تثبیت کننده رنگ و 

ضد آفتاب مو
 )صفحه 36(

کننده،  نرم  دهنده،  حجم  شامپو 
اسپــری و فوم بدون نیاز به آبکشی  

)صفحه 40(

موی هایالیت یا دکلره شده )اوکارا اکتیو الیت(

 شامپو درخشان کننده مو، اسپری 
درخشان کننده و ضدآفتاب مو

 )صفحه 32(

VHT )ATP INTENSIF(
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کمپلکس 5
درمان عمقی و تقویتی مو و  پوست سر

محصول طالیی رنه فورترر برای آماده سازی مو و پوست سر جهت دریافت هر نوع درمان
  

اثرات منحصر به فرد کمپلکس 5 :
افزایش خون رسانی به پیاز مو، تقویت ریشه مو، پاکسازی عمقی پوست سر، کنترل چربی 
بیش از حد پوست و موی سر، ضد عفونی کننده و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت درمانی.

ترکیبات اصلی:
 اسانس های گرم و خالص پرتقال، اسطوخودوس، آویشن، مرزنجوش و پونه کوهی. 

روش مصرف: 
یک تا دوبار در هفته روی پوست سر خشک ماساژ دهید. ممکن است حس گرمی یا قرمزی 

در پوست سر ایجاد کند.
 بهتر است برای پوست سر حساس و آسیب دیده استفاده نشود. در بارداری منع مصرف 

دارد. 

3 گام در مورد مصرف: 
1. ابتدا کنسانتره را در تمام نواحی پوست سر به صورت نقطه نقطه قرار دهید.

2. ماساژ دهید و اجازه دهید به مدت 5 تا 10 دقیقه بماند.
3. سپس با شامپوی مناسب بشویید. 
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مکمل  که  دلنشین  های  رایحه  با  گیاهی  محصولی  ناتوریا،  مالیم  فوق  روزانه  شامپو 
سایر محصوالت برای حفظ نتایج درمان و مناسب انواع مو می باشد.

خنثی باعث تعادل در مو و پوست سر،  رطوبت رسانی و تغذیه،   pH این شامپو با داشتن 
نرمی و لطافت مو، حالت دهی و ایجاد حس سبکی در موها  می شود.    

ترکیبات اصلی: 
اسانس های گیاهی شامل ریحان)درخشان کننده و رفع کدری مو(،  زیره سیاه )احیا کننده 
ایجاد حس خنکی در پوست  با  باکتریال و محرک رشد مو  فلفلی)آنتی  نعنا  وضد ریزش(، 

.B5 , B6 سر(، ویتامین

رایحه های اصلی:
 ریحان، نعنا و انگور فرنگی سیاه.

روش مصرف: روزانه به مو و پوست سر خیس ماساژ دهید تا کف کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، 
سپس آبکشی کنید.

ناتوریا
شست و شوی روزانه مناسب انواع مو
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فیزیولوژی مو و پوست سر 
طبقه بندی انواع مو و پوست سر بر اساس میزان چربی

مشکالت فیزیولوژیک مربوط به کنترل چربی مو و پوست سر   
مو و پوست سر هر فرد دارای خصوصیات ذاتی و مادرزادی می باشد و در هر مرحله از زندگی 

و تحت شرایط مختلف ممکن است تغییراتی در فیزیولوژی بدن رخ دهد.
از جمله فاکتورهای موثر شامل : بلوغ ، دوران بارداری، سیکل قاعدگی، بیماری، استرس و 

عدم تعادل فیزیولوژیک و ...می باشد.

انواع مو و پوست سر:
مو و پوست سر چرب

موی خشک و پوست سر چرب
مو و پوست سر خشک

مو و پوست سرخیلی خشک و آسیب دیده
مو و پوست سر چرب:  پوست سر توسط ترشح بیش از حد سبوم اشباع شده و موها حالتی 

سنگین پیدا می کنند. این موارد می تواند منجر به ریزش مو و تولید شوره شود.
 مـوی خـشک و پـوست سـر چـرب: پوست سر توسط ترشح بیش از حد سبوم اشباع 
به علت فاکتورهای مخرب  این حالت  می شود. ریشه مو چرب ولی ساقه خشک است که 

خارجی می باشد. در این حالت مو و پوست سر هر دو نیاز به درمان دارند.
مو و پوست سر خشک : الیه هیدرولیپیدی نازک شده ، در نتیجه نقش محافظتی تضعیف 
می شود. ساختار مو ، ضعیف وکدر می شود. مو و پوست سر هر دو نیاز به درمان رطوبت 

رسان و مغذی دارند.
الیه  دیده:  آسیب  و  خشک  سرخیلی  پوست  و   دیده  آسیب  و  خشک  خیلی  موی 
پذیر  آسیب  کراتینی  های  سلول  درنتیجه  رفته،  بین  از  کامل  طور  به  هیدرولیپیدی 

می شوند. موها بی جان، زبر و شکننده می شوند. 
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کوربیشیا
اکسیژن رسانی و کنترل چربی مو و پوست سر

رنه فورترر عصاره تخم کوربیشیا )کدو قلیانی( را به همراه اسانسهای آنتی باکتریال به 
منظور  کنترل ترشح اضافی سبوم مو و پوست سر انتخاب کرده است.

ترکیبات اصلی: 
آویشن،  میخک،  گیاهی  اسانسهای  چربی(،  ترشح  کننده  قلیانی)کنترل  کدو  عصاره 

رزماری)آنتی باکتریال، ضد قارچ( و پرتقال شیرین )پاکسازی عمقی(.

رایحه های اصلی:
رزماری، آویشن، میخک و پرتقال شیرین.

نتایج :
پاکسازی عمقی، حفظ تعادل طبیعی مو و پوست سر، حفظ درخشانی و ایجاد حس سبکی 

در موها، کاهش تعداد دفعات مصرف شامپو.  

مجموعه پیشنهادی رنه فورترر برای تامین اکسیژن رسانی و کنترل چربی مو و پوست سر 
شامل موارد زیر می باشد: 

گام اول:  
بهتر است برای آماده سازی و درمان عمقی ازکمپلکس 5 استفاده کنید.

گام دوم: 
برای بهداشت مو و پوست سر خود از شامپو مالیم تنظیم کننده چربی کوربیشیا یا شامپو 

ماسک خاک رس کوربیشیا استفاده کنید.
گام سوم:

استفاده   ناتوریا  از شامپو مالیم  بهتر است  نتایج درمانی،  و حفظ  به عنوان مکمل درمان   
کنید.
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کمپلکس 5
COMPLEXE 5
پاکسازی  مو،  ریشه  تقویت  مو،  پیاز  به  رسانی  خون  افزایش 
عمقی پوست سر، کنترل چربی بیش از حد پوست و موی سر، 
ضد عفونی کننده و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت درمانی.

روش مصرف : یک تا دو بـار در هفته مصرف شـود.
)قبل از شامپو(

 

شامپو مالیم تنظیم کننده چربی کوربیشیا
CURBICIA Lightness Regulating Shampoo
تنظیم ترشح سبوم، ضد قـارچ، حفظ حجم و درخشـانی طبیعی 

مـو و کاهش تعداد دفعات شست و شو.
روش مصرف : یک روز در میان به مو و پوست سر خیس  ماساژ 

دهید تا کف کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید .

کوربیشیا

آماده سازی و درمان عمقی

بهداشت

اکسیژن رسانی و کنترل چربی مو و پوست سر
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شامپو ماسک خاک رس کوربیشیا
CURBICIA Purifying Clay Shampoo 
ترشح  تنظیم  سر،  پوست  چربی  عمقی  کننده  پاک 
سبوم، حفظ حجم و درخــشانــی  طــبیعـی مو، کاهش 

تعداد دفعات شست و شو.
خیس  موی  ریشه  به  هفته  در  بار  دو  مصرف:  روش 

ماساژ داده، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.

شامپو مالیم ناتوریا  
         NATURIA Gentle Balancing Shampoo          
و  نتایج درمان، رطوبت رسانی  مکمل درمانی برای حفظ 

تغذیه، ایجادتعادل در مو و پوست سر.  
روش مصرف: روزانه به مو و پوست سر خیس ماساژ دهید 

تا کف کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.

بهداشت و مراقبت روزانه
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کاریته
تغذیه کننده و رطوبت رسانی مو و پوست سر خیلی 

خشک و آسیب دیده    

و پوست  مو  تقویت  برای  آن  واسطه خاصیت مغذی  به  را  کاریته  فورترر درخت  رنه 
 سر خیلی خشک پیشنهاد می کند. این درخت مقدس مربوط به مناطق غرب آفریقا 

می باشد که به سبب داشتن روغن و کره مغذی شهرت بسیاری یافته است .
مو  درخشندگی  و  لطافت  نرمی،  مو،  استحکام  وافزایش  تقویت  باعث  کاریته   محصوالت 
می شود. به واسطه داشتن روغن و کره کاریته غنی از اسید های چرب ضروری و فسفولیپید 

به احیا وتغذیه عمقی موها می پردازد.
از  )کمپلکسی   Cimentrio  ® محصوالت  این  در  طبیعی  کننده  مرطوب  ترکیبات  دیگر  از 

فیتوا سترول، سرامید و اسید های چرب ضروری دانه سویا(  می باشد.

ترکیبات اصلی: کره و روغن کاریته )تغذیه کننده عمقی و حفظ رطوبت مو و پوست سر(، 
فسفولیپیدهای گیاهی)ترمیم کننده( و ® Cimentrio )بازسازی کننده و تقویت کراتین مو(.

رایحه های اصلی: پرتقال، شاه پسند و وانیل.

نتایج: بازسازی و ترمیم مو و پوست سر، تقویت، تغذیه و رطوبت رسانی به تار مو،نرمی و 
درخشندگی موها.  

مجموعه پیشنهادی رنه فورترر برای تغذیه و رطوبت رسانی مو و پوست سر خیلی خشک 
شامل موارد زیر می باشد:

گام اول: 
بهتر است برای آماده سازی و درمان عمقی ازکمپلکس 5 استفاده کنید.

گام دوم: 
برای بهداشت مو و پوست سر خود از شامپو مغذی کاریته استفاده کنید. 

گام سوم: 
به عنوان درمان و تغذیه عمقی ازروغن مغذی کاریته )قبل از شامپو( و ماسک مغذی کاریته 

)بعد از شامپو( استفاده کنید.
گام چهارم:

بهتر است برای بهداشت و مراقبت روزانه از شامپو مالیم ناتوریا به همراه کرم مغذی کاریته 
بدون نیاز به آبکشی استفاده کنید.
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کمپلکس 5
COMPLEXE 5
پاکسازی  مو،  ریشه  تقویت  مو،  پیاز  به  رسانی  خون  افزایش 
عمقی پوست سر، کنترل چربی بیش از حد پوست و موی سر، 
ضد عفونی کننده و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت درمانی.

روش مصرف: یک تا دو بـار در هفته مصرف شـود.
)قبل از شامپو(

  

شامپو مغذی کاریتـه
KARITÉ Intense Nourishing Shampoo
با  کننده  احیا  و  ترمیم  سر،  پوست  و  مو  کننده  بازسازی  و  تغذیه 

داشتن روغن مغز نارگیل.
پـوست سر خیس  ماساژ  و  به مـو  بار در هفته  روش مصـرف: دو 

دهیـد تا کف کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپـس آبکشی کنید .

آماده سازی و درمان عمقی

بهداشـت  

کاریته
تغذیه کننده و رطوبت رسانی مو و پوست سر خیلی 

خشک و آسیب دیده    
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روغن مغذی کاریته
KARITÉ Intense Nourishing Oil
ایجاد  از  جلوگیری  کننده،  ترمیم  و  تغذیه  قوی،  کننده  نرم 

موخوره، احیا و محافظت کننده از مو و پوست سر.
روش مصرف:  قبل از شامپو به مو و پوست سر مرطوب ماساژ 

دهید، 5 تا 10 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید .
این  از  توانید  می  موها،  حد  از  بیش  بودن  خشک  )درصورت 

محصول بعد از حمام روی ساقه موها استفاده کنید(.

ماسک مغذی کاریتـه
KARITÉ Intense Nourishing Mask

با  مو  خوردگی  گره  ضد  و  قوی  کننده  نرم 
داشتن ِپکتین برگرفته از میوه ِبـــه، تغذیه 
بازسازی  و  احیا  عمقی،  کننده  ترمیم  و 

کننده تار مو.    
مو  به ساقه  از شامپو  بعد   : مصرف  روش 
سپس  بماند،  تا10دقیقه   5 دهید،  ماساژ 

آبکشی کنید .

درمان عمقی
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کرم مغذی کاریته بدون نیاز به آبکشی      
KARITÉ Leave-in Nourishing Cream    
ترمیم کننده و تغذیه عمقی، آنتی اکسیدان و محافظت کننده 
با داشتن ویتامینE،جلوگیری از ایجاد مو خوره، حفظ نرمی و 

.B5 درخشندگی مو با داشتن ویتامین
ماساژ  تمیز  و  مرطوب  موی  ساقه  به  روزانه  مصرف:  روش 

دهید تا به طور کامل جذب شود.  

کاریته

بهداشت و مراقبت روزانه

شامپو مالیم ناتوریا  
         NATURIA Gentle Balancing Shampoo          
و  رسانی  رطوبت  درمان،  نتایج  حفظ  برای  درمانی  مکمل 

تغذیه، ایجادتعادل در مو و پوست سر.  
روش مصرف: روزانه به مو و پوست سر خیس ماساژ دهید تا 

کف کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.

تغذیه کننده و رطوبت رسانی مو و پوست سر خیلی 
خشک و آسیب دیده    
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آر- اِف80/تری فازیک                                 / شامپو فورتیشیا
تقویت کننده و ضد ریزش

محصوالت ضد ریزش مو رنه فورترر با داشتن عصاره گیاه جینسینگ برزیلی به طور 
چشمگیری سبب کاهش ریزش و افزایش رشد موهای قوی و سالم می شود.

:)progressive( پیشنهاد رنه فورترر برای درمان ریزش موی هورمونی یا تیپ مردانه •
با فرمول استثنایی و سه فازی خود بر سه عامل موثردر   VHT)ATP INTENSIF(تری فازیک
ریزش موی ارثی اثر گذاشته و باعث افزایش رشد، کاهش ریزش مو، افزایش ضخامت و 

استحکام تار موهای سست و نازک می شود. عوامل ریزش موی هورمونی:
1-مشکالت عروقی)vascular(:عصاره گیاهی جینسینگ برزیلی باعث افزایش خونرسانی 

به پیاز مو شده و رشد مو را افزایش می دهد)فاز آبی(. 
2- مشکالت هورمونی)Hormonal(: عصاره کدو قلیانی باعث کنترل ترشح چربی و تولید 
بیش از حد DHT شده و ریزش موی ناشی از چربی پوست سر را کنترل می کند)فاز روغنی(. 
3- مشکالت بافتی)Tissular(: اسانسهای پرتقال و اسطوخودوس باعث افزایش خونرسانی 
و تغذیه پیاز مو می شوند)فاز روغنی(. HMC برگرفته از عصاره پرتقال شیرین باعث حفاظت 
گلیسریتینات سبب رفع  استئاریل  پودر  آبی(.  داربست کالژنی اطراف پیاز مو می شود)فاز 

التهاب در ناحیه پیاز مو می شود)فاز پودری(.  

:)reactional( پیشنهاد رنه فورترر برای درمان ریزش موی واکنشی یا تیپ زنانه •
آر- اف 80، با فرمول مغذی و گیاهی خاص خود بر دو عامل موثر در ریزش موی موقت اثر 
موهای  تار  استحکام  و  ضخامت  افزایش  مو،  ریزش  کاهش  رشد،  افزایش  باعث  و  گذاشته 

سست و نازک می گردد. عوامل ریزش موی واکنشی:
مریم  اسانسهای  و  برزیلی  جینسینگ  گیاهی  عصاره   :)vascular(عروقی مشکالت   -1
دهند. می  افزایش  را  مو  رشد  و  شده  مو  پیاز  به  خونرسانی  افزایش  باعث  لیمو  و   گلی 
بازسازی  باعث   PP و    A, F, B5, H ویتامینهای   :)Nutritional( تغذیه ای  مشکالت   -2
سلولهای پیاز مو شده و اثر آنتی اکسیدانی فوق العاده ای به این محصول می بخشند. اسید 
آمینه متیونین به همراه بیوتین باعث تقویت کراتین مو و افزایش ضخامت و استحکام تار 

مو می شود.
گام اول: بهتر است برای آماده سازی و درمان عمقی ازکمپلکس 5 استفاده کنید.

گام دوم: برای بهداشت مو و پوست سر خود از شامپو فورتیشیا استفاده کنید.
 گام سوم: بهتر است به عنوان درمان عمقی از تری فازیک)ATP INTENSIF(VHT)ریزش موی 

مزمن یا هورمونی( و آر- ِاف80 )ریزش موی حاد یا واکنشی( استفاده کنید.

VHT )ATP INTENSIF(
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شامپو فورتیشیا
FORTICEA Stimulating Shampoo
و  جان  بی  موهای  برای  کننده  تقویت  و  ضدریزش  محصولی 
ضعیف که مکمل درمان ریزش مو نیز بوده و حاوی عصاره های 
 پرتقال، اسطوخودوس، رزماری و عصاره گیاه جینسینگ برزیلی 
می باشد که باعث افزایش خون رسانی و تغذیه پیاز مو، تقویت 

رشد و افزایش استحکام مو می شود .
تا کف  به مو و پوست سر مرطوب ماساژ دهید  روش مصرف: 
کند، 2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.)برای اثر بخشی 
بهتر توصیه می شود در صورت داشتن موهای چرب، یک روز 

در میان و موهای خشک دو بار در هفته استفاده شود(.

تقویت کننده و ضد ریزش

آماده سازی و درمان عمقی

بهداشت

آر- ِاف80/تری فازیکVHT/ شامپو فورتیشیا

کمپلکس 5
COMPLEXE 5
پاکسازی  مو،  ریشه  تقویت  مو،  پیاز  به  رسانی  خون  افزایش 
عمقی پوست سر، کنترل چربی بیش از حد پوست و موی سر، 
ضد عفونی کننده و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت درمانی.

روش مصرف : یک تا دو بار در هفته مصرف شـود.
)قبل از شامپو(
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آر- ِاف 80  )درمان ریزش حاد یا واکنشی(
RF80
با  و  بوده  رسان  انرژی  عناصر  و  مغذی  عوامل  از  غنی  محصول  این 
افزایش خون رسانی به پیاز مو باعث مهار ریزش و تحریک رشد مو 

می شود.
روش مصرف: بر اساس میزان وسعت ریزش هفته ای دوبار یا یک 
روز در میان، به پوست سر تمیز ماساژ دهید. برای اثر بخشی بهتر 

توصیه می شود در سایر روزها از کمپلکس 5 استفاده شود.

درمان عمقی

تری فازیک 
)درمان ریزش مزمن یا هورمونی(

TRIPHASIC VHT)ATP INTENSIF(

و  مویرگی  رسانی  خون  افزایش  با  محصول  این 
حد  از  بیش  ترشح  کنترل  مو،  فولیکول  تغذیه 
مو  رشد  تحریک  و  ریزش  مهار  باعث   چربی 

می شود.
ویال  درب  ابتدا  در  مصرف:  برای  سازی  آماده 
بچرخانید  ساعت  های  عقربه  حرکت  جهت  در  را 
شود،  ریخته  ویال  درون  به  درب  داخل  پودر  تا 
خالف  بر  را  درب  و  دهید  تکان  خوبی  به  سپس 

جهت عقربه های ساعت باز کنید .
روش مصرف: در ماه اول دوبار در هفته و در ماه های دوم و سوم یک بار در هفته به پوست 
سر تمیز ماساژ دهید. برای اثر بخشی بهتر توصیه می شود در سایر روزها از کمپلکس 5 

استفاده شود.
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تونوشیا
ضد پیری موی ضعیف و بی جان

                                                     
عوامل اکسیدان مانند نور آفتاب،  استرس، خستگی مفرط، آلودگی هوا، سرمای شدید، 
باد شدید و...می تواند منجر به نازکی، کاهش میزان انعطاف پذیری، ضعیف شدن تار مو و 

خشکی پوست سر شود.
افزایش ضخامت مو  و  باعث کند شدن فرآیند پیری مو، تغذیه رسانی   محصوالت تونوشیا 
می شوند. تحریک ساخت و تقویت داربست کالژنی اطراف پیاز مو  و مبارزه با رادیکالهای 
آزاد به علت داشتن عصاره پونه کوهی و پپتیدهای گیاهی از خواص دیگر این محصوالت 
و  اسطوخودوس  اسانسهای  داشتن  واسطه  به  مو  ریشه  کنندگی  احیا  خاصیت  باشد.  می 

پرتقال تامین می شود. 
® Cimentrio )سیمان بین سلولی مشابه مواد بیولوژیک بدن( باعث تقویت کراتین سازی، 

حفظ رطوبت،  افزایش استحکام و مقاومت تار مو می شود.
حاوی اسانسهای پرتقال و اسطوخودوس)پاکسازی عمقی  میکروبیدهای  ترکیبات اصلی: 
سازی(،  کراتین  )تقویت   Cimentrio ® مو(،  پیاز  به  خونرسانی  افزایش  و  سر  پوست 
میکروپروتئین گندم و عصاره پونه کوهی )ترمیم کننده و محافظ داربست کالژنی و افزایش 

ضخامت مو(. 
رایحه های اصلی: پرتقال و اسطوخودوس.

نتایج : تغذیه کننده و رطوبت رسانی به پوست سر، افزایش ضخامت و استحکام تار مو. 
زیر  موارد  شامل  جان  بی  و  ضعیف  موی  تقویت  برای  فورترر  رنه  پیشنهادی   مجموعه 

می باشد:
گام اول: 

بهتر است برای آماده سازی و درمان عمقی ازکمپلکس 5 استفاده کنید.
گام دوم:  

برای بهداشت و درمان روزانه از شامپو تقویت کننده و ضد پیری تونوشیا استفاده کنید.
گام سوم:  

برای درمان عمقی از ماسک تقویتی و نرم کننده تونوشیا استفاده کنید.
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تونوشیا
ضد پیری موی ضعیف و بی جان

آماده سازی و درمان عمقی

شامپو تقویت کننده و ضد پیری تونوشیا
TONUICA Toning and Densifying Shampoo
تقویت کننده مو و پوست سر، ترمیم کننده داربست کالژنی 
بازسازی  مو،  پیاز  به  رسانی  خون  افزایش  مو،  پیاز  اطراف 

کراتین مو، افزایش استحکام و ضخامت تارمو.

روش مصرف: یک روز درمیان به مو و پوست سر مرطوب 
بماند، سپس آبکشی  تا 5 دقیقه  ماساژ دهیدتا کف کند، 2 

کنید.
تونوشیا  درمانی  ماسک  از  شامپو  این  از  بعد  است  )بهتر 

استفاده شود(.

بهداشت

کمپلکس 5
COMPLEXE 5
افزایش خون رسانی به پیاز مو، تقویت ریشه مو، پاکسازی 
عمقی پوست سر، کنترل چربی بیش از حد پوست و موی 
سر، ضد عفونی کننده و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت 

درمانی.
روش مصرف : یک تا دو بار در هفته مصرف شـود.

)قبل از شامپو(
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ماسک تقویتی و نرم کننده تونوشیا
TONUCIA Toning and Densifying Mask
کننده  ترمیم  و  تقویت  رسانی،  رطوبت  و  تغذیه 
مو و پوست سر، احیا کننده، افزایش استحکام 
فسفولیپیدهای  بودن  دارا  با  مو  تار  ضخامت  و 

گیاهی.
ساقه  به  تونوشیا  شامپو  از  بعد   : مصرف  روش 
 5 تا   2 دهید،  ماساژ  تمیز  و  مرطوب  موهای 

دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.  

درمـان عمقی
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اوکارا اکتیو الیت
تثبیت رنگ و درخشان کننده موهای هایالیت یا دکلره شده 

استفاده از مواد شیمیایی برای رنگ کردن، دکلره، مش و هایالیت کردن موها  می تواند سبب 
شدن،  خشک  موخوره،  ایجاد  شود.  مو  تار  شکنندگی  و  مو  و  سر  پوست  به  رسانی  آسیب 
آسیب دیدگی موها و کاهش درخشندگی طبیعی آنها از جمله مهم ترین عوارض استفاده از 

ترکیبات شیمیایی می باشد. 
دو ماده شیمیایی پایه که در تمام فرآیندهای رنگ کردن مو نقش دارند: ماده اول اکسیدان 
است که این ماده موجب حالت گرفتن مو و تثبیت رنگ آن می شود. استفاده از اکسیدان 
به مقدار زیاد، به کراتین مو آسیب می رساند و این امرباعث زبری و آسیب رساندن به تارمو 
می شود. ماده دیگر آمونیاک است که این ماده  قلیایی، در نتیجه ترکیب شدن اکسیدان با 
رنگ اولیه مو، به صورت کاتالیزور عمل کرده و رنگ موها را روشن می کند. همچنین آمونیاک 

موجب جدا شدن کوتیکول)قسمت خارجی تارمو( و نفوذ رنگ به درون پوسته مو می شود.
الیت  اکتیو  اوکارا  محصوالت  شده،  دکلره  یا  هایالیت  موهای  برای  فورترر  رنه   پیشنهاد 

می باشد. عصاره طبیعی اوکارا)سویا( باعث تقویت و بازسازی کراتین در تار مو می شود.
عصاره عسل طبیعی خاصیت مغذی و آنتی اکسیدان داشته و مانع کدری رنگ مو می شود.
این محصوالت به واسطه داشتن گیاه هاماملیس غنی از تانن فراوان، سبب تثبیت رنگ مو 

می شوند.

ترکیبات اصلی: 
ترمیم  عسل)تغذیه،  مو(،  رنگ  هاماملیس)تثبیت  سازی(،  کراتین  )تقویت  اوکارا  عصاره 
و  کننده(  )مرطوب   B5 ویتامین  آفتاب،  ضـد  فیلترهای  مو(،  رنگ  درخشانی  حفظ  و 

ویتامین E )آنتی اکسیدان(.

رایحه های اصلی: 
گریپ فروت، هلو، تمشک و رز.
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اسپری درخشان کننده و ضد آفتاب مو اوکارا اکتیو الیت 
OKARA ACTIVE LIGHT spray )UV Protection(
موهای  روشنی  و  درخشندگی  حفظ  موها،  به  دهی  حالت 
هایالیت و دکلره شده، رطوبت رسانی، محافظت کننده در برابر 

اثرات مخرب نور خورشید با دارا بودن فیلترهای ضدآفتاب.
موهای  به  روزانه  دهید.  تکان  مصرف  از  قبل  مصرف:  روش 

تمیز و مرطوب اسپری کنید )بدون نیاز به آبکشی(.

شامپو درخشان کننده مو اوکارا اکتیو الیت
OKARA ACTIVE LIGHT Shampoo                        
موهای  شدن  کدر  از  جلوگیری  درخشندگی،  حفظ  مو،  رنگ  تثبیت 
های الیت و دکلره شده، ترمیم کننده و تقویت کراتین مو،  مغذی و 

آنتی اکسیدان.
ماساژ  مرطوب  سر  پوست  و  مو  به  میان  در  روز  یک  مصرف:  روش 
کنید. آبکشی  سپس  بماند،   دقیقه   5 تا   2 کند،  کف  تا   دهید 
)بهتر است برای اثر بخشی بیشتر از ماسک یا کرم مغذی کاریته بعد از 

این شامپو استفاده شود(.

اوکارا اکتیو الیت
تثبیت رنگ و درخشان کننده موهای هایالیت یا دکلره شده 



3535



رنه فورترر درمان های تخصصی مو و پوست سر36

اوکارا پروتکت کالر
تثبیت و درخشان کننده رنگ مو

آن  از درخشـندگی  و  ماندگاری رنگ مو کمتر شده   ، طـی شستن مکرر موهای رنگ شده 
کاسته می شود. در نتیجه موها خشک و زبر می شوند. 

پیشنهاد رنه فورترر برای موهای رنگ شده،  محصوالت اوکارا پروتکت کالر می باشد. 
عصاره ی طبیعی اوکارا )سویا( در این محصوالت سبب تقویت کراتین مـو می شود. از طرفی 
تار مو  بازسازی  و  به ترمیم  و امالح معدنی  از لیپیدها، کربوهیدرات  غنی بودن این عصاره 

کمک شایانی می کند.
عصاره هاماملیس باعث حفظ پیگمان های رنگی داخل قسمت مرکزی تار مو می شود.

اصلی:  ترکیبات 
آفتاب،  ضد  مو(،فیلترهای  رنگ  هاماملیس)تثبیت  سازی(،  کراتین  اوکارا)تقویت  عصاره 
 E آرژینین)ضد ریزش و تقویت کننده کراتین مو(، ویتامین B5 )مرطوب کننده( و ویتامین 

اکسیدان(.   )آنتی 

رایحه های اصلی: 
گریپ فروت، هلو، تمشک و رز.
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شامپو تثبیت کننده رنگ مو اوکارا پروتکت کالر
OKARA PROTECT COLOR Shampoo
)80% Color protection(
تثبیت رنگ مو، حفظ درخشندگی و رفع کدری تار مو، بازسازی 
کننده و ترمیم تار مو، مهار ریزش و تقویت کراتین با دارا بودن 

اسید آمینه آرژینین.
مرطوب  سر  پوست  و  مو  به  میان  در  روز  یک  مصرف:  روش 
آبکشی  سپـس  بماند،  دقیقه   5 تا   2 کند،  کف  تا  دهید  ماساژ 
اوکارا  کننده  نرم  از  بیشتر،  بخشی  اثر  برای  است  )بهتر  کنید. 

پروتکت کالر بعد از این شامپو استفاده شود(.

نرم کننده درخشان کننده مو  اوکارا پروتکت کالر 
OKARA PROTECT COLOR Conditioner 
)80%  Color protection(
نرم کننده وضد گره خوردگی، حالت دهنده، تثبیت کننده رنگ 
طبیعی  درخشندگی  حفظ  و  رسان  رطوبت  کننده،  ترمیم  مو، 

رنگ مو. 
روش مصرف: بعد از شامپو به ساقه موهای مرطوب ماساژ داده،

2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.

اوکارا پروتکت کالر
تثبیت و درخشان کننده رنگ مو
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 اسپری تثبیت کننده رنگ و ضدآفتاب مو اوکارا پروتکت کالر 
OKARA PROTECT COLOR Spray
)UV and Color protection(

 حــفظ درخـــشنــدگی طــبیعــی و تــثــبیت رنــگ مـــو، 
به موها، ترمیم کننده  الکتریسیته ساکن، حالت دهی  ضد 
عمقی و محافظت کننده در برابر اثرات مخرب نور خورشید 

با دارا بودن فیلترهای ضدآفتاب.

روش مصرف: قبل از مصرف تکان دهید. روزانه به موهای 
تمیز و مرطوب اسپری کنید)بدون نیاز به آبکشی(. 
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ولومیا
افزایش حجم موهای نازک و کم حجم

موی  تار  دهنده  حجم  محصوالت  در  استفاده  منظور  به  را   Carob درخت  فورترر  رنه 
 نازک انتخاب کرده است. محصول این درخت که بومی آفریقای شمالی و نواحی مدیترانه 

می باشد، دانه هایی است که داخل غالف قرار گرفته اند.
 از موسیالژ این دانه ها که سرشار از میکرو ساکاریدها)ترکیبات قندی( است، برای افزایش 

یکنواخت حجم تار مو استفاده می شود. 
باعث  و  گیرد  فرامی  را  مو  تار  تا دور  این درخت، دور  از  آمده  به دست  میکروساکاریدهای 

افزایش ضخامت و حجم مو می شود. 

ترکیبات اصلی: 
عصاره طبیعی Carob )حجم دهنده تار مو(، صمغ گوار)حجم دهنده و نرم کننده تار مو(  

کمپلکس کاتیونی ضد الکتریسیته ساکن. 

رایحه های اصلی:
لیمو ، آویشن و رز.
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شامپو حجم دهنده مو ولومیا
VOLUMEA Volumizing shampoo
افزایش دهنده حجم همراه با حفظ حالت مو، رطوبت رسان، 

تامین کننده نرمی و لطافت مو .

مرطوب  سر  پوست  و  مو  به  میان  در  روز  یک  مصرف:  روش 
آبکشی  سپس  بماند،  دقیقه   5 تا   2 کند،  کف  تا  دهید  ماساژ 

کنید.

نرم کننده حجم دهنده مو ولومیا
VOLUMEA Volumizing Conditioner
نرم کننده و ضد گره خوردگی با دارا بودن اینولین، حفظ حجم 

و حالت مو، تامین کننده نرمی و لطافت مو.

روش مصرف: به ساقه موهای مرطوب و تمیز ماساژ دهید، 
2 تا 5 دقیقه بماند، سپس آبکشی کنید.  

ولومیا
افزایش حجم موهای نازک و کم حجم



43

اسپری حجم دهنده مو ولومیا
VOLUMEA Volumizing Spray
افزایش دهنده حجم مو،ضد الکتریسیته ساکن، تامین کننده  نرمی و 

لطافت مو )مناسب برای براشینگ مو(.

بعد از حمام ترجیحا به ساقه موهای نیمه مرطوب  روش مصرف: 
اسپری شود )بدون نیاز به آبکشی(.

بیشتر  سشوار  از  استفاده  با  محصول،  این  دهندگی  حجـم  اثر 
می شود.

فوم حجم دهنده مو ولومیا
VOLUMEA Volumizing Foam
با  نازک  موهای  به  دهی  حالت  و  مو  حجم  دهنده  افزایش 

ماندگاری باال با دارا بودن کمپلکس ضد الکتریسیته ساکن.

حمام  از  بعد  دهید.  تکان  مصرف  از  قبل  مصرف:  روش 
به  نیاز  )بدون  شود  اسپری  به ساقه موهای مرطوب  ترجیحا 

آبکشی(.
سشوار  از  استفاده  با  محصول،  این  دهندگی  حجـم  اثر 

شود. می  بیشتر 
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