
HAIR & SKIN CARE







کرم ضدآفتاب دورچشم 

•  مناسب انواع پوست
•  دارای دو نوع بدون رنگ و رنگ طبیعی

•  پیشگیری از روند پیری پـوست 
•  کاهش تخریب کالژن و االستین

•  بـهبود خـطوط ریـز و رفـع چـین و چـروک های  پـوست
•  رفع تیرگی، افتادگی و پیری زودرس پوست اطراف چشم

•  دارای خاصیت مرطوب کنندگی
•  محافظت پوست در برابر اشعه مـاوراء بنفش خورشید و سایر عوامل زیان بار محیطی

•  فاقد اسانس
                                                روش مـصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تـمدید شود.

• Complex Dermaxyl             • Jojoba Oil            • Vit E          :مواد موثره              
 • 15 ml



کرم ضدآفتاب شیلد

با افزایش سن، غلظت سیلیکون ها در بافت های بدن کاهش پیدا می کند و همین امر می تواند
به پیری و پیدایش چروک منجر شود.

این محصول عالوه بر فیلترهای بسیار موثر ضداشعه UV خورشید، ضدالتهاب، آنتی اکسیدان، مرطوب کننده 
و حاوی مواد موثر ضد چروک و ضد پیری پوست می باشد

•  قابل استفاده برای پوست های چرب و نرمال تا خشک
 oil free دارای دومدل معمولی و  •

•  آنتی ا کسیدان طبیعی)حاوی ترکیبات ضدالتهاب(
•  محرک سنتز کالژن به واسطه وجود Algisum )دارای خاصیت ضدچروک و ضدپیری پوست صورت( 

•  دارای بافت سبک  
                                                روش مصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود.

• Algisum C                                                        • Palmitoyl Oligo Peptide                                                        :مواد موثره              
• α- Bisabolol                                       • Vit E                                            

• 50 ml



•   مناسب پوست های حساس، کودکان و  بانوان باردار
•  دارای رنگ مالیم همرنگ پوست

•    فاقد فیلترهای شیمیایی
•  پخش بسیار راحت

روش مـصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود. 

•   مناسب پوست های چرب، مختلط، خشک و نرمال
 oil free دارای دومدل معمولی و  •

•   ساختار سبک
•  قدرت جذب باال

روش مـصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود.

  SPF 30 کرم ضدآفتاب فیزیکال    کرم ضدآفتاب 

• 50 ml• 50 ml

• Vit C          • Vit E          • α-Bisabolol        • Aloevera        :مواد موثره               • Vit E              • α-Bisabolol            • Allantoin            :مواد موثره              



•  قابل استفاده برای پوست های چرب، نرمال و  خشک
 oil free دارای دومدل معمولی و  •

•  سبک با پخش بسیار راحت

روش مـصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود. 

  SPF 60 کرم ضدآفتاب 

• 50 ml

• Vit E                • Vit B5                • Jojoba Oil             :مواد موثره              



•  مناسب پوست های خشک و نرمال
•  دارای رنگ

•  مناسب  افـرادی که مدت زمان زیاد در برابر تابش نور آفتاب هستند

روش مـصرف: بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود. 

 

  SPF 90 کرم ضدآفتاب 

• 50 ml

• Vit E                   • Vit B5                  • Jojoba Oil            :مواد موثره              





•  اثر نرم کنندگی و رطوبت رسانی فوق العاده
Vit A برطرف کردن خشکی و ترک لب و فاقد  •

)SPF25 و SPF15 حفاظت از پوست لب در برابر اشعه مضر آفتاب )باقدرت  •
•  ویتامین موجود در محصول با اثرات بارز آنتی اکسیدانی ضمن ترمیم آسیب های 

ناشی از ا گزمابه حفظ لطافت و سالمت بافت لب ها کمک می کند.
•  مناسب برای خانم ها و آقایان

•  عرضه شده در دومدل محافظ آفتاب و مغذی)حاوی آلوئه ورا(
•  قابل استفاده زیر رژلب

• Wheat germ           • Squalane               • Vit E                    :مواد موثره        
• Shea butter            • Cholesterol & Lanosterol Esters                         

بالم لب

  • 4 ml



•  به واسطه ترکیب گیاهی آلفا  آربوتین لک های تیره پوست را کمرنگ تر کرده و 
باعث روشن تر و یکنواخت تر شدن رنگ پوست می گردد. 

•  قـابل استفـاده در دوران OFF هـیدروکـینون
•  خاصیت آنتی ا کسیدانی و ضد پیری زودرس
•  بـرای کـاهـش لـک های بـاقی مانـده ازآکـنـه

روش مـصرف: بعد از تست بازو، ابتدا یک شب در میـان برروی نواحی پوست با حساسیت کمتر 
استفاده شود.حداقل 6 تا 10 هفته استفاده شود.

•  الیه بـردار سطحی و تـجدید سلولی 
•  افزایش رطوبت داخل و خارج سلولی 

•  کوچک شدن منافذ پوست
•  جوان سازی پوست

روش مـصرف: بـعد از تست بازو، ابتـدا یک شـب در میـان بر روی نـواحی دارای حساسیت کمتر

صورت استفاده شود و پس از حصول اطمینان از عدم حساسیت هر شب استفاده شود.

• AHA              • BHA               • Vit A           • Vit E       :مواد موثره                         
• α-Bisabolol   • Jojoba Oil        • Cholesterol & Lanosterol Esters

• α-Arbutin               • AHA                       • Vit E              :مواد موثره                         
• α-Bisabolol            • Jojoba Oil              • Vit C

AHAکرم روشن کننده کرم جوان کننده 10

• 30 ml• 50 ml



•  کرم دورچشم سه کاره مای با عالئم ناشی از افزایش سن در ناحیه اطراف 
چشم مقابله نموده و با قدرت استحکام بخشی باال، چین و چروک و پـف و 

تیرگی پوست زیر چشم را بهبود می بخشد.
•   این محصول  در ترمیم آسیب های پوستی ناشی از آفتاب نقش داشـته و 

همچنین جهت کاهش چروک اطراف لب نیز به کار می رود.
•  استفاده منظم ازاین کرم باعث بهبود خشکی و زبری پوست صورت می شود.

روش مـصرف: قـبل از مـصرف برروی ساعد یا بازو تست شود و بعد از 24 ساعت، صـبح 

شـب مقـدار کـمی از کـرم دور چـشم )به انـدازه یک عـدس بـرای هر دو چشـم( در گـوشـه 

خارجی چشم قرار داده و به مدت یک الی دو دقیقه با ضربات بسیار مالیم پخش کنید.

کرم دور چشم سه کاره 

• Syn coll                    • MDI Complex                       :مواد موثره                         
•  Jojoba Oil                • Vit E                    • Vit A                                                         

• 15 ml



•  پیشگیری از پیری زودرس پوست اطراف چشم
•  محو چروک های ریز اطراف چشم و کاهش پف و تیرگی زیر چشم

•  نـرم کننده و مرطـوب کننده  اطـراف چـشم
•  پخش روان و جذب پوستی مناسب

•  توصیه برای خانم ها و آقایان باالی 35 سال
روش مصرف: قبل از مصرف برروی ساعد یا بازو تست شود و بعد از 24 ساعت، صبح و شب مقدار 

کمی از کـرم دور چشم )به انـدازه یک عدس برای هر دو چشم( در گـوشه خارجی چشم قرار داده و به 

مدت یک الی دو دقیقه با ضربات بسیار مالیم پخش کنید.

•  پیشگیری و رفع چین و چروک های پوستی
•  محافظت از DNA  و پیشگیری از پیری زودرس و تخریب سلولهای پوست

•  مناسب پوست های معمولی و خشک
•  مرطوب کنندگی و نرم کنندگی عالی و بهبود خشکی و زبری پوست

•  تقویت و استحکام پوست
•  بازگشت جوانی و شادابی پوست و بهبود روند بازسازی سلولهای پوست

روش مـصرف: قبل از مصرف بر روی ساعد یا بازو تست شود و بعد از 24 ساعت روی پوست تمیز 
صورت، دست و گردن شب ها قبل از خواب استفاده نمایید.

• Genistein                                  • Wheat germ                           :مواد موثره  
• Batyl Alcohol                     • Vit E                                  
• Hyaluronic Acid                • Cholesterol and Lanosterol Esters      
• Squalane                           • Sesame Oil                   

• Palmitoyl Tripeptide-5            • MDI Complex                 :مواد موثره  
• Genistein                                               • Vit E

کرم ضدچروک دور چشمکرم ضد چروک صورت

  • 50 ml  • 15 ml



•  پخش راحت روی پوست
•  بدون تحریک پوستی

بدون ایجاد حس چربی و چسبندگی  •
UVB و  UVA حاوی فیلترهای محافظ در مقابل  •

•  حاوی روغن جوجوبا جهت ایجاد نرمی و مرطوب  
کنندگی

•  دارای گواهینامه تست درماتولوژیکی

•  مرطوب کننده ی قوی بدون ایجاد حس چربی
•  بافت سبک و مناسب برای کودکان

•  نرم کننده و التیام بخش
•  جذب سریع 

•  حاوی شی باتر 100%  گیاهی و گلسیرین

• Jojoba Oil                                    : مواد موثره  

       

• Almond Oil        • glycerine          :مواد موثره  
• Shea Butter                      

مرطوب کننده کودک ضدآفتاب کودک

• 75 ml• 75 ml





ژل ضد جوش آنتی آکنهکرم ضد آفتاب آکنه الین     

•  SPF 30 و بدون رنگ و اسانس 
•  تعـدیل ترشح چربی پوست و متوقـف کننده سیکل 

باکتریایی مولد آکنه
•  تنظیم ترشح سبوم

Non-Comedogenic  •

روش مصرف: مصرف:بعد از 2 الی 3 ساعت استفاده تمدید شود.

•   ایـن محصـول برای کمک به درمان جـوش های پوستی 
مورد استفاده قرار می گیرد.

•  آنتی باکتریال و  ضد التهاب
•  کاهش تولید ملانین های سطح پوست

•   روشن کننده و لایه بردار
روش مصرف: پوست را با فوم آکنه الین شستشو داده،ژل آکنه الین 
را روی ضایعه زده،این محصول را روزی 1 الی 2 بـار بسته به شدت 

جوش ها بزنید، تاثیر این کرم بعد از 6 هفته مالحظه می شود. 

• Sebomine sb 12                        :مواد موثره
• Physical and Chemical Filter

• Azelaic Acid                                  :مواد موثره
• Beta White                 • Liquorice            
• Salicylic Acid                     • AHA         

• 50 ml• 15 ml



•  مناسب پوست های چرب جوش دار و مستعد جوش
•  فوم پاک کننده آکنه لاین دارای خواص پاک کنندگی و ضد میکروبی می باشد
•  بافت سبک این محصول، آلودگی و چربی پوست را بهتر و سریع تر می زداید
•  وجـود روغن جوجوبا در محصـول باعث مـی شود که پوست پس از شستشو 

دچار خشکی و کشیدگی نشود
•  عدم آلودگی محتویات محصول با توجه به بسته بندی کاملا محفوظ آن

روش مصرف:  کف حاصله از فوم را روی پوست تمیز و مرطوب ماساژداده و پس از مدت کوتاهی 

با آب ولرم آبکشی نمایید.

•  مناسب برای افـرادی که پوست صورتشان بر اثر دوره هـای درمانی شـدید  و 
طولانی مدت آکنه، خشک و کشیده و کم آب و ملتهب شده است.

•  برای افـرادی با پوست خشـک نیز به عنـوان یک مرطوب کننده قوی و موثر 
توصیه می گردد.

•   خاصیت ضد التهاب و ترمیم کننده و قدرت آنتی باکتریال قوی
•   تنظیم کننده ترشح چربی

•   عدم ایجاد کومدون
•   رطوبت دهنده بسیار مناسب

 Non-Comedogenic   •
روش مصرف: روی پوست تمیز 2 الی 3 بار در روز استفاده شود.

فوم شستشوی صورت آکنه الین

• Tea Tree Oil                    • Jojoba Oil                         :مواد موثره• Sebomine SB12                • Sodium PCA                             :مواد موثره                                        
• Linoleic Acid                      • Abisin  

کرم مرطـوب کننده آکنه الین

• 150 ml• 50 ml



•  مناسب انواع پوست به ویژه پوست های چرب 
و مستعد آکنه

•  قـابـلیت پـوشانندگی بالا بـا مـاندگاری بالا
•  در4 رنگ متنوع

•  فـاقد چربی

کرم پودر آکنه الین تیوبی و پمپی

• Sebomine SB12                      :مواد موثره
• Non-Comedogenic
• Pump 30 ml     Tube 35 ml





شامپو اویلومد)کنترل کننده چربی( شامپو فورتیمد)تقویتی ضد ریزش مو( شامپو تالگومد ) ضد شوره(

•  قابل استفاده جهت درمان شوره خشک و چرب
•  خاصیت ضد الـتهاب بـه واسـطه آلـفا بیـزابولول

•  خاصیت ضد قارچ به واسطه وجود پیروکتون اولامین و کلیمبازول
•  مرطوب کننده ملایم به واسطه پروتیئن هیدرولیز شـده ابـریشم

روش مصرف: هـفته ای 3 مرتبه حـدود 1 الی 2 دقـیقه روی سر بمـاند و سـپس 
آبکشی گردد. 

•  کـاهش دهنده و تنظیم کننده سـبوم بـه واسـطه وجود شوینده 
با قدرت پاک کنندگی بالا و ترکیبات موثر

روش مصرف: هفته ای 3 مرتبه حدود 1 الی 2 دقیقه روسر بماند و سپس آبکشی 
گردد.

•  شامپو فورتیمد برای افرادی که می خواهند موهای خود را تقویت 
کنند و کـسانی که کاشت مو انجام داده اند، طـراحی شده است.

•  تغذیه فولیکول های مو
•  دارا بودن ویتامین های ضروری برای رشد مو 

• حـاوی شـوینده مـلایـم که ایجاد محـیطی منـاسب برای رشـد مـو 
می کند.

• درخشان کننده و استحکام بخش موها

روش مصرف: قابل استفاده به صورت روزانه 

• Cilmbazole                    • Protein HSP        :مواد موثره
• Piroctone Olamine     • α-Bisabolol                                          

• Caffeine                  • Dexpanthenol           :مواد موثره
• Zinc+Cu+Mg             • Shitake                                

• Disodium Glotamate                                :مواد موثره         
• Zinc                                    • Cuprum                  

• 200 ml• 200 ml• 200 ml



تونیک گیاهی موی سر

•  طولانی تر شدن سیکل رشد  مو
•   بهبود تغذیه رشد مو

•   افزایش استحکام ریشه مو
•  دارای خواص  تـقویت کنندگی، ضد الـتهابی، آنتی ا کسیدانی، ضـد با کتری و... به 

واسطه وجود هفت عصاره گیاهـی،کافئین وبیوتین
•   دارای ترکیب کاملا   گیاهی و غیر شیمیایی

•   قابلیت اختلاط و سازگاری بالا محصولات موثر در درمان ریزش مو)مانند ماینوکسیدیل(
•   قابلیت استفاده به دو صورت پمپ اسپری و قطره چکانی

روش مصرف: روزی 1 الی 2 بار و هر بار 1 الی 2 میلی لیتر )معادل 6 بار اسپری یا 20 قطره ازمحلول(، 
ماساژ داده شود و حداقل 3 الی 4 ساعت از شستشوی مو خودداری نمایید

• Coffeine              • Herbal Extract              • Biotin           :مواد موثره         

• 100 ml



•  نرم کننده  قوی موها
•  مناسب برای انواع مو به خصوص موهای آسیب دیده، رنگ و دکلره شده و خشک

•  ایده آل برای صاف کردن مو  و درخشان کردن موها
•  دارای ترکیبات سیلیکونی و سـبک برای از بـین بردن وزمو ) بدون گـذاشتن هرگونه 

اثرچربی روی مو(
•  تسهیل شانه پذیری به خصوص در مورد موهای بلند و فر

•  قابلیت استفاده برای خانم ها و آقایان 
•  کمک به بهبود موخوره و جلوگیری از گره خوردگی مو

•  فاقد چربی

سرم ضد وز مو

• 80 ml



•  تغذیه، ترمیم و بازسازی موهای خشک و رنگ شده
•  حاوی روغن جوجوبا با خاصیت نرم کنندگی بالا

•   رفع ایجاد الکتریسیته ساکن مو و خشکی انـتهای مو
•   ایجاد لطافت در موها

روش مصرف: پـس از شامپو کـردن، ساقه موها را به ماسک آغشته نمائید و 
پس از 1 الی 5 دقیقه)با توجه به میزان نرم کنندگی مورد نیاز ، موهای خود را

آبکشی کنید( 

•  ترمیم ساقه مو بواسطه دارا بودن کراتین هیدرولیز شده
•  افـزایش استحکام مـو، رفـع الکتریسیته ساکن و خشکی 

انتهای مو
• مغذی برای موهای فر و وز با آسیب دیدگی بالا

روش مـصرف: پـس از شامپو کـردن، ساقه موها را به ماسک آغـشته نمائید 
و پـس از 1 الی 5 دقـیقـه )با تـوجه بـه میزان نـرم کنندگی مورد نیاز، مـوهای 

خـود راآبکشی کنید( 

•  احیاء کننده موهای خشک، آسیب دیده و رنگ شده
•  افزایش انعطاف پذیری و رطوبت موها 

•  رفع الکتریسته ساکن موها و خشکی انتهای مو

روش مصرف: پـس از شامپو کـردن، ساقه موها را به ماسک آغـشته نمائید 

و پس از 1 الی 5 دقیقه) با توجه به میزان نرم کنندگی مورد نیاز، موهای خود 

را آبکشی کنید(

ماسک  موی سر پروتئینه ماسک  موی سر کراتینه ماسک موی سرمحافظت کننده جوجوبا

• 150 ml• 150 ml• 150 ml
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