
10/30/2019 معرفی 4کراتین مو پرفروش در ایران|مناسترین قیمت کراتین سال - بازار خرید و فروش کراتین مو | کراتین

https://keratincadiveu.ir/introducing-4-best-selling-hair-creatines/ 1/7

معرفی ۴کراتین مو پرفروش در ایران|مناسترین
قیمت کراتین سال

کراتین برزیل کاکائو, کراتین درمانی, کراتین مکسی گلد, کراتینه مو, کراتینه مو برزیلی, مواد کراتینه مو  admin
2 بازدید

در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی به معرفی ۴ کراتین مو پرفروش در ایران بپردازیم و به صورت تخصصی به بررسی علت

پرفروش بودن و کیفیت این محصوالت نگاهی داشته باشیم.حال به بررسی این کراتین های پرفروش میپردازیم.

https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%a6%d9%88/
https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%af%d9%84%d8%af/
https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88/
https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84%db%8c/
https://keratincadiveu.ir/category/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88/
https://keratincadiveu.ir/author/admin/
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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کراتین گلوبال

gk global keratinکراتین گلوبال بست

tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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یکی از بهترین کراتین های مو در بازار ایران که بسیار برای موهای بانوان در ایران کاربردی است کراتین بست

) است.این مارک از کراتینه در حجم های ۱۰۰۰میل با صورت استوانه ایی موجود گلوبال اصلی(

است که از نظر کیفیت و ماندگاری برروی سر مشتری بسیار عالی جواب میدهد.

مشخصات کراتین را با هم بررسی میکنیم.

کراتینی با صافی ۹۰% ( ریباندینگ موهای دکلره شده)

احیا فوق العاده زیاد برای موهای زبر و دکلر شده

ماندگاری حداقل تا ۸ ماه

براقیت باالو درخشندگی مو

این کراتین مو باعث نرمی و لطافت خاصی و حالت ابریشمی به موهای شما میدهد و برای موهای رنگ

شده و یا دکلر شده هم بسیار مناسب است. بهترین درمان صاف کننده کراتین باعث جوان سازی موها می

شود و آن را صاف و قوی می کند. دارای نرم کننده طبیعی برای تراکم مو و کاندیشر همراه با عصاره های

طبیعی گیاه آلیورا برای مرطوب نگه داشتن مو است.

کراتین گلد مکسی
 

فهرست مطالب

gk global keratin

https://www.gkhair.com/
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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maxigold کراتین

بهترین راه برای رطوبت و براق کردن موهای شما استفاده از روش درمانی کراتین ماکسی برزیل است. در این

روش از فیبرهای مو آسیب دیده یا شکسته شده با کنسانتره قدرتمندی از مواد فعال مانند پروتئین گندم

هیدرولیز و پروتئین گندم هیدرولیز شده استفاده می شود و این اطمینان حاصل می شود که موها بالفاصله

مرطوب ، تغذیه ، ترمیم و احیاء می شوند. درخشش باورنکردنی ، نرمی و موهای صاف و بی نظیری را که تا

شش ماه طول می کشد اضافه می کند درمان کراتین ماکسی برزیل بر روی انواع مو کار می کند: فرفری ،

ضخیم.

کراتین کادیوو فیوز

 Cadiveu Plastica dos Fiosکراتین 

tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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پک کامل کادیو فیوز که از محصوالت کشور برزیل  است مناسب برای انواع موهای سخت و خشن است.این

مارک از کراتین دارای آب رسانی فوقالعاده زیاد است وبا توجه به تکنولوژی بکار رفته درآن باعث ماندگاری

مواد کراتین بر روی مو میشودپک کراتین مو کادیوو پالستیکا دز فیوز یک پک

کراتین بسیار موثر و بی نظیر از کمپانی کادیوو می باشد که می تواند به سرعت موهای آسیب دیده ، شکسته

و وز دار را درمان کرده و مویی کامال صاف و نرم را به شما هدیه دهد. تفاوت میان این پک کراتین مو کادیوو

با پک کاکائوی این کمپانی تنها در عصاره ی گیاهان بکار رفته در ترکیباتشان است که پالستیکا دز فیوز حاوی

گیاه آکای بری و برزیل کاکائو حاوی عصاره ی  درخت کاکائو می باشد و از لحاظ کیفی و عملکردی کامال

مشابه بوده و تنها می توان این برتری را برای پک کراتین مو پالستیکا دز فیوز قائل گردید که قادر است

درخشندگی به مراتب بیشتری نسبت به پک کاکائو به موها دهد.

کراتینه کردن
همچنین در نحوه ی استفاده این کراتین عالی باید به این تکته توجه کرد که به هنگام استفاده از پالستیکا دز

فیوز کادیوو نیازی به اتوی کردن مو نبوده و محلول با شانه کردن مداوم موها جذب می شود.

کراتین مو کادیوو پالستیکا دز فیوز برای تمامی انواع مختلف مو موهای رنگ شده و موهای دکلر شده . و

اسیب دیده قابل استفاده بوده و با تحقیقات انجام شده بر روی موهای اروپایی ، هندی ، خاورمیانه ، آسیا و

امریکای التین عملکردی یکسان دارد..

پک پالستیکا دز فیوز حاوی عصاره ی آکای بری ، کراتین ، آمینو اسید ها و سیلیکونها می باشد. این پک

شامل یک شامپوی پاک کننده بسیار قوی ، یک محلول کراتین و یک  عالی می باشد که هر یک در

حجم ۱۰۰۰میل دربازارکراتینه ایران است. جهت استفاده از این پک کراتین کادیوو ابتدا موها را به خوبی با

شامپو شستشو داده و پس از آن تا ۹۰% مو ها را خشک نمایید. سپس گره های مو را باز کرده و محلول

کراتین را از ریشه ی مو بر روی دسته ای از مو ریخته و با شانه موها را به آرامی و به طور کامل شانه کنید.

این مرحله را برای دسته از مو ۴ مرتبه تکرار نمایید و پس از تکمیل کار موها را به ماسک مو آغشته کرده و

Cadiveu Plastica Dos Fios Keratin Kit 

ماسک مو

https://www.belezanaweb.com.br/cadiveu-professional-plastica-dos-fios-profissional-kit-3-produtos/
https://keratincadiveu.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1/
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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پس از ۱۰ دقیقه شستشو دهید.حتما برای این محصول عالی از مراکز معتبر سفارش بدهید.قیمت کراتین

اینوار در ٰآراد کرایتن بسیار مناسب و با صرفه میباشد.

نمایندگی انحصاری اینوآر

Inoar Ghair Hair Straightening کراتین برزیلی

 با مواد اصلی کراتین و روغن کاکائو ، یک درمان فوق العاده قدرتمند جهت سیستم صاف کردن  مواست که نتایج فوق العاده ای داشته و آن را

مناسب برای موهای فرفری و مجعد می کند .

این فرمول انقالبی از شرکت اینوار برزیل است که، کراتین را عمیقا به کوتیکول مو تحریک می کند و باعث جذب شدید و درخشش قابل توجه موها می شود. بر

خالف سایر کراتین های موجود در برخی سالن های آرایشی ، در این نوع سیستم درمانی کراتینه بیشتر موها درمان و سالمتر میشوند . با هر سری درمان، جذب

پروتئین کراتین موجب می شود که بافت موهایتان بهبود یافته و خود را به راحتی مدیریت و تا ۹۵٪ حالت فرفری و مجعد را کاهش دهد...

INOAR G-Hair

https://www.inoarchile.cl/producto/ghair-formula/
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore
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کمی بیشتر از کراتینه اینوآر بدانیم.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:

بازرگانی آراد کراتین 

راه های ارتباطی:

شماره موبایل: 09174456689

@Couleurstore :کانال تلگرام

nanokeratinn :اینستاگرام

aradkeratin@gmail.com :پست الکترونیکی

00:0000:00

tel:09174456689
https://t.me/Couleurstore
https://www.instagram.com/nanokeratinn
mailto:aradkeratin@gmail.com
tel:+989174456689
https://t.me/Couleurstore

