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Introducere

Nashi Argan oferă fiecărei femei, 
produsele necesare realizării unei 
rutine de îngrijire, simple și eficiente în 
acord cu nevoile acesteia.

CUM? Ascultând și oferind produse, 
care satisfac nevoile clienților. 
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Femeile vor să facă față schimbării 
anotimpurilor și a perioadelor stresante, 
protejându-şi părul, păstrând o atitudine 
pozitivă și ...

menținându-și doza de energie!

Introducere



Nashi Argan Essential Energy
reprezintă răspunsul pozitiv la o nevoie specifică!



Nashi Argan Essential Energy 

este un tratament de stimulare și energizare care combate căderea părului.

Toate beneficiile uleiurilor esențiale și a Amino Acizilor pentru a energiza și fortifica părul.

Essential Energy este creat atât pentru femei cât și pentru bărbații care de-a lungul timpului 
au parcurs cel puțin un episod de căderea a părului.

Tratamentul este potrivit pentru fiecare stil de viață, previne căderea părului şi combate factorii 
declanșatori a căderii temporare a părului.
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Noutate:

Dublă acțiune

împotriva celor doi factori ai căderii părului

1. ruperea fibrei părului pe secțiune

2. rădăcina părului slăbită

Uleiurile esențiale

sunt cunoscute pentru nenumăratele lor 

beneficiile terapeutice, promovează un 

stil de viaţă sănătos şi pozitive 

reflectând lumea şi valorile Nashi Argan.
+



ULEIURI ESENTIALE
Ghimbir, Mentă, Eucalipt, Scorțisoară

Acestea formează o acțiune tonică 
cu efect imediat de reactivare celulară, 

stimulând creșterea părului

EXTRACTE NATURALE
Camelia Japonică, Coada Șoricelului,   

Ginkgo Biloba, Arnică, Centella Asiatică, Bujor

ideale pentru energizarea scalpului 
stimulând creșterea părului

ULEIURI NATURALE
Ulei de Argan și In 
Certificate Organic

substanțe nutritive prețioase 
pentru un păr catifelat și strălucitor

AMINO ACIZI

Pentru a fortifica și a crește 
rezistența părului pe lungimi, 

reducând ruperea

CAPIXYL®

Conține extract de Trifoi Roșu, 
ideal pentru îmbunătățirea 
ancorării rădăcinii părului, 
limitând căderea acestuia.

Ingredientele active



Rezultatul final

Formula fortifică structura părului, conferindu-i 

rezistență pentru a reduce riscul căderii părului. 

Părul devine mai frumos, mai puternic și mai sănătos.



Sezione argomento

SALONRETAIL



Essential Energy șampon energizant

Șampon energizant cu uleiuri esențiale*, 
fortifică părul și îl face mai puternic. Ideal 
pentru a fi utilizat în perioade de stres, în 

timpul schimbărilor de sezon, 
îmbunătățind ancorarea rădăcinii părului, 

reducând ruperea.

Curățare + Energizare

Creează o dublă acțiune  
1 - Îmbunătățeste ancorarea rădăcinii 
2 - Reduce ruperea

REZULTAT?   
Un păr mai sănătos și mai puternic.

1000 ml

200 ml
*Uleiuri esențiale de Ghimbir, Mentă, Eucalipt și Scorțisoară



Essential Energy balsam energizant

Balsam energizant cu uleiuri esențiale*. 
Ideal pentru a fi utilizat în perioade de 
stres, în timpul schimbărilor de sezon. 
Lasă părul puternic, hidratat, fără să îl 

încarce.

Hidratare + Energizare

Lasă părul puternic, hidratat, 
fără să îl încarce.

REZULTAT?   
Părul rămâne moale și neted, 
fără a fi încărcat.

1000 ml 

150 ml
*Uleiuri esențiale de Ghimbir, Mentă, Eucalipt și Scorțisoară



Tratament energizant pe bază de uleiuri 
esențiale*, pentru părul slab și cu tendințe de 

cădere. Are o acțiune de revitalizare, 
îmbunătățind rezistența părului și prevenind 

căderea acestuia.

Revitalizare + Creșterea 
rezistenței părului

Stimulează microcirculația de la nivelul 
scalpului.

REZULTAT?
Îmbunătățește rezistența părului, 
prevenind căderea acestuia.

100 ml 

*Uleiuri esențiale de Ghimbir, Mentă, Eucalipt și Scorțisoară

Essential Energy tratament de energizare zilnic



Essential Energy tratament intensiv de fortificare

Dublă acțiune de energizare 
intensivă, care previne 

căderea și ruperea părului

12 fiole x 6 ml 

Cu acest set de fiole,
coaforul poate continua tratamentul 

intensiv pe care clientul îl efectuează 
acasă cu Energy Box



HAIR ENERGY BOX

este ediția limitată care îți asigură 
prevenția împotriva căderii părului 

și tratamentul de energizare a 
părului cu tendințe de rupere

Un kit complet în ediție limitată,  
o doză șoc de tratament



HAIR ENERGY BOX

Aliat indispensabil în perioadele 
de stres sau oboseală crescută, 
acest tratament special,
grație conținutului de Amino 
Acizi și a uleiurilor esențiale de 
Ghimbir, Mentă, Eucalipt și 
Scorțișoară, conferă părului 
energie, rezistență și bunăstare, 
întărindu-l și extinzându-i ciclul 
de viață.



Hair Energy Box 

Conține:

+ =

GRATUIT

N° 1 Șampon energizant 200 ml 
GRATUIT

N° 12 fiole x 6 ml



Fiola Energy 6 ml

Tratament intensiv revitalizant și fortifiant   
cu o concentrație mare de ingrediente active

Indicate ca 
acțiune șoc, în 
timpul căderii 

masive a părului

Dublă acțiune pentru 
a contracara cele 2 
cauze a căderii părului

- rădăcină slăbită
- ruperea părului pe 
lungimi

Face părul mai 
rezistent la 

factorii zilnici de 
stres, îl întărește 

și își extinde 
ciclul de viață



#NashiExpert Tips

Repetați tratamentul de 
2 ori pe săptămână timp de 6 săptămâni.

Completați tratamentul cu șamponul 
Essential Energy și balsamul Essential Energy.



Materiale Marketing

3 cuburi 

40x40 cm 
Suport Glorifier 

pentru Energy Box

Asezati cutia 
Energy Box pe suport

* Imagini cu scop ilustrativ



Mulțumim!
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