www.nazakiyogo.com

The Japanese
Hair Straightening
system

LONG & ALLURE...

The Japanese hair straightening systems from

Nazaki Yogo ionic System .....
The trend in hair straightening shows no sign of slowing down! It is no wonder that
one in every three women throughout the world aspire to have a sleek and shiny style.
Straight hair is desirable, it looks healthy, it’s easy to style and it ensures the wearer
looks chic and sophisticated.
But for most women, the quest to straighten hair is a daily challenge. A large
percc
centage of the world’s population have curls, waves or natural movement in their hair,
conflicting with their desire for a sleek, straight look.
The Energy Cosmetics Straight Styling range offers a great solution to this problem,
ensuring straight hair results every time.
NAZAKI YOGO IONIC SYSTEM is an innovative, thermal straightening system, which
achieves the easy-to-style, poker-straight hair, giving ultimate shine.
The new formula provides a reliable system, smoothing curly hair to a straight
perfc
fection. This newly developed formula guarantees durable performance and better than
ever hair condition.

Straight Styling from

Nazaki Yogo ionic System

Now there is a new, effective way of giving your cliec
ents an ultra sleek, manageable style, which previoc
ously they could only have dreamt about. NAZAKI
YOGO IONIC SYSTEM from Energy Cosmetics is
an innovative thermal straightening system. This is
a long-lasting hair straightening system that permc
manently straightens hair for more than 8 months
giving hair an amazing gloss and shine.

A therapy for permanently

straight and glossy hair

Action
The success of Straight Styling NAZAKI YOGO IONIC SYSTEM lies in the process
and the harmonization of active substances, which complement each other during the
Nazaki treatment.
Result
The technology of Nazaki Yogo shows significantly better results than ordinary
straightening, guaranteeing easy to style, shiny hair every day.

Serum Cristal or Silky

Pre Treatment

from Energy

Benefits
Balances the structure of the hair lengths and ends prior to straightening treatment
Application
Apply to hands-dried hair, paying particular attention to the most porous areas. Do not
rinse.
Extra Tip
Blot hair dry after application to get rid of excess moisture.

Regrowth Treatment
- Apply Step 1 cream only to the new growth
area, starting 1/2” from the scalp.
- After processing for 7-30 minutes, perform the
“knot test” described above and continue
testing every 5 minutes.
- When the “knot test” indicates that the
processing is nearly complete, comb the produc
uct
through the remainder of the hair and procc
cess for
an additional 3 minutes.
- Rinse hair to remove all of the STEP 1 lotion.
- Dry hair using a warm hair dryer.
- Comb and section hair into “T”.
- A hot flat NAZAKI Ceramic iron.
- Apply STEP 2 to distribute the neutralizer cream
evenly throughout the hair.
- After processing for 15 minutes
- Rinse out the neutralizer Step 2 completely from
the hair.
- Squeeze Serum Cristal or Silky Serum
from 		
Energy, to adds extra Shine,
Strength &
Softening for long lasting
effects.
Note
* Quickly pass the hot flat iron over the previously
treated hair.
*
Do not shampoo hair for 72 hrs.

Nazaki Yogo ionic System
Benefits
- Stabilizes the hair structure adding extra care
- contains Vitamin Restructure Complex
- restructures the hair from the inside
- gives you stronger and healthier hair
- adds brilliant shine
Extra Tip
Always keep sections straight! After rinsing the
Straightening Cream out, use Serum Cristal or
Silky Serum from Energy Leave on the hair and
don’t rinse.

For any Technical Information Please
visit our Website: www.nazakiyogo.com
لأي معلومات تقنية الرجاء زيارة موقعنا
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معالجة ال�شعر النامي

�ضع م�ستح�ضر الخطوة الأولى على ال�شعر النامي دقائق مع مراعاة االبتعاد عن فروة الر�أ�س5
لمدة
ّ
.ًن�صف �سنتيمتر تقريبا
		 م�سافة
 قم،  دقيقة30  دقائق �إلى7  بعد معالجة ال�شعر منّ
كل
وا�ستمر بتكراره
باختبار العقدة المذكور �أعاله
ّ
.دقائق
		
5
مدة معالجة
 وعندما ي�شير اختبار العقدة �إلى �أ ّنّ
ّ
م�شط
ال�شعر قد �شارفت على االكتمال
ال�شعر ك ّله واتركه لثالث
الم�ستح�ضر عبر
.إ�ضافية
� دقائق
ّ
.ً اغ�سل ال�شعر لإزالة لو�سيون الخطوة الأولى تماما. جفّ ف ال�شعر بمجفّ ف �شعر دافئّ
”T“ وق�سمه على �شكل
م�شط ال�شعر
ّ
بكي الخ�صل بوا�سطة مكواة نازاكي يوغو
قم
ّ
ّ
ّ
�ساخنة الم�صنوعة من ال�سيراميك
الم�سطحة
 �ضع م�ستح�ضر الخطوة الثانية ووزّع كريم.ب�شكل مت�ساوٍ عبر ال�شعر
المعادلة
. دقيقة15 مدة
ّ  اتركه على ال�شعر اغ�سل كريم الخطوة الثانية المعادل ك ّل ّيا ً من.ال�شعر
 �ضع القليل من كرب�ستل �سيروم �أو �سيلكي �سيرومإ�ضافية
� وقوة ونعومة
من	�إنيرجي لإ�ضفاء لمعان
ّ
ّ
.ًتدوم طويال
على ال�شعر
:مالحظة
ً مرر المكواة �سريعا ً على ال�شعر المعالج �سابقا
ّ . �ساعة72  ال يجب غ�سل ال�شعر طوال-

أيوني
نظام نازاكي يوغو ال
ّ

:الفوائد
إ�ضافي
�
ب�شكل
بها
ويعتني
ال�شعر
تركيبة
 يوازنّ
ّ
المرمم
مركب الفيتامين
 يحويّ
�صحة
 يمنحك �شعرا ً �أقوى و�أكثرّ
.ً  ي�ضفي لمعانا ً �شديدا-

:إ�ضافية
� ن�صائح
ّ
ق�سم ال�شعر دائما ً ب�شكل م�ستقيم! بعد غ�سل كريم
ّ
الحريري
البلوري �أو
التملي�س عن ال�شعر ا�ستخدم الم�صل
ّ
ّ
.من �إنيرجي واتركه على ال�شعر وال تغ�سله
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نظـام اليـابـاني
لتملي�س ال�شعر

�شـعـر طـويـل وجـذاب ...

نظامي التملي�س ال�شعر الياباني من

أيوني...
نازاكي يوغو ال
ّ

ّ
كل امر�أة بين  3ن�ساء في العالم تطمح
ال يبدو �أ ّن مو�ضة تملي�س ال�شعر قد خفّ ت! وال عجب في �أ ّن
�صح ّيا ً وهو �سهل الت�سريح وي�ضمن
ويبدو
لماع .ال�شعر الأمل�س مرغوب فيه
ّ
للح�صول على �شعر �أمل�س ّ
ل�صاحبته ط ّلة �أنيقة وفريدة.

تحديا ً
يومياً ،وتملك ن�سبة كبيرة من
ولكن بالن�سبة �إلى معظم الن�ساء ف�إ ّن ال�سعي لتملي�س ال�شعر يعتبر
ّ
ّ
�سكان العالم �شعرا ً
ّ
مما يتعار�ض مع رغبتهم في
�شعرهم
طبيعية في
مموجا ً �أو لديهم حركة
مجعدا ً �أو
ّ
ّ
ّ
ّ
الح�صول على �شعر �أمل�س تماماً.
تقدم مجموعة تملي�س ال�شعر من �إنيرجي كوزميتك�س ّ
حل رائع لهذه الم�شكلة التي ت�ضمن بقاء ال�شعر
ّ
ّ
ً
مرة.
كل
ا
م�ستقيم
أمل�س
�
ّ
حراري خالّق يمنحك �شعرا ً �أمل�س م�ستقيما ً �سهل الت�صفيف
أيوني هو نظام تملي�س
ل
ا
يوغو
نازاكي
نظام
ّ
ّ
وذو لمعان فائق.
ً
ّ
ً
مثالي وت�ضمن هذه التركيبة
م
تا
ب�شكل
دة
المجع
الخ�صل
�س
ل
يم
ال
ا
فع
ا
نظام
الجديدة
تقدم التركيبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
مما كان.
أف�ضل
�
ا
و�شعر
ا
م�ستمر
أداء
�
الجديدة
ّ
ّ

أيوني
تملي�س ال�شعر من نظام نازاكي يوغو ال
ّ

فعال لمنح الزبائن ت�سريحة
�أ�صبح هناك الآن �أ�سلوب جديد ّ
مل�ساء مرنة كانوا يحلمون بها فقط في ال�سابق� .إ ّن نظام
أيوني من �شركة �إنيرجي كوزميتك�س هو نظام
نازاكي يوغو ال
ّ
حراري مبتكر ذو نتائج طويلة الأمد ويقوم بتملي�س
تملي�س �شعر
ّ
ال�شعر ب�شكل دائم لأكثر من  8ا�شهر ويمنح ال�شعر اللمعان
والت�ألق ب�شكل مذهل.

ولماعا ً على الدوام.
عالج يمنحك �شعرا َ �أمل�س ّ

الفعالية:
الفعالة التي
أيوني في المعالجة والتناغم بين الموا ّد
يكمن نجاح تملي�س ال�شعر من نظام نازاكي يوغو ال
ّ
ّ
يكمل �أحدها الآخر خالل ا�ستعمال نظام نازاكي.
ّ
النتائج:
لماعا ً
تظهر
تقنية نازاكي يوغو نتائج �أف�ضل من م�ستح�ضرات تملي�س ال�شعر االعتياديّة وت�ضمن �شعرا ً ّ
ّ
�سهل الت�سريح ّ
كل يوم.

كري�ستل �سيروم �أو بيرفكت �سيروم
من �إنيرجي ما قبل المعالجة

الفوائد:
بعملية التملي�س.
يوازن تركيبة طول ال�شعر و�أطرافه قبل القيام
ّ
اال�ستعمال:

�ضعيه على �شعر مجفّ ف باليد مع التركيز على المناطق ال�ضعيفة من ال�شعر ،ال تغ�سليه.
إ�ضافية:
ن�صائح �
ّ
إ�ضافية.
جيدا ً بعد اال�ستعمال للتخ ّل�ص من الرطوبة ال
ّ
جفّ في ال�شعر ّ
 -عدم غ�سل ال�شعر طوال � 72ساعة.

