کراتینه کردن مو چیست؟
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولیدات دیگر صاف و لخت کردن مو کاری دست نیافتنی نیست .با وجود
دستگاههای مختلف و محصولات آرایشی بهداشتی همچون کراتینه مو به راحتی میتوان مویی لخت و
نرم و صاف داشته باشید .حال با این سوال مواجه میشویم که اصلا کراتینه کردن مو چیست؟ کراتینه،
پروتئین شبیه سازی شدهای از ترکیب گلیسیر ین (تقو یت کننده) ،پروپیلن گلیکول( مرطوب کننده قوی) و
کراتین ( پروتئین اصلی مو ) به علاوه فرمالدهید (صاف کننده) میباشد که برای تقویت مو و بازگرداندن
کراتینه مو مورد استفاده قرار میگیرد .در میان این ترکیبات ،فرمالدهید تنها عامل قوی محرک مو برای
صاف شدن و صاف ماندن میباشد .بسیاری از خانمها دارای موهای فر و مجعد هستند که صاف کردن
آنها به کاری مشکل و خسته کننده برایشان تبدیل شده است .کراتینه کردن مو یکی از روشهایی است
که شما را به نتیجه دلخواه یعنی صاف شدن مو میرساند .اما با تمام این تفاسیر نتیجه کراتینه کردن مو
بستگی به فرایند و نحوه کراتینه کردن و رعایت برخی نکات مهم و اساسی و همچنین انتخاب نوع برند
کراتینه نیز دارد .بسیاری در این تصور هستند که کراتینه کردن مو تنها باعث صاف شدن میشود ،در این
جا باید گفت که کراتینه کردن مو موادی را جذب مو میکند که باعث تقویت و رفع آسیب دیدگی مو شده
و همچنین موجب کاهش وزی مو میشود.

فرایند و نحوه کراتینه کردن مو
داشتن موهایی خوش حالت و درخشان دیگر دست نیافتنی و رویا نمیباشد .با استفاده از کراتینه کردن
مو و انجام درست و دقیق فرایند آن میتوانید موهای خوش حالت و نرم نیز داشته باشید .در قسمت قبل
شما را با کراتینه مو و این که از چه موادی تشکیل شده است آشنا کردهایم حال قصد داریم تا فرایند و
نحوه کراتینه کردن مو را به شما آموزش دهیم .نکتهای که قبل از کراتینه کردن مو باید بدانید این است که
بعد از کراتینه کردن مو ،به مدت  3روز نمیتوانید موهای خود را بشویید به همین خاطر قبل از انجام این
کار بهتر از با شامپو مخصوص کراتین یا شامپوهای ضعیف مانند شامپو بچه موهای خود را شستشو
دهید .فرایند و نحوه کراتینه کردن مو به صورت زیر شرح داده شده است:
.1

قبل از هرچیز بهتر از در انتخاب برند کراتینه مو خود دقت لازم را داشته باشید و از یک برند
مطرح و باکیفیت استفاده نمایید .کراتین مو بیو مکسی برزیلی یکی از بهترین محصولات کراتینه
میباشد که شما را به نتیجه دلخواهتان خواهد رساند.

.2

.3

.4

.1
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از کراتینه کردن مو برای ترمیم و احیاء موهای آسیب دیده استفاده خواهد شد که در این مورد
باید موهای خود را پس از شستشو کاملا با سشوار خشک کنید .اما اگر تصمیم بر آن دار ید تا
موهای خود را به صورت برزیلی کراتینه نمایید باید مقداری نم بر روی موهای شما وجود داشته
باشد.
در این مرحله محلول کراتینه آماده شدهی خود را درون ظرفی ریخته و با فرچه مناسب و
مخصوصی آن را با  1.1فاصله از ریشه مو به صورت کامل به گونهای که تمام موهایتان را
پوشش دهد به موهای خود بمالید .سپس با یک کلاهک نایلونی سر خود را بپوشانید تا مواد
کراتینه به خوبی بر روی موهایتان اثر کند.
میزان زمان ماندن محلول بر روی مو به جنس موهایتان بستگی دارد .اگر دارای مویی معمولی
هستید حدود  22الی  32دقیقه بگذارید تا محلول بر روی موهایتان بماند ولی اگر موهایتان فر و
زبر است ،برای اثر گذاری بهتر محلول کراتینه باید  42تا  12دقیقه صبر کنید.
حتما دقت داشته باشید که بعد زدن محلول کراتینه و گذشت زمانهای ذکر شده به هیچ وجه
نباید موهای خود را بشویید مگر آن که در دستورالعمل کراتینه شستن مو ذکر شده باشد .بعد
سپری شدن زمان لازم تنها کاری که باید انجام دهید این است که با توجه به حجم مویی که
دارید ،موهای خود را تقسیم بندی کرده و سپس با سشوار شروع به خشک کردن آنها کنید .در
هنگام سشوار کشیدن مو حتما باید موهایتان را هر  12دقیقه یکبار از بالا به پایین شانه کنید.
پس از آن که موهای خود را باسشوار به صورت کامل خشک کردید ،باید با استفاده از اتو مو
دستههای نازک موی خود را  7تا  8بار اتو بکشید و بعد از آن به هیچ وجه موهای خود را خیس
نکنید.

نکات مهم و اساسی برای کراتینه کردن مو
در هنگام کراتینه کردن مو نکات مهم و اساسی وجود دارد که برای اثر بخشی بهتر و رسیدن به نتیجه
دلخواه بهتر است آنها رعایت کنید .از جمله این نکات مانند:



بعد از کراتینه کردن مو به هیچ عنوان موهای خود را با گیره و یا کلیپسهای مختلف نبندید و
حتما توجه داشته باشید که به مدت  3روز نمیتوانید موهای خود را بشویید.
بعد از روز سوم اگر موهای خود را شستید و خواستید سشوار بکشید ،حتما دقت داشته باشید که
این کار را با دمای پایین سشوار انجام دهید چرا که دمای پایین باعث ماندگاری و اثر بخشی بیشتر
کراتینه بر روی مو میشود.




در هنگام شستن موی کراتینه شده هیچ گونه فشاری را به موهایتان وارد نکنید و حتما به آرامی
موهای خود را شستشو دهید.
برای شستشو موهای خود از شامپوهایی استفاده نمایید که فاقد نمک و سولفات باشند .بهتر
است از شامپوهای مخصوص کراتینه استفاده کنید.

کراتین مو بیو مکسی برزیلی
کراتین مو بیو مکسی برزیلی یکی از معروفترین و باکیفیتترین برند کراتینه مو میباشد که علاوه بر این
که موجب نرمی و صافی موهای فر و زبر میشود ،موهای آسیب دیده را نیز ترمیم و تقویت خواهد کرد.
کراتین  bio maxiبرزیلی دارای ماندگاری  9ماهه است که اگر نکات و فرایندی که در قسمت قبل برای
کراتینه کردن مو شرح داده شد را رعایت کنید ،با استفاده از این مدل کراتینه بیو به نتیجه دلخواهتان
خواهید رسید .کراتینه مو بیو مکسی دارای قابلیت  %122صافی و  %72احیاء میباشد

قیمت مواد کراتینه مو
مواد کراتینه به سبب تنوع برند و کیفیت عالی که دارد متفاوت خواهد بود .به همین خاطر با مراجعه به
هر کدام از محصولات کراتینه که در پیراکده به فروش میرسند ،میتوانید از قیمت دقیق هر کدام از
انواع کراتینه مو آگاه شوید .همچنین برای دریافت مشاوره و راهنماییهای لازم میتوانید با یکی از
راههای ارتباطی زیر با متخصصین پیراکده تماس حاصل فرمایید.
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