
  نازاكي

نظام كريا ملعاجلة ال�شعر



BRAZILIAN HAIR TREATMENT KIT
Professional hair Care Product for Salon and Beauty Center

نظام برازيلي لفرد ال�شعر

A revitalizing and rejuvenating hair smoothing treatment kit 
that eliminates Frizz and Curl. With an advanced formula-
tion to restore and restructure hair by infusing a special 
blend of natural keratin deep into the damaged cuticle. 
 
Other Product Features and benefits: 
Suitable on all hair types 
Eliminates frizz and curls 
Gentle – will not cause hair damaged 
With a pleasant chocolate scent 
Require less maintenance, reduce daily styling time 
Leaves hair Straighter, shinier, softer and silkier

Product Brazilian Hair Treatment Kit

Size & Packaging Kit
Made In L’Origine Lebanon
Approximate date of Launch: Now Available
NTC Code: 5500355

نتج احرتايف للعناية بال�صعر من اأجل ال�صالونات ومرااآز التجميل

نظام لفرد وتن�صيط واإعادة اإحياء ال�صعر، حيث اأنه يق�صي على جتعد 

و ت�صابك ال�صعر وب�صيغة متقدمة ال�صتعادة واإعادة بناء ال�صعر وذلك 

بتغلغل مزيج خا�ص من الكرياتني عميقًا اإىل ب�صلة ال�صعر املت�صررة. 

 مزايا وفوائد املنتج االأخرى: 

 مالئم لكل اأنواع ال�صعر.

 يق�صي على التجعد وت�صابك ال�صعر. 

 لطيف – ولن ي�صبب �صررًا لل�صعر. 

 مع رائحة �صوكوال لطيفة. 

 يحتاج اإىل �صيانة اأقل وينق�ص من وقت الت�صريح اليومي. 

يفرد ال�صعر ويجعله اأكرث ملعانًا ونعومة وذو ملم�ص حريري. 

املنتج نظام برازيلي لفرد ال�صعر

املقا�ص والتغليف جمموعة

املن�صاأ : لبنان

االآن متوفر : 5500355

�صنع يف: وقت االإطالق التقريبي



BRAZILIAN HAIR TRATMENT KIT and HAIR CARE KIT 
نظام برازيلي لفرد ال�شعر ونظام العناية بال�شعر

The smoothing Nazaki Kera System conditions and shines the hair by infusing Keratin deep into the cuticle of the 
hair. The result of this process is that each strand of hair has had natural keratin buffered with our unique process 
to restore natural keratin into the hair cuticle. This smoothing system will eliminate up to ninety five percent of 
frizz and curl from the hair. Leaving the hair more manageable and easier to maintain, reducing daily styling time. 
For many, this is truly a life changing experience! It will rejuvenate the hair, giving it the soft, silky feel that everyone- 
is raving about.

يقوم نظام نازكي كريا املنعم لل�صعر بتملي�ص ال�صعر وجعله يلمع وذلك بتغلغل الكراتني عميقًا اإىل ب�صلة ال�صعر، واإن نتيجة هذه العملية هو اأن كل خ�صلة 

من ال�صعر ت�صقل بالكرياتني الطبيعي بوا�صطة عمليتنا الفريدة من نوعها لت�صتيعد الكرياتني الطبيعي اإىل داخل ب�صلة ال�صعرة  ، واإن نظام التنعيم هذا 

�صوف يزيل اإىل 95% من ال�صعر املتغ�صن واملتجعد ويجعل ال�صعر اأكرث ان�صيابًا واأكرث �صهولة يف احلفاظ عليه وينق�ص من وقت ت�صريح ال�صعر اليومي، 

واإن هذا النظام بالن�صبة للعديد من النا�ص يعترب خربة تغري من طراز احلياة حقًا ! حيث اأنه �صوف يعيد اإحياء ال�صعر ويعطيه ملم�صًا ناعمًا حريريًا 

يطمح اجلميع باحل�صول عليه.

Brazilian Hair Care Kit 

For Personal  Home Use   

 نظام برازييل للعناية بالشعر

من أجل االستعامل املنزيل
Brazilian Hair Treatment Kit –

For Salon  Beauty Center 

– نظام برازييل لفرد الشعر

من أجل مراكز صالونات التجميل



Product: Formulated for deep cleansing of 

hair and scalp by removing impurities and 

product buildup from the hair shafts. It re-

stores shine and provides the hair with a 

clean start.

Directions of Use: Use before Kera System 

Reconstructor & Smoothing  Hair Treat-

ment. Wash hair with water, then apply a 

generous amount, massage hair and scalp to 

a rich lather, leave on hair for 2 minutes then 

rinse well with lukewarm water.

BRAZILIAN HAIR TREATMENT KIT
STEP 1 – Hair Clarifying Shampoo 1000ml.

Professional hair Care Product for Salon and Beauty Center

نظام فرد ال�شعر الربازيلي

اخلطوة ١- �شامبو تنظيف ال�شعر ١٠٠٠ مل

منتج احرتايف للعناية بال�شعر من اأجل ال�شالونات ومرااآز التجميل

وفروة  لل�صعر  العميق  الغ�صيل  اأجل  من  �صياغته  متت  املنتج: 

ال�صعر،  جذور  من  املنتج  وتعزيز  ال�صوائب  الإزالة  الراأ�ص 

ونظيفًا.  اأنيقًا  مظهرًا  ويعطيه  لل�صعر  اللمعان  يعيد  واإنه 
 

كريا  نظام  ت�صتخدمي  اأن  قبل  ا�صتخدميه  اال�صتعمال:  تعليمات 

كمية  �صعي  ثم  باملاء  ال�صعر  واغ�صلي   ، ال�صعر  وتنعيم  لفرد 

وافرة منه وادلكي ال�صعر وفروة الراأ�ص حتى حت�صلي على رغوة 

مباء  جيدًا  ا�صطفيه  ثم  دقيقتني  ملدة  ال�صعر  على  واتركيه  وافرة 

فاتر.  



THIS KIT CONTAINS THE
NECESSARY ELEMENTS 

FOR 1 COMPLETE BRAZILIAN 
HAIR TREATMENT PROCESS

• KeraSystem Hair Clarifying Shampoo 1000ml.
• KeraSystem Reconstructor & Smoothing Hair Treatment 1000ml.
• Kerasystem Hair Smoothing Shampoo 1000ml.
• Kerasystem Hair Smoothing Conditioner 1000ml.
• Instructional Leaflet

 يحتوي هذا النظام على العنا�شر ال�شرورية

من اأجل عملية فرد  ل�شعر الربازيلية الكاملة

مل.  ١000 اآيرا  بنظام  ال�صعر  تنظيف  • �صامبو 
مل.  ١000 اآيرا  بنظام  ال�صعر  وفرد  للتنعيم  اآيرا  • عالج 

مل.  ١000 اآيرا  بنظام  ال�صعر  تنعيم  • �صامبو 
م.  ١000 اآيرا  بنظام  ال�صعر  وتنعيم  فرد  • �صامبو 

التعليمات. • ن�صرة 



Product: A sulphate and sodium chloride FREE shampoo developed to preserve the Reconstructor & 
Smoothing Hair Treatment of KERA System. Blended with organic oils, it protects, hydrates, and nourishes 
hair that undergoes keratin treatments, hair relaxing, straightening, perming, bleaching, and coloring.

Directions of Use: Use after 72 hours of applying Kera System Reconstructor & Smoothing Hair Treatment. 
Wash hair with water, then apply a generous amount, massage hair and scalp to a rich lather, leave on hair 
for 2 minutes then rinse well with lukewarm water. Repeat if necessary. Follow with KERA SYSTEM hair 
smoothing conditioner and/or Hair Treatment mask.

BRAZILIAN HAIR TREATMENT KIT
STEP 3 - Hair Smoothing Shampoo 1000ml.
Professional hair Care Product for Salon and Beauty Center

 نظام فرد ال�شعر الربازيلي اخلطوة3- �شامبو تنعيم ال�شعر ١٠٠٠مل

منتج احرتايف للعناية بال�صعر من اأجل ال�صالونات ومراكز التجميل 

الزيوت  مع  ممزوج  وهو  ال�صعر،  وتنعيم  فرد  لعالج  كريا  نظام  على  للحفاظ  تطويره  مت  ال�صوديوم،  وكلوريد  الكربيتات  من  خايل  �صامبو  وهو  املنتج: 

ويلونه.  ويبي�صه  دائم  ب�صكل  م�صتقيمًا  ال�صعر  ويجعل  ويفرده  ال�صعر  ويريح  الكرياتني  لعالجات  يخ�صع  الذي  ال�صعر  وينع�ص  ويرطب  يحمي  وهو   الع�صوية. 

تعليمات اال�صتعمال: ا�صتعمليه بعد 72 �صاعة من ا�صتعمال نظام كريا لعالج فرد وتنعيم ال�صعر واغ�صيله باملاء ثم طبقي كمية وافرة منه على ال�صعر وفروة 

الراأ�ص حتى تت�صكل رغوة وافرة واتركيه على ال�صعر ملدة دقيقتني ثم اغ�صيله مباء فاتر. كرري العملية اإذا كان ذلك �صروريًا واتبعيه بنظام كريا لتنعيم ال�صعر 

و/اأو ما�صك عالج ال�صعر. 



Product Description: An innovative hair reconstructor and volume reducer treatment that transform curly and frizzy hair into an ultrasleek, 
straight, and manageable hair with a healthy shine. It completely repairs, coats hair with keratin, renew hairs and gives it a shiny, flexible look. 
Suitable for all hair types.
Product features:•Repair, heal & protect damaged hair•Eliminates Frizzy hair • Reduces hair volume • Moisturizes hair
Directions of Use: Wash hair twice with Purifying or Clarifying shampoo to remove all impurities and product buildup from the hair shafts. 
Blow hair to 100% dry. Wear suitable gloves. Shake the bottle well. Pour an approximate amount of 2-3oz Keratine into a bowl. Apply to 
hair with a coloring brush using ½” sections. Comb through every section until hair is completely saturated. Allow hair to absorb solution 
for 15-30 minutes and blow hair to 100% dry. With a heat resistant comb, divide hair into four sections and use 450degressF (or 210degress 
C) Flat Iron. Start at the nape of the neck, taking 1/8 inch sections. Slowly move the iron from roots to ends 5-7 times ( 7-10 times on 
extremely curly course hair) infusing the keratin treatment into the hair shaft. For chemically treated & damaged hair, reduce heat to 430de-
grees. After 3 days or 72 hours,wash hair with Keratin shampoo and conditioner ( or any shampoothat does not contain Sodium Chloride).

BRAZILIAN HAIR TREATMENT KIT
STEP 2 – Reconstructor Smoothing Hair Treatment With Chocolate Extract 1000ml.

Professional hair Care Product for Salon and Beauty Center

نظام فرد ال�شعر الربازيلي اخلطوة2- عالج كريا لتنعيم وفرد ال�شعر من خال�شة ال�شوكوال ١٠٠٠مل

منتج احرتايف للعناية بال�صعر  من اأجل ال�صالونات ومراكز التجميل

و�صف املنتج: عالج جديد لفرد ال�صعر واإنقا�ص حجم ال�صعر الذي يحول ال�صعر املتجعد واملت�صابك اإىل �صعٍر حريري وم�صتقيم و�صهل الت�صريح مع ملعان �صحي، واإنه يرمم ب�صكٍل كامل ويغطي ال�صعر 

بالكرياتني ويجدد ال�صعر ويعطيه ملعانًا  ومظهرًا مرنًا، وهو مالئم لكافة اأنواع ال�صعر.  

ميزات املنتج:  يرمم ويعالج ويحمي ال�صعر املت�صرر.  يق�صي على ال�صعر املتجعد.  ميل�ص ال�صعر.  يرطب ال�صعر. 

تعليمات اال�صتعمال: اغ�صلي ال�صعر مرتني ب�صامبو منظف اأو منقي حتى تزيلي كافة ال�صوائب حيث يقوم املنتج  ببناء ال�صعر من جذوره. جففي ال�صعر ١00% والب�صي قفازات منا�صبة وخ�صي العبوة جيدًا، 

وا�صكبي كمية مبقدار 2-3 اأون�صة من الكرياتني تقريبًا يف زبدية، و�صعيه ال�صعر با�صتعمال فر�صاة التلوين با�صتعمال الق�صمني ن�صف ان�ص. �صرحي ال�صعر يف كل ق�صم حتى يت�صبع ال�صعر ب�صكٍل كامل. دعي 

ال�صعر ميت�ص املحلول من ١5 – 30 دقيقة وجففي ال�صعر ١00%. ومب�صط مقاوم للحرارة اق�صمي ال�صعر اإىل اأربعة اأق�صام وا�صتعملي مكواة �صعر بدرجة حرارة بدرجة من 450 فهرنهايت )اأو 2١ ْ مئوية( 

وابدئي من خلف الرقبة اآخذة االأق�صام 8/١ ان�ص وحركي املكواة ببطء من اجلذور وحتى اأطراف ال�صعر 5-7 مرات )7-١0 مرات يف ال�صعر املتجعد جدًا( واجعلي ال�صعر يت�صرب عالج الكرياتني حتى 

 جذوره. من اأجل ال�صعر املت�صرر واملعالج كيماويًا و اخف�صي احلرارة اإىل 430 درجة وبعد ثالثة اأيام اأو 72 �صاعة اغ�صل ال�صعر ب�صامبو وبل�صم كرياتني( اأو اأي �صامبو على يحتوي على كلوريد ال�صوديوم.  



PACKAGING

Brazilian Hair Treatment Kit – Box Outside View       Brazilian Hair Treatment Kit – Box Inside View

 التغليف

نظام برازيلي لفرد ال�صعر – منظر خلارج ال�صندوق نظام برازيلي لفرد ال�صعر – منظر لداخل ال�صندوق 



Product: This deep conditioning treatment with organic oils, vitamins and nutrients hydrates, replenishes 
moisture to weak, dull hair while nourishing and restoring hair elasticity, leaving hair smooth and shiny.

Directions of Use: Shampoo hair with KERA SYSTEM Smoothing Shampoo as directed. Apply a generous 
amount of conditioner and gently massage though damp hair. Leave in for 1-3 minutes then rinse off.

BRAZILIAN HAIR TREATMENT KIT
STEP 4 – Hair Smoothing Conditioner 1000ml.

Professional hair Care Product for Salon and Beauty Center

 نظام فرد ال�شعر الربازيلي اخلطوة4- بل�شم تنعيم ال�شعر

منتج احرتايف للعناية بال�صعر  من اأجل ال�صالونات ومراكز التجميل 

املنتج: اإن املعاجلة العميقة بهذا البل�صم مع الزيوت الع�صوية والفيتامينات واملغذيات ترطب وتنع�ص ال�صعر وترطب ال�صعر ال�صعيف والباهت بينما تغذي 

وترمم ال�صعر ب�صكٍل مرن مما يجعل ال�صعر اأكرث ان�صيابًا وملعانًا. 
 

تعليمات اال�صتعمال: اغ�صلي ال�صعر ب�صامبو التنعيم بنظام الكريا ح�صب التوجيهات، و�صعي كمية وافرة من البل�صم ودلكي بلطف من خالل ال�صعر الرطب، 

واتركيه لـ ١-3 دقيقة ثم اغ�صيله. 



THIS KIT CONTAINS:

• KeraSystem Hair Smoothing Shampoo 250ml.

• KeraSystem Hair Treatment Mask 500ml.

• Kerasystem Hair Smoothing Cristal Serum 80ml.

• Instructional Leaflet

 • �صامبو تنعيم ال�صعر نظام كريا 250 مل. 

 • ما�صك معاجلة ال�صعر نظام كريا 500 مل. 

 • �صريوم كري�صتال تنعيم ال�صعر نظام كريا 80مل. 

 • ن�صرة التعليمات. 

 حتتوي هذه املجموعة على: 



BRAZILIAN HAIR CARE KIT
Hair Care Product for Personal & Home Use

Product: Another outstanding collection of 
products especially made to further enhance 
the effect and benefits of Kera System Hair 
smoothing treatment and makes the treat-
ment last longer. It provides extra protection, 
flexibility, and shine to your hair!

Product Brazilian Hair Treatment Kit
Size & Packaging Kit
Made In L’Origine Lebanon
Approximate date of Launch: Now Available
NTC Code: 5500355

 نظام برازيلي للعناية بال�شعر

املنتج: جمموعة متميزة اأخرى من املنتجات 

م�صنوعة خ�صي�صًا لتعزيز تاأثري وفوائد اأخرى 

لنظام كريا لعالج تنعيم ال�صعر وجعل املعاجلة تدوم 

اأطول، وهو يقدم حماية اإ�صافية ومرونة وملعانًا 

ل�صعرِك! 

املنتج نظام برازيلي لفرد ال�صعر

املقا�ص والتغليف جمموعة

املن�صاأ : لبنان

االآن متوفر: 5500355

�صنع يف: وقت االإطالق التقريبي

منتج للعناية بال�صعر لال�صتخدام ال�صخ�صي واملنزيل 



Product: An intensive smoothing mask for enriching 
dry and damaged hair. It preserves the treatment of 
Kera System making hair smoother and straighter 
adding a long lasting hair frizz protection. It leaves 
hair feeling soft, silky, and easy to manage.

Directions of Use: Shampoo hair with KERA SYS-
TEM Smoothing Shampoo as directed. Remove ex-
cess water. Apply a generous amount of hair mask 
and comb through hair. Leave in for 5 minutes then 
rinse. For a more intense treatment, apply KERA 
SYSTEM hair smoothing conditioner before using 
KERA SYTEM Treatment mask, then cover your 
hair with a plastic bag and apply heat for 15 min-
utes. Rinse.

BRAZILIAN HAIR CARE KIT Hair Treatment Mask 500ml.
Hair Care Product for Personal & Home Use
 نظام برازيلي للعناية بال�شعر ما�شك عالج ال�شعر 5٠٠ مل

منتج للعناية بال�صعر لال�صتخدام ال�صخ�صي واملنزيل 

املنتج: م�صاك تنعيم مكثف من اأجل العناية بال�صعر 

اجلاف واملت�صرر واإنه يحافظ على العالج من نظام 

وي�صيف  وا�صتقامة  نعومة  اأكرث  ال�صعر  ويجعل  كريا 

ويرتك  ال�صعر،  جتعد  من  االأمد  طويلة  حماية 

الت�صريح.  و�صهل  وحريري  ناعم  ملم�ص  ذو   ال�صعر 

تعليمات اال�صتعمال: 

تنعيم نظام كريا ح�صبما مت  ب�صامبو  ال�صعر  اأغ�صلي 

وافرة من  الزائد و�صعي كمية  املاء  واأزيلي  التوجيه 

�صمنه  يتغلغل  حتى  ال�صعر  و�صرحي  ال�صعر  ما�صك 

واتركيه ملدة 5 دقائق ثم ا�صطفيه ومن اأجل معاجلة 

مكثفة اأكرث �صعي بل�صم تنعيم ال�صعر من نظام كريا 

غطي  ثم  كريا  بنظام  العالج  ما�صك  ا�صتعمال  قبل 

�صعرك بقبعة بال�صتيكية وعر�صيها للحرارة ملدة ١5 

دقيقة ثم ا�صطفيه.    



Product:  A sulphate and sodium chloride FREE shampoo 
developed to preserve the Reconstructor & Smoothing 
Hair Treatment of KERA System. Blended with organic 
oils, it protects, hydrates, and nourishes hair that under-
goes keratin treatments, hair relaxing, straightening, perm-
ing, bleaching, and coloring.

Directions of Use: Use after 72 hours of applying Kera 
System Reconstructor & Smoothing Hair Treatment. 
Wash hair with water, then apply a generous amount, 
massage hair and scalp to a rich lather, leave on hair for 
2 minutes then rinse well with lukewarm water. Repeat 
if necessary. Follow with KERA SYSTEM hair smoothing 
conditioner and/or Hair Treatment mask.

BRAZILIAN HAIR CARE KIT Smoothing Hair Shampoo 250ml
Hair Care Product for Personal & Home Use

نظام برازيلي للعناية بال�شعر �شامبو تنعيم ال�شعر 25٠ مل

املنتج: وهو �صامبو خايل من الكربيتات وكلوريد ال�صوديوم، مت تطويره 

مع  ممزوج  وهو  ال�صعر،  وتنعيم  فرد  لعالج  كريا  نظام  على  للحفاظ 

يخ�صع  الذي  ال�صعر  وينع�ص  ويرطب  يحمي  وهو  الع�صوية.  الزيوت 

لعالجات الكرياتني ويريح ال�صعر ويفرده ويجعل ال�صعر م�صتقيمًا ب�صكل 

دائم ويبي�صه ويلونه. 

تعليمات اال�صتعمال: 

وتنعيم  فرد  لعالج  كريا  نظام  ا�صتعمال  من  �صاعة   72 بعد  ا�صتعمليه 

وفروة  ال�صعر  على  منه  وافرة  كمية  طبقي  ثم  باملاء  واغ�صليه  ال�صعر 

الراأ�ص حتى تت�صكل رغوةن وافرة واتركيه على ال�صعر ملدة دقيقتني ثم 

اإذا كان ذلك �صروريًا واتبعيه  اأغ�صيله جيدًا مباء فاتر. كرري العملية 

ببل�صم كريا لتنعيم ال�صعر و/اأو ما�صك عالج ال�صعر.



PACKAGING

Brazilian Hair Treatment Kit – Box Outside View  Brazilian Hair Treatment Kit – Box Inside View

 التغليف

نظام برازيلي للعناية بل�صعر – منظر خلارج ال�صندوق نظام برازيلي للعناية بل�صعر – منظر لداخل ال�صندوق



Product: A lightweight fluid with high restoring and 
fixative value effective in maintaining the hair style 
both on natural or damaged hair. The restructuring 
and moisturizing capacity deeply penetrates into hair 
to repair and revitalize hair especially during blow 
drying or ironing. Ideal to use as a daily maintenance 
to the Kera Sytem Reconstructor & Smoothing Hair 
Treatment

Directions of Use: Dispense an ample amount in the 
palm of your hand, rub palm together and distribute 
it evenly through toweled dry hair, mainly at the ends. 
Recommended for daily use for all hair types of hair 
and can be used before blow dry or flat irons.

BRAZILIAN HAIR CARE KIT Hair Smoothing Cristal Serum 80ml.
Hair Care Product for Personal & Home Use

وهو  عالية  ومثبتة  ترميمية  قيمة  ذو  الوزن  خفيف  �صائل  وهو  املنتج: 

الطبيعي  ال�صعر  من  لكٍل  ال�صعر  ت�صريحة  على  احلفاظ  يف  فعال 

عميق  ب�صكٍل  وترطيبه  ال�صعر  فرد  ا�صتطاعة  واإن  واملت�صرر، 

وجه  وعلى  لل�صعر  احليوية  وتعيد  لرتمم  ال�صعر  داخل  اإىل  تخرتق 

لال�صتعمال  مثايل  وهو  الكوي،  اأو  التجفيف  خالل  اخل�صو�ص 

ال�صعر.  وتنعيم  لفرد  كريا  بنظام  املعاجلة  على  يومية   كمحافظة 

تعليمات اال�صتعمال: 

ب�صكٍل  ووزعيه  يديك  راحتي  وافركي  يدك  راحة  يف  وافرة  كمية  �صعي 

مت�صاوي من خالل  ال�صعر املجفف مبن�صفة وب�صكٍل رئي�صي عند االأطراف 

وين�صح به ب�صكل يومي لكل اأنواع ال�صعر وميكن اأن ي�صتخدم قبل جتفيف 

ال�صعر اأو كويه.   

 نظام برازيلي للعناية بال�شعر �شريوم كري�شتال تدعيم ال�شعر 8٠ مل

منتج للعناية بال�صعر لال�صتخدام ال�صخ�صي واملنزيل 



PRODUCT AVAILABILITY
Products are now available. To place an order, please contact our Inventory department in

Head office at 00971 6 5739392 Extensions #126.

Brazilian Hair Treatment Kit – For Salon & Beauty Center  Brazilian Hair Care Kit – For Personal Home Use

 توفر املنتج

اإن املنتجات متوفرة االآن وحتى ت�صع طلبًا الرجاء االت�صال باإدارة خمزننا يف املكتب الرئي�صي على الرقم  5739392 – 6- 0097١ حتويلة رقم ١26 

نظام برازيلي لفرد ال�صعر – لل�صالونات ومراكز  نظام برازيلي للعناية بال�صعر  من اأجل اال�صتعمال ال�صخ�صي واملنزيل


