
History:فاز سه  در  آلمان   Kahlwax.de کو«  اند  کال   « شرکت  با  همکاری  قرارداد  عقد  با  تک  کیمیا  آریان  شرکت 
• واردات محصول نهایی         به ایران

• واردات محصوالت به صورت بالک ) حجم باال(، فرآیند و پرکردن در ایران
• تولید تحت لیسانس محصوالت در ایران

فعالیت خود را در حوزه سالمت پوست و مو در سال 1381 آغاز نمود.

واکنون پس از 10 سال فعالیت مستمر با کسب افتخاراتی در صنعت آرایشی و بهداشتی همچون؛

وکسب گواهینامه هایی از معتبر ترین البراتوار های دنیا همچون؛

با توزیع  محصوالت مراقبت پوست، مراقبت مو، لوازم آرایشی و عطریات در سراسر ایران و 
صادرات به کشورهای حوزه خاور میانه و CIS افتخار ارائه محصوالتی با کیفیت تضمین شده به 

هموطنان ایرانی را دارد.

)CRL(................................................... آمریکا
)EVIC(................................................. فرانسه
)Derma Consult(................................. آلمان
)Color &Care(...................................... آلمان
)Dermscan(........................................ فرانسه

کسب عنوان واحد صنعتی نمونه 
از وزارت صنایع و معادن

ISO دریافت گواهینامه
9001:2008

کسب عنوان پیشتاز بازار در حوزه 
آرایشی و بهداشتی در سال 94 

)قهرمان صنعت(

کسب عنوان واحد نمونه صنعتی 
در سال 91 از وزارت صنایع و معادن



Sun Care

SPF 60 کرم ضد آفتاب
)فاقد رنگ(

 E و B5 حاوی ویتامین •
• مناسب برای پوست های 

خشک و نرمال

SPF 60 کرم ضد آفتاب
)رنگی(

 E و B5 حاوی ویتامین •
• مناسب برای پوست های 

خشک و نرمال

SPF 90 کرم ضد آفتاب
)رنگی(

• حاوی روغن جوجوبا
• مناسب برای افرادی که مدت 
زمان زیادی در برابر تابش نور 

آفتاب هستند
• مناسب برای پوست های 

خشک و نرمال

 • محافظت از پوست در برابر اشعه هاي مضر 
آفتاب و پیشگیري از آسیب هاي احتمالي ناشي 

از آن نظیر بروز لک و سرطان هاي پوستي
 • سبک با پخش آسان



SPF 30 کرم ضد آفتاب
)فاقد چربی- فاقد رنگ(

و   E و   C ویتامین  حاوی   •
عصاره آلوئه ورا و جوجوبا

های  پوسـت  برای  مناسـب   •
چرب  و مختلط

SPF 30 کرم ضد آفتاب
)فاقد رنگ(

و   E و   C ویتامین  حاوی   •
عصاره آلوئه ورا

• مناسـب برای پوسـت های 
خشک و نرمال

SPF 30 کرم ضد آفتاب
)رنگی(

و   E و   C ویتامین  حاوی   •
عصاره آلوئه ورا

• مناسـب برای پوسـت های 
خشک و نرمال

SPF 30 کرم ضد آفتاب
)فیزیکال(

• فاقد فیلترهای شیمیایی
های  پوسـت  برای  مناسـب   •
حساس، کودکان و دوران بارداری

SPF 60 کرم ضد آفتاب
)فاقد چربی- رنگی (

• حاوی ترکیبات مات کننده 
پوست

پوست های  برای  مناسب   •
چرب و مختلط



کـرم ضـد آفتاب 
 SPF 50+ شیلد
)فاقد چربی  فاقد رنگ( 
• مناسب برای پوست 
های چرب و مستعد 

جوش

کـرم ضـد آفتاب 
 SPF 50+ شیلد
)فاقد چربی  رنگی( 

• مناسب برای پوست 
های چرب و مستعد 

جوش

کـرم ضـد آفتاب 
 SPF 50+  شیلد

 )رنگی بژ(
• مناسب برای پوست 

های خشک و نرمال

کـرم ضـد آفتاب 
   SPF 50+ شیلد

)رنگی طبیعی(
• مناسب برای پوست 

های خشک و نرمال

کـرم ضـد آفتاب
 SPF 50+  شیلد

)فاقد رنگ(
• مناسب برای پوست 

های خشک و نرمال

در  پوســت  حفاظتــي  نظیــر  بــي  ســپر   
ــور خورشــید و  ــر اشــعه هــاي مضــر ن براب

ــروك  ــن و چ ــري از ایجــاد چی جلوگی
ــري  ــد پی ــودن رون ــد نم و کن

ــت پوس



Skin Care

 کرم دست و صورت جوجوبا
• نرم کننده و مرطوب کننده پوست دست و صورت

• حاوی ویتامین E و عصاره گیاهی جوجوبا
• مناسب برای انواع پوست 

• در دو نوع تیوب و کاسه ای

کرم دست و صورت آلوئه ورا 
• نرم کننده و تقویت کننده قوی پوست دست و صورت

• حاوی ویتامین E و عصاره گیاهی آلوئه ورا
• مناسب برای پوست های خشک و آسیب دیده

• در دو نوع تیوب و کاسه ای



کرم مرطوب کننده قوی
ــیار  ــده بس ــت دهن • رطوب
ــریع ــذب س ــا ج ــوی ب ق

• مناســب پوســت هــای 
ــک ــی خش ــک و خیل خش

کرم پا
ــرم کننــده بســیار قــوی  • ن
و موثرجهــت پیشــگیری، 
و  زبــری  تــرك،  بهبــود 
ــو  ــا، زان ــنه پ ــکی پاش خش

و آرنــج
• حــاوی مــوم زنبــور عســل، 
اســطخودوس ، شــی باتــر و 

E و A ویتامیــن هــای

ویتامینه  و  مغذی  کرم 
ویتاریچ

A ,C ,E ,B5 دارای ویتامین •
ــانی،  ــت آبرس ــا خاصی • ب
روشــن کنندگــی و جــوان 

ــت ــازی پوس س
• مناســب بــرای انــواع 

پوســت

کرم روشن کننده
ــی  ــاره گیاه • دارای عص

 C ــن ــن و ویتامی آربوتی
فاقــد هیدروکینــون و   •

عــوارض ناشــی از آن
• مناســب بــرای انــواع 

پوســت

AHA 10  کرم جوان کننده
• الیه بردار مالیم و کمک 
به کاهش چروك پوستی و 
کاهش اندازه منافذ پوست

ــای  ــن ه ــاوی ویتامی • ح
ــه  ــاه بابون A و E و گی

• مناســب بــرای انــواع 
پوســت

کــرم مرطــوب کننــده 
معمولی

ــیار  ــده  بس ــت دهن • رطوب
ــریع ــذب س ــا ج ــبک ب س

ــای  ــت ه ــب پوس • مناس
ــک ــال و خش نرم



کرم ضد چروک دور چشم  
• کمک به رفع چین و چروك، کبودی 

و پف زیر چشم
• تقویت و استحکام پوست

• مناسب برای افراد باالی 35 سال

کرم ضد چروک صورت
• فوق العاده موثر در پیش گیری و درمان 

چین و چروك های سطحی پوست
• تقویت و استحکام پوست

• مناسب برای پوست های معمولی تا خشک

 کرم دور چشم 
• کمک به کاهش چین وچروك اطراف 

چشم، رفع کبودی و پف زیر چشم
• مناســب بــرای افــراد زیــر 35 ســال



 ژل آنتی آکنه- ضد جوش 
• حــاوی مــواد ضــد باکتریــال 

و ضــد التهــاب
• کمک به رفع جوش های صورت 

و کاهش تعداد جوش ها
• مخصوص پوست های  دارای 

جوش
             

فوم شستشوی صورت 
آکنه الین

• پــاك کننــده فــوق العــاده 
قــوی جهــت پاکســازی و رفع 
آلودگــی ها از ســطح پوســت 
• تنظیم کننده  چربی پوســت 
• مناســب پوســت های چرب 

جــوش دار و مســتعد جوش

کرم پودر پمپی و تیوپی
آکنه الین

• قابلیــت پوشــانندگی بســیار باال
با ماندگاری طوالنی

• مناسب برای انواع پوست به ویژه 
پوست های چرب  و مستعد جوش

• در4 رنگ متنوع و زیبا 

SPF 30 کرم ضد آفتاب
آکنه الین

• دارای خواص ضد باکتریایی 
و فاقد چربی

• حاوی سبومین به عنوان یکی 
از کمپلکس های ضد جوش

• مناسب پوست های چرب 
و مستعد جوش

کرم مرطوب کننده 
آکنه الین

• رطوبت دهنده بسیار مناسب
• مناسب پوست های چرب و
آکنــه ای کــه در اثــر درمان به

شــدت خشــک شــده انــد و یا 
پوســت های بســیار خشک 



شیر پاک کن پمپی و تیوبی
•پاك کننده آرایش و آلودگی های محیطی 

از سطح پوست
B5 حاوی عصاره گیاه جوجوبا و پرویتامین •

• بدون نیاز به آبکشی
• مناسب برای انواع پوست

پاک کننده دو فازی آرایش
ــواع  ــی ان ــش، حت ــواع آرای ــده ان ــاك کنن • پ
ضــد آب  و مقــاوم در برابــر شستشــو، بــرای

• بــدون ایجــاد حساســیت و خشــکی پوســت 
اطــراف چشــم

• فاقد اسانس و صابون 



لوسیون بدن آلوئه ورا
• موثر جهت نرمی و لطافت پوست، 

حفظ طراوت و شادابی آن
• دارای عصــاره آلوئــه ورا جهــت 

رطوبــت رســانی  پوســت

لوسیون بدن جوانه گندم
• جهت رفع خارش ناشی از خشکی 

پوست
• التیــام بخش موثر جهــت التهابات 

پوســتی ناشــی از آفتاب سوختگی

لوسیون بدن مورینگا
ــیب  ــای آس ــم پوســت ه • ترمی

ــک ــده و خش دی
• نــرم کننــده و مرطــوب کننــده 

پوســت هــای بســیار خشــک

Body Care

• نــرم کننــده و مرطوب کننده پوســت 
• با ماندگاری طوالنی 24 ساعته

•  جذب سریع



بالم لب ضد آفتاب 
SPF 25

بالم لب مرطوب کننده 
SPF 15

روغن آفتاب با عصاره 
SPF 6 - هویج
• برنزه کننده قوی

ــج  ــاره هوی ــاوی عص • ح

روغن آفتاب با عصاره 
SPF 6 - آلوئه ورا

• برنزه کننده مالیم
• حــاوی عصــاره آلوئــه ورا 

•  اثر نرم کنندگی و رطوبت رسانی فوق العاده
• برطرف کردن خشکی و ترك لب

ــعه  ــر اش ــب در براب ــت ل ــت از پوس • حفاظ
ــاب مضــر آفت

• حــاوی آلوئــه ورا، جوجوبــا، ویتامیــن 
E ، شــی باتــر، روغــن جوانــه گنــدم، 

اســکواالن، روغــن کنجــد
• مناسب برای خانم ها و آقایان

ایجــاد  از  کــه   ،E ویتامیــن  حــاوی 
التهــاب و قرمــزی پوســت در معــرض 

ــری  ــاوراء بنفــش جلوگی اشــعه م
ــد. ــی کن م



راک اسـتار
رایحه گل های مالیم 

بهاری 

کول اوشـن
رایحــه ای خنــک و 

نوسی قیا ا

سیـلکی تاچ
رایحــه ای شــرقی 
از ترکیــب میــوه و 

گل

انجـل دریم
رایحه میوه های گرم

گلدن رین
رایحه گرم، مخلوطی 

از چوب وگل

سوئیت وانیال
رایحــه ای گــرم و 
شــیرین و وانیلــی

• قابل استفاده بعد از استحمام، قبل یا 
حین ورزش کردن

• مناسب برای بانوان



ســاعته  24 تعریــق  ضــد  خاصیــت  بــا   •
• بدون ایجاد سفیدك روي بدن

• بدون ایجاد لک روي لباس
ــت ــواع پوس ــراي ان ــب ب ــکل، مناس ــد ال • فاق



Hair Shampoo

شامپو اویلومد
• موثــر در کنتــرل و تنظیــم چربــی 

ــر موی س
• دارای قــدرت پــاك کنندگــی بــاال

• مناســب بــرای افــرادی کــه از چربی 
بیــش از حــد مــو ناراضی هســتند

شامپو تالگومد
ــاب  ــارش و الته ــوره، خ ــد ش • ض

ــر ــت س پوس
• بــا خاصیــت ضــد قارچــی و 

ضــد التهابــی
ــه از  ــرادی ک ــرای اف ــب ب • مناس

ــد ــی برن ــج م ــر رن ــوره س ش

شامپو فورتیمد
• تقویت کننده ریشه مو و موثر در 

تحریک رویش موهای سالم
• درخشــان کننده و اســتحکام بخش 

موها
بســیار موثــر بــرای موهــای   •
ضعیــف، شــکننده و در حــال ریزش

  



کــودکان ســر  پوســت  بــا  متناســب   •
• بدون اشک و سوزش چشم 

  



شــامپو حجم دهنده
ــوی و  ــده ق ــاك کنن • پ
ــی از  ــده چرب ــن برن از بی
ــو و  پوســت ســر روی م

• مناســب موهــای چــرب، 
نــازك و کــم حجــم

شامپو روزانه
• پاك کننده قوی، آبرسان 

و حالت دهنده موی سر
• مناســب بــرای اســتفاده 

روزانــه

شامپو درخشان کننده
• پاك کننده مناسب جهت 

شستشوی  روزانه مو
• مناســب برای انواع مو 

شامپو موهای فر
ــده مناســب  ــاك کنن • پ

ــر موهــای ف
• مناسب موهای خشک 

و فردار 

شامپو موهای رنگ شده
• پــاك کننده مناســب موهای 

آســیب دیده
• نــرم کننــده و حالــت دهنده 

ــر   موی س

  



لیمو  آلوئه ورا-  شامپو 
ــای  ــرای موه ــب ب • مناس

چرب

شامپو جوانه گندم- 
بیوتین

• مناســب برای موهای 
معمولی و برای مصرف 

روزانه

شامپو پروتئین- شیر 
و جوجوبا 

• مناســب بــرای موهــای 
خشــک و رنــگ شــده

  



  

نرم کننده آبرسان 
موی سر 

• مناســب برای موهای 
معمولی 

نرم کننده ترمیم 
کننده قوی موی سر

• مناســب برای موهای 
خشــک و آسیب دیده و 

رنگ شده

Hair Care



ماســک مو ســر پروتئینه
• افزایــش انعطاف پذیــری و رطوبت 
موها و رفع الکتریســیته ســاکن مو  و 

خشــکی انتهای مو  
• مناسب برای موهای ضعیف و 

رنگ شده و آسیب دیده

ــر محافظ ــک مو س ماس
• با خاصیت نرم کنندگی باال و 
رفع ایجاد الکتریسیته ساکن مو 

و خشکی انتهای مو
بازســازی  و  ترمیــم  تغذیــه،   •
ــده ــگ ش ــک و رن ــای خش موه

ماســک مــو ســر کراتینــه
• ترمیم ساقه مو، افزایش استحکام 
مو، رفع الکتریسیته ساکن و خشکی  

انتهای مو
• مغذی برای موهای فر و وز با 

آسیب دیدگی باال

سرم ضد وز مو
• نــرم کننده فــوق العاده قــوی موها

• فاقد چربی
• مناســب برای انواع مو به خصوص 
موهای آســیب دیده، رنگ و دکلره 

شده و خشک
• ایده آل برای براشینگ و درخشان 

کردن موها

  



تونیک تقویتی موی ســر و  ابرو
• پیشگیری و کاهش چشمگیر ریزش مو

• تقویت و حفظ سالمت موها
• حاوی ترکیبات کافئین و بیوتین

• حاوی 7 عصاره گیاهی فوق العاده موثر 
در ریزش مو

ژل موی سر مرطوب
• حالت دهنده مناسب مو
• دارای خاصیت آبرسانی 

و رطوبت طبیعی مو
• فاقد الکل

ژل موی سر قوی
• حفــظ حالت های مو برای 
ساعات طوالنی، حتی در آب 

و هوای شرجی و مرطوب
• فاقد الکل

ژل موی سر فوق العاده 
قوی

• حفــظ تمامی حالت های
 دلخواه مو، بدون کوچکترین 

تغییر به مدت 24 ساعت

• دارای ویتامین  B5  جهت 
تقویت مو

• دارای عصاره گیاهی آلوئه ورا  
و جوجوبا جهت حفظ رطوبت،  

طراوت و شادابی مو
• بدون ایجاد سفیدك بر روی 

مو


