
 

 

نهیاشکال کرات  

 اءیرا اح ییایمیمواد ش هیاز دکلره و بق یمصدوم ناش یتنها موها نهیمدل کرات کیموجود است .  نهیدو دسته کرات یبه طور کل .

 اءیاح تیتا فعال ردینوبت صورت پذ یکسریدر  یستیبه طور معمول با سویگ یدگیجراحت د زانیبسته به م نهیجور کرات نی. ا دینمایم

از  یگریتر است . جور دمحسوس نهیتامیاثر آن از و یو ول باشدیکردن م نهیتامیو رینظ نهیگونه کرات نی. ا ردیصورت بپذ ریبه خ

اصطالحا  نهیجور کرات نیهم دارااست . بد یسوخته و مصدوم , خواص صاف کنندگ یموها اءیموجود است که عالوه بر اح نهیکرات

صاف  یو خواستار موها دیرا رفع فرمائ شیخو یموها یدگیزخم د دیخواه یشما فقط م یو در صورت گرددیگفته م یلیبرز نهیکرات

به عالوه  سویگ اءیخواستار اح کهیدر حالت یمطلوب شما است . ول تمیآ اءیاح نهیکرات یعنی نیگونه نخست نهیکرات دیستین انیو عر

 ایاح یمو یماده حساس باساز نیکل کرات رمطلوب شما خواهد بودد نشیگز یلیبرز نی, کرات دیباش یکردن آن م یشمیصاف و ابر

 تیباطن هسته با اهم نیکرات ی. که در اثر حرارت اتو کش ردیصورت بپذ ییو فن ا یبه صورت تخصص ستیبا یکه م باشدیم سویگ

یداشته باش یبازگشت یسوا نیرفته و کرات یمو  

 

یکی از مارکهای عالی در مواد کراتینه مو دربازرار ایران است که در این مقاله قصد معرفی این مواد کراتینه  پرسونال نهیمواد کرات

.مارک پرسونال مو میپردازیم  

 

دگرگون  یتکنولوژ نینموده است . ا زیر کرونیم کیرا به مقدار  نیروز جهان کرات یتکلونوژر ییاز نها یریگ دهیبا فا پرسونال

ماه  چهارفرآورده دستکم تا  نیا ی. ماندگار دینمایم نیجذب هرچه خوب تر مواد پروتئ یبرا یدر امداد به ساقه مو یبزرگ یساز

.نشده است یری, پارابن , سوافات به کار گ میسد دیمواد از کلر نیبوده و در  . 

سلول  ونهایلی, ناخن و دندان موجود است , روزمره م موباشد که در پوست ,  یدوچندان قادر م نیپروتئ کی نیکرات یعلم ازنظر

در صنعت به  نیروند . کرات یم نیببه مرورزمان  ازدر تن ما  یضرور یهامیورژ یطی, مح روحی,  یعصب یفشارها ریز نیکرات

هایمان هدیه  مو, استحکام وسالمت را به  یارتجاع طیکه شرا شودیم )طبیعی( کینارگا نیکرات نیگزیدرآمده وجا عیصورت ما

است که با  ینیپروتئ بریدسته ف کی نیو پوست دارااست . کرات ی, رنگ مو ییایجغراف تیبه موقع یبستگ مودرون  نی. کراتمیدهند

 نیپروتئ کی نیرود , کرات یم نیو از در ب شده, مبتال زخم  تیاهم یماده دارا نیارتقا سن , انجام کار رنگ و فر و مش مداوم ا

 گرددیم یسبب حفظ لطافت بدنه مو نی, کرات شودیم ریپذ بیما مصدوم , کم آب و آس یکه موها ی. هنگام باشدیو نرم م طاقت فرسا

را از درون  یتحول نکرده و ساختار مو ورییتغ نیپس از کار کرات موکورتکس باطن  عیما دهدویم مو یهامولکول یرو هیال کی, و

 یریپرسونال به کارگ نیاز کرات یدگیجراحت د نیجبران ا ی. برا شودیاز خارج قفل م یمو یمولکولها  یکند و آنگاه رو یعوض م

بدهد مورا به  یحتم نیتامیو و یکه شاداب میکن یم  
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