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�
�الج�ـــــــــــــل الجـــــــــــد�د �

 تلم�ــــــــــــس الشعر



�واحدة منأ�م  المحم�ات الب�ئ�ة � ال�از�ل.��الصلصال األب�ض �أ� من ج��رة ماراجو،� �
الج��رة لديها مناخ شد�د الحرارة المرتفعة

 والرط��ة العال�ة واألمطار الغ��رة �دال من.
 أر�عة مواسم المعتادة، ينقسم مناخ ماراجو

� إ� فصل� فقط من الص�ف والشتاء.�

يؤدي �ذا المناخ الف��د ب�شك�ل الصلصال األب�ض،
 الموجودة ح��ا ع� الج��رة إنه الم�ان الوح�د.

�
� � العالم دات ت��ة غن�ة �المغذ�ات المعدن�ة

كثافة غا�ات اآلمازون.  و�طول األمطار الغ��رة
�

� تلعب دور �ام � �ذا التك��ن الف��د من نوعه

تتكون �شك�لة الصلصال من خالل تحلل أنواع
��معينة من الصخور ع� مدى آالف السن� ف�.�

غن�ة �المعادن مثل الت�تانيوم، والمغن�سيوم و
النحاس والزنك واأللومنيوم وال�السيوم، واللي�يوم،

والحد�د، والعنا� ال�رة.��

�ما تت��ل الصخور تحت حرارة ثابتة واألمطار،
�و� تندمج مع المكونات العض��ة من األرض

�وتتحول إ� ط� أب�ض،الصلصال األب�ض.�
�

�الخصائص الب�ئ�ة الف��دة � الج��رة �شك�ل
�ن�ع واحد من الط� و�ذا مف�د لصحة اإل�سان�

للغا�ة



� � �صلصال األمازون �جلب (اآلرج�آلت�ا�) العالج �الط� معروف لعالج  استعادة ش�اب ال��ة، � المجال � ��� � � ���اإلح�ا� لصــــــــــــــ�انة الشــــــــــــــعروالحالقة الوظ�فة الرئ�ســــــــــــــ�ة لآلرج�آلت�ا� � إلزالة الســــــــــــــموم والشــــــــــــــوائب،.� ��
والســــــــــــــــماح إلعادة إعمار �املة من �صــــــــــــــــ�الت الشــــــــــــــــعر القدرة العالج�ة للصــــــــــــــــلصـــــــــــــــــال األب�ض �جمع مع.

�األحماض الد�ن�ة الغن�ة الموجودة � ز�ت المورومورو لخلق دفاع قوي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آثار األ�ار��
ال��م�ائ�ة والب�ئ�ة ع� الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر.

�العالج �الط� للشعر �

�ك�ف �عمل العالج �الط��

�عمل ع� مستوى الخل�ة، السماح الستعادة عم�قة 
دون إتالف الحمض النووي جو�ر الشعر.

ال تحتوي ع� المواد ال��م�ائ�ة أو المواد السامة
� �ال� �مكن أن ت� صحة الشعر.�

�وتتكون قاعدة من عنا� ت�بع ال�وت�نات والغ���ة
وزیت المورومورو 

تجد�د الخال�ا بت�ش�ط
و�س��دال ال�وة المعدن�ة�



المورومورو 

�
�تــــــــــنمو �ذور مورومورو � وال�ة �ارا ال�از�لـــــــــــ�ة، � �� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطقة األمازون.�
وجدت ع� طول األنهار والمـــــــــناطق المغمورة

��الم�اە، � الغا�ات ال�ث�فة أو شـــــــــــــــــــ�ه ال�ث�فة.�
تنمو ع� النخ�ل الشائكة �مكن التعرف عليها
��ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهولة �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب أوراقها ال�ب�ة.
�

�الجذع أســــــــــــود مع أشــــــــــــواك واســــــــــــعة، مرت�ة �
 سلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة من الخواتم.

ز�ت المورومورو �قدم العد�د من المــــــــــــــــــــــزا�ا لجلدنا  
. والشــــــــــــــــــــــــــعر �ل �و المط��ات ومرطب فعالة للغا�ة.
فإنه �ســــــــــــــــاعد الشــــــــــــــــعر الستعادة الرط��ة مشــــــــــــــــاركة
ط��لة واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعادة مرونة الطب�ع�ة.
ز�ت المورومورو �ومغذي قوي المضــــــــــــــــــادة للتجعد

�ال� � ف��دة من نوعها لخط أرج�ال من المنتجات.� �

ثراء و فعال�ات ز�ت مورومورو

و فعالیات زیت

�جدد المغذ�ات الطب�ع�ة من الشعر
�عزز ��ا�ل الشعر التالفة.

�ع�د ط�قة �درولي��د�ك الطب�ع�ة، �لمع الشعر،ال�ط�ب والحما�ة.�



تكنولوج�ا مت�املة من أجل حلول متنوعة
 لدينا مجموعتنا الخاصة تحتوي ع� أر�عة منتجات:

الم��ل للسموم
شامبو للعالجات األول��ة

ي��ل درجة الحموضة العال�ة، السموم والشوائب،
والتمه�د لعمل�ة تنع�م الشعر

الصلصال 
الم�شط

ك��م الفعال للتلم�س

�ستع�د و�حسن الشعر المجعد،
� مما �جعلها أ�� صحة وأ���

قا�ل�ة لإلدارة.
�حتوي ع� األحماض األمي��ة

� �مف�دة للغا�ة ال� �سهم �� �� استقامة، أ�� لمعان وأ�� صحة.�

صلصال لمس 
قناع ممد الفعال�ة 

معزز �الصلصال األب�ض و ز�ت المورومورو،
القناع الممد للفعال�ة �ع�د ب��ة الشعر من

الداخل ا� الخارج فإنه �حسن الشعر.
صحة ونعومة و�قلل

من كثافة الشعر
المجعد.

ِالمورومورو المصل
رذاذ الحما�ة و اللمعان

�تكنولوج�ا النانو المتطورة � السدادة مورومورو ال� تقوي �ش�ل طب���� � �حاجز الد�ون من الشعر توف� لمعان دائم، لمس،ال�ط�ب والحما�ة.��
�السدادة � المسؤولة عن است�مال عالج و�غالق �امل ال��ة الشعر�

�وتحقيق التوازن ب� درجة الحموضة الشعر�



الجموعة
اإلح�اف�ة�

المجموعة
أحاد�ة الجرعة

مجموعة الرعا�ة الم�ل�ة��

�مجموعة منتجاتنا لإلستعمال الم�لي�سخ� نفس الصلصال األب�ض وز�ت مورومورو��
بنفس نظام صالونات اإلح�اف�ة وضعت خص�صا لتمد�دفعال�ة العالج �الصلصال.�

شامبو إمداد التلم�س
قناع إطالة التلم�س
ِالمورومورو المصل

*
*
*



الخطوة األو� الخطوة الثان�ة

الخطوة الثالتة
الخطوة الرا�عة

الخطوة الخامسة الخطوة السادسة

الخطوة السا�عة الخطوة الثامنة

الخطوة التاسعة
ن�ع الشعر طول الشعر الم�شط زمن الفعال�ة

رفيع،عادي،
شعر مم�ج

�قص� إ�
 متوسط

رفيع،عادي،
شعر مم�ج

ط��ل و كث�ف مل

مل

مل

�قص� إ�
 متوسط

ط��ل و كث�ف

سم�ك، مجعد
جدا أوخشنة

سم�ك، مجعد
�الخل��الجانبجدا أوخشنة

إزالة السموم ـ تنظ�ف

�غسل الشعر ج�دا مرت��
وشطف ج�دا

تقس�م الشعر

ك�ف�ة التطبيق
خطوة �خطوة

مشا�دة
 الف�ديو

تطبيق

انتظر وغسل

�عد وقت االنتظار (انظر الجدول أدناە)
وشطف ج�دا �الماء الدا�.��
إزالة الماء الزائد �م�شفة

تجف�ف

�عد التنظ�ف، تجف�ف الشعر،
وتركھا رط�ة قل�ال

الم�شط

ق�اس �م�ة المنتج وفقا ل�ل
ن�ع الشعر

انظر الجدول أسفل

تلف�ف الشعر ب�ح�ام
 �ال�الس��ك تطبيق الحرارة.

 للحصول ع� أفضل النتائج
(انظر التعل�مات للحصول ع� نصائح).

تلف�ف

ِالمورومورو المصل

ِتطبيق المورومورو المصل
و ترك فعاليته
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من ق�ل

ما �عد
من ق�ل ما �عد



األسئلة المطروحة بتكرار

مهم

3
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