


Oily & Acne Prone Skin پوست چرب و مستعد آکنه

36 کارتن در  تعداد 

110472862 کدکاال

6260482532862 بارکد

150 ml حجم

 تنظیم کننده ترشح سـبوم پوست، کمک به پیشگیری و بهبود آکنه
 شوینده عمقی منافـذ

 ضد التهاب و قابض منافذ پوست
 مرطوب کننده و نرم کننده پوست

 مناسب استفاده روزانه
 فـاقد صابون و الکل و پـارابن

روش مصرف: ابتدا فوم را روی پـوست مرطوب زده و سپس آبکشی نمایید.

فوم فرش باالنسینگ، شوینده صورت و آرایش
تنظیم کننده چربی پوست

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه



Oily & Acne Prone Skin پوست چرب و مستعد آکنه

12 کارتن در  تعداد 

110171042 کدکاال

6260482528421 بارکد

200 ml حجم

 تنظیم کننده ترشح سـبوم پوست، کمک به پیشگیری و بهبود آکنه
 پاک کننده عمقی منافـذ و سـلول های مـرده سـطح پـوست و جلوگیـری از چـرب شدن  

  سـریع پـوسـت
 آنتی باکتریال، ضد التهاب و قابض منافذ پوست

 مناسب بعد از اصالح پوست برای آقایان و خانم ها و استفاده روزانه
 فـاقد الکل و پـارابن

روش مصرف: پـد یا پنبه آرایشی را آغشته به تونـر کرده و به آرامی پـوست صورت خود را 
پاک نمایید. )بدون نیاز به شستشو(

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه

تونر فرش باالنسینگ، پاک کننده صورت و آرایش
تنظیم کننده چربی پوست



Oily & Acne Prone Skin پوست چرب و مستعد آکنه

24 کارتن در  تعداد 

110471035 کدکاال

6260482528575 بارکد

150 ml حجم

 تنظیم کننده ترشح سـبوم پوست، کمک به پیشگیری و بهبود آکنه
 آنتی باکتریال، پیشگیری از ترشح بیش از حد سبوم، مات کننده، کوچک کننده منافذ 

باز پوست
پـاک کننـده عـمیق آلـودگی ها و چـربــی های سـطح پـوسـت

روش مصرف:  دو بار در روز، مقـدار مناسـبی از ژل را با حـرکات دورانی بر روی پـوسـت 
مرطـوب ماسـاژداده و پس از حدود 30 ثانیه صورت خود را با آب ولرم شستشو دهید. 

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه

ژل شستشو، آکــنه واش



Normal to Dry Skinپوست نرمال تا خشک

36 کارتن در  تعداد 

110472879 کدکاال

6260482532879 بارکد

150 ml حجم

 نــــرم کننـده، احــیا کننـده و محافــظ پــوســت
 حاوی عصاره گل پنیرک، افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست

 آرامش دهنده )کامفورتینگ( بـدون احسـاس خشـکی و کشـیدگی پـوست پـس از اسـتفاده
 مـناسـب اســتفاده روزانــــه

 مرطوب کننده، ضد التهاب، التیام بخش
 فـاقــد صابون و الکل و پـارابــن

روش مصرف: ابـتدا فــوم را روی پـوسـت مرطـوب زده و  سپس آبـکشی نماییـد.

مناسـب پـوسـت های نـرمـال تـا خشــک

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



Normal to Dry Skinپوست نرمال تا خشک

12 کارتن در  تعداد 

110171045 کدکاال

6260482528438 بارکد

150 ml حجم

 نــــرم کننـده، احــیا کننـده و محافــظ پــوســت
 حاوی پانتنول، افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست

از  پـس  پـوست  کشـیدگی  و  خشـکی  احسـاس  بـدون  )کامفورتینگ(  دهنده  آرامش   
اسـتفاده

 مـناسـب اســتفاده روزانــــه و پاک کردن آرایش
 مرطوب کننده، ضد التهاب، التیام بخش

 فـاقــد پـارابــن

روش مصرف: پــد یا پـنبه آرایشـی را آغشـته به تونــر کـرده و به آرامی پـوسـت اطـراف 
قابــل  و  شستشو  به  نیـاز  بـدون  )تونــر  نماییــد.  پـــاک  را  خــود  صــورت  و  چشــم 

اسـتفاده دور چشــم(

مناسـب پـوسـت های نـرمـال تـا خشــک

 تونرکامفورتینگ، پاک کننده صورت و آرایش
 احیا کننده و شاداب کننده پوست



Normal to Dry Skinپوست نرمال تا خشک

48 کارتن در  تعداد 

110431093 کدکاال

6260482528087 بارکد

50 ml حجم

  افزایش جذب رطوبت و شفافیت پوست
کننده  و جوان  کننده ساخت کالژن، ضد چروک  فعال  مواد  کننده حاوی  مرطوب  کرم   

پوست
 بــهبود اگــزمـا و خشـکی پــوســت

 با دوام باال در بـرابـر آب، عـوامل شیمیایـی و گـرما

روش مصرف: هر صبح و شب روی پوست خشک و تمیز صورت و گردن استفاده گردد.

مناسب پوست های خشک و خیلی خشک

کرم مرطوب کننده مغذی 
  B5 حاوی پرو ویتامین



Normal to Dry Skinپوست نرمال تا خشک

128 کارتن در  تعداد 

110381116 کدکاال

6260482528537 بارکد

3.75 ml حجم

 ترمیم کننده  قوی پوست خشک و ترک خورده لب
 آبـرسانی و رطوبت رسانی با مانـدگاری باال 

 حـاوی مـوم روغـن سبوس بـرنج و مـوم غـنی شده عـسل 
 محافـظت از لب در برابر آسیب ها و آلودگی های محیـطی

روش مصرف: روزانـه به دفعات روی لـب استفاده گردد. برای رفع خـشکی شـدید شب ها 
الیـه ای از بالم بر روی لب قرار دهید.

مناسب انواع پوست

بالم لب مرطوب کننده و ترمیم کننده



Normal to Dry Skinپوست نرمال تا خشک

48 کارتن در  تعداد 

110161039 کدکاال

6260482528384 بارکد

125 ml حجم

 ضـد چـروک و مکمل بـهبود تیـرگی پـوست دور چشـم با ترکیب عصـاره بابـونه
 پـاک کننـده قـوی انـواع آرایـش )معمـولی و ضـد آب( ارائــه شـده در دو فـــاز

 حاوی پانتنول، حفـظ رطـوبت طبیـعی پوست، مغـذی و تقـویت کننـده
 نرم کننده و مرطوب کننده پوست اطراف چشم با ایجاد حس ابریشمی

 بدون نیاز به شستشو با آب و بدون برجای گذاشتن اثر چربی ناخوشایند
 توصیه شده توسط متخصصین پوست و چشم پزشکان

روش مصرف: محـلول را به آرامـی تـکان داده، پنـبه را به مـحلول آغشـته نـموده و 
با حرکت مـالیم دست آرایش چشمان خود را پاک نمایید.

مناسب انواع پوست حتی پوست های چرب

پاک کننده مالیم آرایش چشم دو فاز



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

48 کارتن در  تعداد 

110231394 کدکاال

6260482527844 بارکد

40 ml حجم

 حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه های خورشید با دارا بودن فیلترهای پیشرفته 
UVB و UVA

 محافظت در برابر اشعه مادون قرمز IR ، ضد بر افروختگی و قرمزی
 حاویSebomine موثر در پیشـگیری از آکنـه و متعادل کننده چربی پوسـت

 ضد براقی پوست، مات کننده و کوچک کننده منافذ 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 دو و نیم بند انگشت 
استفاده نموده و هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید.

مناسب پوست های بسیار چرب و مستعد آکنه

کرم ضدآفتاب SPF50 فاقد چربی

بژ طبیعی  |  بژ روشن  |  بی رنگ



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

بژ طبیعی  |  بژ روشن  |  بی رنگ

48 کارتن در  تعداد 

110231421 کدکاال

6260482527813 بارکد

50 ml حجم

 حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه های خورشید با دارا بودن فیلترهای پیشرفته 
UVB و UVA

 محافظت در برابر اشعه مادون قرمز IR، ضد برافروختگي و قرمزي
 حاوی ضد چروک Dermaxyl جهت پیشگیری از چروک و پیری پوست

 آبرسان و مرطوب کننده پوست 
 فاقد پارابن

 ارائه شده در دو نوع بدون رنگ و رنگي )بژ روشن و بژ طبیعي(

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

مناسب پوست های نرمال تا خشک و آقایان

کرم ضدآفتاب SPF50 مناسب انواع پوست ها



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

 بژ طبیعی  |  بژ روشن  

60 کارتن در  تعداد 

110221469 کدکاال

6260482527905 بارکد

40 ml حجم

 حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه های خورشید با دارا بودن فیلترهای پیشرفته 
UVA و UVB

 حاوی سالیسیلک اسید،  مناسب پوست های مستعد آکنه و کنترل کننده عملکرد غدد چربی
 ضد براقی پوست و مات کننده

 با دوام و ماندگاری طوالنی مدت، ضد تعریق و مقاوم در برابر آب
 حفظ تنفس طبیعی پوست

 فاقد پارابن
 ارائه شده در دو رنگ )بژ روشن، بژ طبیعی ( 

روش مصرف: نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نموده و هر چهار ساعت 
یکبار آن را تجدید نمایید.

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه

کرم ضدآفتاب SPF30 با پوشش کرم پودر 
 فاقد چربی



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

بژ طبیعی  |  بژ روشن  

60 کارتن در  تعداد 

110211483 کدکاال

6260482527875 بارکد

40 ml حجم

 حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه های خورشید با دارا بودن فیلترهای پیشرفته 
UVA و UVB

 با دوام و ماندگاری طوالنی مدت، ضد تعریق و مقاوم در برابر آب
 حاوی هیالورونیک اسید، توانایی باال در حفظ رطوبت طبیعی پوست 

 حفظ تنفس طبیعی پوست
 فاقد پارابن

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

روش مصرف: نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نموده و هر چهار ساعت 
یکبار آن را تجدید نمایید.

مناسب پوست های نرمال تا خشک

کرم ضدآفتاب SPF25 با پوشش کرم پودر 



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

48 کارتن در  تعداد 

110231360 کدکاال

6260482527936 بارکد

40 ml حجم

 حفاظت برتر از پوست در برابر اشعه های خورشید با دارا بودن فیلترهای پیشرفته 
 UVB و UVA

 حـفاظـت از لـک شـدن پـوست در بـرابـر آفـتاب
 حاوی ضد لک موثر و قوی )کاهش و جلوگیری از انواع لک، کک و مک های ناشی از 

  آفـتاب، جـوش، افزایـش سـن و بارداری(
 Neutrazen التـیام بخـش، ضـد حساسیت و قرمـزی

 بسیار مناسب پس از درمانهای پـوستی ماننـد لیزر، میکرودرم، پیلینگ شیمیایـی و ...
 فـاقــد اسـانــس و فـاقــد پـارابـــن

 به دلیل دارا بودن درصد باالی ضـد لـک توصـیه می شـود در حیـن بارداری استفاده نـگردد.

روش مصرف: 20 دقیقه قـبل از قـرارگرفـتن در معـرض آفـتاب به مـیزان دو و نیم بـند 
انگشت استفاده نموده و هر دو ساعت یک بار آن را تجدید نمایید. 

مناسب برای انواع پوست ها

کرم ضد آفتاب اسپات سولوشن-ضدلک



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

60 کارتن در  تعداد 

110234897 کدکاال

6260482534897 بارکد

50 ml حجم

  محافظت باال از آفتاب
UV پیشگیـری از لک و پیری پوسـت با محافظت کامـل  از اشعه 

 اثر مرطوب کننـدگی قــوی
 فرموالسیون فلوئید غیرچرب

 غیر جوش زا
 کنترل کننده چربی پوست

 فاقد اسانس
 فاقد پارابن

روش مصرف: قبل از مصرف، بطری ضدآفتاب را تکان دهید. 20 دقیقه قبل از در معرض 
آفتاب قرار گرفتن، به میزان کافی از ضدآفتاب بر روی پوست تمیز ماساژ دهید تا کامال جذب 

شود. هر دو ساعت یکبار تمدید شود. 

مناسب انواع پوست حتـی پوست های چرب

+SPF50ضدآفتاب فلوئید وت فورس االرو 



محصوالت مراقبت در برابر آفتاب
UV

SUN CARE

60 کارتن در  تعداد 

110224934 کدکاال

6260482534934 بارکد

50 ml حجم

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

 بدون بجا گذاشتن رد سفیدی
 بافت سبک و جذب سریع

 قابل استفاده برای اطراف چشم
 فاقد اسانس
 فاقد پارابن

روش مصرف: قبل از مصرف، بطری ضدآفتاب را تکان دهید. 20 دقیقه قبل از در معرض 
آفتاب قرار گرفتن، به میزان کافی از ضدآفتاب بر روی پوست تمیز ماساژ دهید تا کامال جذب 

شود. هر دو ساعت یکبار تمدید شود. 

مناسب پـوست حساس

+SPF30ضدآفتاب فلوئید فیزیکال االرو



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسب انواع پوست - 2۵ تا 3۵ سال

مناسب برای مراقبت بعد از بوتاکس

24 کارتن در  تعداد 

110321020 کدکاال

6260482528483 بارکد

50 ml حجم

 حاوی ماده ی شبه بوتاکس، کاهش چروک های ناشی از حرکات صورت
 افزایش کالژن سازی پوست، ضد چروک قوی، از بین برنده ی خطوط و چروک

 پیشگیری و جلوگیری از چـروک و برطرف کننده چـروک های سطحـی پوست
 آبرسان، افزایش درخشندگی و شفافیت پوست

 فاقــد پارابــن

روش مصرف: صبح و شب بر روی پـوست تـمیز صـورت، گـردن و دکلتـه به آرامـی ماساژ 
دهید تا بطور کامل جذب گردد.

یوس هیدرا کرم
آبرسان با خاصیت شبه بوتاکس



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسب برای مراقبت بعد از بوتاکسمناسب برای مراقبت بعد از بوتاکس

یوس هیدرا کرم
آبرسان با خاصیت شبه بوتاکس

 حاوی ماده ی شبه بوتاکس، کاهش چروک های ناشی از حرکات صورت
 افزایش کالژن سازی پوست، ضد چروک قوی، از بین برنده ی خطوط و چروک

 پیشگیری و جلوگیری از چـروک و برطرف کننده چـروک های سطحـی پوست
 آبرسان، افزایش درخشندگی و شفافیت پوست

 بافت سبک با جذب سریع
 فاقــد پارابــن

روش مصرف: صبح و شب بر روی پـوست تـمیز صـورت، گـردن و دکلتـه به آرامـی ماساژ 
دهید تا بطور کامل جذب گردد.

48 کارتن در  تعداد 

110321037 کدکاال

6260482528490 بارکد

30 ml حجم

مناسب انواع پوست - 2۵ تا 3۵ سال



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسب انواع پوست - 2۵ تا 3۵ سال

کرم دور چشم آنتی رینکل
ضد چروک با خاصیت ضد تیرگی قوی

 ژل - کــرم سبـک بـا جـذب خیـلی سـریـع
 حاوی caffein بهبود و کاهش تیرگی و حلقه های سیاه دور چشم و ضد پـف

 ضد چروک قوی، از بین برنده خطوط و چـروک اطراف چشم
 آنتی اکسیدان، محافظت کننده در برابر رادیکال های آزاد و اثرات مضر اشعه آفتاب

 احیا و بازسازی کننده سلول های پوست اطراف چشم

روش مصرف: هر صبح و شب به میزان کافی )یک عدس( از کرم را روی پوست تمیز اطراف 
چشم، از داخل به خارج کشیده با حرکات ضربه ای مالیم ماساژ دهیـد.

24 کارتن در  تعداد 

110321044 کدکاال

6260482528339 بارکد

20 ml حجم



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

کرم مناسب پوست های نرمال تا خشک 

کرم روشن کننده و شاداب کننده 
C حاوی ویتامین

 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

 آنتی اکسیدان، افزاینده سلول سازی و متابولیسم سلولـی
  با کاهـش چـین و چـروک

روش مصرف: صبـح و شـب به میـزان الزم روی پـوست تـمیز استـفاده گــردد.

24 کارتن در  تعداد 

110332014 کدکاال

6260482530301 بارکد

50 ml حجم



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسـب انـواع پـوسـت-3۵ سال به باال

کرم دور چشم آنتی ایجینگ
 ضد چروک دور چشم با خاصیت لیفتنینگ

  لیفتینگ قوی و با تاثیر در زمان کوتاه، سفت کننده و استحکام بخش 
  پوست اطراف چشم

 ضـد چـروک بسیار قـوی، از بین برنده خطـوط و چـروک 
  اطراف چشم

 ضــد پـــف و تـیرگـی با مکانیسـم افزایـش گـــردش خـــون در ناحیــه اطراف چشم
 افزایش قوام و االستیسیته پوست اطراف چشم
 پیشـگیری از چــروک و افـتادگــی پــوسـت

روش مصرف:  هر صبح و شب به میزان کافی )یک عـدس( از کرم را روی پوست تـمیز اطراف 
چـشم، از داخل به خارج کشیده سپس با حرکات ضـربه ای مالیم ماساژ دهید.

24 کارتن در  تعداد 

110321060 کدکاال

6260482539045 بارکد

20 ml حجم



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسـب انـواع پـوسـت-3۵ سال به باال

ایج ریکاوری سرم پالس
ضد چروک با خاصیت لیفتینگ قوی

  لیفتینگ قـوی با تاثـیر در زمان کوتاه، سـفت کننده و اسـتحکام بخش
  ضد چروک قوی، افزایش کالژن سازی پوست، از بین برنده ی خطوط و چروک

 دارای اثـــر آنـــی سـفت کننـده ی پـوسـت
 برطرف کننده خطوط چروک و افتادگی پوست

 بافت سبک و جذب سریع
 فاقـد پـارابــن

روش مصرف:  صبح و شب بر روی پـوست تمیز صـورت، گردن و دکلته به آرامی ماساژ دهید، 
تا به طور کامـل جذب گـردد.

48 کارتن در  تعداد 

110321091 کدکاال

6260482528476 بارکد

30 ml حجم



Anti Ageمحصوالت ضد چروک

مناسـب انـواع پـوسـت-3۵ سال به باال

ایج ریکاوری کرم
ضد چروک با خاصیت لیفتینگ قوی

 لیفتینگ قـوی با تاثـیر در زمان کوتاه، سـفت کننده و اسـتحکام بخش
 ضد چروک قوی، افزایش کالژن سازی پوست، از بین برنده ی خطوط و چروک

 دارای اثـــر آنـــی سـفت کننـده ی پـوسـت
 برطرف کننده خطوط چروک و افتادگی پوست

 فاقـد پـارابــن

روش مصرف:  صبح و شب بر روی پـوست تمیز صـورت، گردن و دکلته به آرامی ماساژ دهید، 
تا به طور کامـل جذب گـردد.

24 کارتن در  تعداد 

110321084 کدکاال

6260482528452 بارکد

50 ml حجم



Water Theraphyمحصوالت آبرسان

مناسب پوست چرب

فلوئید تقویت کننده اثر آبرسانی 
)شاین کنترل(

 مناسب پوست چرب و مستعد آکنه
 مناسب به عنوان آبرسان صورت و استفاده روزانه 

 رطوبت رسان قوی با اثر طوالنی مدت و بافت فوق العاده سبک 
 کمک به کنترل ترشح چربی، کنترل براقیت پوست و کوچک نمودن منافذ باز پوست

 فاقـد پـارابــن

روش مصرف:  روزانه دو بار بر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده گردد.

48 کارتن در  تعداد 

110433999 کدکاال

6260482533999 بارکد

40 ml حجم



Water Theraphyمحصوالت آبرسان

48 کارتن در  تعداد 

110434019 کدکاال

6260482534019 بارکد

50 ml حجم

مناسب پوست نرمال تا مختلط

کرم تقویت کننده اثر آبرسانی  

 مناسب پوست نرمال تا مختلط
 مناسب به عنوان کرم آبرسان پس از شستشوی روزانه

 رطوبت رسان قوی با اثر طوالنی مدت
 ضد التهاب و برطرف کننده قرمزی پوست

 فاقـد پـارابــن

روش مصرف:  پس از شستشوی روتین روزانه، به اندازه کافی بر پوست صورت و گردن 
استفاده نمایید.



Water Theraphyمحصوالت آبرسان

مناسب انواع پوست

سرم دور چشم تقویت کننده اثر آبرسانی

 مناسب انواع پوست
 مناسب به عنوان کرم آبرسان دورچشم روزانه

 رطوبت رسان قوی با اثر طوالنی مدت و پیشگیری کننده از بروز چروک
 بهبود دهنده گردش خون مویرگی و کمک به رفع پف و تیرگی

 فاقد پارابن

روش مصرف:  روزانه دو بار بر روی پوست تمیز دور چشم استفاده گردد.

24 کارتن در  تعداد 

110434033 کدکاال

6260482534033 بارکد

20 ml حجم



Water Theraphyمحصوالت آبرسان

مناسب انواع پوست

کرم دست تقویت کننده اثر آبرسانی 

 مناسب انواع پوست
 مناسب استفاده به عنوان کرم دست روزانه

 رفع کننده خشکی شدید یا اگزمای پوست دست
 حاوی عوامل نرم کننده و ترمیم کننده پوست دست

روش مصرف:  به اندازه کافی بر روی پوست تمیز دست استفاده گردد. در صورت نیاز 
تکرار نمایید.

36 کارتن در  تعداد 

110433982 کدکاال

6260482533982 بارکد

75 ml حجم



Water Theraphyمحصوالت آبرسان

24 کارتن در  تعداد 

110434040 کدکاال

6260482534040 بارکد

150 ml حجم

مناسب انواع پوست

لوسیون بدن تقویت کننده اثر آبرسانی 

 مناسب انواع پوست
 مناسب استفاده به عنوان لوسیون بدن روزانه

 رفع کننده خشکی شدید یا اگزمای پوست بدن
 حاوی عوامل ضد التهاب و ضد قرمزی پوست

 فاقد پارابن

روش مصرف: به اندازه کافی بر روی پوست تمیز بدن، ترجیحاً پس از استحمام استفاده گردد. 
در صورت نیاز تکرار نمایید.



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای خشک، رنگ شده و حساس

شامپـو اکستـرا پـروتکت االرو
مخصوص موهای خشک و رنگ شده

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

 آبرسان قوی موها با خاصیت نرم کنندگی
 قابلیت محافظت از رنگ موهای رنگ شده

 فاقد پارابن

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110490144 کدکاال

6260482500144 بارکد

450 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

12 کارتن در  تعداد 

110490090 کدکاال

6260482500090 بارکد

450 ml حجم

مناسب موهای نرمال

شامپو اولترا نوریش االرو
مخصوص موهـای نرمـال

 شامپو روزانه
 مناسب موهای نرمال

 مناسب موهای حساس
 مغذی با خاصیت نرم کنندگی

 فاقد پارابن

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای چرب

شامپو سوپر باالنس االرو 
مخصـوص موهـای چرب

 شامپو روزانه
 مناسب موهای چرب

 پاک کننده موثر چربی اضافی مو و پوست سر، ضمن حفظ رطوبت موها
 متعادل کننده ترشح چربی

 فاقد پارابن

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110490045 کدکاال

6260482500045 بارکد

450 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای خشک، رنگ شده

نرم کننده ی اکسترا پروتکت

 مناسب موهای خشک و رنگ شده
 تغذیه و آبرسانی عمیق تارهای مو

 نرم و لطیف سازی موهای خشک و خشن
 بازگرداندن حس لطافت و ابریشم گونه به موها

 حاوی عصاره بابونه و روغن جوانه گندم
 فاقد سولفات، فاقد پارابن 

روش مصرف: پس از شستشوی کامل، ساقه موهایتان را به مقدار کافی از نرم کننده آغشته 
کنید. 3 الی ۵ دقیقه صبر کرده و سپس آبکشی نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110500229 کدکاال

6260482500229 بارکد

450 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای خشک، رنگ شده 

شامپو فاقد سولفات موهای خشک و رنگ شده 

 شامپو روزانه
 مناسب موهای خشک و رنگ شده

 آبرسانی و تقویت موهای آسیب دیده
 محافظت از رنگ موهای رنگ شده
 حاوی روغن جوجوبا و دکسپانتنول

 فاقد سولفات، فاقد پارابن
 

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110497188 کدکاال

6260482537188 بارکد

300 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای نازک و شکننده

شامپو فاقد سولفات حجم دهنده موهای نازک

 شامپو روزانه
 مناسب موهای نازک و شکننده

 حجم دهنده و تقویت کننده موهای نازک و بی حالت
 ضخیم سازی تارهای ضعیف  مو

 حاوی روغن جوانه گندم و دکسپانتنول
 فاقد سولفات، فاقد پارابن

 

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110497195 کدکاال

6260482537195 بارکد

300 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای فر و مجعد

شامپو فاقد سولفات موهای فر و مجعد

 شامپو روزانه
 مناست موهای فر و مجعد

 افزایش انرژی و حالت ارتجاعی موهای فر
 جلوگیری از وز و خشن شدن موهای مجعد

 حاوی پروتئین ابریشم و دکسپانتنول
 فاقد سولفات، فاقد پارابن

  

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110497232 کدکاال

6260482537232 بارکد

300 ml حجم



Hair Careمحصوالت مو

مناسب موهای چرب

شامپو فاقد سولفات موهای چرب

 شامپو روزانه
 مناسب موهای چرب

 شستشوی چربی اضافی مو ضمن آبرسانی و بدون خشک شدن
 تنظیم ترشح چربی پوست کف سر و کاهش چربی مو

 حاوی پروتالن )متعادل کننده ترشح چربی( و دکسپانتنول
 فاقد سولفات، فاقد پارابن  

روش مصرف: بر روی موهای خیس استفاده نموده و به آرامی ماساژ دهید. آبکشی نموده و 
در صورت نیاز تکرار نمایید.

12 کارتن در  تعداد 

110497249 کدکاال

6260482537249 بارکد

300 ml حجم



Body Careمحصوالت بدن

مناسب انواع پوست حتی پوست های حساس

دئو- روالن  فاقد آلومینیوم االرو

 مناسب استفاده روزانه
 مناسب انواع پوست حتی پوست های حساس
 رفع بوی نامطبوع تعریق بدن با اثر 24 ساعته

 بدون برجا گذاشتن لک بر روی البسه
 فاقد آلومینیوم، فاقد پارابن

روش مصرف: روزانه بر روی پوست تمیز و خشک زیر بغل، ترجیحاً پس از استحمام 
استفاده نمایید

24 کارتن در  تعداد 

110301929 کدکاال

6260482501929 بارکد

50 ml حجم



Body Careمحصوالت بدن

مناسب انواع پوست

دئو-روالن  ضد تعریق االرو

 
 مناسب استفاده روزانه

 مناسب انواع پوست
 رفع بوی نامطبوع تعریق بدن با اثر 24 ساعته

 کاهش دهنده تعریق روزانه، بدون مسدود نمودن منافذ پوست
 فاقد الکل، فاقد پارابن

روش مصرف: روزانه بر روی پوست تمیز و خشک زیر بغل، ترجیحاً پس از استحمام 
استفاده نمایید

24 کارتن در  تعداد 

110301899 کدکاال

6260482501899 بارکد

50 ml حجم


