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سالـها تجربـه و دانـش روز اروپـا در زمیـنه مراقبـت از 
ونـاژ  البـراتوار  محققیـن  بخـش  الهـام  پوسـت 
اسـت. بـوده  االرو  محصـوالت  خلـق  در   Vonage

پیـشرفته  تحقیقـاتی  مـرکز  البـراتوار Vonage یک 
می باشد که در شهر آنــژه در جنوب کشور فرانسه قرار دارد.  
برند االرو در ژانویه 2007 در ایران فعالیت خود را آغاز 
 Dermocosmetic نمود. محصوالت این برند در طبقه
قرار گرفته و توسط متخصصین پوست و داروسازان تایید 
شده و توصیه می گردد. شعــار اصـلی این برنــد با عنوان 
"الهــام بخش زیبــایی" با الهــام از دو نمـاد اصـلی 

شهر آنــژه نامگذاری شـده است. 
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Oily & Acne Prone Skin

• AKNE FOAM – Fresh Balancing Foam
• AKNE WASH – Face Cleansing Gel
• AKNE CLEANSER – Fresh Balancing Toner
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فوم فرش باالنسینگ- آکنه فوم

این شوینده فاقد صابون و فاقد الکل، دارای بافتی بسیار دلپذیر است و مناسب استفاده روزانه می باشد. 
این فوم حاوی اسید سالیسیلیک می باشد که به واسطه آن به رفع انسداد منافذ بسته شده کمک 
کمپلکس  آورد. همچنین  می  فراهم  پوست  برای  را  ماندگاری  تازگی  و  تمیزی  و حس  نماید  می 
مرطوب کننده مؤثری که در آن استفاده شده به حفظ رطوبت پوست و عدم بروز حس خشکی پس 

از شستشو کمک می نماید.

 سالیسیلیک اسید: آنتی باکتریال، ضد آکنه، الیه بردار مالیم
 کمپلکس پروتئین هیدرولیز شده سویا: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، مغذی پوست

150 ml

AKNE FOAM – Fresh Balancing Foam

This ultra-exhilarating soap and alcohol-free formula is suitable for 
daily use. Enriched with Salicylic Acid unplugs blocked pores, provides 
an invigorating surge of clean for long-lasting fresh feeling. Contains a 
moisture-rich complex and preserves moisture and prevents dry skin after 
cleansing.

 Salicylic Acid: Antibacterial, Anti-Acne, Keratolytic
 Glyco-Soy Complex: Skin conditioning, Humectant, Skin protective
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تونر فرش باالنسینگ- آکنه کلینزر

این تونر پاک کننده پوست صورت مناسب استفاده روزانه می باشد. بهترین مواد مؤثره و عصاره های 
مختلف را به کار گرفته تا پوست را به خوبی پاکسازی نماید و در عین حال با آبرسانی و تغذیه پوست 
به نرم و با طراوت ماندن آن کمک نماید. پس از استفاده از آن، پوست احساس تمیزی و شادابی کرده 

و عاری از هر گونه آلودگی مسدود کننده منافذ خواهد شد.  احتیاج به آبکشی ندارد.

 سالیسیلیک اسید: آنتی باکتریال، ضد آکنه، الیه بردار مالیم
 زینک گلوکونات: ضد التهاب، تنظیم کننده ترشح چربی پوست، تقویت کننده سد دفاعی پوست

 عصاره دانه های گیاه کاسیا آنگوستیفولیا: رطوبت رسانی طوالنی اثر، ضد التهاب
 عصاره برگ های گیاه جینکو بیلوبا: آنتی اکسیدان، ضد التهاب

 عصاره میوه گریپ فروت: آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال 

AKNE CLEANSER – Fresh Balancing Toner

This purifying cleansing lotion is suitable for daily use. Offers the ideal 
blend of active ingredients and extracts to gently cleanse, refresh and  
moisturize the skin, leaving it soft, smooth and free of pore-clogging       
residue. No need to rinse.

 Salicylic Acid: Antibacterial, Anti-Acne, Keratolytic
 Zinc Gluconate: Anti-Inflammatory, Sebum Regulator, Skin Barrier  

  Strengthening
 Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide: Skin Conditioning, Long 

   Lasting Hydration, Anti-Inflammatory
 Ginkgo Biloba Leaf Extract: Antioxidant, Anti-Inflammatory
 Grapefruit Extract: Antioxidant, Antibacterial

200 ml
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ژل شستشوی صورت آکنه واش

این محصول شوینده از لحاظ درماتولوژیکی تست و تایید شده و مناسب شستشوی روزانه پوست 
است. این شوینده بافت ژلی دارد و حاوی مواد مؤثره ای است که در کنار شستشو و پاکسازی پوست       
می تواند ترشح بیش از حد چربی پوست را تنظیم نماید. فرموالسین غیر-کومدون زای این شوینده به 
پاکسازی عمیق منافذ و باز شدن منافذ مسدود شده و پیشگیری از بروز آکنه کمک می کند. همچنین 
مواد مؤثره آبرسان و ضدالتهاب از بروز حس خشکی ناخوشایند پس از شستشو جلوگیری می نمایند. 

پس از استفاده پوست تمیز و عاری از هر نوع آلودگی و چربی می گردد. 

 سالیسیلیک اسید: آنتی باکتریال، ضد آکنه، الیه بردار مالیم
 اولئونولیک اسید: آنتی باکتریال، ضد آکنه، تنظیم کننده ترشح چربی پوست

 نور دی هیدرو-گوایارتیک اسید: ضد التهاب، تنظیم کننده رشد و تقسیم سلول های پوست

150 ml

AKNE WASH – Face Cleansing Gel

It’s a dermatologically-tested cleanser suitable for daily use. This gel         
texture formula is enriched with cleansing ingredients which permit to 
clean, purify the skin, and reduce hyper seborrhea. Non-comedogenic  
formula gently cleanses deep down in order to unclog pores and prevent 
skin pimples. Special skin soothers help prevent irritation and over-drying. 
Skin is left clean, residue-free and oil-free.

 Salicylic Acid: Antibacterial, Anti-Acne, Keratolytic
 Oleanolic Acid: Antibacterial, Anti-Acne, Sebum Regulator
 Nordihydroguaiaretic Acid: Anti-Inflammatory, Cell Growth Regulator
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Normal to Dry Skin

• Comforting & Revitalizing Foam
• Comforting & Revitalizing Toner
• Pro-Vitamin B5 Moisturizing Cream
• Hydrating & Repairing Lip Balm
• Bi-Phase Eye Make-Up Remover
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فوم کامفورتینگ

این شوینده سبِک فاقد صابون و فاقد الکل، دارای بافتی بسیار دلپذیر است و مناسب استفاده روزانه 
می باشد. این فوم غنی از عصاره گل پنیرک بوده و با مالیمت پوست را تمیز می نماید، آلودگی های 
آن را می زداید و حس دلپذیر طراوت و سالمتی از خود برجای می گذارد. رطوبت پوست را حفظ 
کرده و از بروز حس خشکی بعد از شستشو پیشگیری می نماید. این فوم برای پاک کردن آرایش 

نیز بسیار مناسب می باشد.

 عصاره گل پنیرک صحرائی: ضد التهاب و آرامش بخش پوست، آنتی اکسیدان
 کپریلیل گلیکول: آبرسان و نرم کننده پوست

 کوکو بتائین: شوینده مالیم

150 ml

Comforting & Revitalizing Foam

This light, soap and Alcohol-free facial foaming cleanser is suitable for    
daily use. Enriched with unique Mallow extract, it gently cleanses skin and 
eliminates impurities leaving the skin a pleasant feeling of freshness and 
well-being. Preserving moisture, it prevents skin dryness after cleaning 
and it is suitable for removing make up.

 Mallow Flower Extract: Anti-Inflammatory, Soothing, 
   Antioxidant
 Caprylyl Glycol: Moisturizer, Humectant, Smoother
 Coco-Betaine: Amphoteric Surfactant
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تونر کامفورتینگ

فاقد  الکل،  فاقد  االرو  کامفورتینگ  تونر  است.  روزانه  استفاده  مناسب  پوست  کننده  پاک  تونر  این 
صابون و غنی از مجموعه ای از عصاره های گیاهی می باشد. با مالیمت هرگونه اثر از آلودگی و یا 
باز می گرداند.  را به آن  از روی صورت پاک نموده و شادابی و شفافیت طبیعی پوست  را  آرایش 
رطوبت پوست را حفظ کرده و از بروز حس خشکی بعد از شستشو پیشگیری می نماید. احتیاج به 

آبکشی ندارد.

 پروتئین هیدرولیز شده سویا: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، مغذی پوست 
 پانتنول: آبرسان، تقویت کننده سد دفاعی پوست، فعال کننده ساخت کالژن

 عصاره میوه هلو: آبرسان و نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان، بازسازی کننده پوست
 عصاره گل "گل گندم": ضد التهاب، قابض منافذ

200 ml

200 ml

Comforting & Revitalizing Toner

This purifying cleansing lotion is suitable for daily use. Enriched with a 
cocktail of natural extracts, this Alcohol and Soap-free toner gently re-
moves any last traces of make-up and impurities while rebalancing and 
reviving skin’s natural radiance. Preserving moisture it prevents skin dry-
ness after cleaning. No need to rinse off.

 Hydrolyzed Soy Protein: Skin conditioning, Humectant, Skin protective
 Panthenol: Humectant, Skin Barrier Strengthening, Collagen Booster
 Peach Fruit Extract: Skin conditioning, Moisturizing,    

  Antioxidant, Regenerating
 Cornflower Flower Extract: Anti-Inflammatory and 

  Astringent
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B5 کرم مرطوب کننده حاوی پرو-ویتامین

این کرم مرطوب کننده به سرعت کمبود آب پوست را جبران نموده و با انواع مواد مغذی و ویتامین ها 
پوست را تغذیه می نماید. این محصول غیر حساسیت زا بوده و بازسازی سلولی را در پوست فعال 
می نماید و به این ترتیب از پوست در برابر عوامل مضر محیطی )آلودگی، اشعه فرابنفش، رادیکال های 
آزاد و ...( محافظت می کند. از خود حس چربی و چسبندگی باقی نمی گذارد و به پوست شادابی 

و شفافیت می بخشد.
 پروـ ویتامین B5 )پانتنول(: آبرسان، تقویت کننده سد دفاعی پوست، فعال کننده ساخت کالژن

 روغن آرگان: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
 عصاره دانه سویا: آبرسان و نرم کننده پوست، مغذی پوست

 شی باتر: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست

50 ml

Pro-Vitamin B5 Moisturizing Cream

This excellent moisturiser cream instantly quenches the skin’s thirst,        
delivers moisture and nourishes the skin perfectly with vitamins and          
nutrients. Non-irritant formula stimulates the cellular regeneration and    
protects it from environmental factors (pollution, UV rays, free radicals and 
others). Leaves no sticky residue and keeps it looking healthy, younger 
and more vibrant.

 Pro-Vitamin B5: Humectant, Skin Barrier Strengthening, Collagen Booster
 Argan Oil: Emollient, Antioxidant
 Soja Extract: Skin conditioning, Humectant, Skin protective
 Shea Butter: Emollient, Antioxidant
 Vitamin E: Antioxidant, Skin conditioning, Skin protector
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بالم لب مرطوب کننده و ترمیم کننده

این بالم لب کرمی و با قوام پوست خشک لب را مرطوب، تغذیه و محافظت می نماید. این محصول 
آسیب های ناشی از سرما، آفتاب، باد و یا سایش را تسکین داده و ترمیم می نماید.

 شی باتر: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست

 پروـ ویتامین B5 )پانتنول(: آبرسان، تقویت کننده سد دفاعی پوست، فعال کننده ساخت کالژن
 بیزابولول: مرطوب کننده، ضد التهاب و آرامش بخش پوست

3.75 gr

Hydrating & Repairing Lip Balm

Ideal for dehydrated and chapped lips.This rich and creamy lip balm     
nourishes and protects dry lips. It soothes and repairs the damage caused 
by cold, sun, wind and friction.

 Shea Butter: Emollient, Anti-oxidant, Skin regenerator
 Vitamin E: Skin-Conditioning, Antioxidant
 Pro-Vitamin B5: Humectant, Skin Barrier Strengthening
 Bisabolol: Skin Conditioning, Soothing, Anti-Inflammatory
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آرایش چشم پاک کن دو فاز

این محلول دو فازی به طور مؤثر اما با مالیمت نواحی حساس دور چشم را پاک می نماید و هر گونه 
اثر از آرایش را، حتی اگر ضد آب باشد از بین می برد. این پاک کننده پوست را آبرسانی و تغذیه 

کرده، و به کاهش حلقه های تیره ناحیه دورچشم کمک می نماید. 

 عصاره بابونه : آنتی اکسیدان، ضد التهاب، آنتی باکتریال
 پروـ ویتامین B5 )پانتنول(: آبرسان، تقویت کننده سد دفاعی پوست، فعال کننده ساخت کالژن

 پروپیلن گلیکول: مرطوب کننده و نرم کننده پوست

125 ml

Bi-Phase Eye Make-Up Remover

Bi-phasic formula cleanses gently and effectively the sensitive area 
around the eye and allows removal of all traces of make-up, even if it is                 
waterproof. It hydrates, nourishes and smoothes the skin while decreasing 
the appearance of dark circles around the eye area.

 Camomile extract: Anti-Oxidant, Anti-Inflammatory, Anti-Bacterial
 Pro-Vitamin B5: Humectant, Skin Barrier Strengthening, Collagen Booster
 Propylene glycol: Moisturizer, Humectant, Smoother





UV

SUN CARE
• OIL-FREE SUNSCREENS  SPF 50+
• ALL SKIN SUNSCREENS  SPF 50+
• OIL-FREE FOUNDATION SUNSCREENS SPF 30
• ALL SKIN FOUNDATION SUNSCREENS SPF 25
• SPOT SOLUTION SUNSCREEN  SPF 50+
• WETFORCE SUNSCREEN FLUID SPF 50+
• PHYSICAL SUNSCREEN FLUID SPF 30
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 SPF 50+ ضد آفتاب فاقد چربی

این کرم ضد آفتاب بواسطه ی فیلترهای پیشرفته اشعه UVA و UVB به طور موثر از پوست در برابر 
اشعه های آفتاب محافظت می نماید. این کرم حاوی سبومین می باشد که این ماده با متعادل سازی 
ترشح سبوم و کاهش رشد باکتری های  پوست، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز آکنه ایفا می نماید.

UV فیلترهای فیزیکی و شیمیایی اشعه 
 سبومین: آنتی باکتریال و تنظیم کننده ترشح سبوم

بژ طبیعی  |  بژ روشن  |  بی رنگ

40 ml

OIL-FREE SUNSCREENS  SPF 50+

Protects skin effectively against sun rays with advanced UVA and UVB 
filters. It contains Sebomine™, effective in preventing Acne by balancing 
sebum composition and reducing bacteria proliferation.

 Physical and Chemical UV Filters
 Sebomine™: Anti-Bacterial and Sebum Regulator
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 SPF 50+ ضد آفتاب انواع پوست

این کرم ضد آفتاب بواسطه ی فیلترهای پیشرفته اشعه UVA و UVB به طور موثر از پوست در 
برابر اشعه های آفتاب محافظت می نماید. این کرم حاوی عوامل فعال آبرسان است تا آب موجود در 

پوست حفظ گردد. همچنین به واسطه درماکسیل دارای اثر ضدچروکی قوی نیز می باشد.

UV فیلترهای فیزیکی و شیمیایی اشعه 
 درماکسیل: ماده فعال ضد چروک

بژ طبیعی  |  بژ روشن  |  بی رنگ

50 ml

ALL SKIN SUNSCREENS  SPF 50+

Protects skin effectively against sun rays with advanced UVA and UVB 
filters. It contains active moisturizing agent to preserve skin water 
content and creates strong anti-wrinkle effect by employing Dermaxyl®

 Physical and Chemical UV Filters 
 Dermaxyl: Anti-Aging Factor
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 SPF 30 ضد آفتاب کرم پودری فاقد چربی

این کرم ضد آفتاب بواسطه ی فیلترهای پیشرفته اشعه UVA و UVB به طور موثر از پوست در 
برابر اشعه های آفتاب محافظت می نماید. این ضد آفتاب محصولی فاقد چربی و دارای اثر تنظیم 
ترشح سبوم و مات کنندگی می باشد. مقاومت در برابر آب و ماندگاری باالیی دارد و پوششی معادل 

یک کرم پودر ارائه می دهد.

 کمپلکس حاوی سیلیکون: حس ابریشمی و غیر چرب ایجاد می نماید
UV فیلترهای فیزیکی و شیمیایی اشعه 

 سالیسیلیک اسید: آنتی باکتریال، ضد آکنه، الیه بردار مالیم

 بژ طبیعی  |  بژ روشن  

40 ml

OIL-FREE FOUNDATION SUNSCREENS SPF 30

Protects skin effectively against sun rays with advanced UVA and 
UVB filters. It’s an oil-free, mattifying and sebum regulator skin care.         
Water-resistant and long lasting sunscreen has high coverage equal to 
foundation coverage.

 Silicone Based Complex: Providing velvety and non-greasy feel
 Physical and Chemical UV Filters
 Salicylic Acid: Antibacterial, Anti-acne, Keratolytic
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 SPF 25 ضد آفتاب کرم پودری انواع پوست

این کرم ضد آفتاب بواسطه ی فیلترهای پیشرفته اشعه UVA و UVB به طور موثر از پوست در 
برابر اشعه های آفتاب محافظت می نماید. بافت سیلیکونی این محصول حس ابریشمی به پوست  
می بخشد. این ضد آفتاب مقاومت در برابر آب و ماندگاری باالیی دارد و پوششی معادل یک کرم 

پودر ارائه می دهد.

UV فیلترهای فیزیکی و شیمیایی ضد اشعه 
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست

 هیالورونیک اسید: آبرسان، مرطوب کننده و نرم کننده پوست

بژ طبیعی  |  بژ روشن  

40 ml

ALL SKIN FOUNDATION SUNSCREENS SPF 25

Protects skin effectively against sun rays with advanced UVA and UVB     
filters. Its silicone texture gives silky feeling to the skin. 
Water-resistant and long lasting sunscreen, has high coverage equal to 
foundation coverage.

 Physical and Chemical UV Filters
 Vitamin E: Skin-Conditioning, Antioxidant
 Hyaluronic Acid: Humectant, Moisturising, Skin conditioning
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 SPF 50+ ضد آفتاب ضد لک اسپات سولوشن

این کرم جهت کمک به محو شدن لک ها و ناهماهنگی های رنگی و جلوگیری از پیدایش لک های 
آینده طراحی شده است. این محصول نه تنها از پوست های حساس در برابر اثرات مضر اشعه های 
فرابنفش محافظت می نماید، بلکه به واسطه مواد فعالش به کمرنگ شدن و برطرف شدن ضایعات 

لکی پوست کمک می نماید.

 بلیدس: عامل روشن کننده پوست
 نئوترازن: عامل ضدالتهاب قوی

UV فیلترهای فیزیکی و شیمیایی ضد 

40 ml

SPOT SOLUTION SUNSCREEN  SPF 50+

It’s perfectly formulated to help fade the appearance of uneven 
pigmentation and minimizes future spots. Not only does this 
product protect sensitive skin from detrimental effects of UV rays but 
it also helps fade hyper pigmented spots away through its effective 
ingredients.

 Belides ™: Skin-Lightening Agent
 Neutrazen ™: Anti-Redness and Soothing Agent
 Physical and Chemical UV Filters
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 Bellis" نام تجــاری یک ماده ضد لک گیــاهی نــوظهـور است که از شکوفه های گل BELIDES
Perennis" یا گل مروارید بدست می آید. عصاره این گل سرشار از عوامل فعالی همچون ساپونین ها، پلی 
فنول ها و پلی ساکاریدهایی است که هر کدام از آنها اثرات مهمی در علم داروسازی گیاهی دارند. 

بلیدس اثر قدرتمندی در پیشگیری از تولید مالنین از خود نشان داده است. تحقیقات نشان می دهد 
که بلیدس در مراحل مختلف تولید مالنین و توزیع آن در سطح پوست اثر می گذارد: 

 مهار فعالیت آنزیم تیروزیناز
 جلوگیری از تولید آنزیم تیروزیناز

MSH-و آلفا ET-1 کاهش واسطه های شیمیایی آغاز کننده فرآیند مالنین سازی مانند 
 جلوگیری از انتقال مالنوزوم ها به سطح پوست

حاصل این فعالیت ها منجر به اثر روشن و یکدست کنندگی قابل توجهی در رنگ پوست در مواردی 
مانند لک های ناشی از آفتاب، کک و مک و لک های ناشی از پیری پوست می گردد. 

نتایج یک مطالعه مقایسه ای بین بلیدس و آربوتین نشان داده است که بلیدس در مهار تولید مالنین 
تا دو برابر قوی تر از آربوتین عمل کرده است:

Reduction of Melanin formation. Belides is leading 
to significantly less melanin production than Arbutin   
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WetForce فلوئید ضدآفتاب

 UVB و UVA االرو، با بهره گیری از سیستم سینرژیک فیلترهای ”WetForce“ فلوئید ضدآفتاب
ارمغان  به  برای شما  آفتاب  برابر اشعه های فرابنفش  در   SPF 50+ با الطیف  ، محافظتی وسیع 
العاده سبک و جذبی سریع دارد و به واسطه مواد مؤثره  بافتی فوق  می آورد. این ضد آفتاب 

رطوبت رسان طبیعی خود، حس خنکی و آبرسانی طوالنی مدتی به پوست می بخشد.
 سیستم سینرژیک فیلترهای UVA و UVB : محافظت وسیع الطیف در برابر اشعه های فرابنفش 

آفتاب 
 کمپلکس سبوم رگوالتور: تنظیم کننده ترشح چربی پوست

WetForce Sunscreen Fluid SPF 50+

ELLARO “WetForce” Sunscreen Fluid, formulated with the synergic UVA/
UVB filtering system, provides broad spectrum protection with SPF 50+ 
and helps defend against UV rays. This sunscreen has a lightweight and 
fast-absorbing texture. It helps restore the skin’s barrier and provides 
long-lasting hydration and refreshing feel by natural deep moisture emul-
sifier.
 Synergic UVA/UVB filtering system: Broad-spectrum protection against 

  UV radiation 
 Sebum controlling complex: Regulates sebum secretion of the skin

50 ml
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فلوئید ضد آفتاب فیزیکال 

فلوئید ضد آفتاب فیزیکال االرو، با بافتی سبک و دلپذیر و محافظت وسیع الطیف در برابر اشعه های 
با پوست حساس می باشد. بافت سبک این ضد آفتاب به سرعت و بدون  افراد  فرابنفش، مناسب 
برجای گذاشتن حس چربی جذب می گردد. این فلوئید ضمن تشکیل یک الیه ی حفاظتی نامرئی، 

برای انواع رنگ پوست مناسب بوده و همچنین استفاده از آن در ناحیه ی دورچشم بالمانع است.

 سیستم سینرژیک فیلترهای UVA و UVB : محافظت وسیع الطیف در برابر اشعه های فرابنفش آفتاب  
 عصاره ریشه شیرین بیان: ضد التهاب وضد قرمزی پوست

Physical Sunscreen Fluid SPF 30

ELLARO “Physical” Sunscreen Fluid with its ultra-light formula pro-
vides broad spectrum defense from UVA and UVB rays for even the 
most sensitive skins. This sunscreen has a lightweight and fast-ab-
sorbing texture. Its Invisible Shield System forms a protective veil 
which is virtually invisible on all skin tones and also safe enough to 
use around the eyes area.

 Synergic UVA/UVB filtering system: Broad-spectrum protection against 
  UV radiation 
 Licorice root extract: Anti-inflammatory and Anti-redness

50 ml
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Anti Age

• Vitamin C Revitalizing Cream
• Anti-Wrinkle Eye Contour Cream
• Youth Preserving Hydra Serum+
• Youth Preserving Hydra Cream
• Anti-Aging Eye Contour Cream
• Age Recovery Lifting Serum+
• Age Recovery Lifting Cream
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50 ml

کرم حافظ جوانی یوس هیدرا

این محصول مورد تایید متخصصین پوست و مناسب افراد بین 25 تا 35 سال می باشد. کرم یوس هیدرای االرو 
روند شکل گیری چروک ها و دیگر نشانه های افزایش سن را  به تعویق می اندازد. پپتید ضد چروک 

به کار رفته در آن، عمق چروک های ناشی از حرکات صورت را کاهش می دهد. 
این کرم بافت سبکی دارد و به واسطه ماده کالژن ساز و مجموعه ای از روغن های مغذی و  نرم کننده که در 
آن به کار رفته است، ظاهر پوست را بهبود داده و در نرمی، بهبود خاصیت کشسانی و قوام آن مؤثر 

واقع می شود.

 آرجیرالین: پپتیدی ضدچروک با عملکرد شبه بوتاکس
 عصاره سویا حاوی جنیستئین: جنیستئین جزء ایزوفالون های سویا می باشد و دارای اثر فعال کنندگی   

  کالژن سازی است. 
 روغن دانه کنجد: مرطوب و نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان

E روغن جوانه گندم: مرطوب و نرم کننده پوست، سرشار از اسیدهای چرب ضروری پوست و ویتامین 

Youth Preserving Hydra Cream

It’s a dermatologist recommended product suitable for ages 25-35. 
Youth preserving hydra cream reduces wrinkle development and other 
signs of skin aging. Anti-wrinkle peptide reduces the depth of wrinkles 
caused by the contraction of muscles of facial expression. This Light 
texture cream containing powerful collagen booster and nourishing 
combination of emollient oils hydrates and improves the appearance 
of the skin by contributing to skin softness, enhanced flexibility, and 
smoothness.

 Argireline: Botox-like Anti-wrinkle peptide 
 Genistein (Liposomic Soy Isoflavones) : Effective Collagen Booster 
 Sesame Seed Oil: Emollient, Skin conditioning, Anti-oxidant
 Wheat Germ Oil: Emollient, Skin conditioning, Rich in essential fatty      

  acids and vitamin E
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سرم حافظ جوانی یوس هیدرا

این محصول مورد تایید متخصصین پوست و مناسب افراد بین 25 تا 35 سال می باشد. دارای درصد 
باالیی از مواد فعال بوده و روند بوجود آمدن چروک ها را به تعویق می اندازد. خصوصاً بر کاهش 

خطوط و چروک های ناشی از حرکات صورت مانند چروک های پیشانی و یا ناحیه دورچشم اثر 
می گذارد. این سرم دارای بافت سبکی است که به سرعت جذب پوست می شود و باعث می شود 
مواد مؤثره ارزشمند آن به راحتی به عمق پوست نفوذ کند بدون آنکه هیچ اثر چربی از خود باقی 

بگذارد.
 

 آرجیرالین: پپتیدی ضدچروک با عملکرد شبه بوتاکس
 عصاره سویـا حاوی جنیستئین: جنیستئین جزء ایزوفالون های سویــا می باشـد و دارای اثر فعال کنندگی 

  کالژن سازی است. 

30 ml

Youth Preserving Hydra Serum+

It’s a dermatologist recommended product suitable for ages 25-35. The 
highly-concentrated formula reduces wrinkle development and other signs 
of skin aging. It smoothes wrinkles caused by facial movements especially 
around the eyes and forehead. This thin, light texture serum is absorbed 
quickly and allows the excellent ingredients to sink in deeply without      
leaving oily residues on top of the skin.

 Argireline: Botox-like Anti-wrinkle peptide 
 Genistein (Liposomic Soy Isoflavones) : Effective Collagen Booster
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20 ml

کرم ـ ژل دورچشم آنتی رینکل

این محصول فرموالسیونی اختصاصی جهت قوام دهی پوست دارد که کمک می کند پوست جوانی و 
شادابی ذاتی اش را بازیابد. این کرم غنی شده با روغن آرگان و شی باتر، پوست را به خوبی آبرسانی 
کرده و از پوست در برابر عوامل مضر محیطی که منجر به پیری زودرس می شوند محافظت می نماید.

 کافئین: فعال کننده گردش خون مویرگی، کاهش پف و حلقه های تیره دورچشم
 ماتریکسیل: پپتید ضد چروک بسیار قوی که بر بازسازی سلولی اثر می گذارد

 روغن آرگان: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
 شی باتر: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان

 ویتامین E : آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست

Anti-Wrinkle Eye Contour Cream

An exclusive formula for the eye contour with an extra firming effect 
that  allows the skin to regain its natural youth and vitality. Enriched with             
Argan oil and Shea butter, this cream moisturizes and protects skin 
perfectly against the effects of aging and environmental factors.

 Caffeine: Microcirculation activator, Puffy eyes and dark rings reducer
 Matrixyl™: Powerful anti-wrinkle peptide acting on skin extracellular  

  renewing
 Argan Oil: Emollient, Anti-oxidant
 Shea Butter: Emollient, Anti-oxidant, Skin regenerator
 Vitamin E: Antioxidant, Skin conditioning, Skin protector
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  Matrixyl  3000 -44.9 -37 -15.1 -18.5 -14.4 -16.6

Placebo 4.3 -9.6 -3.2 -8.7 1.4 4.2

(In vivo study, 28 female 25 to 35 years old, 8 week period)
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C کرم شاداب کننده و احیا کننده ویتامین

این کرم شاداب کننده، انرژی و شفافیت را به پوست باز می گرداند. غنی از آنتی اکسیدان ارزشمند 
ویتامین C و دیگر مواد مؤثره بازسازی و احیا کننده پوست است که قوام و االستیسیته پوست را 
بهبود می دهند. این محصول همچنان خاصیت روشن و شفاف کنندگی چشمگیری داشته و پوست 
را عمیقاً تغذیه و مرطوب می کند و به طور همزمان سیستم دفاعی پوست را نیز در برابر عوامل 

مضر محیطی و شکل گیری نشانه های پیری پوست تقویت می کند.

 ویتامین C: شکل پایدار ویتامین C، آنتی اکسیدان، روشن کننده پوست
 رتینول: شکل پایدار ویتامین A، ضد چروک، احیا کننده پوست

 شی باتر: نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
 لسیتین: مرطوب کننده طبیعی، ترمیم کننده و نرم کننده پوست

50 ml

Vitamin C Revitalizing Cream

Revitalizing cream recharges skin energy and revives a healthy glow. This 
rich creamy texture formula enriched with exceptional antioxidant vitamin 
C along with revitalizing and reconstructing ingredients improves skin 
firmness and elasticity. It is an excellent lightening and brightening cream 
which nourishes and moisturizes the skin intensively, while fortifying its 
defenses against environmental stress and the visible signs of aging.

 Vitamin C: Stable and water-soluble form of Vitamin C, Anti-Oxidant, 
  Lightening
 Retinol: Stabilized Vitamin A, Anti-Aging, Revitalizing
 Shea Butter: Emollient, Anti-oxidant, Skin regenerator
 Lecithin: Natural Moisturizing Factor (NMF), Repairing Ingredient,      

  Emollient
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کرم دورچشم آنتی ایجینگ

این کرم دورچشم مغذی و مرطوب کننده، به سرعت در پوست جذب می گردد بدون آنکه حس 
چربی از خود به جای بگذارد و اثر لیفتینگ آنی به پوست می بخشد. سرشار از عصاره های مفید 
گیاهی و غیر حساست زا بوده و با اثر کششی که بر پوست اعمال می کند ظاهر آن را شاداب نگه داشته 

و از افتادگی پوست پیشگیری می کند. 

 لیفت اِسنس: پلی ساکارید طبیعی لیفت کننده پوست
 پپتید سولوشن: محلول سرشار از پپتید های فعال کننده ساخت کالژن و بهبود دهنده خاصیت 

  کشسانی پوست
 عصاره هاماملیس)ویچ هازل(: قابض، سفت کننده مویرگ ها و بهبود دهنده گردش خون، قوام 

  دهنده پوست 
 عصاره گل کاالندوال: ضد التهاب، آنتی اکسیدان، بازسازی کننده پوست
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست

20 ml

Anti-Aging Eye Contour Cream

An exclusive formula that penetrates quickly with immediate lifting effect. 
This extra nourishing and moisturizing cream is quickly absorbed without 
greasy feeling. Non Irritant, enriched with vegetable extracts, this cream 
provides a lifting effect and prolongs the youthful appearance by fighting 
skin slackening.

 Liftessence™: Natural lifting polysaccharides
 Peptide Solution: Collagen synthesis stimulator and skin elasticity           

  improving agent
 Witch Hazel Extract: Astringent, vasoconstrictive and skin firming
 Calendula Extract: Anti-inflammatory, antioxidant and skin regenerative
 Vitamin E: Antioxidant, Skin Conditioning
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سرم ضد چروک ایج ریکاوری

این محصول مورد تایید متخصصین پوست و مناسب افراد بین 35 تا 45 سال می باشد. دارای درصد 
باالیی از مواد فعال بوده و به واسطه آبرسانی کافی به پوست و تحریک ساخت کالژن به بهبود خطوط 
و چروک کمک می نماید. این سرم دارای بافت سبکی است که به سرعت جذب پوست می شود و باعث 
می شود مواد مؤثره ارزشمند آن به راحتی به عمق پوست نفوذ کنند بدون آنکه هیچ اثر چربی از 

خود باقی بگذارد.

 ماتریکسیل : پپتید ضدچروک قوی که بر ساخت 6 پروتئین ضروری پوست تأثیر می گذارد.
 لیفت اِسنس: پلی ساکارید طبیعی لیفت کننده پوست

30 ml

Age Recovery Lifting Serum+

It’s a dermatologist recommended product suitable for ages 35-45. 
This lightweight, highly concentrated serum intensely corrects fine lines 
and wrinkles by supplying skin with necessary moisture and increasing           
collagen synthesis. The light texture lifting and firming serum is quickly 
absorbed and allows the excellent ingredients to sink in deeply without 
leaving oily residues on top of the skin.

  Matrixyl™: Powerful anti-wrinkle peptide acting on 6 skin  rebuilding essentials
 Liftessence™: Natural lifting polysaccharides
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کرم ضد چروک ایج ریکاوری

این محصـول مورد تایید متخصصین پوست و منـاسب افــراد بین 35 تا 45 سال می بـاشد. آزمایش 
های کلینیکال نشان داده اند که این محصول به طور مشهودی خطوط و چروک و دیگر نشانه های 
پیری پوست را کاهش می دهد. این کرم مغذی و آبرسان به واسطه آبرسانی کافی به پوست و تحریک 
ساخت کالژن منجر به بهبود قوام و استحکام پوست می شود. همچنین حاوی مواد نرم کننده بسیار 

مؤثر است که توانایی باالی آنها در حفظ آب پوست، به شادابی و سالمت پوست کمک می کند. 

 ماتریکسیل : پپتید ضدچروک قوی که بر ساخت 6 پروتئین ضروری پوست تأثیر می گذارد.
 لیفت اِسنس: پلی ساکارید طبیعی لیفت کننده پوست

 روغن دانه کنجد: مرطوب و نرم کننده پوست، آنتی اکسیدان
E روغن جوانه گندم: مرطوب و نرم کننده پوست، سرشار از اسیدهای چرب ضروری پوست و ویتامین 

50 ml

Age Recovery Lifting Cream

It’s a dermatologist recommended product suitable for ages 35-45. 
This cream is clinically proven to visibly reduce the appearance of 
fine lines, wrinkles and other signs of aging. This moisturizing and 
nourishing cream improves skin firmness and tonicity by supplying 
skin with moisture needed and increasing collagen synthesis. This 
anti-aging cream contains highly functional skin softening emollient whose 
exceptional moisture binding properties help to maintain the skin in a 
healthy and supple condition.
 Matrixyl™: Powerful anti-wrinkle peptide acting on 6 skin rebuilding essentials
 Liftessence™: Natural lifting polysaccharides
 Sesame Seed Oil: Emollient, Skin conditioning, Anti-oxidant
 Wheat Germ Oil: Emollient, Skin conditioning, Rich in essential fatty 

  acids and vitamin E
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Variation of parameters compared to T0 (%)
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Water Theraphy

• WATER BOOSTER FLUID 
• WATER BOOSTER CREAM
• WATER BOOSTER EYE SERUM 
• WATER BOOSTER HAND CREAM 
• WATER BOOSTER BODY LOTION 
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فلوئید واتر بوستر االرو 

فلوئید واتر بوستر االرو یک مرطوب کننده ی فوق العاده سبک است که با بهره گیری از عوامل کنترل 
کننده ترشح چربی، رطوبت مورد نیاز پوست را بدون برجای گذاشتن حس چسبندگی یا براقیت 
ناخوشایند تأمین می نماید. این محصول به جهت حس مات و یکدستی که به پوست می بخشد، 

ایده آل استفاده زیر آرایش می باشد.

 پنتاویتین: مرطوب کننده قوی پوست
 اورمات: تنظیم کننده ترشح چربی پوست، کوچک کننده منافذ پوست

Water Booster Fluid 

Ellaro Water Booster Fluid is an ultra-light moisturizer that provides 
optimal hydration for fresh, soft skin without undesirable shine or dry-
ness through its special oil-balancing system. Leaving no sticky resi-
due, it primes the skin for even and smooth apply of make-up.

 Pentavitin: Strong moisturizing agent
 Evermatt: Sebum regulating, Pore size minimizing

40 ml
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کرم واتر بوستر االرو 

 E کرم واتر بوستر االرو ضمن آبرسانی عمیق، حسی لطیف و مخملی به پوست می بخشد. ویتامین
 ،A از پوست در برابر عوامل مضر بیرونی محافظت می کند و ترکیبی از عوامل مؤثر همچون ویتامین

سدیم PCA و روغن کاالندوال، نرمی، جوانی و شفافیت را به پوست شما باز می گرداند.

 ویتامین E: آنتی اکسیدان، جوان کننده، آبرسان
 ویتامین A: آنتی اکسیدان، جوان کننده، آبرسان

 روغن کاالندوال: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، ضد التهاب

Water Booster Cream

Ellaro Water Booster Cream, provides intense hydration and leaves a silky 
and very gentle sensation on the skin. The skin is protected from outside 
by the association of Vitamin E. The combination of Hydrating, antiaging 
and conditioner ingredients such as Vitamin A, Sodium PCA and Calendu-
la oil allows the skin to regain its full radiance, softness and youth.

 Vitamin E: Anti-oxidant, Anti-aging, Hydrating
 Vitamin A: Anti-oxidant, Anti-aging, Hydrating
 Calendula Oil: Moisturizing, Nourishing, Anti-redness

50 ml
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سرم دور چشم واتر بوستر االرو 

سرم دور چشم واتر بوستر االرو یک مرطوب کننده ی قوی و فوق العاده سبک مخصوص پوست 
حساس دور چشم است. عوامل آبرسان و ضد چروک موجود در این محصول به تقویت سد دفاعی 
با قوام به پوست دور  پوست کمک نموده و با تحریک ساخت سلول های جدید، ظاهری جوان و 

چشم می بخشد.

 هیالورونیک اسید: آبرسان پوست، جوان کننده و ضد پیری پوست
 روغن کاالندوال: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، ضد التهاب

Water Booster Eye Serum 

Ellaro Water Booster Eye Serum is an intensive moisturizer for eye con-
tour area. It’s an excellent lightweight formula for delicate eye area. This 
serum leaves a smooth, finish on your skin. Enriched with smoothening 
active ingredients, it helps restore a healthy barrier function, and stimu-
lates the production of new cells to give a firmer and younger look.

 Hyaluronic acid: Moisturizing, Anti-aging
 Calendula Oil: Moisturizing, Nourishing, Anti-redness

20 ml
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کرم دست واتر بوستر االرو 

کرم دست واتر بوستر االرو حاوی ویتامین E و کوآنزیم کیوتن می باشد. این دو ماده به واسطه ی 
اثر آنتی اکسیدانی شان، از پوست در برابر عوامل مضر بیرونی محافظت می نمایند. روغن جوجوبای 
پوست دست  پیری  های  نشانه  بروز  از  و  نموده  آبرسانی  را  پوست  عمیقاً  این محصول  در  موجود 

پیشگیری به عمل می آورد.

 کوآنزیم کیوتن: آنتی اکسیدان، جوان کننده
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، جوان کننده، آبرسان

 روغن جوجوبا: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، ضد التهاب

Water Booster Hand Cream 

Ellaro Water Booster Hand Cream is a moisturizing hand cream with 
Co-enzyme Q10 and Vitamin E. They provide antioxidant activity to help 
protect from the damaging effects of the environment. Jojoba Oil deeply 
moisturizes and helps to prevent the appearance of premature aging on 
the vulnerable skin of the hands.

 Co-enzyme Q10: Anti-oxidant, Anti-aging
 Vitamin E: Anti-oxidant, Anti-aging, Hydrating
 Jojoba Oil: Moisturizing, Nourishing, Anti-redness

75 ml
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لوسیون بدن واتر بوستر االرو  

لوسیون بدن واتر بوستر االرو یک آبرسان قوی جهت رطوبت رسانی عمیق و رفع خشکی پوست 
بدن می باشد. ترکیبی از عوامل آبرسان و آنتی اکسیدان بکار گرفته شده در این محصول، همچون 
ویتامین E، کوآنزیم کیوتن، دکسپانتنول، بیزابولول و روغن کاالندوال، پوست را نرم و لطیف نموده و 
با پیشگیری از بروز نشانه های پیری پوست، ظاهری شاداب و شفاف به آن می بخشد. این لوسیون 

بدن فاقد الکل و فاقد پارابن می باشد. 

 کوآنزیم کیوتن: آنتی اکسیدان، جوان کننده
 ویتامین E: آنتی اکسیدان، جوان کننده، آبرسان

 روغن کاالندوال: مرطوب کننده و نرم کننده پوست، ضد التهاب
 دکسپانتنول: آنتی اکسیدان، جوان کننده، آبرسان

Water Booster Body Lotion 

Ellaro Water Booster Body Lotion is an intensive hydrating product for 
body skin. Delightful blend of Coenzyme Q10, Dexpanthenol, Alpha-bis-
abolol, Calendula oil instantly soothes, calms and rejuvenates the skin. 
This soothing lotion intensively moisturizes the skin and helps reduce free 
radicals and prevent skin aging. This alcohol and paraben-free lotion pro-
tects against drying skin.

 Co-enzyme Q10: Anti-oxidant, Anti-aging
 Vitamin E: Anti-oxidant, Anti-aging, Hydrating
 Calendula Oil: Moisturizing, Nourishing, Anti-redness
 Dexpanthenol: Anti-oxidant, Anti-aging, Hydrating

150 ml
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Hair Care

• EXTRA PROTECT SHAMPOO
• SUPER BALANCE SHAMPOO
• ULTRA NOURISH SHAMPOO
• CONDITIONER 
• COLOR PROTECT SULFATE FREE SHAMPOO
• HAIR VOLUMIZING SULFATE FREE SHAMPOO
• CURLS REVIVE SULFATE FREE SHAMPOO
• OIL REBALANCING SULFATE FREE SHAMPOO
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شامپو اکسترا پروتکت

شامپو"اکسترا پروتکت" موهای خشک و رنگ شده االرو غنی شده با روغن آرگان و آلوئه ورا می باشد 
و به واسطه این ترکیبات ارزشمند به احیای موهای خشک و افزایش انعطاف پذیری آنها کمک نموده 
و شادابی و براقیت را به موهای شما باز می گرداند. این شمپو همچنان  با ایجاد یک الیه ی نامرئی 

از رنگ موها حفاظت نموده و مانع رنگ پریدگی موها در طی زمان می شود.

 روغن آرگان: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان، مغذی تارهای مو
 روغن آلوئه ورا: مرطوب کننده و مغذی تارهای مو

Extra Protect Shampoo

ELLARO “Extra Protect” shampoo is enriched with Argan Oil and 
Aloevera which help revitalize hair, increase hair elasticity and restore 
the shine and vivacity of dry and dull hair. This shampoo also protects 
colored hair by creating an invisible defensive layer and prevents color 
fading over time.

 Argan oil: Fortifying, Anti-oxidant, Nourishing
 Aloe Vera: Moisturizing, Nourishing

450 ml
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شامپو اولترا نوریش

شامپو "اولترا نوریش" موهای نرمال االرو دارای فرموالسیونی غنی از عصاره رزماری و پروتئین ابریشم 
می باشد که مواد مورد احتیاج بازسازی مو را در اختیارش قرار داده و به واسطه آنتی اکسیدانی 

همچون دکسپانتنول، رشته های پروتئینی مو را از آسیب های محیطی روزانه مصون می دارد.

 عصاره رزماری: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان
 پروتئین ابریشم: مرطوب کننده و مغذی تارهای مو

Ultra Nourish Shampoo

ELLARO “Ultra Nourish” Shampoo contains a super-rich formula based 
on Rosemary Extract, Silk Protein that nourishes hair with its essential 
nutrients and helps prevent protein loss with damage-defying antioxidant 
actives like Dexpanthenol, preparing your hair to face everyday stress.

 Rosemary extract: Fortifying, Anti-oxidant
 Silk protein: Moisturizing, Nourishing

450 ml
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شامپو  سوپر باالنس

شامپو "سوپر باالنس" موهای چرب االرو چربی موها و پوست سر را می زداید و ضمن رطوبت رسانی 
عمقی، مانع بوجود آمدن حس خشکی پس از شستشو می شود. ترکیبات مؤثر این محصول همچون 
به تنظیم ترشح چربی پوست کمک  )اسید سالیسیلیک(  بید  عصاره گزنه و عصاره پوسته درخت 

نموده و از بیشتر چرب شدن مو ها پیشگیری به عمل می آورد.

 عصاره پوسته ی درخت بید: آنتی باکتریال، تنظیم کننده ترشح چربی پوست سر
 عصاره گزنه: تنظیم کننده ترشح چربی پوست سر، مرطوب کننده

Super Balance Shampoo

ELLARO “Super Balance” Shampoo clarifies your oily hair and 
scalp and balances your hair’s moisture levels, leaving it free from 
any greasy feel. Its lightweight formula is infused with Nettle and 
Willow Bark Extracts to detoxify the scalp and help regulate the 
scalp oil production, thus leaving hair clean, strong and healthy.

 Willow bark extract: Anti-Bacterial, Sebum regulating
 Nettle extract: Sebum regulating, Moisturizing

450 ml
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نرم کننده ی اکسترا پروتکت

نرم کننده موهای خشک و رنگ شده " اکسترا پروتکت" االرو دارای فرموالسیونی قوی بر پایه ی 
عصاره ی بابونه و عصاره جوانه گندم می باشد که موها را عمیقاً تغذیه و آبرسانی نموده و تارهای 
این محصول، ضمن  از  موی آسیب دیده را به وضوح ترمیم و تقویت می کند. در نتیجه استفاده 
بازگشت حس لطافت و نرمی ابریشم گونه به موها، حالت پذیری آنها بهبود یافته و حالت خشن و 

وز موها از بین خواهد رفت. 

 عصاره بابونه: تغذیه کننده، آبرسان، ضد التهاب 
 عصاره جوانه گندم: تغذیه کننده، تقویت کننده، آبرسان

Extra Protect Conditioner

ELLARO “Extra Protect” Conditioner has a powerful hydrating formula 
based on Chamomile and Wheat Germ extracts that deeply nourishes, in-
stantly moisturizes and visibly repairs your damaged and dry hair, leaving 
it silky soft, frizz free and manageable thus producing incredible shine and 
smoothness.

 Chamomile extract: Nourishing, Moisturizing, Anti-inflammatory 
 Wheat Germ extract: Nourishing, Strengthening, Moisturizing

450 ml
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شامپو فاقد سولفات موهای خشک و رنگ شده 

شامپو فاقد سولفات موهای خشک و رنگ شده االرو موها را به مالیمت شسته و ضمن زدودن آلودگی 
ها، به واسطه مواد مؤثره ی با ارزشش، موهای خشک را آبرسانی و تقویت نموده و از رنگ موهای 
رنگ شده محافظت به عمل می آورد. روغن های طبیعی موجود در این شامپو تارهای مو را تغذیه 

نموده و حس نرمی و ظاهری براق به آن می بخشد.

 دکسپانتنول: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان
 روغن جوجوبا: مرطوب کننده و مغذی تارهای مو

Color Protect Sulfate free Shampoo

ELLARO “Color Protect” Sulfate free Shampoo gently cleans-
es while moisturizing dry and dehydrated hair, and prevents 
hair breakage and color fading over time by using high-perform-
ing technology and precious ingredients. Its natural oils, nour-
ish the hair leaving it feeling soft and looking shiny and healthy.

 Dexpanthenol: Fortifying, Anti-oxidant
 Jojoba oil: Moisturizing, Nourishing

300 ml
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شامپو فاقد سولفات حجم دهنده موهای نازک

شامپو فاقد سولفات حجم دهنده موهای نازک االرو یک شامپوی ایده آل جهت حجم دهی و ضخیم 
سازی تارهای موی نازک و آسیب دیده می باشد. مواد مؤثره ی آن به سرعت جذب تارهای مو و 
پوست سر شده و با تقویت و ضخیم سازی هر تار مو، از همان اولین استفاده لطافت و حجم از دست 

رفته موها را به آن بر می گرداند.

 دکسپانتنول: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان
 روغن جوانه گندم: مرطوب کننده و مغذی تارهای مو

Hair Volumizing Sulfate free Shampoo 

ELLARO “Hair Volumizing” Sulfate free Shampoo is a hair thickening and 
volumizing shampoo ideal for women and men with thin and damaged hair. 
Its instantly absorbing actives like Wheat Oil sink deep into each shaft to 
nourish and strengthen the strands, promoting thicker, fuller, softer hair 
and providing abundant volume from the very first use.

 Dexpanthenol: Fortifying, Anti-oxidant
 Wheat germ oil:  Moisturizing, Nourishing

300 ml
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شامپو فاقد سولفات موهای فر و مجعد

شامپو فاقد سولفات موهای فر و مجعد االرو اختصاصاً جهت احیا و شادابی موهای مجعد و بازیابی 
انرژی و افزایش خاصیت ارتجاعی مو های فر طراحی گشته است. این محصول عالوه بر شستشوی 
مؤثر موها، به واسطه ی ترکیبات اختصاصی اش به حلقه های فر موها حجم داده و مانع وز و خشن 

شدن تارهای مو می شود.

 دکسپانتنول: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان
 پروتئین ابریشم: مرطوب کننده و مغذی تارهای مو

Curls Revive Sulfate free Shampoo

ELLARO “Curls Revive” Sulfate free Shampoo is specially designed to 
recharge and energize wavy and curly hair, and helps discover gorgeous 
and defined spirals with bounce and shine through its precious actives 
like Silk Protein. This curl care shampoo gently cleanses and promotes 
curls volume without weighing them down, preventing hair frizzing.

 Dexpanthenol: Fortifying, Anti-oxidant
 Silk protein: Moisturizing, Nourishing

300 ml
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شامپو فاقد سولفات موهای چرب

شامپو فاقد سولفات موهای چرب االرو  ضمن شستشو و زدودن چربی اضافی از تارهای مو، با رطوبت 
رسانی مؤثر و عمقی مانع خشک شدن موها و پوست سر شده و ظاهری شاداب و با طراوت به رشته 
های آن می بخشد. این شامپو در کنار پاکسازی آلودگی ها، به تنظیم ترشح چربی پوست سر کمک 

می نماید تا در طول دوره ی استفاده از چرب شدن موها جلوگیری به عمل آورد.

 دکسپانتنول: تقویت کننده رشته های مو، آنتی اکسیدان
 پروتالن: تنظیم کننده ترشح چربی، مرطوب کننده

Oil Rebalancing Sulfate free Shampoo

ELLARO “Oil Rebalancing” Sulfate free Shampoo instantly purifies oily 
roots and hydrates hair shafts while leaving hair looking beautifully fresh 
and clean from root to tip. This sulfate free shampoo removes excess scalp 
oil and washes away debris and impurities without stripping the strands 
and helps balance the scalp sebum secretion by Protelan.

 Dexpanthenol: Fortifying, Anti-oxidant
 Protelan: Sebum regulating, Moisturizing

300 ml
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Body Care

• ANTI-PERSPIRANT DEO ROLL-ON
• ALUMINUM-FREE DEO ROLL-ON
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دئو-روالن  ضد تعریق االرو

دئو-روالن ضد تعریق االرو، یک دئودورانت فاقد الکل و فاقد پارابن است که تعریق و بوی نامطبوع 
زیربغل را مهار نموده و محافظتی 24 ساعته برای شما به همراه می آورد. بافت مالیم و سبک این 

محصول، مناسب استفاده همه نوع پوست می باشد.

 آلومینیوم کلروهیدرات: آنتی باکتریال و کاهش دهنده تعریق پوست

ELLARO Anti-Perspirant Deo Roll-On

ELLARO Anti-Perspirant Deo Roll-On is an Alcohol and Paraben free 
deodorant that controls underarm sweat and odor for a long-lasting 24 
hours protection. This extra gentle formula is safe for all skin types. 

 Aluminum Chlorohydrate: Anti-Bacterial, Sweat regulating

50 ml



62



63

دئو- روالن  فاقد آلومینیوم االرو

را مهار  نامطبوع زیربغل  بوی  پارابن است که  فاقد  االرو یک دئودورانت  آلومینیوم  فاقد  دئو-روالن 
نموده و محافظتی 24 ساعته برای شما به همراه می آورد. بافت مالیم و سبک این محصول، مناسب 

استفاده همه نوع پوست، حتی پوست های حساس می باشد.

 عصاره ساج )مریم گلی(: آنتی باکتریال و از بین برنده بوی نامطبوع

ELLARO Aluminum-Free Deo Roll-On 

ELLARO Aluminum-Free Deo Roll-On is a Paraben free deodorant that 
controls underarm odor for a long-lasting 24 hours protection. This extra 
gentle formula is safe for any type of skin even the sensitive one. 

 Sage Oil: Anti-Bacterial, Anti-Odor

50 ml
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