


25
SPF

کرم ضدآفتاب با پوشش کرم پودر 
مناسب انواع پوست

حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه هاى خورشید با دارا بودن 
UVA و UVB فیلترهاى پیشرفته

با دوام و ماندگارى طوالنى مدت ، ضد تعریق و مقاوم در برابر آب
Acid Hyaluronic  توانایى باال در حفظ رطوبت طبیعى پوست 

حفظ تنفس طبیعى پوست
فاقد پارابن

ارائه شده در دو رنگ (بژ روشن، بژ طبیعى ) 
  

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نموده 

و هر چهار ساعت یکبار آن را تجدید نمایید.

مناسب پوست هاى نرمال تا خشک

Foundation Sunscreen Cream-All SkinFoundation Sunscreen Cream-All Skin

40ml



Foundation Sunscreen Cream-Oil Free

30
SPF

دارا  با  خورشید  هاى  اشعه  برابر  در  پوست  از  برتر  حفاظت 
UVA و UVB بودن فیلترهاى پیشرفته

حاوى سالیسیلک اسید مناسب پوست هاى مستعد آکنه و کنترل 
کننده عملکرد غدد چربى

ضد براقى پوست و مات کننده
با دوام و ماندگارى طوالنى مدت ، ضد تعریق و مقاوم در برابر آب

حفظ تنفس طبیعى پوست
فاقد پارابن

ارائه شده در دو رنگ (بژ روشن، بژ طبیعى ) 
  

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نموده 

و هر چهار ساعت یکبار آن را تجدید نمایید.

مناسب پوست هاى چرب و مستعد آکنه

کرم ضدآفتاب با پوشش کرم پودر 
Foundation Sunscreen Cream-Oil Free فاقد چربى

40ml



حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه هاى خورشید با دارا بودن 
UVB و UVA فیلترهاى پیشرفته

محافظت در برابر اشعه مادون قرمز IR ، ضد بر افروختگى و قرمزى
حاوى    Sebomine SB موثر در پیشگیرى از آکنه و متعادل 

کننده چربى پوست
ضد براقى پوست، مات کننده و کوچک کننده منافذ پوست

فاقد پارابن
ارائه شده در دو نوع بدون رنگ و رنگى (بژ روشن و بژ طبیعى)

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان 2/5 
بند انگشت استفاده نموده و هر دو ساعت یکبار آن را تجدید 

نمایید.

مناسب پوست هاى بسیار چرب و مستعد آکنه

 12

کرم ضدآفتاب فاقد چربى
Sunscreen Cream-Oil FreeSunscreen Cream-Oil Free

50
SPF



کرم ضدآفتاب مناسب انواع پوست ها

حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه هاى خورشید با دارا بودن 
UVB و UVA فیلترهاى پیشرفته

محافظت در برابر اشعه مادون قرمز IR، ضد برافروختگی و قرمزي
حاوى ضد چروك Dermaxyl جهت پیشگیرى از چروك و 

پیرى پوست
آبرسان و مرطوب کننده پوست 

فاقد پارابن
ارائه شده در دو نوع بدون رنگ و رنگی (بژ روشن و بژ طبیعی)

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان 2/5 
بند انگشت استفاده نموده و هر دو ساعت یکبار آن را تجدید 

نمایید.

مناسب پوست هاى نرمال تا خشک و آقایان

50ml

Sunscreen Cream-All SkinSunscreen Cream-All Skin

50
SPF



کرم ضد آفتاب اسپات سولوشن-ضدلک

روش مصرف:
20 دقیقه قـــبل از قـرارگرفـتن در معـرض آفـتاب به مـیزان 
2/5 بـــند انگشــت اســتفاده نمــوده و هــر دو ســاعت یــک بار 

آن را تجدید نمایید. 

مناسب براى انواع پوست ها

دارا  با  خورشید  هاى  اشعه  برابر  در  پوست  از  برتر  حفاظت 
 UVB و UVA بودن فیلترهاى پیشرفته

حـفاظـت از لـک شـدن پـوست در بـرابـر آفـتاب
حاوى Belides TM ضد لک موثر و قوى (کاهش و جلوگیرى 
از انواع لک، کک و مک هاى ناشى از آفـتاب، جـوش، افزایـش 

سـن و باردارى)
Neutrazen التـیام بخـش، ضـد حساسیت و قرمـزى

لیـزر،  ماننـد  پـوستى  درمانـهاى  از  پـس  مناسـب  بسیار 
میکرودرم، پیلینگ شیمیایــى و ...

فـاقــد اسـانــس و فـاقــد پـارابـــن
به دلیل دارا بودن درصد باالى ضـد لـک توصـیه مى شـود در 

حیـن باردارى استفاده نـگردد.
 

40ml

Spot Solution Sunscreen CreamSpot Solution Sunscreen Cream

50
SPF



کرم ضد آفتاب مینرال

حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه هاى خورشید با دارا بودن 
 UVB و UVA فیلترهاى پیشرفته

باالترین میـزان حفاظـت بدون فـیلترهاى شیمیایى
مراقبت کننده قوى پوست پس از درمان هاى پوستى مانند 

لیزر، میکرودرم، پیلینگ شیمیایى و ...
ضـد تـعریــق و مقـاوم در بـرابــر آب

هایـپوآلرژنیـک، فـاقــد اسانـس و فـاقــد پارابــن   

روش مصرف:
20 دقیقه قبل از قرارگرفتن در معرض آفتاب به میزان 2/5 
آفتاب  ضد  این  اینکه  وجود  با  گردد.  استفاده  انگشت  بند 
مقاومت باالیى دارد و حاوى فیلترهاى مینرال است، ولى به 
 ،UV مضر  اشعه  برابر  در  بیشتر  چه  هر  حفاظت  منظور 

پیشنهاد مى گردد هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید.

 مناسب پوست هاى حساس و خانم هاى باردار 

50ml

Mineral Sunscreen CreamMineral Sunscreen Cream

30
SPF



حـفاظــت %100 طـبیعى از پـوسـت لطیـف کــودکان در 
بـرابــر آفــتاب

نــرم کننـده و الـتیام بخـش پــوسـت
تحریـک  از  جلوگیـرى  و  التهاب  ضـد   Alpha Bisabolol

پـوست در بـرابـر آفـتاب 
حاوى ویتامین E و روغن جوجوبا-مرطوب کننده، آبرسان و 

محافظت از خشکى پوست
ضـد تـعریــق و مقـاوم در بـرابــر آب
هایپوآلرژیک، فاقد اسانس و فاقد پارابن

روش مصرف:
20 دقیقه قبل از قرارگرفتن در معرض آفتاب به میزان 2/5 
بند انگشت استفاده گردد. به منظور حفاظت هرچه بیشتر در 

برابر اشعه مضر UV، پیشنهاد مى گردد
هر دو سـاعت یکبار آن را تجـدید نمایید.

مناسب کودکان باالى2 سال
50ml

کرم ضد آفتاب کودك 
Kid Sunscreen CreamKid Sunscreen Cream

30
SPF



Salicylic Acid وZinc Gluconate : تنظیم کننده ترشح 
سـبوم پوست، کمک به پیشگیرى و بهبود آکنه

پاك کننده عمقى منافـذ و سـلول هاى مـرده سـطح پـوست 
و جلوگیـرى از چـرب شدن سـریع پـوسـت

ضد التهاب و قابض منافذ پوست
مناسب بعد از اصالح پوست براى آقایان و خانم ها و استفاده روزانه

فـاقد الکل و پـارابن

روش مصرف:
روش مصرف: ابتدا فوم را روى پـوست مرطوب زده و سپس آبکشى 

نمایید.

مناسب پوست هاى چرب و مستعد آکنه

150 ml

Fresh Balancing Foam-AKNE Cleanser
فوم فرش باالنسینگ، پاك کننده صورت و آرایش

تنظیم کننده چربى پوست Fresh Balancing Foam-AKNE Cleanser



200 ml

: تنظیم کننده ترشح   Zinc Gluconateو Salicylic Acid
سـبوم پوست، کمک به پیشگیرى و بهبود آکنه

پاك کننده عمقى منافـذ و سـلول هاى مـرده سـطح پـوست 
و جلوگیـرى از چـرب شدن سـریع پـوسـت

ضد التهاب و قابض منافذ پوست
مناسب بعد از اصالح پوست براى آقایان و خانم ها و استفاده روزانه

فـاقد الکل و پـارابن

روش مصرف:
 پـد یا پنبه آرایشى را آغشته به تونـر کرده و به آرامى پـوست 

صورت خود را پاك نمایید. (بدون نیاز به شستشو)

مناسب پوست هاى چرب و مستعد آکنه

تونر فرش باالنسینگ، پاك کننده صورت و آرایش
تنظیم کننده چربى پوست Fresh Balancing Toner-AKNE CleanserFresh Balancing Toner-AKNE Cleanser



به  Salicylic Acid: تنظیم کننده ترشح سبم پوست، کمک 
پیشگیرى و بهبود آکنه

Oleanolic Acid: آنتى باکتریال، پیشگیرى از ترشح بیش از 
حد سبوم، مات کننده،

کوچک کننده منافذ باز پوست
سـطح  هاى  چـربــى  و  ها  آلـودگى  عـمیق  کننـده  پـاك 

پـوسـت

ژل شستشو، آکــنه واش

روش مصرف:
 دو بار در روز، مقـدار مناسـبى از ژل را با حـرکات دورانى بر 

روى پـوسـت مرطـوب ماسـاژداده و پس از حدود 30 ثانیه 
صورت خود را با آب ولرم شستشو دهید. 

 
مناسب پوست هاى چرب و مستعد آکنه

150 ml

AKNE Wash-Face Cleansing GelAKNE Wash-Face Cleansing Gel



ویـتامین E، آبـرسان قـوى و ضـد رادیـکال هاى آزاد
مرطـوب کننـده و شـفاف کننده پـوست

و  قـوى  بسـیار  کننده  نـرم  مغـذى،   Macadamia Oil
آرامـش دهنده پـوست

ضـد بــراقى پـوسـت با جـذب سـریع
مـحـافـظت از پــوســت در بــرابــر رادیــکال هاى آزاد و 

آلــودگـى هـــوا
Trehalose حفظ رطوبت روى پوست به مدت طوالنى

فـاقــد پـارابــن

روش مصرف: 
گردن  و  صورت  تمیز  و  خشک  پوست  روى  شب  و  صبح 

استفاده گردد.

مناسب انواع پـوست حتى پوست هاى مختلط و چرب دهیدراته

کرم مرطوب کننده
 E کرم مرطوب کننده حاوى ویتامین Moisturizing Cream-Vit EMoisturizing Cream-Vit E

50ml



نــــرم کننـده، احــیا کننـده و محافــظ پــوســت
Panthenol  B5 افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست

آرامش دهنده (کامفورتینگ) بـدون احسـاس خشـکى و کشـیدگى 
پـوست پـس از اسـتفاده

مـناسـب بـــراى اســتفاده روزانــــه
مرطوب کننده، ضد التهاب، التیام بخش

فـاقــد پـارابــن

روش مصـرف:
 ابـتدا فــوم را روى پـوسـت مرطـوب زده و  سپس آبـکشى 

نماییـد.

مناسـب پـوسـت هاى نـرمـال تـا خشــک

 فوم کامفورتینگ، پاك کننده صورت و آرایش
 احیا کننده و شاداب کننده پوست

 150 ml

 Comforting & Revitalizing Foam Comforting & Revitalizing Foam



200 ml

نــــرم کننـده، احــیا کننـده و محافــظ پــوســت
Panthenol  B5 افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست

آرامش دهنده (کامفورتینگ) بـدون احسـاس خشـکى و کشـیدگى 
پـوست پـس از اسـتفاده

مـناسـب بـــراى اســتفاده روزانــــه
مرطوب کننده، ضد التهاب، التیام بخش

فـاقــد پـارابــن

روش مصـرف:
پــد یا پـنبه آرایشـى را آغشـته به تونــر کـرده و به آرامى پـوسـت 
اطـراف چشــم و صــورت خــود را پـــاك نماییــد. (تونــر 

بـدون نیـاز به شستشو و قابــل اسـتفاده دور چشــم)

مناسـب پـوسـت هاى نـرمـال تـا خشــک

Comforting & Revitalizing TonerComforting & Revitalizing Toner
 تونرکامفورتینگ، پاك کننده صورت و آرایش

 احیا کننده و شاداب کننده پوست



کرم مرطوب کننده مغذى 
  B5 حاوى پرو ویتامین        

Pro Vit B5، افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست
کرم مرطوب کننده حاوى مواد فعال کننده ساخت کالژن، 

ضد چروك و جوان کننده پوست
بــهبود اگــزمـا و خشـکى پــوســت

با دوام باال در بـرابـر آب، عـوامل شیمیایـى و گـرما

   
روش مصرف:

هر صبح و شب روى پوست خشک و تمیز صورت و گردن 
استفاده گردد.

مناسب پوست هاى خشک و خیلى خشک

Moisturizing Cream-Pro Vit B5Moisturizing Cream-Pro Vit B5

50ml



HYDRATING & REPAIRING LIP BALMHYDRATING & REPAIRING LIP BALM

3.75gr

بالم لب مرطوب کننده و ترمیم کننده

ترمیم کننده  قوى پوست خشک و ترك خورده لب
آبـرسانى و رطوبت رسانى با مانـدگارى باال 

حـاوى مـوم روغـن سبوس بـرنج و مـوم غـنى شده عـسل 
محافـظت از لب در برابر آسیب ها و آلودگى هاى محیـطى

   
روش مصرف:

روزانـه به دفعات روى لـب استفاده گردد. براى رفع خـشکى 
شـدید شب ها الیـه اى از بالم بر روى لب قرار دهید.

مناسب انواع پوست



هاى  چروك  کاهش  بوتاکس،  شبه  ى  ماده   :ArgirelineR
ناشى از حرکات صورت

Soy Isoflavones: افزایش کالژن سازى پوست، ضد چروك 
قوى، از بین برنده ى خطوط و چروك

پیشگیرى و جلوگیرى از چـروك و برطرف کننده چـروك 
هاى سطحـى پوست

آبرسان، افزایش درخشندگى و شفافیت پوست
بافت سبک با جذب سریع

فاقــد پارابــن

یوس هیدرا کرم
آبرسان و حفظ جوانى پوست

روش مصرف:
صبح و شب بر روى پـوست تـمیز صـورت، گـردن و دکلتـه 

به آرامـى ماساژ دهید تا بطور کامل جذب گردد.
 

مناسب انواع پوست حتى پوست هاى چرب
مناسب براى مراقبت بعد از بوتاکس

 50 ml

 Youth Preserving Hydra CREAM Youth Preserving Hydra CREAM



 یوس هیدرا سرم پالس
 آبرسان و حفظ جوانى پوست

30 ml

هاى  چروك  کاهش  بوتاکس،  شبه  ى  ماده   :ArgirelineR
ناشى از حرکات صورت

Soy Isoflavones: افزایش کالژن سازى پوست، ضد چروك 
قوى، از بین برنده ى خطوط و چروك

پیشگیرى و جلوگیرى از چـروك و برطرف کننده چـروك 
هاى سطحـى پوست

آبرسان، افزایش درخشندگى و شفافیت پوست
بافت سبک با جذب سریع

فاقــد پارابــن

روش مصرف:
صبح و شب بر روى پـوست تـمیز صـورت، گـردن و دکلتـه 

به آرامـى ماساژ دهید تا بطور کامل جذب گردد.
 

مناسب انواع پوست حتى پوست هاى چرب
مناسب براى مراقبت بعد از بوتاکس

 

Youth Preserving Hydra SERUMYouth Preserving Hydra SERUM



کرم دور چشم آنتى رینکل
ضد چروك با خاصیت ضد تیرگى قوى

ژل - کــرم سبـک بـا جـذب خیـلى سـریـع
حاوى caffein بهبود و کاهش تیرگى و حلقه هاى سیاه 

دور چشم و ضد پـف
Matrixyl 3000 ضد چروك قوى، از بین برنده خطوط و 

چـروك اطراف چشم
هاى  رادیکال  برابر  در  کننده  محافظت  اکسیدان،  آنتى 

آزاد و اثرات مضر اشعه آفتاب
احیا و بازسازى کننده سلول هاى پوست اطراف چشم

روش مصرف:
هر صبح و شب به میزان کافى (یک عدس) از کرم را روى 
با  به خارج کشیده  داخل  از  اطراف چشم،  تمیز  پوست 

حرکات ضربه اى مالیم ماساژ دهیـد.

مناسـب انـواع پـوسـت

Eye Contour Cream-Anti WrinkleEye Contour Cream-Anti Wrinkle

20ml



ایج ریکاورى کرم
ضد چروك با خاصیت لیفتینگ قوى

کوتاه،  زمان  در  تاثـیر  با  قـوى  لیفتینگ   :Li�essence
سـفت کننده و اسـتحکام بخش

سازى  کالژن  افزایش  قوى،  چروك  ضد   :Matrixyl
پوست، از بین برنده ى خطوط و چروك

داراى اثـــر آنـــى سـفت کننـده ى پـوسـت
برطرف کننده خطوط چروك و افتادگى پوست

فاقـد پـارابــن

روش مصرف:
صبح و شب بر روى پـوست تمیز صـورت، گردن و دکلته 

به آرامى ماساژ دهید، تا به طور کامـل جذب گـردد.

مناسب پوست هاى نرمال تا خشک

 Age Recovery Lifting CREAM Age Recovery Lifting CREAM

50ml



کوتاه،  زمان  در  تاثـیر  با  قـوى  لیفتینگ   :Li�essence
سـفت کننده و اسـتحکام بخش

سازى  کالژن  افزایش  قوى،  چروك  ضد   :Matrixyl
پوست، از بین برنده ى خطوط و چروك

داراى اثـــر آنـــى سـفت کننـده ى پـوسـت
برطرف کننده خطوط چروك و افتادگى پوست

فاقـد پـارابــن

روش مصرف:
صبح و شب بر روى پـوست تمیز صـورت، گردن و دکلته 

به آرامى ماساژ دهید، تا به طور کامـل جذب گـردد.

مناسب پوست هاى نرمال تا خشک

30ml

ایج ریکاورى سرم پالس
ضد چروك با خاصیت لیفتینگ قوى Age Recovery Lifting SERUMAge Recovery Lifting SERUM



کرم دور چشم آنتى ایجینگ
 ضد چروك دور چشم با خاصیت لیفتنینگ 

Li�essence، لیفتینگ قوى و با تاثیر در زمان کوتاه، سفت 
کننده و استحکام بخش پوست اطراف چشم

Pep�de Solu�on ضـد چـروك بسیار قـوى، از بین برنده 
خطـوط و چـروك اطراف چشم

گـــردش  افزایـش  مکانیسـم  با  تـیرگـى  و  پـــف  ضــد 
خـــون در ناحیــه اطراف چشم

افزایش قوام و االستیسیته پوست اطراف چشم
پیشـگیرى از چــروك و افـتادگــى پــوسـت

روش مصرف:
 هر صبح و شب به میزان کافى (یک عـدس) از کرم را روى 
پوست تـمیز اطراف چـشم، از داخل به خارج کشیده سپس 

با حرکات ضـربه اى مالیم ماساژ دهید.

مناسب انواع پوست

Eye Contour Cream-Anti AgingEye Contour Cream-Anti Aging

20ml



روشن کننده و شاداب کننده پوست 
جوان کننده و تحریک ساخت کالژن به واسطه دارا بودن

 ویتامین C، زینک و رتینول
افزایش قوام و االستیسیته پوست

آنتى اکسیدان، افزاینده سلول سازى و متابولیسم سلولـى
 با کاهـش چـین و چـروك

روش مصرف:
صبـح و شـب به میـزان الزم روى پـوست تـمیز استـفاده 

گــردد.

کرم مناسب پوست هاى نرمال تا خشک 

50ml

کرم روشن کننده و شاداب کننده 
حاوى ویتامین �  Vit C Revitalizing CREAM   Vit C Revitalizing CREAM 



پیشگیـرى کننـده از چـروك و پیــرى پـوسـت
حــاوى Dermaxy، ضــد چــــروك قــــوى

پوشش بسیار کامـل و یکنواخت کننـده پـوست
حاوى Blemished Skin Complex، تنظیم کننده ترشح 

چربى پوست
مـات کننــده پـوسـت پــس از جــذب کامـل کــرم روى 

پـوسـت
ارائه شده در 5 رنگ متنوع

روش مصرف:
به میزان الزم  با حرکت دورانى و  بر روى پوست تمیز، 

استفاده شود.

مناسب انواع پوست حتى پوست هاى چرب مستعد آکنه

30ml

Anti Age Foundation-Oil Free Anti Age Foundation-Oil Free 
کـــرم پـــودر آنتــى ایــــج
ضد چروك با خاصیت لیفتینگ قوى



کرم جوان کننده دست و ناخـن 

محـافـظ  و  کننـده  جـوان   ،Q10 کـوآنـزیــم  حـاوى 
پــوسـت دسـت و ناخـن

تـقویت کننـده و آبـرسـان پـوسـت دسـت و کاهـش چـروك 
و پـیرى پـوسـت

رطــوبــت رســانى کـافــى بـه پـوسـت خـشـک و پـوسـته 
پـوسـته شــده

اثـر  گـذاشتن  بـرجاى  بـدون  باال  جـذب  قـدرت  با  سـبک 
چربــى ناخوشایـند

از بیـن بـردن حساسـیت و اگـزما

روش مصرف:
بـه صـورت روزانـه و با توجـه بـه نـیاز پـوست، مقـدار الزم از 

کــرم را بـر روى دسـت ماســاژ دهیــد.

منـاســـب انـــــواع پــوســـت 

Q10 Hand CreamQ10 Hand Cream

75ml



پاك کننده مالیم آرایش چشم دو فاز

ضـد چـروك و مکمل بـهبود تیـرگى پـوست دور چشـم 
با ترکیب عصـاره بابـونه

پـاك کننـده قـوى انـواع آرایـش (معمولى و ضـد آب)
 ارائـه شده در دو فـــاز

Pro Vitamin B5 حفظ رطوبت طبیعى پوست،
 مغذى و تقویت کننده

نرم کننده و مرطوب کننده پوست اطراف چشم با ایجاد 
D5 حس ابریشمى به واسطه ماده موثر

بدون نیاز به شستشو با آب و بدون برجاى گذاشتن
 اثر چربى ناخوشایند

توصیه شده توسط متخصصین پوست و چشم پزشکان

روش مصرف:
محـلول را به آرامـى تـکان داده، پنـبه را به مـحلول آغشـته 
نـموده و با حرکت مـالیم دست آرایش چشمان خود را پاك 

نمایید.

مناسب انـواع پـوست حتـى پـوست هاى چـرب

Bi-Phase Eye Makeup RemoverBi-Phase Eye Makeup Remover

125 ml



محافظت باال از آفتاب
پیشگیـرى از لک و پیرى پوسـت با محافظت کامـل

UV از اشعه 
اثر مرطوب کننـدگى قــوى با استفاده از امـولسـى

 فایــرهاى آبــرسـان
فرموالسیون فلوئید غیرچرب

غیر جوش زا
کنترل کننده چربى پوست

فاقد اسانس
فاقد پارابن

روش مصرف:
قبل از مصرف، بطرى ضدآفتاب را تکان دهید. 20 دقیقه قبل 
از در معرض آفتاب قرار گرفتن، به میزان کافى از ضدآفتاب 
تا کامال  استعمال کنید و مالش دهید  تمیز  بر روى پوست 

جذب شود. هر دو ساعت یکبار تمدید شود. 

مناسب انـواع پـوست حتـى پـوست هاى چـرب
50 ml

محافظت باال از آفتاب
پیشگیـرى از لک و پیرى پوسـت با محافظت کامـل

UV از اشعه 
اثر مرطوب کننـدگى قــوى با استفاده از امـولسـى

 فایــرهاى آبــرسـان
فرموالسیون فلوئید غیرچرب

غیر جوش زا
کنترل کننده چربى پوست

فاقد اسانس
فاقد پارابن

روش مصرف:
قبل از مصرف، بطرى ضدآفتاب را تکان دهید. 20 دقیقه قبل 
از در معرض آفتاب قرار گرفتن، به میزان کافى از ضدآفتاب 
تا کامال  استعمال کنید و مالش دهید  تمیز  بر روى پوست 

جذب شود. هر دو ساعت یکبار تمدید شود. 

مناسب انـواع پـوست حتـى پـوست هاى چـرب
50 ml

Wetforce sunscreen FluidWetforce sunscreen Fluid
ضدآفتاب فلوئید وت فورس االروضدآفتاب فلوئید وت فورس االروضدآفتاب فلوئید وت فورس االرو



مناسب پوست حساس
(UVA+UVB)  محافظت از آفتاب با طیف وسیع

بدون بجا گذاشتن رد سفیدى
بافت سبک و جذب سریع

قابل استفاده براى اطراف چشم
فاقد اسانس
فاقد پارابن

روش مصرف:
قبل از مصرف، بطرى ضدآفتاب را تکان دهید. 20 دقیقه قبل 
از در معرض آفتاب قرار گرفتن، به میزان کافى از ضدآفتاب 
تا کامال  استعمال کنید و مالش دهید  تمیز  بر روى پوست 

جذب شود. هر دو ساعت یکبار تمدید شود. 

مناسب پـوست حساس
50 ml

ضدآفتاب فلوئید فیزیکال االرو
Fhysical Sunscreen FluidFhysical Sunscreen Fluid





شامپو روزانه
مناسب موهاى چرب

پاك کننده موثر چربى اضافى مو و پوست سر، 
ضمن حفظ رطوبت موها

متعادل کننده ترشح چربى
فاقد پارابن

روش مصرف:
بر روى موهاى خیس استفده نموده و به آرامى ماساژ دهید. 

آبکشى نموده و در صورت نیاز تکرار نمایید.

مناسب موهاى چرب
400 ml

شامپو سوپر باالنس االرو 
مخصـوص موهـاى چرب Fhysical Sunscreen FluidFhysical Sunscreen Fluid



مناسب موهاى خشک، رنگ شده و حساس
مناسب موهاى آسیب دیده

آبرسان قوى موها با خاصیت نرم کنندگى
قابلیت محافظت از رنگ موهاى رنگ شده

فاقد پارابن

روش مصرف:
بر روى موهاى خیس استفده نموده و به آرامى ماساژ دهید. 

آبکشى نموده و در صورت نیاز تکرار نمایید.

مناسب موهاى خشک، رنگ شده و حساس
400 ml

شامپـو اکستـرا پـروتکت االرو
مخصوص موهاى خشک و رنگ شده Fhysical Sunscreen FluidFhysical Sunscreen Fluid



شامپو روزانه
مناسب موهاى نرمال

مناسب موهاى حساس
مغذى با خاصیت نرم کنندگى

فاقد پارابن

روش مصرف:
بر روى موهاى خیس استفده نموده و به آرامى ماساژ دهید. 

آبکشى نموده و در صورت نیاز تکرار نمایید.

مناسب موهاى نرمال
400 ml

شامپو اولترا نوریش االرو
مخصوص موهـاى نرمـال Fhysical Sunscreen FluidFhysical Sunscreen Fluid


