
ZZYZZ spray : 
H A I R C L E A N S E R 
SPRAY !! 



Have you had any experienced of these problems?
 ھل واجھت أًیا من ھذه المشاكل من قبل !؟

 
If you are one of those who have experienced these problems, Just 
have ZZYZZ SPRAY : HAIR CLEANSER SPRAY, This product can help to 
reduce these distractions very well. 

  إذا كنت من أولئك الذين واجهوا هذه املشاكل، 

فقط لديك استخدام ZZYZZ SPRAY : HAIR CLEANSER SPRAY خذها معك، يمكن أن يساعد في تقليل 
هذه املشاكل املزعجة بشكل جيد للغاية.  

  

- Bad smells on the hair from air pollution, such as the smell of car fumes or other 
pollutant fumes. 

رائحة كریھة في الشعر من تلوث الھواء، مثل رائحة دخان السیارة أو الملوثات األخرى. 

 

- Bad smells comes from hats, headscarves or helmets for those who need to wear them 
regularly. and the smell of food in the restaurant, to the smell of smoke from grilled 
food stick with hair. 

رائحة عفونة من القبعات أو الحجاب أو الخوذة لمن یحتاجونة إلى ارتدائھا بانتظام. روائح الطعام المعتادة في المطاعم، حتى رائحة الدخان من الطعام 
المشوي، ورائحة على الشعر. 

- The smell of cigarettes smoke on the hair. From people around you who can't avoid it, 
or from socializing hours. 

رائحة دخان السجائر في الشعر، من الناس من حولنا وال یمكن تجنبھ، أو من خالل الحفلة. 
 
- The smell of incense smoke to the hair. from various places that need to light incense. 

رائحة البخور في الشعر، من مختلف األماكن التي تحتاج إلى إشعال البخور. 

- It is inconvenient to wash your hair in people who have to travel frequently, go on 
trips, camping or in places where washing your hair can be difficult. 

غیر المناسب لغسل الشعر ،وفي أولئك الذین یسافرون كثیًرا ، والذھاب في رحلة، التخییم أو في مكان یصعب في غسل الشعر.	
-



- It is inconvenient to wash your hair due to the hair styling set for evening party or 
making Dreadlocks and those who use Wig and have an unpleasant smell.  

غیر المناسب في غسل الشعر ألن ھناك ترتیب الشعر للحفلة، أو مثل القیام بشعر المجدل، بما في ذلك أولئك الذین یستخدمون الشعر 
المستعار ولدیھم رائحة كریھة. 

- Being in a cold area makes it difficult to wash your hair or travel to cold weather 
countries. 

في منطقة باردة، یجعل غسل الشعر صعًبا، أو تحتاج إلى السفر إلى البلدان ذات الطقس البارد. 

- Used dry shampoo, hair mist, hair perfume and you didn't like it because had side 
problems: adjacent hair, oily hair, viscous hair, powder make stains on hair, or alcohol  
in ingredients that could cause hair loss when used often.  

اسـتخدمـوا الـمنتج، شـامـبو جـاف ، رذاذ لـلشعر ، عـطر لـلشعر، ومـا زلـت أشـعر بـعدم الـرضـا ألن ھـناك مـشكلة جـانـبیة، یـلتصق الـشعر 
بـبعضھ الـبعض ، والـشعر دھـني ، والـشعر لـزج ، والـشعر بـھ بـقایـا بـودرة، أو یـحتوي عـلى الـكحول الـذي یـمكن أن یسـبب تـساقـط الـشعر 

عند استخدامھ بشكل متكرر. 

*The result depends on the different conditions of the individual, and shampooing is still the best way to 
clean your hair. This product is just a helper for those who don't have time to wash their hair.  

*الـنتائـج تـعتمد عـلى الـظروف الـفردیـة الـمختلفة، وال یـزال غسـل الـشعر بـالـشامـبو ھـو أفـضل طـریـقة لـتنظیف الـشعر، ھـذا الـمنتج ھـو مجـرد مـساعـد 
ألولئك الذین لیس لدیھم الوقت لغسل شعرھم. 

 



 ZZYZZ SPRAY : HAIR CLEANSER SPRAY is an innovative cleanser and deodorizer spray 
for hair and scalp (No need to wash). This product will be able to reduce the accumulation of 
bacterias*, that is one of the causes of musty smell on hair and scalp, reduce the amount of 
oil on hair and scalp, reduce the unpleasant smell that get stuck on hair and scalp in your 
everyday life. (e.g. Have no time to wash your hair, Air pollution, Cigarette smell, Foods 
smell, Bad smell from helmets, And all of bad odor from others smoke). 

المنتجات لتنظیف الشعر وفروة الرأس (بدون غسیل) 
ابـتكار جـدیـد مـن بـخاخ تـنظیف الـشعر وفـروة الـرأس. تـقلل مـن تـراكـم الـبكتیریـا * وھـو سـبب مـن أسـباب الـرائـحة الـكریـھة عـلى الـشعر 
وفـروة الـرأس، ویـمكن أن یـساعـد أیـًضا فـي تـقلیل الـروائـح الـكریـھة فـي الـشعر وفـروة الـرأس، فـي الـحیاة الـیومـیة (مـثل تـلوث الـھواء ودخـان 
الـسجائـر ودخـان الـطعام ودخـان الـبخور والـروائـح الـكریـھة مـن الـقبعات وأغـطیة الـشعر والـخوذات والـروائـح الـعفنة الـتي تسـببھا بـكتیریـا 

الجراثیم وما إلى ذلك) ، ویمكن أن تساعد أیًضا في تقلیل الدھنیة على الشعر وفروة الرأس * * 

 ZZYZZ SPRAY : HAIR CLEANSER SPRAY was certified from leading cosmetic research 
institutes, Including Clinically tested, Safety tested, Dermatologically tested : Non-irritating. 
All of this to ensure the safety for our customer. 

ZZYZZ SPRAY : HAIR CLEANSER SPRAY تـم اعـتماد للسـالمـة فـي مـختلف الـمجاالت مـن مـعاھـد أبـحاث التجـمیل 
الرائدة، یشمل اختباره إكلینیكًیا، واختباره من حیث السالمة ، واختباره من قبل أطباء الجلدیة : غیر مھیج (ال یسبب تھیج). 
كل ھذا حتى یثق األشخاص الذین یستخدمون المنتج في سالمتھم، وھو ما نركز علیھ في األولى وبالترادف مع جودة المنتج. 



 Unpleasant odours occur in the hair and scalp, commonly referred to as “Hair smelly" 
This problem seems to be small, but it also bothers many people who have resulted in 

concerns when meeting other people while they are in a “Hair smelly" state. 

مـختلف الـروائـح الـكریـھة یحـدث حـول الـشعر وفـروة الـرأس ویـشار إلـیھ عـادًة بـاسـم "الـرأس ذو الـرائـحة الـكریـھة" مـختلف الـروائـح الـكریـھة 
یحدث حول الشعر وفروة الرأس ویشار إلیھ عادًة باسم "الرأس ذو الرائحة الكریھة"  

   
 Nowadays, Have the helper in the form of  spray. This type of spray can be called a 
variety of types. There are 3 main types of Hair mist, Hair perfume, and Dry shampoo. In 
which the above 3 types are different as follows.  

فـي الـوقـت الـحاضـر ، ھـناك الـعدیـد مـن الـمساعـدیـن لـلمساعـدة فـي حـل ھـذه الـحكمة فـي شـكل رذاذ لـلشعر،یـمكن اسـتدعـاء ھـذا الـنوع مـن 
الـرذاذ بـعدة طـرق، ولـكن ھـناك ثـالثـة أنـواع أسـاسـیة یـعرفـھا مـعظم الـناس، إنـھ رذاذ مـزیـل لـرائـحة الـشعر (Hair mist) ، عـطر لـلشعر 

(Hair perfume) ، شامبو جاف (Dry Shampoo)، حیث تختلف األنواع الثالثة المذكورة أعاله على النحو التالي. 

(1) Hair deodorant spray, commonly referred to as Hair Mist, in most brands will look like a 
liquid that coats the hair to help remove unpleasant odor. But the disadvantage is that 
the liquid coating makes the hair more weighty, make the hair look not natural and the 
hair may be oily. This makes it can reduce bad odor but sometimes must exchange for 
oily hair problems and sticky hair after use.  

(1) رذاذ مـزیـل الـعرق لـلشعر أو یـشار إلـیھ عـادة بـاسـم رذاذ الـشعر Hair mist فـي مـعظم الـعالمـات الـتجاریـة سـیبدو بـشكل الـسائـل 
یـعمل عـلى تـغلیف الـشعر لـلمساعـدة فـي إزالـة الـروائـح الـكریـھة مـنھ، ھـو أن یـكون ھـناك شـيء مـغلف بـالـشعر یـجعل الـشعر یـبدو ثـقیالً، 
ویـجعل الـشعر یـبدو غـیر طـبیعي واألھـم مـن ذلـك وأن الـشعر قـد یـكون دھـنًیا، یـحصل عـلى شـیئ ویخسـر عـلى شـيء، ھـو تـقلیل الـرائـحة 

لكن في بعض األحیان علیك أن تواجھ مشكلة الشعر الدھني وشعر لزج 

(2) Hair Perfume is a perfume that is used on the hair by using the perfume to cover up the 
musty smell. The advantage is that it provides the perfume’s smell that you want, but the 
problem that found in most of them is when the two smells are mixed (perfume+bad smell), 
it can be a strange smell that perhaps results more negatively.  

(2) عـطر لـلشعر (Hair perfume) ھـو عـطر یسـتخدم عـلى الـشعر. بـاسـتخدام الـعطر لـلتغطیة عـلى الـرائـحة الـكریـھة، الـمیزة ھـي أنـھ 
یـمنح المسـتخدم الـعطر الـمطلوب، لـكن الـمشكلة الـتي قـد تـوجـد فـي مـعظمھم ھـي إلزالـة الـرائـحة لـلتغطیة عـلى الـرائـحة الـكریـھة فـي بـعض 
األحـیان عـندمـا تـختلط الـرائـحتان (الـعطر + الـرائـحة الـكریـھة) قـد تـكون رائـحة غـریـبة، الـتي تـؤدي فـي بـعض األحـیان إلـى نـتائـج أكـثر 

سلبیة. 



(3) Dry Shampoo is a spray in the form of a compressed gas can. This is the most popular 
product because it is the spray that has good result for reduce bad odor on the hair 
compared to the above two types, but the most common problem with dry shampoo is after 
used, the hair is viscous and hard and look like a powder coating on the hair. And for those 
travelling by plane, Dry shampoo is in the form of a compressed gas can. As a result, 
authorities are not allowed to take the plane. Although according to the rules it can be 
carried onboard for liquids up to 100 mL, But some airport staff consider that it a flammable 
object because it is a compressed gas can, so it is not allowed on board. 

(3) شـامـبو جـاف (Dry Shampoo) سـیكون رذاًذا عـلى شـكل عـلبة الـغاز الـمضغوط، یـحب المسـتھلكون ھـذا الـمنتج أكـثر مـن 
غـیرھـم، ألنـھ الـرذاذ األكـثر فـعالـیة لـتقلیل الـرائـحة عـلى الـشعر، مـقارنـة بـالـنوعـین الـمذكـوریـن أعـالھـا، لـكن الـمشكلة األكـثر شـیوًعـا مـع 
الـشامـبو الـجاف Dry Shampoo ھـي أنـھ عـندمـا یـجف ، یـصبح الـشعر لـزًجـا وقـاًسـا، إنـھ مـثل وضـع طـبقة مـن الـبودرة عـلى الـشعر، 
وألولـئك الـذیـن یـسافـرون بـالـطائـرة ، فـإن الـشامـبو الـجاف یـكون عـلى شـكل عـلبة الـغاز الـمضغوط، قـد یتسـبب ذلـك فـي مـشاكـل ال ُیـسمح 
لـلضباط بـإحـضارھـا عـلى الـطائـرة،عـلى الـرغـم مـن أنـھ وفـقا لـلقواعـد، یـمكن حـملھ عـلى الـطائـرة لـلسوائـل حـتى 100 مـل، لـكن بـعض 

مسؤولي المطار یعتبرونھا قابلة لالشتعال، ألنھا عبارة عن علبة الغاز المضغوط لذلك ال ینبغي أن تؤخذ على الطائرة. 

 This 3 products mentioned above are the challenges that ZZYZZ spray develops by 
extracting the advantages of each product to develop for better result, and cut out  
many disadvantages as possible. Research, formulation and safety experiments to our 
hair cleanser spray that we are proud to present.  

فـیھا الـمنتجات الـثالثـة الـمذكـورة أعـاله، ھـو شـيء مـن  ZZYZZ یـجب أن یـتم تـطویـره، ومـن خـالل اسـتخالص مـزایـا كـل مـنتج 
لـتطویـره عـلى أفـضل وجـھ مـمكن وتـجاھـل الـعیوب بـقدر المسـتطاع، وأدخـل الـبحث وتـطویـر الـصیغة، وتـجارب السـالمـة، وسـیؤدي ذلـك 

إلى رذاذ منظف للشعر Hair Cleanser Spray التي نفخر بتقدیمھا. 




