JAPAN HENNA
ยิ่งใช้ย่ิงสัมผัสได้ถึงพลังแห่งพฤกษาพันธุธ์ รรมชาติ

ออร์แกนิก เฮนน่าทีไ่ ด้รับการยอมรับจากช่างผมมืออาชีพ
●บริษัทก่อตัง้ ในปี 1987 เชี่ยวชาญด้านเฮนน่าและผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมออร์แกนิกทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 35 ปี
●นําเข้าใบเฮนน่าหรือต้นเทียนกิง่ ขาว (Lawsonia Inermis) จากอินเดียโดยตรง
ขายส่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการและร้านค้าวัตถุดบิ ด้านความงาม และซาลอนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น
รวมทัง้ เปิ ดซาลอนของทางบริษัทเอง เพือ่ ให้บริการและดูแลลูกค้าโดยตรง
●เอบินะ ฮินาโกะซัง ประธานบริษัท เป็ นผู้บุกเบิกและเผยแพร่ให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับเฮนน่า
●บิว้ ตี้ ซาลอน JAPAN HENNA เปิ ดให้บริการ 2 สาขาใหญ่ในโตเกียว
ดูแลลูกค้าทีร่ ักและชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกกว่า 700 ท่านต่อเดือน

ออร์แกนิก เฮนน่า ทีไ่ ด้รับการยอมรับจากช่างผมมืออาชีพ
●รับฟั งเสียงตอบรับและข้อมูลจากลูกค้ากว่า 4 แสนคนต่อปี นํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรออริจนิ อล
ทีโ่ ดดเด่นด้านประสิทธิภาพ สี และสรรพคุณของเฮนน่า
●เราพัฒนาและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทีค่ าํ นึงถึงความงามของเส้นผมของลูกค้าแต่ละท่าน
ทีเ่ ข้ารับบริการในซาลอนทั่วประเทศ พร้อมปรับปรุ งสูตร “MADE by JAPAN HENNA” อยู่เสมอ
เพือ่ ความเป็ นเอกลักษณ์และยืนหนึ่งในตลาดสินค้าด้านความงาม
●ขายดีอย่างต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์แม้จะเผชิญสถานการณ์โควิด19

JAPAN HENNA ต่างจากเฮนน่าทั่วไป
① สีธรรมชาติ: สีของเฮนน่าเป็ นสีทปี่ ระกอบไปด้วยพิกเมนต์ตามธรรมชาติ สีจงึ ติดทนนาน
② เคลือบเส้นผม: ช่วยให้เส้นผมแลดูมีสุขภาพดี แข็งแรง และเงางาม
③ ดีทอ็ กซ์หนังศีรษะ: ช่วยให้หนังศีรษะสะอาดและดูแลเรื่องสมดุลบนหนังศีรษะ
ได้รับความไว้วางใจจากแฮร์ ซาลอนกว่า 1,000 แห่งในญี่ปุ่น !
กว่า 400,000 คนทีร่ ักและเชื่อใจใน JAPAN HENNA ของเรา !

สี
บํารุงเส้นผม
ปราศจากสารเคมีอน
ั ตราย

บํารุงหนังศีรษะ
ธรรมชาติ 100%

เสียงตอบรับจากลูกค้ากว่า 400,000 คน
① ฉันเลิกใช้นาํ้ ยาย้อมผมยีห่ อ้ อื่นไปเลยค่ะ ใช้แต่ JAPAN HENNA เท่านั้น

② JAPAN HENNA ย้อมสีผมฉันได้ยอดเยีย่ มเลยค่ะ และยังดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงอีกด้วย
③ ฉันแพ้พวกสารเคมีมาก มีแต่ JAPAN HENNA นี่แหละค่ะทีย่ ้อมผมได้ดแี ละอ่อนโยนต่อหนังศีรษะด้วย
④ สีผมของฉันเปลี่ยนอย่างเป็ นธรรมชาติ
JAPAN HENNA ใช้สมุนไพรธรรมชาติ 100% ฉันจึงเชื่อและวางใจค่ะ
⑤ ฉันเริ่มใช้ JAPAN HENNA ตัง้ แต่ช่วงโควิด19 ค่ะ เปลี่ยนสีผมเองทีบ่ ้านได้ง่ายๆ เลย รู้สึกผมดีขึน้ มากเลยค่ะ
⑥ 10 ปี ทีแ่ ล้วผมฉันเริ่มขาวและดูแย่มาก
หลังใช้ JAPAN HENNA ผมของฉันดูสวย เงางามขึน้ มากเลยค่ะ
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เหตุผลทีห่ ลงรัก JAPAN HENNA
● พัฒนาสูตรและพิถพ
ี ถิ ันเรื่องสมุนไพรให้แตกต่าง
คุณสมบัติ

ภาพประกอบ

สมุนไพร

ย้อมสีผม
พร้อมดีทอ็ กซ์หนังศีรษะ

เฮนน่า

รักษาความชุ่มชืน้
ให้ผมยืดหยุ่นและเงางาม

ขมิน้ , แตงกวา, ทองกวาว,
ทับทิม, พืชตระกูลชบา และอื่น ๆ

รักษาความชุ่มชืน้
ช่วยให้ผมสมูธ เรียบลื่น

พืชวงศ์หญ้างวงช้าง
(Onosma Echioides),
มะขามป้อมอินเดีย, กาแฟ และอื่น ๆ
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เหตุผลทีห่ ลงรัก JAPAN HENNA
●ปลอดภัยและเชื่อใจได้
JAPAN HENNA
Pro HENNA ธรรมชาติ 100%

JAPAN HENNA
ทรีทเมนต์ พลัส

นํา้ ยาย้อมผมทีม่ ีสารเคมี

เวลา

นาน (ยิ่งนานยิ่งดี)

10 นาที

20 นาที

ความสะดวก

ไม่

สะดวก

ไม่

ทําร้ายหนังศีรษะ

ไม่ทาํ ร้ายหนังศีรษะ

ไม่ทาํ ร้ายหนังศีรษะ

ใช่

ผมแข็งแรงและเงางาม

แข็งแรงและเงางาม

แข็งแรงและเงางาม

ไม่

สี

ยิ่งนานสีย่งิ ติดดี

ค่อย ๆ เปลี่ยนอย่างเป็ นธรรมชาติ

ย้อมติดชัด

สีตดิ ทน

3 สัปดาห์

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

อาการแพ้

น้อยมาก

น้อยมาก

อาจเกิดจากสารเคมีสะสม

ก่อนใช้ -หลังใช้

＊ใช้วอเตอร์ คัลเลอร์
ดูแลผมแห้งและชีฟ้ ู
ให้กลับมาชุ่มชืน้ และเงางาม

＊ หลังใช้ JAPAN HENNA สีผมสวยสมํ่าเสมอ

＊ หลังใช้ Pro HENNA
ผมขาวและผมสีเทาแลดูลดเลือนลง
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Pro HENNA
จุดขาย
ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
แนะนําสําหรับ *ผู้ท่มี ีผมแห้งเสีย *ต้องการเพิ่มวอลลุม *บํารุ งผมที่แห้งกรอบให้กลับมานุ่มสลวย
*ให้ผมกลับมานุ่มเด้ง *ดีท็อกซ์หนังศีรษะ *ดูแลสุขภาพผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง ผมสวย มีนํ้าหนัก
ชโลมบริเวณที่สีผมไม่สมํ่าเสมอกันให้นานขึน้ ได้ เพื่อให้สีติดเท่ากันและติดทนนานยิง่ ขึน้
ใช้ 1 ครั้ง สีผมติดทนนานถึง 3 เดือน
สําหรับผู้ท่ตี ้องการปิ ดผมขาว สามารถใช้ได้บ่อยถึงสัปดาห์ละครั้ง
ประสิทธิภาพของทรีทเมนต์บาํ รุ งเส้นผมอยูน่ านประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง

ราคา
ส่วนประกอบ

สีขายดีตดิ เบสต์เซลเลอร์
คอฟฟี่ บราวน์

สีนา้ํ ตาลเข้ม

เปลี่ยนเป็ นสีนาํ้ ตาลธรรมชาติ

ลาเต้ บราวน์

สีนา้ํ ตาล

เปลี่ยนเป็ นสีนา้ํ ตาลอ่อน

เนเชอรัล

สีส้ม

เปลี่ยนเป็ นสีออริจินอลของ JAPAN HENNA

วอเตอร์ คัลเลอร์

ไม่มีสี

ทรีทเมนต์บาํ รุ งเส้นผมและหนังศีรษะ

วิธีการใช้

ข้อควรระวังในการใช้

เยน / 100 กรัม
เฮนน่า, ต้นโวด, พืชวงศ์หญ้างวงช้าง (Onoma echioides) กาแฟ และอื่นๆ
ผสมผงเฮนน่ากับนํา้ ร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียสให้เฮนน่ามีลักษณะเหนียวข้น
ชโลมลงบนโคนผมและทั่วทัง้ ศีรษะ (ใช้ได้ทงั้ ขณะผมแห้งและผมเปี ยกหมาด)
คลุมด้วยหมวกอาบนํา้ หรือหมวกพลาสติก เพื่อไล่อากาศออกและเพื่อให้สีติดได้ดีขนึ้
ทิง้ ไว้ประมาณ 1- 3 ชั่วโมง แล้วสระด้วยแชมพูและครีมนวดผมอย่างเบามือ
(ไม่เป็ นอันตรายหากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังและสามารถชโลมทิง้ ไว้ได้นานถึง 3 ชั่วโมง)
ผมสัน้ 30 กรัม, ผมประบ่า 50 กรัม, ผมยาว 100 กรัมต่อครัง้
โปรดทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้งาน
ระวังเปื้ อนเสือ้ ผ้า ปลอกหมอน หมวก หรือวัสดุทส่ี ามารถติดสีได้
หากเกิดอาการผิดปกติบนผิวหนัง โปรดหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทนั ที

Pro HENNA
จุดขาย
ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
้ ู ไม่มีน้าํ หนัก *ผมแห้ง
แนะนําสําหรับ *ผู้ท่มี ีหนังศีรษะถูกทําร้ายจากสารเคมี *ผมชีฟ
*ผมขาดความชุ่มชืน้ *ผมมันเยิม้ *ผมและหนังศีรษะมีกลิ่น
ใช้ได้ทั้งผมสั้นและผมยาว ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ช่วยดีท็อกซ์และทําความสะอาดหนังศีรษะ
หนังศีรษะแข็งแรง เส้นผมก็แข็งแรง

ราคา
ส่วนประกอบ
วอเตอร์ คัลเลอร์ เป็ นสูตรไม่มีสี จึงไม่มีผลต่อสีผมเดิม เหมาะสําหรับใช้ทาํ ความสะอาด
ดีท็อกซ์หนังศีรษะ บํารุ งให้หนังศีรษะชุ่มชืน้ เพื่อให้เส้นผมเจริญเติบโตได้อย่างมีสุขภาพ
ช่วยดูแลเส้นผมที่มันเยิม้ ลีบแบนไม่มีวอลลุม ผมกระด้างไม่เงางาม และหนังศีรษะมีกลิ่น
ผู้ท่มี ีความกังวลสามารถใช้ 2 สัปดาห์ต่อครั้งหรือ 1 ครั้งต่อเดือน
เห็นผลลัพธ์ได้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
สารบํารุ งจะช่วยดูแลให้หนังศีรษะแข็งแรง ส่งผลให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดี

วิธีการใช้

ข้อควรระวังในการใช้

เยน / 100 กรัม
ใบแคสเซีย ออริคูลาต้า (Cassia Auriculata Leaf)
ผสมผงเฮนน่ากับนํา้ ร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียสให้เฮนน่ามีลักษณะเหนียวข้น
ชโลมลงบนโคนผมและทั่วทัง้ ศีรษะ (ใช้ได้ทงั้ ขณะผมแห้งและผมเปี ยกหมาด)
คลุมด้วยหมวกอาบนํา้ หรือหมวกพลาสติก เพือ่ ไล่อากาศออกและเพือ่ ให้สีตดิ ได้ดขี นึ้
ทิง้ ไว้ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง แล้วสระด้วยแชมพูและครีมนวดผมอย่างเบามือ
(ไม่เป็ นอันตรายหากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังและสามารถชโลมทิง้ ไว้ได้นานถึง 3 ชั่วโมง)
ผมสั้น 30 กรัม, ผมประบ่า 50 กรัม, ผมยาว 100 กรัมต่อครัง้
โปรดทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้งาน
ระวังเปื้ อนเสือ้ ผ้า ปลอกหมอน หมวก หรือวัสดุทส่ี ามารถติดสีได้
หากเกิดอาการผิดปกติบนผิวหนัง โปรดหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทนั ที

ทรีทเมนต์ พลัส
จุดขาย
ทรีทเมนต์ พลัส เปลี่ยนสีผมพร้อมบํารุ งได้งา่ ย ๆ ในขั้นตอนเดียว
ใช้ได้ทั้งบริเวณไรผม รอยแสกผม รอบกรอบใบหน้า และบริเวณที่สีผมไม่สมํ่าเสมอ
เพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น ชโลมทิง้ ไว้แล้วสระผสมเท่านั้น
ทําทรีทเมนต์บาํ รุ งผมได้งา่ ย ๆ ด้วยตัวเองทุกวัน ยิง่ ใช้สีผมยิง่ ดูเข้มขึน้ เรื่อยๆ
มีส่วนผสมของเฮนน่าเป็ นเบสที่ช่วยบํารุ งในรูปแบบทรีทเมนต์บาํ รุ งผมในตัว
ผลิตภัณฑ์ผสมกับนํ้าในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมแล้ว ใช้งานได้ทันที สะดวก
JAPAN HENNA เป็ นผู้เริ่มใช้เฮนน่ารูปแบบเจลหนืดในบรรจุภณ
ั ฑ์นี้เจ้าแรกในญี่ปุ่น

มี 2 สีให้เลือก
เนเชอรัล แบล็ค
(สีดาํ ธรรมชาติ)
ดาร์ค บราวน์
(สีนา้ํ ตาลเข้ม)

ยิง่ ใช้สียงิ่ เข้มขึน้
ทรีทเมนต์ พลัสจะค่อย ๆ เปลี่ยนสีผมของคุณ
ให้เข้มขึน้ ทุกครั้งที่ใช้อย่างเป็ นธรรมชาติ
สีผมไม่เข้มหลอกตา เพราะเป็ นสีจากธรรมชาติ
ผมสั้นใช้ได้ 12 ครั้ง/1 ถุง
อายุผลิตภัณฑ์ 3 ปี (6 เดือนหลังเปิ ดใช้งาน)

ราคา

เยน / 200 กรัม

ส่วนประกอบ

เฮนน่า, ไขมันจากผลมูรูมูรู, สารสกัดจากสาหร่ายสีนาํ้ ตาล, เซอีน, สารสกัดจากคาโมมายล์, ดอก
เซนต์จอห์นเวิรต์ , สารสกัดจากดอกคาโมมายล์สายพันธุโ์ รมัน, สารสกัดจากดอกลินเดน, นํา้ มัน
จากดอกลาเวนเดอร์, นํา้ มันใบกานพลู นํา้ และ อื่น ๆ

วิธีการใช้
ข้อควรระวังในการใช้

ชโลมลงบนไรผม รอยแสกผม หรือทั่วทัง้ ศีรษะบนผมแห้ง
คลุมด้วยหมวกอาบนํา้ หรือหมวกพลาสติก ทิง้ ไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออก
สระด้วยแชมพูอย่างเบามือ ใช้ร่วมกับครีมนวดผมได้ตามต้องการ
ผู้ทม่ี ีอาการแพ้พชื สมุนไพรหรือสาหร่าย โปรดระมัดระวังในการใช้
ห้ามใช้ในผู้ทม่ี ีผ่นื หรือผิวหนังมีความผิดปกติ
ผู้ทเ่ี คยมีปัญหาแพ้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโปรดระมัดระวังในการใช้

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ยิง่ ใช้ ยิง่ สัมผัสได้ถงึ พลังแห่งพฤกษาพันธุธ์ รรมชาติ...
ความต้องการที่จะคงความสวยและดูออ่ นเยาว์ยงั คงเป็ นสิ่งที่ปรารถนาตลอดกาลสําหรับผูห้ ญิง
ซึง่ HENNA ได้ตอบโจทย์เรื่องนีไ้ ด้ดีท่ีสดุ
เราทําการค้นคว้าวิจยั สั่งสมองค์ความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผมตัง้ แต่ปี 1987
หลายท่านหันมาใส่ใจดูแลรูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณให้ดอู อ่ นเยาว์ดว้ ยอาหารและสกินแคร์ ซึ่งความจริงแล้วหนังศีรษะก็เป็ นอวัยวะส่วนหนึ่งที่หากไม่ดแู ลให้ดี
ก็จะถูกทําร้ายจนผิวเสื่อมสภาพและนําไปสูป่ ั ญหาต่าง ๆ ได้
JAPAN HENNA เล็งเห็นถึงความสําคัญนัน้ และต้องการที่จะเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องการดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรง เพื่อให้เส้นผมเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
JAPAN HENNA เป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เวลาในการคิดค้นมาอย่างยาวนานและผลิตสินค้าที่เหมาะสําหรับทุกท่าน
สูตรออริจินอลของเราเลือกใช้เฮนน่าคุณภาพเยี่ยมจากอินเดีย รวมถึงสมุนไพรอื่น ๆ ที่ผสานคุณค่าเพื่อดูแลโดยตรงและตอบโจทย์ลกู ค้าที่มีความกังวล
ในเรื่องผมลีบแบน ไม่มีวอลลุม ผมแห้งกรอบ หรือหนังศีรษะถูกทําร้ายจากสารเคมี
จนถึงตอนนีล้ กู ค้าที่ใช้บริการซาลอนและใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากกว่า 400,000 คนต่อปี
ผมที่สวยจะช่วยมอบรอยยิม้ ที่งดงามและดูออ่ นเยาว์ได้
เราจะยังคงมุง่ มั่นในปณิธานอันแรงกล้าที่จะวิจยั และพัฒนา JAPAN HENNA โดยยึดมั่นหลักการที่วา่ “ผมสวยสามปี ไม่มีเปลี่ยน”
JAPAN HENNA CEO AKIKO EBINA
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