
JAPAN HENNA
ย่ิงใชย่ิ้งสมัผสัไดถ้ึงพลงัแห่งพฤกษาพนัธุธ์รรมชาติ



●บริษัทก่อตัง้ในปี 1987 เชี่ยวชาญด้านเฮนน่าและผลติภณัฑเ์ปลี่ยนสีผมออรแ์กนิกทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในญ่ีปุ่นมายาวนานกว่า 35 ปี

●นาํเข้าใบเฮนน่าหรือต้นเทยีนกิง่ขาว (Lawsonia Inermis) จากอนิเดยีโดยตรง

ขายส่งใหแ้ก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการและร้านค้าวัตถุดบิด้านความงาม และซาลอนกว่า 1,000 แหง่ทั่วประเทศญ่ีปุ่น 

รวมทัง้เปิดซาลอนของทางบริษัทเอง เพือ่ใหบ้ริการและดูแลลูกค้าโดยตรง

●เอบนิะ ฮนิาโกะซัง ประธานบริษัท เป็นผู้บุกเบกิและเผยแพร่ใหช้าวญ่ีปุ่นได้รู้จักกับเฮนน่า 

●บิว้ตี ้ซาลอน JAPAN HENNA เปิดใหบ้ริการ 2 สาขาใหญ่ในโตเกยีว 

ดูแลลูกค้าทีรั่กและชื่นชอบผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิกกว่า 700 ทา่นต่อเดอืน

ออรแ์กนิก เฮนน่าทีไ่ดรั้บการยอมรับจากช่างผมมืออาชีพ



●รับฟังเสียงตอบรับและข้อมูลจากลูกค้ากว่า 4 แสนคนต่อปี นาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑส์มุนไพรสูตรออริจนิอล

ทีโ่ดดเด่นด้านประสิทธิภาพ สี และสรรพคุณของเฮนน่า

●เราพฒันาและเลือกใช้ผลิตภณัฑด์ูแลเส้นผมทีค่าํนึงถงึความงามของเส้นผมของลูกค้าแต่ละทา่น

ทีเ่ข้ารับบริการในซาลอนทั่วประเทศ พร้อมปรับปรุงสูตร “MADE by JAPAN HENNA” อยู่เสมอ 

เพือ่ความเป็นเอกลักษณแ์ละยนืหน่ึงในตลาดสินค้าด้านความงาม

●ขายดอีย่างต่อเน่ืองในช่องทางออนไลนแ์ม้จะเผชิญสถานการณโ์ควิด19

ออรแ์กนิก เฮนน่า ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากช่างผมมืออาชีพ



① สีธรรมชาต:ิ สีของเฮนน่าเป็นสีทีป่ระกอบไปดว้ยพกิเมนตต์ามธรรมชาต ิสีจงึตดิทนนาน

② เคลือบเส้นผม: ช่วยใหเ้ส้นผมแลดมูีสุขภาพด ีแข็งแรง และเงางาม

③ ดทีอ็กซห์นังศีรษะ: ช่วยใหห้นังศีรษะสะอาดและดแูลเร่ืองสมดุลบนหนังศีรษะ

ไดรั้บความไว้วางใจจากแฮร ์ซาลอนกว่า 1,000 แหง่ในญี่ปุ่น !

กว่า 400,000 คนทีรั่กและเชื่อใจใน JAPAN HENNA ของเรา !

JAPAN HENNA ตา่งจากเฮนน่าทั่วไป

สี

บาํรุงเสน้ผม บาํรุงหนงัศีรษะ

ปราศจากสารเคมีอนัตราย ธรรมชาติ 100%
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① ฉันเลิกใช้นํา้ยาย้อมผมยีห่อ้อื่นไปเลยค่ะ ใช้แต่ JAPAN HENNA เทา่น้ัน

② JAPAN HENNA ย้อมสีผมฉันได้ยอดเยีย่มเลยค่ะ และยังดูแลหนังศีรษะใหแ้ข็งแรงอีกด้วย

③ ฉันแพ้พวกสารเคมีมาก มีแต่ JAPAN HENNA น่ีแหละค่ะทีย้่อมผมได้ดแีละอ่อนโยนต่อหนังศีรษะด้วย

④ สีผมของฉันเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาต ิ
JAPAN HENNA ใช้สมุนไพรธรรมชาต ิ100% ฉันจงึเช่ือและวางใจค่ะ

⑤ ฉันเร่ิมใช้ JAPAN HENNA ตัง้แต่ช่วงโควิด19 ค่ะ เปลี่ยนสีผมเองทีบ่้านได้ง่ายๆ เลย รู้สึกผมดขีึน้มากเลยค่ะ 

⑥ 10 ปีทีแ่ล้วผมฉันเร่ิมขาวและดูแย่มาก
หลังใช้ JAPAN HENNA ผมของฉันดูสวย เงางามขึน้มากเลยค่ะ

เสียงตอบรบัจากลกูคา้กวา่ 400,000 คน



เหตุผลทีห่ลงรัก JAPAN HENNA

● พฒันาสูตรและพถิพีถิันเร่ืองสมุนไพรใหแ้ตกต่าง

ย้อมสีผม

พร้อมดทีอ็กซห์นังศีรษะ

คุณสมบัติ ภาพประกอบ สมุนไพร

รักษาความชุ่มชืน้ 

ใหผ้มยดืหยุ่นและเงางาม

รักษาความชุ่มชืน้

ช่วยใหผ้มสมูธ เรียบลื่น 
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เฮนน่า

ขมิน้, แตงกวา, ทองกวาว, 

ทบัทมิ, พืชตระกลูชบา และอ่ืน ๆ

พืชวงศห์ญา้งวงชา้ง 

(Onosma Echioides), 

มะขามปอ้มอินเดีย, กาแฟ และอ่ืน ๆ



เหตุผลทีห่ลงรัก JAPAN HENNA

●ปลอดภยัและเชื่อใจได้
JAPAN HENNA 

Pro HENNA ธรรมชาต ิ100%

JAPAN HENNA 

ทรีทเมนต ์พลัส
นํา้ยาย้อมผมทีม่ีสารเคมี

เวลา นาน (ยิ่งนานยิ่งดี) 10 นาที 20 นาที

ความสะดวก ไม่ สะดวก ไม่

ทาํร้ายหนังศีรษะ ไม่ทาํรา้ยหนงัศีรษะ ไม่ทาํรา้ยหนงัศีรษะ ใช่

ผมแข็งแรงและเงางาม แข็งแรงและเงางาม แข็งแรงและเงางาม ไม่

สี ยิ่งนานสียิ่งติดดี ค่อย ๆ เปล่ียนอย่างเป็นธรรมชาติ ยอ้มติดชดั

สีตดิทน 3 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 2 สปัดาห์

อาการแพ้ นอ้ยมาก นอ้ยมาก อาจเกิดจากสารเคมีสะสม



ก่อนใช้ -หลังใช้
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＊ หลังใช้ Pro HENNA 
ผมขาวและผมสีเทาแลดูลดเลือนลง

＊ หลังใช้ JAPAN HENNA สีผมสวยสมํ่าเสมอ
＊ใช้วอเตอร ์คัลเลอร ์

ดูแลผมแหง้และชีฟู้ 

ใหก้ลับมาชุ่มชืน้และเงางาม



Pro HENNA
จุดขาย

ราคา เยน / 100 กรัม

ส่วนประกอบ
เฮนน่า, ต้นโวด, พชืวงศห์ญ้างวงช้าง (Onoma echioides) กาแฟ และอื่นๆ

วิธีการใช้

ผสมผงเฮนน่ากับนํา้ร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียสใหเ้ฮนน่ามีลักษณะเหนียวข้น 

ชโลมลงบนโคนผมและทั่วทัง้ศีรษะ (ใช้ได้ทัง้ขณะผมแหง้และผมเปียกหมาด) 

คลุมด้วยหมวกอาบนํา้หรือหมวกพลาสติก เพื่อไล่อากาศออกและเพื่อใหสี้ติดได้ดีขึน้ 

ทิง้ไว้ประมาณ 1- 3 ช่ัวโมง แล้วสระด้วยแชมพูและครีมนวดผมอย่างเบามือ 

(ไม่เป็นอันตรายหากผลิตภัณฑสั์มผัสกับผิวหนังและสามารถชโลมทิง้ไว้ได้นานถึง 3 ช่ัวโมง)

ผมสัน้ 30 กรัม, ผมประบ่า 50 กรัม, ผมยาว 100 กรัมต่อครัง้

ข้อควรระวังในการใช้

โปรดทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้งาน 

ระวังเป้ือนเสือ้ผ้า ปลอกหมอน หมวก หรือวัสดุทีส่ามารถติดสีได้

หากเกิดอาการผิดปกติบนผิวหนัง โปรดหยุดใช้และปรึกษาแพทยท์นัที

สีขายดตีดิเบสตเ์ซลเลอร์

คอฟฟ่ี บราวน์ สีนํา้ตาลเข้ม      เปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลธรรมชาติ

ลาเต้ บราวน์ สีนํา้ตาล เปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลอ่อน

เนเชอรัล สีส้ม เปล่ียนเป็นสีออริจินอลของ JAPAN HENNA

วอเตอร ์คัลเลอร์ ไม่มีสี ทรีทเมนตบ์าํรุงเส้นผมและหนังศีรษะ

ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
แนะนําสาํหรับ *ผู้ที่มีผมแห้งเสีย  *ต้องการเพิ่มวอลลุม  *บาํรุงผมที่แห้งกรอบให้กลับมานุ่มสลวย 

*ให้ผมกลับมานุ่มเด้ง  *ดีท็อกซห์นังศีรษะ  *ดูแลสุขภาพผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง ผมสวย มีนํ้าหนัก
ชโลมบริเวณที่สีผมไม่สมํ่าเสมอกันให้นานขึน้ได ้เพื่อให้สีติดเท่ากนัและติดทนนานยิง่ขึน้

ใช้ 1 คร้ัง สีผมติดทนนานถงึ 3 เดือน

สาํหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาว สามารถใช้ได้บ่อยถงึสัปดาหล์ะคร้ัง

ประสิทธิภาพของทรีทเมนตบ์าํรุงเส้นผมอยูน่านประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนคร่ึง



Pro HENNA

จุดขาย

ราคา เยน / 100 กรัม

ส่วนประกอบ
ใบแคสเซีย ออริคูลาต้า (Cassia Auriculata Leaf)

วิธีการใช้

ผสมผงเฮนน่ากับนํา้ร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซยีสใหเ้ฮนน่ามีลักษณะเหนียวข้น 

ชโลมลงบนโคนผมและทั่วทัง้ศรีษะ (ใช้ได้ทัง้ขณะผมแหง้และผมเปียกหมาด) 

คลุมด้วยหมวกอาบนํา้หรือหมวกพลาสตกิ เพือ่ไล่อากาศออกและเพือ่ใหสี้ตดิได้ดขีึน้ 

ทิง้ไว้ประมาณ 30 นาท ี– 1 ช่ัวโมง แล้วสระด้วยแชมพูและครมีนวดผมอย่างเบามือ 

(ไม่เป็นอันตรายหากผลิตภัณฑสั์มผัสกับผิวหนังและสามารถชโลมทิง้ไว้ได้นานถึง 3 ช่ัวโมง)

ผมส้ัน 30 กรัม, ผมประบ่า 50 กรัม, ผมยาว 100 กรัมต่อครัง้

ข้อควรระวังในการใช้

โปรดทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้งาน 

ระวังเป้ือนเสือ้ผ้า ปลอกหมอน หมวก หรือวัสดุทีส่ามารถตดิสีได้

หากเกิดอาการผิดปกตบินผิวหนัง โปรดหยุดใช้และปรกึษาแพทยท์นัที

ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
แนะนําสาํหรับ *ผู้ที่มีหนังศีรษะถกูทาํร้ายจากสารเคมี *ผมชีฟู้ ไม่มีนํ้าหนัก  *ผมแหง้  

*ผมขาดความชุ่มชืน้ *ผมมันเยิม้  *ผมและหนังศีรษะมีกลิ่น

ใช้ได้ทั้งผมสั้นและผมยาว ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ช่วยดีท็อกซแ์ละทาํความสะอาดหนังศีรษะ

หนังศีรษะแข็งแรง เส้นผมก็แข็งแรง

วอเตอร ์คัลเลอร ์เป็นสูตรไม่มีสี จึงไม่มีผลต่อสีผมเดิม เหมาะสาํหรับใช้ทาํความสะอาด

ดีท็อกซห์นังศีรษะ บาํรุงให้หนังศีรษะชุ่มชืน้ เพื่อให้เส้นผมเจริญเติบโตได้อยา่งมีสุขภาพ

ช่วยดูแลเส้นผมที่มันเยิม้ ลีบแบนไม่มีวอลลุม ผมกระด้างไม่เงางาม และหนังศีรษะมีกลิ่น

ผู้ที่มีความกังวลสามารถใช้ 2 สัปดาหต์่อคร้ังหรือ 1 คร้ังต่อเดือน 

เห็นผลลัพธไ์ด้เม่ือใช้อยา่งตอ่เน่ือง

สารบาํรุงจะช่วยดูแลให้หนังศีรษะแข็งแรง ส่งผลให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดี



ทรีทเมนต ์พลัส

ทรีทเมนต ์พลัส เปลี่ยนสีผมพร้อมบาํรุงได้งา่ย ๆ ในขั้นตอนเดยีว

ใช้ได้ทั้งบริเวณไรผม รอยแสกผม รอบกรอบใบหน้า และบริเวณที่สีผมไม่สมํ่าเสมอ

เพียงแค่ 10 นาทีเท่าน้ัน ชโลมทิง้ไว้แล้วสระผสมเท่าน้ัน 

ทาํทรีทเมนตบ์าํรุงผมไดง้า่ย ๆ ด้วยตัวเองทุกวัน ยิง่ใช้สีผมยิง่ดูเข้มขึน้เร่ือยๆ

มีส่วนผสมของเฮนน่าเป็นเบสที่ช่วยบาํรุงในรูปแบบทรีทเมนตบ์าํรุงผมในตัว

ผลิตภณัฑผ์สมกับนํ้าในสัดส่วนทีเ่หมาะสมแล้ว ใช้งานได้ทันท ีสะดวก 

JAPAN HENNA เป็นผู้เร่ิมใช้เฮนน่ารูปแบบเจลหนืดในบรรจุภณัฑนี์้เจ้าแรกในญ่ีปุ่น

จุดขาย

ราคา เยน / 200 กรัม

ส่วนประกอบ
เฮนน่า, ไขมันจากผลมูรูมูรู, สารสกัดจากสาหร่ายสีนํา้ตาล, เซอีน, สารสกัดจากคาโมมายล,์ ดอก

เซนตจ์อหน์เวิรต์, สารสกัดจากดอกคาโมมายลส์ายพันธุโ์รมัน, สารสกัดจากดอกลินเดน, นํา้มัน

จากดอกลาเวนเดอร,์ นํา้มันใบกานพลู นํา้ และ อื่น ๆ

วิธีการใช้

ชโลมลงบนไรผม รอยแสกผม หรือทั่วทัง้ศรีษะบนผมแหง้

คลุมด้วยหมวกอาบนํา้หรือหมวกพลาสตกิ ทิง้ไว้ประมาณ 10 นาท ีแล้วล้างออก

สระด้วยแชมพูอยา่งเบามือ ใช้ร่วมกับครมีนวดผมได้ตามต้องการ

ข้อควรระวังในการใช้
ผู้ทีม่ีอาการแพ้พชืสมุนไพรหรือสาหร่าย โปรดระมัดระวังในการใช้

หา้มใช้ในผู้ทีม่ีผื่นหรือผิวหนังมีความผิดปกติ

ผู้ทีเ่คยมีปัญหาแพ้ผลิตภัณฑเ์ปล่ียนสีผมโปรดระมัดระวังในการใช้

มี 2 สีใหเ้ลือก

เนเชอรัล แบล็ค

(สีดาํธรรมชาต)ิ

ดารค์ บราวน ์

(สีนํา้ตาลเข้ม)

ยิง่ใช้สียิง่เข้มขึน้ 

ทรีทเมนต ์พลัสจะค่อย ๆ เปลี่ยนสีผมของคุณ

ให้เข้มขึน้ทุกคร้ังที่ใช้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

สีผมไม่เข้มหลอกตา เพราะเป็นสีจากธรรมชาติ 

ผมสั้นใช้ได้ 12 คร้ัง/1 ถุง 

อายุผลิตภณัฑ ์3 ปี (6 เดือนหลังเปิดใช้งาน)
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วสัิยทศันข์องผู้บริหาร

ความตอ้งการท่ีจะคงความสวยและดอูอ่นเยาวย์งัคงเป็นสิ่งท่ีปรารถนาตลอดกาลสาํหรบัผูห้ญิง 

ซึ่ง HENNA ไดต้อบโจทยเ์ร่ืองนีไ้ดดี้ท่ีสดุ

เราทาํการคน้ควา้วิจยั สั่งสมองคค์วามรู ้และประสบการณ ์เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผมตัง้แตปี่ 1987

หลายทา่นหนัมาใสใ่จดแูลรูปรา่ง หนา้ตา และผิวพรรณใหด้อูอ่นเยาวด์ว้ยอาหารและสกินแคร ์ซึ่งความจรงิแลว้หนงัศีรษะก็เป็นอวยัวะสว่นหนึ่งท่ีหากไมด่แูลใหดี้ 

ก็จะถกูทาํรา้ยจนผิวเส่ือมสภาพและนาํไปสูปั่ญหาตา่ง ๆ ได ้

JAPAN HENNA เล็งเห็นถึงความสาํคญันัน้และตอ้งการท่ีจะเผยแพรค่วามเขา้ใจในเรื่องการดแูลหนงัศีรษะใหแ้ข็งแรง เพ่ือใหเ้สน้ผมเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

JAPAN HENNA เป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑท่ี์ใชเ้วลาในการคดิคน้มาอยา่งยาวนานและผลิตสินคา้ท่ีเหมาะสาํหรบัทกุทา่น 

สตูรออรจิินอลของเราเลือกใชเ้ฮนนา่คณุภาพเย่ียมจากอินเดีย รวมถึงสมนุไพรอ่ืน ๆ ท่ีผสานคณุคา่เพ่ือดแูลโดยตรงและตอบโจทยล์กูคา้ท่ีมีความกงัวล

ในเรื่องผมลีบแบน ไมมี่วอลลมุ ผมแหง้กรอบ หรือหนงัศีรษะถกูทาํรา้ยจากสารเคมี

จนถึงตอนนีล้กูคา้ท่ีใชบ้รกิารซาลอนและใชผ้ลิตภณัฑข์องเรามีมากกวา่ 400,000 คนตอ่ปี

ผมท่ีสวยจะชว่ยมอบรอยยิม้ท่ีงดงามและดอูอ่นเยาวไ์ด้

เราจะยงัคงมุง่มั่นในปณิธานอนัแรงกลา้ท่ีจะวิจยัและพฒันา JAPAN HENNA โดยยดึมั่นหลกัการท่ีวา่ “ผมสวยสามปีไมมี่เปล่ียน”

JAPAN HENNA CEO AKIKO EBINA

ยิง่ใช้ ยิง่สัมผัสได้ถงึพลังแหง่พฤกษาพนัธุธ์รรมชาต.ิ..


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	ก่อนใช้ -หลังใช้
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

