


Si comme beaucoup, vous restez, ou venez, 
cet été dans la capitale, ne manquez pas de 
venir nous rendre visite afin de découvrir 
notre nouveau soin d'été en édition limitée.
Relaxation, stimulation olfactive, modelages 
sont au programme de ce soin estival pour 
évacuer stress, tensions et fatigue.
Ce soin bien-être se compose de modelages 
alternatifs visage & corps autour d'un bain 
hydro-massant et chromatique aux huiles 
essentielles.
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کرم دور چشم بوتانیک

کرم احیاء کننده و ضد چین و چروک دور چشم

 ژل پوپیر

ژل ضد پف، چروک، و التهاب پای چشم 

 آنتی فاتیگ کونتور دزیو

ژل ضد خستگی دور چشم؛ مخصوص آقایان

کرم آرومالیفت 

کرم ضد چین و چروک وپیری، برطرف کننده خطوط صورت

سرم لیفتینگ

سرم بازسازی پوست، ضد چین و چروک و خطوط، افزایش انعطاف پذیری پوست

کرم سوین- اسکین ریپیر

کرم محرک سلولهای پوستی، ضد چین و چروک و خطوط پوستی

ژل بایو- اسکین ریپیر

ژل جهت بازسازی سلولهای پوست و افزایش انعطاف پذیری پوست

کرم فولگارنس

کرم بازسازی  کننده پوست  و افزایش دهنده  انعطاف پذیری، حالت دهنده     و شادابی صورت

محلول فولگارنس

محلول ترمیم کننده خطوط صورت و طراوت بخش

سرم فروت اسید 

محلول طراوت دهنده و حیات بخش پوست، سرشار از اسیدهای میوه

)سوآن بوتانیک( آنتي ایج – ایج کنترول

کرم ضد چروک پوست صورت

کرم بایو-نوتریتیو 

کرم روز تغذیه کننده و حیات بخش پوست

کرم فرشر- فیتو هیدراتانت 

کرم مرطوب کننده صورت و گردن

 اسانس رافرمیسان   

اسانس سفت کننده، حالت دهنده و افزایش دهنده انعطاف پذیري پوست

روغن ویتالیزانت

روغن محافظت کننده، ضد خشکی، افزایش لطافت و نرمی پوست

کنسانتره آروماتیک

کنسانتره پاک کننده، ترمیم جوش سر سیاه و اسکارهای پوست

امولسیون پیوریفاینگ 

امولسیون مات کننده و کنترل چربی پوست 

ژل ماسک پیوریفاینگ

ژل ماسک پاک کننده، ترمیم کننده و مات کننده پوستهای چرب وآکنه ای 

نتویانت موسانت )فومینگ کلینزر(

)کرم کف کننده و پاک کننده مالیم آرایشی(

گوماژ موسانت

اسکراب کف کننده گیاهی Soft plant"foaming"scrub )کف الیه بردار پوست بدن(

ژل دما کیالنت آپا ایزانت )سوتینگ کلین سینگ(

ژل تسکین دهنده، پاک کننده چشم ها و صورت

ژل- دما کیالنت ساتن )ساتین کلین سینک میلک(

شیرپاک کن صورت

لوسیون تونیک راکی لیبرانت )فرشنر باالنسینگ تونیک( 

لوسیون متعادل کننده و طراوت بخش پوست

کرم پایه ری ایکیو لیبرانت

کرم پایه آرایشی جهت محافظت و افزایش قوام پوست

 کرم ری استراکچرانت

کرم ترمیم کننده و افزایش دهنده انعطاف پذیری پوست حساس

سرم ضد قرمزی اکتیو 

سرم تسکین دهنده پوستهای قرمز و ملتهب

کرم اکلرسیسانت

کرم سفید کننده و روشن کننده پوست صورت

اسانس اکلرسیسانت

اسانس سفید کننده و روشن کننده پوست و برطرف کننده لکه های رنگی صورت

لوسیون اکلرسیسانت

لوسیون روشن کننده و طراوت دهنده پوست صورت

ماسک اکلرسیسانت

ماسک سفید کننده و روشن کننده پوست صورت

سان کرم فیس-اس پي اف )30( 

کرم ضد آفتاب محافظت کننده صورت

لوز پادر ترانس لوسنت 

پودر مات کننده پوست صورت

فلوئید فاندیشن کالر           

کرم پودر مایع رنگی



کارول فرانک، آمیزه ای از هنر و دانش در خدمت زیبایی

طوالنی،  قدمت  با  فرانسوی  معتبر  کمپانی  یک  فرانک  کارول 
عرضه کننده محصوالت آرایشی بهداشتی بوده که بهره گیری از 
خواص درمانی گیاهان را به عنوان مشخصه و وجه تمایز فناوری 

ساخت محصوالت خود معرفی می نماید.
دانشمندان،  هنرمندان،  از  گروهی  برند،  این  تحقیقاتی  تیم 
متخصصین آرایشی بهداشتی، درماتولوژیست، شیمیدان آرایشی 
بهداشتی و متخصصین پیری شناسی بوده که تکنولوژی برتر و 
آرمان های  و  احتیاجات  بر  تأکید موثر  با  را  به فرد خود  منحصر 
زیبایی در قالب آروماتراپی و فیتوتراپی به جامعه امروزی هدیه 

می نماید.

کارول فرانک با فراهم آوردن زمینه جهت ایجاد پوستی سالم تر، با 
نشاط تر، سرزنده تر و پرانرژی، مدعی نوآوری و خالقیت در صنایع 
آرایشی بهداشتی بوده و نتیجه آن، ارائه محصوالتی قابل اعتماد، 
و  در نوع خود بی نظیر و غیر قابل رقابت در تمام رده های سنی 

برای تمام فصول سال می باشد.

                                                                         کمپانی کارول فرانک

A combination of art and science to beautify
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ترکیبات فرآورده:
 Beech(8% عصاره گیاهی جوانه گیاه راش •
 :)Wheat Germs( گندم  جوانه  و   )Buds
افزایش تولید پروتئین، جلوگیری از تجزیه 
عملکرد  بهبود  کالژن،  و  االسیتین  فیبرهای 

سلولی.
آتنی   :Vitamins A  ,E  ,C،  %0/5  •
ساختمان  تجزیه  از  پیشگیری  اکسیدان، 

سلول و کاهش آثار خستگی.

 :)Fig Extract( انجیر  عصاره   %2  •
مرطوب کننده قوی.

• Reflective Microparticals %3: شامل 
کاهش  موجب  که   UVA ,UVB فیلترهای 

تیرگی و خشکی دور چشم می شوند. 
آرامش   :)Rose Extract( رز  عصاره   %1  •

بخش.

کرم دور چشم بوتانیک

کرم احیاء کننده و ضد چین و چروک دور چشم

Revitalizing Eye Cream

بسته بندی: 
بطری 15 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
خستگی،  آثار  جوان،  سلولهای  تولید  و  تقویت  با  کرم  این 
چروک، تیرگی، و پف زیر چشم ها را از بین برده و حالتی زیبا 

به چشم ها می دهد.
مناسب برای: از سن 25 سالگی، انواع پوست، حتی چشم های 

حساس.

نحوه و طریقه مصرف:
شود. زده  چشم  دور  به  مالیم  های  ضربه  با  شب  و  صبح 

ترکیبات فرآورده:
• Ginseng %2: باعث بهبود متابولیسم احیا و 

تقویت بافت اطراف چشم می شود.
 :)Centella Asiatica( 2% گیاه آب بشقابی •
بهبود گردش خون  و  ترکیبی موثر در تنظیم 
مویرگی که نهایتاًً موجب شادابی و استحکام 

بافت پلک می گردد.

• 1% شیرین بیان )Liquorice( کاهش التهاب 
بافتی، روشن کننده و نرم کننده.

 ژل پوپیر

ژل ضد پف، چروک، و التهاب پای چشم 

Gel For The Eyelids

بسته بندی: 
بطری 15 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
 این ژل جهت تقویت پلکها، جلوگیری از افتادگی، ورم، تیرگی، 

خشکی و چروک زیر پلکها فرموله شده است.
مناسب برای: ازسن 25 سالگی، انواع پوست

نحوه و طریقه مصرف:
صبح و شب قبل از کرم یا آرایش به کمک ضربه های مالیم به پای 

چشم ها زده شود. 
درمان پف موردی: صبح یک الیه ضخیم از ژل را مانند ماسک به 

پای چشم ها مالیده و پس از 5 دقیقه بشویید.
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ترکیبات فرآورده:
Criste Marine: احیاء سلولی را  عصاره   •
افزایش داده و باعث برقراری تعادل در پوست 

می شود.
• پروتئین های بادام شیرین: دارای خاصیت 

سریع ضد افتادگی پوست می باشد.

• روغن جوجوبا )Jojoba Oil(: دارای اثرات 
محافظت کننده، نرم کننده  و تسکین بخش، 

همچنین بهبود دهنده پوست می باشد.
• استیل هگزا پپتید: دارای خاصیت آرام بخش 
پوستی  و چروک  دهنده عمق چین  کاهش  و 

می باشد.

خصوصیات و مزایای فرآورده: 
چشمی  زیر  ظریف  خطوط  و  پف  توجه  قابل  کاهش  باعث 
می شودو با دارا بودن خاصیت ضد احتقانی، ضد چین و چروک 

بوده و باعث صافی پوست می شود..
خاصیت  چشمشان  اطراف  پوست  که  مردانی  برای:  مناسب 
انعطاف پذیری را از دست داده و در افرادی که احتمال ایجاد پف 

زیر چشم زیاد است، مناسب می باشد.

نحوه و طریقه مصرف: 
صبح و عصر با ضربات مالیم نوک انگشت، این فرآورده را به 

ناحیه اطراف دور چشم بمالید.

بسته بندی:
تیوب 50 میلی لیتری

Anti-Fatigue Contours Dex Yeux 
Anti-Fatigue Eye Contour care

 آنتی فاتیگ کونتور دزیو

ژل ضد خستگی دور چشم؛ مخصوص آقایان

خصوصیات و مزایای فرآورده: 
استرس  اثرات  و  بوده  پوست  برای  آرام بخش  دارای خاصیت 
و  قوام  به  کاهش می دهد.  را  پوست  روی  بر  و فشار محیطی 
و  می دهد  کاهش  را  پوستی  افزوده، خطوط  پوست  استحکام 
پوست سریع تر ظاهری جوان و بدون چین و چروک پیدا می کند.

مناسب برای: پوست هایی که تحت تاثیر سن و خستگی قرار 
گرفته اند.

نحوه و طریقه مصرف: 
بعد از هر بار اصالح صورت می توان از این فرآورده استفاده کرد.

بسته بندی:
تیوب 50 میلی لیتری 

Soin Revitalisant 
(Revitalizing Treatment)

سوآن رویتا لیزانت

کرم احیاءکننده پوست صورت ؛ مخصوص آقایان

ترکیبات فرآورده: 
بهار  همیشه  گل  اساسی  روغنهای   •
)Helichrysum(: دارای خواص ضد التهابی 

است و ساخت کالژن را تقویت می نماید.
سلولی  رشد   :Criste Marine عصاره   •
در  تعادل  برقراری  باعث  و  افزایش می دهد  را 

پوست می شود.
• پروتئین بادام شیرین: مغذی و دارای خاصیت 

سریع ضد افتادگی پوست می باشد.
• استیل هگزا پپتید: دارای خاصیت آرام بخش 
پوستی  و چروک  دهنده عمق چین  کاهش  و 

می باشد. 

• روغن )Shea Butter(: سبب کاهش التهابات 
پوستی می گرددو پوست را در برابر مواد مضر 

و عوامل محیطی محافظت می نماید.
خون  گردش  افزایش  سبب   :Ginseng  •
موضعی و بهبود تغذیه پوست می شود. پوست 
را صاف می کند و با خاصیت پر کنندگی که دارد، 

پوست جوان تر به نظر می رسد.
• جوانه های درخت راش: سبب بهبود تنفس 
تسهیل  را  کالژن  سنتز  و  می شود  سلولی 

می بخشد.
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بسته بندی:
جار شیشه ای 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کرم در نوع خود جدیدترین تکنولوژی را داراست، سرشار از 
فیتواستروژن بوده و در اثر ساخت کالژن، االستین و رطوبت رسانی 
عمیق، قادر است پس از یک دوره درمان صحیح، همزمان با بهبود 

چین و چروک ها ، باعث فرم دادن مجدد صورت و گردن شود.
مناسب برای: انواع مختلف پوست )حفاظت از پوست خانمها 

در دوران منوپاز(

نحوه و طریقه مصرف:
روزی 2 بار صبح و شب به پوست تمیز صورت و گردن به کمک 
ماساژهای دورانی مالیم)مانند شکل( بمالید، بعنوان پایه آرایش 

نیز مناسب است.
توصیه خاص: ابتدا 5 قطره از اسانس فرمینگ را صبح ها روی 
پوست مرطوب پخش کنید، سپس کرم را با کمی ماساژ جذب 
پوست نمایید.به منظور افزایش کارایی موثر، شبها بجای اسانس 

فرمینگ، سرم لیفتینگ در زیر کرم استفاده شود.

Aroma Lift 
(Extreme Anti –Age Cream)

ترکیبات فرآورده:
سویا  زنبق،   ، وحشی تمیس   •
 Phyto-Oestrogene Iso Flavones )Soya-
Iris- Wild Yam: بازسازی و تولید فیبرهای 
االستین، کالژن، به دام انداختن رادیکالهای آزاد 

.DHEA   و پیش ساز هورمون زنانه
اسطو  شمعدانی،  اساسی،  روغنهای   %2  •
 Geranium, Lavender,( رزماری   خدوس، 
Rosemary(: آنتی اکسیدان آرام بخش، کنترل 

سبوم، پاک کننده.
جوجوبا  روغن  گیاهی  های  عصاره   %5  •
 Phyto Squalene,   ، رز   ،)Jojoba Oil(

 .Aloe , Hamamelis

عوامل  تاثیر  از  جلوگیری   )Shea Butter(
شادابی  استحکام،  پوست،  بر  بیرونی  مخرب 
آنتی  بافت،  طبیعی  دفاعی  قدرت  افزایش  و 

اکسیدان.
 :Anti- ageing Acetyl Hexapeptide %2 •
مهار  و  و چروک  بهبود چین  استرس،  کاهش 
زنجیره شش  با   Argireline،افتادگی پوست

اسید آمینه بعنوان شبه بوتاکس عمل می کند.
 Thermal Plankton, Honey Extracts •
رسان،  رطوبت   :and Poly Saccharides

.)NMF( موثر، قوی و ماندگار
ضد   :Vitamins E,A and B5  %1  •

رادیکالهای آزاد، تنظیم و ساخت کراتین.

کرم آرومالیفت 

کرم ضد چین و چروک وپیری، برطرف کننده خطوط صورت

Lifting Serum

سرم لیفتینگ

سرم بازسازی پوست، ضد چین و چروک و 

خطوط، افزایش انعطاف پذیری پوست

ترکیبات فرآورده:
تولید  بازسازی سلولها،  و  احیا   :Ginseng  •

پروتئین، سرشار از استروژن.
افزاینده   :)Calendula( بهار  همیشه  گل   •

طراوت و زیبایی پوست، آرام بخش.
یا   )Huckleberry( گیله  سیاه  توت   •

فنول،  پلی  فالونویید،  از  )Bilberry( سرشار 
 .C و ویتامین AHA

• گیاه دم اسبی )Horsetail(: قابض و افزاینده 
استحکام پوست)حاوی سیلیکوم(.

ph پوست،  کننده  و متعادل  تونیک   :Aloe  •
تقویت کننده، مرطوب کننده و آنتی سپتیک.

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این سرم با 29% عصاره گیاهی، جهت کاهش چین و چروک، 

استحکام بیشتر، ترمیم اسکار و متعادل کردن پوست موثر است.
که  پوستهایی  انواع  برای  سالگی   25 سن  از  برای:  مناسب 
و  پیری  )ضد  اند  داده  دست  از  را  خود  طراوت  و  درخشندگی 

افتادگی پوست(.

نحوه و طریقه مصرف:
روزی 2 بار، صبح و شب قبل از کرم درمانی به پوست مالیده شود.
 Bio-Skin Rpair Gel یا   Fulgurance Fluid با  ها  شب 

جایگزین شود. 
درمان مفید،2ماه، چند نوبت در سال.



17 16

ترکیبات فرآورده:
شامل  سلولها،  مغذی  ماده   :DNA  %5  •

اسیدهای نوکلئیک، نوکلئو پروتیدها.
افزایش  Hyaluronic Acid: جهت   %0/5 •
و چسبندگی سلولهای  پوستی  پایه  رطوبت 

بافت همبند.  
 :)Honey Extract( عسل  عصاره   %5  •

ماندگاری و حفظ رطوبت در اپیدرم.
• 0/8% ویتامین A, E: آنتی اکسیدان و مهار 

رادیکالهای آزاد. 

)Grape leaf(: تحریک  انگور  برگ   %2/5 •
گردش خون مویرگی.

 Centella( بشقابی  آب  گیاه   %2/5  •
تحریک  مویرگی،  تقویت   :)Asiatica

فیبروبالست ها.
قابض،   :)Whitch Hazel( انجبیل   %0/5  •

آرام بخش و نرم کننده.

کرم سوین- اسکین ریپیر

کرم محرک سلولهای پوستی، ضد چین و چروک و خطوط پوستی

Sion – Skin Repair Cream

بسته بندی:
جار شیشه ای 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کرم با بروز چین و چروک مبارزه کرده، با تحریک متابولیسم 
بافتی و نوسازی سلولها، باعث محو شدن خطوط ایجاد شده 

می گردد.
مناسب برای: از سن 30 سالگی برای پوستهای آسیب دیده 

خسته، ضخیم و دچار استرس، کدر و بی روح.
 

نحوه و طریقه مصرف:
شود. استفاده   Bio-Skin Repair ژل  از  بعد  شب  و  صبح 

Bio – Skin Repair Gel

ژل بایو- اسکین ریپیر

ژل جهت بازسازی سلولهای پوست و افزایش انعطاف پذیری پوست

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
می باشد،  پوست  احیاءکننده  و  دهنده  قوام   ، نرم کننده  ژل  این 
همچنین ترمیم کننده اثرات مخرب اشعه UV بوده و به عنوان 
مکمل و تقویت کننده اثر کرم Bio-Skin Repair فرموله شده 

است. 
مناسب برای: از سن 30 سالگی برای پوستهای آسیب دیده، 
خسته، ضخیم و دچار استرس، کدر و بی روح، همچنین به تنهایی 

بعنوان After Shave برای آقایان. 

نحوه و طریقه مصرف:
شود. استفاده   Bio-Skin Repair ازکرم  قبل  شب  و  صبح 
روی چروکهای پیشانی و خطوط خنده تمرکز بیشتری داشته باشید.

ترکیبات فرآورده:
شامل  سلولها،  مغذی  ماده   :DNA  %5  •

اسیدهای نوکلئیک،  نوکلئوپروتیدها.
افزایش  Hyaluronic Acid: جهت   %0/5 •
و چسبندگی سلولهای  پوستی  پایه  رطوبت 

بافت همبند 

 :)Honey Extract( عسل  عصاره   %5  •
ماندگاری و حفظ رطوبت در اپیدرم.

• Ginseng %5: باعث افزایش قوام و تقویت 
پوست.
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ترکیبات فرآورده:
 :)Rose Hip Oil( 3% روغن نسترن وحشی •

حفاظت غشاء سلولی. 
 Soya Milk( 5% پروتیین های شیر سویا •
ارتجاعی  حالت  تقویت  و  تغذیه   :)proteins

پوست.
• 3% عصاره عسل )Honey Extract(:عامل 

رطوبت رسان
محرک   :Dynamazing Complex  %2  •

رشد و فعالیت سلولی، شامل:
• 0/4% ویتامین E: مهاراثر مخرب رادیکالهای 

آزاد. 
• 0/1% ویتامین A: ماده مغذی. 

اساسی  روغنهای  کمپلکس   %0/25  •
)Essential Oil Complex(: تسهیل نفوذ 

اجزاء کرم به بافت پوستی.
 :Filter UVA , UVB معادل   ،  %1/25  •

محافظ بافت پوست.

کرم فولگارنس

کرم بازسازی کننده پوست و افزایش دهنده انعطاف پذیری، 

حالت دهنده و شادابی صورت

بسته بندی:
جار شیشه ای 30 میلي لیتري

Fulgurance Cream (recovering) 

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کرم یک فرآورده مغذی جهت مقابله با پیری پوست و حفظ 

انعطاف پذیری آن می باشد
مناسب برای: از سن 30 سالگی، انواع پوستها

انتخاب مناسب برای پوستهای نازک
درمانی مناسب هنگامی که پوست انعطاف پذیری خود را از دست 

می دهد.
     

نحوه و طریقه مصرف:
شود. استفاده   Fulgurance محلول  از  بعد  شب  و  صبح 

Fulgurance Fluid (recovering)

محلول فولگارنس

محلول ترمیم کننده خطوط صورت و طراوت بخش

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
سرم مرطوب کننده قوی و ماندگار در پوست که باعث تقویت و 

تسهیل اثر کرم فولگارنس می گردد.
مناسب برای: پوست خسته، نازک و همراه چین و چروک.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح و شب قبل از کرم Fulgurance با حرکات نیشگون مانند 

مالیم )ژاکه( جذب پوست نمائید.

ترکیبات فرآورده:
 :)Rose Hip Oil( وحشی  نسترن  روغن   %1 •

حفاظت غشاء سلولی. 
 Soya Milk( سویا  شیر  های  پروتیین   %2  •
ارتجاعی  حالت  تقویت  و  تغذیه   :  )proteins

پوست.
عامل   :)Honey Extract( عسل  عصاره   •

رطوبت رسان.
 :)Horse Chestnut( 2% شاه بلوط هندی •

ماده تونیک وریدی.

• 2% انگور قرمز )Red Vine(: تحریک جریان 
خون سطحی پوست و بهبود خونرسانی بافتی.

• 0/5% ویتامین E: مهاراثر مخرب رادیکالهای 
آزاد.

 :)Essential Oil( 0/4% روغنهای اساسی •
بافت  به  محلول  موثر  مواد  نفوذ  به  کمک 

پوستی.



21 20

ترکیبات فرآورده:
اسیدهای  Fruit acid AHA: شامل   %5  •
Malic, Citric, Lactic , Glycolic برگرفته 
 Apple, Bilberry, Blackcurrant, از 
Suger Cane، به کمک الیه برداری و افزایش 
زیبا  و  شفاف  یکنواخت،  را  پوست  رطوبت، 

مینماید.
و   )Rose(، )Whitch Hazel(انجبیل  %8  •
گیاه دم اسبی )Horsetail(: استحکام دهنده و 

آرامش بخش، قابض و نرم کننده.

 :)Soya, Avocado( آوکادو  و  • 0/4% سویا 
ساخت  تعادل   A,E های  ویتامین  حاوی 
کراتین، احیاء سلولهای پوست و فیبرها و مهار 

رادیکالهای آزاد.
حاوی   :)Fatty Acid( چرب  های  اسید   •
غشاء  چربی  ساز  پیش  که  اسید  لینولئیک 

سلولی است.
پایه  به عنوان  • کمپلکس روغنهای اساسی: 
و حامل، به جذب پوستی اجزا محلول کمک 

می کند.

سرم فروت اسید 

محلول طراوت دهنده و حیات بخش پوست، سرشار از اسیدهای میوه

Cellular Awakening

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این محلول عالوه بر الیه برداری مالیم، باعث تحریک و ایجاد 
سلولهای جدید می گردد و به پوست ظاهری شفاف و درخشنده 

می بخشد.
مناسب برای: پوستهای آسیب دیده، پوستهایی که اکسیژن از 

دست داده اند )افراد سیگاری(، پوستهای نازک، پوست 
دهیدراته ، بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید جهت از بین 

 .)Photo Aging( بردن سلولهای مرده پوست

نحوه و طریقه مصرف:
 روزی 2بار صبح و شب قبل از کرم مراقبتی با ماساژ مالیم بر روی 

پوست استفاده شود.
دوره درمان 2 ماه، چند نوبت در سال تکرار شود.

خصوصیات و مزایاي فرآورده:
باعث تداوم جواني پوست شده، چین و چروک و خطوط ظریف 
ایجاد درخشندگي  کاهش مي دهد. همچنین سبب  را  پوست 
و براقي پوست گردیده و در انعطاف پذیري و کشیدگي پوست 

صورت موثر است.
فرموالسیون این فرآورده به نحوي است که سموم پوست را از 

بین مي برد و با پیري زود رس مقابله مي کند.
انواع پوست ها، در افراد 25 سال و باالتر قابل  مناسب براي: 

مصرف مي باشد.
نحوه و طریقه مصرف:

جهت درمان، هر روز صبح بمدت 2 ماه استفاده مي شود.قبل از 
مصرف از فرآورده Eau Aromatique استفاده گردد.

بسته بندي:
جار شیشه اي 50 میلی لیتری

)سوآن بوتانیک( آنتي ایج – ایج کنترول

کرم ضد چروک پوست صورت

"Soin Botanique"
Anti – Age – Age control

ترکیبات فرآورده:
• کمپلکس سرامیک AHA: محافظت کننده 
عوامل  ُمضر  اثرات  کننده  برطرف  پوست، 

خارجي و محیطي.
• عصاره گل آفتابگردان Sunflower: تقویت 

کننده الیه محافظتي هیدرولیپیدیک پوست.
• عصاره Glycin سویا: مرطوب کننده طوالني 
داراي  پوست،  پایداري  در  تعادل  ایجاد  اثر، 
خواص ضد توکسین، پیشگیري و کاهش چین 

و چروک و خطوط پوست.

تنفس  بهبود   :)Beech( راش  گیاه  عصاره   •
سلولي وسنتز کالژن و جوان سازي پوست 

• عصاره سرو )Cypress(:مقابله با رادیکالهاي 
آزاد و تقویت کننده دفاع طبیعي پوست 

• گل رزماري )Rosemary Flower(: تونیک، 
جوان کننده و طراوت دهنده پوست

حاوي   :)Avocado oil( آووکادو  روغن   •
ویتامین F که به ساخت و احیاء دیواره سلولي 

کمک مي نماید.
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کرم بایو-نوتریتیو 

کرم روز تغذیه کننده و حیات بخش پوست

Bio-Nutritive Cream

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کرم عالوه بر تغذیه بافت پوست به عنوان یک محافظ نامرئی 
پوست  بر  محیط  های  آالینده  مخرب  اثرات  از  هیدروفیلیک 

جلوگیری می نماید.
کارخانه،  مانند  آلوده  فضاهای  در  که  افرادی  برای:  مناسب 
محلهای پر ترافیک، رستوران، ترمینالها و هوای آلوده شهرهای 

بزرگ و صنعتی فعالیت دارند
به عنوان کرم پایه در زیر آرایش.

نحوه و طریقه مصرف:
شود. مالیده  صورت  پوست  روی  مالیم  ماساژ  با  ها  صبح 

بسته بندی: 
تیوب 50 میلي لیتري

ترکیبات فرآورده:
سمی  مواد  کننده  خنثی   :Fomblin  %4  •
موجود در محیط مانند دود، گاز، سوختهای 

فسیلی و انواع آالینده ها. 
 A,E ویتامینهای :Avocado , Soya % ./3 •
تنظیم کننده فرایند کراتین سازی در پوست، 
بافت  پروتیینهای  و  قوام  استحکام،  افزایش 

پوست، ضد رادیکالهای آزاد.
 :)Honey Extract( عسل  عصاره   %6  •

ماندگاری و حفظ رطوبت در پوست.
• 2% فیلترهای UVA / UVA: حفاظت پوست 

درمقابل نفوذ اشعه های مخرب خورشید.

خصوصیات و مزایای فرآورده: 
این فرآورده  اثر طوالنی روی پوست خشک دارد و باعث راحتی، 
با  انعطاف پذیری و نرمی پوست خشک می شود. فرآورده ای 
خاصیت مراقبت ویژه از پوست، صاف نمودن خطوط ظریف و 
چروک پوست است و همچنین دارای خاصیت آبرسانی بهینه 
به پوست می باشد و بعد از 2 ساعت تا بیش از 52 درصد میزان 

آبرسانی افزایش می یابد.
مناسب برای: انواع پوستها 

نحوه و طریقه مصرف: 
صبح و یا شب به مقدار قابل توجه به صورت و گردن بمالید.  

بسته بندی: 
جار شیشه ای 50 میلي لیتري

کرم فرشر- فیتو هیدراتانت 

کرم مرطوب کننده صورت و گردن

"Phyto Hydratante" creme Fraicheur

ترکیبات فرآورده:
 Imperata" سیلندریکا  امپراتا  عصاره   •
نمکی  گیاه در محیطهای  این   :"cylindrica
یا خشک رشد می نماید. رطوبت پوست را نگه 

می دارد و موجب شادابی پوست می شود.
گیاه  این   :"Barbary fig"انجیر عصاره   •
احیاکننده  شکرهای  ساکاریدها،  پلی  دارای 
را تنظیم  AHA می باشد و رطوبت پوست  و 
روی  بر  محافظ  ای  الیه  می نماید. همچنین 
پوست ایجاد می نماید که سبب می شود پوست 

رطوبت طبیعی خود را از دست ندهد.
• Laminaria digitata: این گیاه باعث ایجاد 

Bio-( الیه ای محافظ در برابر آلودگی محیطی
film( روی پوست گردیده و از ِدهیدراته شدن 

پوست )کم آبی- بی آبی( جلوگیری می کند.
Chlorella Vulgaris: این گیاه سبب می شود 
رطوبت طبیعی پوست به حالت نرمال حفظ 

شود.
• Jojoba Oil: این روغن طبیعی موجب نرمی 

و انعطاف پذیری پوست می گردد.
از  و  بوده  Karite Butter: تسکین بخش   •
پوست در مقابل عوامل مضر گوناگون محیطی 

محافظت می نماید.



25 24

بسته بندی:
بطری شیشه ای 15 میلي لیتري

خصوصیات و مزایاي فرآورده:
این کنسانتره داراي ساختار دوگانه )هیدروفیلیک و لیپوفیلیک( 
بوده، قادر به نفوذ سریع در پوست، با افزایش بازسازي سلولي و 
تقویت بافت پیوندي مي باشد، همچنین باعث افزایش آبرساني 
و کنترل سبوم بافت پوستي مي گردد، این محصول حاوي %15  

روغنهاي اساسي ترکیبات فوق مي باشد.
مناسب براي: - ضد چروک پوستهاي لطیف و نازک،

 ضد چروک پوستهاي ضخیم با منافذ باز، مشکالت پوستي دوران 
منوپاز،پوستهاي مرده و خسته و دهیدراته.

نحوه و طریقه مصرف:
قبل از هر نوع کرم )مخصوصا کرم آروما لیفت( 6 قطره از روغن 
را توسط ماساژ مالیم جذب پوست مرطوب نمایید. حداقل دوره 

درمان 2 ماه میباشد.
یکبار در هفته قبل از استفاده از ماسک و پس از حمام )جهت 

سم زدائي از پوست( بکار میرود.

Firming Essence

 اسانس رافرمیسان   

اسانس سفت کننده، حالت دهنده و افزایش دهنده انعطاف پذیري پوست

ترکیبات فرآورده:
15% روغنهاي اساسي:

• گیاه جنگلي شیشم )Rose wood(: تسریع 
بازسازي و نوسازي سلولهاي پوستي، مناسب 

پوست خشک، حساس و تحریک پذیر.
رزماري)Rosemary(: تونیک، محرک پوستي 

و سرشار از آنتي اکسیدان.

و  التهاب  ضد  قابض،   :)Sage(گلي مریم   •
آرامبخش.

خون  گردش  محرک   :)Thyme(آویشن  •
مویرگي.

• لیمو)Lemon(: انرژي بخش، قابض، طراوت 
.C دهنده و حاوي ویتامین

روغن ویتالیزانت

روعن محافظت کننده، ضد خشکی، افزایش لطافت و نرمی پوست

Vitalizing Oil

بسته بندی:
بطری شیشه ای 15 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
 این کنسانتره گیاهی ضمن ویتامینه نمودن بافت پوست و رطوبت 
رسانی به آن موجب مراقبت ار پوست و مقابله با پیری آن می گردد

مناسب برای کلیه پوستها، سلولهای آسیب دیده پوست، پوست 
افراد سیگاری، رفع خستگی بعد از دوره بیماری، پوست بی روح 

و کدر.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح و شب قبل از هر نوع کرم، چند قطره روی پوست مرطوب 

صورت و گردن با کمی ماساژ بمالید
دوره درمان تا 2ماه ادامه یابد )2-3 بار در سال تکرار شود(

درمان هفتگی: 1-2 بار در هفته قبل از ماسک یا حمام استفاده 
شود

قبل از قرار گرفتن در آفتاب به برنزه شدن پوست کمک می کند.

ترکیبات فرآورده:
• حاوی 2/5 درصد روغنهای اساسی

و  آرامبخش   :)Petit Grain( مرکبات   •
نرم کننده  

• پرتقال )Orange(: حاوی ویتامین c به عنوان 
ماده ضد پیری، محافظ سلولی و بهبود گردش 

خون مویرگی.
)Geranium(: ماده قابض، ضد  شمعدانی   •

باکتری، کنترل سبوم.
استحکام  و  قابض   :)Mandarine( نارنگی   •

بخش.
)Lemon(: حاوی ویتامین c، شاداب  • لیمو 

کننده و افزایش گردش خون مویرگی. 
کننده  پاک   :)Lavender( اسطوخدوس   •

سطحی مالیم،ضد عفونی کننده وآرامبخش. 
13 درصد عصاره های روغنی:

.A, Eبعنوان منبع ویتامین :)Carrot( هویج •
التیام بخش و ضد   :)Rosemary( رزماری   •

التهاب بافتی، سرشار از آنتی اکسیدان. 
• Lime: نرم کننده  و آرامش بخش.

 :)St John’s Wort(گل راعی یا هزار چشم •
ضد التهاب و نرم کننده.

• )Millepertuis(: قابض و ضد التهاب.
• آویشن)Thyme(: افزاینده استحکام بافتی.

حامل،   :)Sweet Almond( شیرین  بادام   •
امولسیونر.
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ترکیبات فرآورده: 
حاوی 30/5 درصد روغنهای اساسی:

عفونی  ضد   :)Vervain( شاهپسند  گیاه   •
کننده، ضد التهاب. 

و  بخش  التیام   :)Rosemary( رزماری   
ضدالتهاب بافتی، سرشار از آنتی اکسیدان. 

• کاج )Pine(: ترکیبی قابض و پاک کننده که در 
عین پاکسازی سطح پوست با افزایش انسجام 
سلولی، مانع تجمع آلودگی ها در منافذ پوست 

می گردد.

• لیمو )Lemon(: انرژی بخش، قابض، افزایش 
گردش خون مویرگی، ضد عفونی کننده. 

• اوکالیپتوس )Eucalyptus(: ترکیبی بسیار 
مؤثر جهت ضد عفونی کردن پوست، آرامبخش 

و ضد احتقان.
• ارس )Juniper(: ضد التهاب، تخلیه منافذ از 

آلودگیها. 
• اسطوخدوس )Lavender(: ضدعفونی کننده، 

آرامبخش و ایجاد طراوت و شادابی.

کنسانتره آروماتیک

کنسانتره پاک کننده، ترمیم جوش سر سیاه و اسکارهای پوست

Aromatic Concentrate 

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کنسانتره از خانواده روغنها ی هیدروفیلیک می باشد و همزمان 
به علت خاصیت هیدروفیلیک و لیپوفیلیک، ظاهر خوشایندی به 

پوست می بخشد.
باز،  منافذ  دار،  عارضه  و  چرب  پوستهای  انواع  برای  مناسب 
دانه های سر سیاه، پوست خسته و بی روح و دچار کمبود اکسیژن.

نحوه و طریقه مصرف:
30 قطره کنسانتره را با 50 سی سی آب مقطر رقیق کرده و به 

پوست تمیز بمالید)شسته نشود(.
پوست عارضه دار: چند قطره از کنسانتره خالص را روی دانه های 

سر سیاه، سر سفید یا لک بمالیید.
به ماسک مخصوص پوست چرب  را  از کنسانتره  چند قطره 

اضافه کنید.
پوست بی روح و کدر: چند قطره از کنسانتره را توسط ماساژ 

دورانی به پوست مرطوب بمالید.

بسته بندی:
بطری شیشه ای 15 میلي لیتري.

ترکیبات فرآورده:
شامل 2% کمپلکس روغنهای اساسی:

قابض،  ماده   :)Geranium( شمعدانی   •
ضدباکتری، کنترل سبوم.

• اسطوخدوس )Lavender(: ضدعفونی کننده، 
آرامبخش و ایجاد طراوت و شادابی. 

• رزماری )Rosemary(: ضد التهاب، سرشار 
از آنتی اکسیدان. 

احتقان،  ضد   :)Cypress( سرو  درخت  میوه 

ضدباکتری، و پاک کننده.
• 8% عصاره مخمر: لیپوفیلیک، پاک کننده، و 
ضد عفونی کننده، کنترل سبوم، کوچک کردن 

منافذ.
• 0/5% روغن قلم )Karite Butter(: بازسازی 

و حفاظت شادابی پوست.
تغذیه   :)Jojoba Oil( جوجوبا  روغن   %1  •

سلولهای پوست.

امولسیون پیوریفاینگ 

امولسیون مات کننده و کنترل چربی پوست 

Purifying Emulsion

بسته بندی: 
تیوب 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
و  براقی  کاهش  سبوم،  ترشح  تنظیم  گیاهی،  امولسیون  این 
پاکسازی منافذ پوست را انجام داده و با حفظ شادابی از بروز آکنه 

جلوگیری می کند.
مناسب برای: پوستهای چرب و آکنه ای

دانه های سر سیاه و سرسفید پوست
منافذ باز پوست.

نحوه و طریقه مصرف:
 به منظور درمان کومدن های سرسیاه روزی 2 بار پوست را با 
لوسیون کنسانتره آروماتیک پاک کرده و سپس امولسیون را به 

کل صورت بمالید.
روزی 2 بار روی پوست مرطوب، ابتدا چند قطره روغن ویتالیزانت 
بمالید و پس از کمی ماساژ امولسیون را روی صورت پخش کنید.
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بسته بندی: 
تیوب 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این محصول حاوی کمپلکسی از مواد پاک کننده می باشد که 
همزمان فلورمیکروبی پوست را تنظیم و اسکارهای آنرا ترمیم 

می کند.
مناسب برای: اسکارهای پوست

پوستهای براق و چرب
آکنه پوستی

نحوه و طریقه مصرف:
دو هفته اول درمان، هر شب به مدت 5 دقیقه ماسک را بر روی 
پوست تمیز قرار داده و سپس با آب ولرم بشویید)پس از دو هفته 

اول، 3 بار در هفته مصرف شود(.

Purifying Gel Mask

ژل ماسک پیوریفاینگ

ژل ماسک پاک کننده، ترمیم کننده و 

مات کننده پوستهای چرب وآکنه ای 

ترکیبات فرآورده:
زنبق   ،  )Zinc( روی   ،Vitamin A  %5  •
الیه  حذف  پوست،  عمیق  پاکسازی   :)Iris(
پوستی عارضه دار، کنترل چربی، سنتز کراتین، 

ضداحتقان.
 :)NMF( • 3% عامل مرطوب کننده طبیعی 

پوستهای  در  طراوت)هیدروفیلیک(  ایجاد 
ملتهب .

"Foaming cleanser" 
Nettoyant Moussant

نتویانت موسانت )فومینگ کلینزر(

)کرم کف کننده و پاک کننده مالیم آرایشی(

بسته بندی:
تیوب 125 میلي لیتري

ترکیبات فرآورده:
• 4% روغن جوجو با: نرم کننده  و مغذی پوست.

 :Marigold گیاهی  های  عصاره   %3  •
ضداحتقان وصاف کننده.

• Mallow %4: نرم کننده  و لطافت بخش. 
• Panama bark %3: امولسیونر لطیف و نرم . 

خصوصیات و مزایای فرآورده:
 PH کرم پاک کننده مالیم، مرطوب کننده قوی، متعادل کننده 
پوست که فاقد مواد قلیایی است. این فرآورده پاک کنندة مؤثر 
و مالیم آرایش و ناخالصی ها از روی پوست صورت می باشد. در 
ضمن آقایان هنگام اصالح صورت نیز می توانند از این فرآورده 

استفاده نمایند.
مناسب برای: انواع پوست، پوستهای مختلط، پوست چرب و 
آکنه ای، مناسب برای مصرف کنندگانی که ترجیح می دهند از 

آب و صابون برای پاک کردن پوست خود استفاده نمایند.
قابل مصرف  باالتر  و  از سن 15 سال  آقایان  و  ها  برای خانم 

می باشد.

نحوه و طریقه مصرف:
فرآورده را با انگشتان مرطوب بر روی صورت به آرامی ماساژ دهید. 
با برس مرطوب، حرکات چرخشی مالیم بر روی پوست انجام 
دهید. سپس با آب شسته و بعد از آن از یک لوسیون- تونیک 

مناسب استفاده گردد.
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گوماژ موسانت

 Soft plant"foaming"scrub اسکراب کف کننده گیاهی

)کف الیه بردار پوست بدن(

Gommage Moussant
"Douceur des Plantes"

ترکیبات فرآورده:
• 2% گیاهان دارای خواص نرم کننده : عصاره 

Burdock: نرم کننده  پوست.
و  کننده  صاف   Mallow عصاره   %2  •

کاهش دهنده خطوط ریز پوست.
• 3% روغن های گیاهی جوانه گندم و گل آفتاب 

گردان: سرشار از اسیدهای چرب ضروری که 
پوست  از  کنندگی  محافظت  خواص  دارای 
پوست  خشکی  از  ترکیبات  این  می باشند. 

جلوگیری می نمایند.

بسته بندی: 
تیوب 200 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
دارای خواص تمیزکنندگی و پاکسازی پوست می باشد. همچنین 
سلولهای مرده و اثرات آلودگیهای محیطی را از سطح پوست 

می زداید. سطوح ریز پوست را پاک و صاف می نماید.
قبل از اینکه شخص بخواهد در معرض نور خورشید قرار بگیرد 
می تواند از این کرم جهت آماده کردن پوست و تسهیل برنزه شدن 
پوست استفاده نماید. با استفاده از این کرم بعد از آفتاب گرفتن، 

پوسته ریزی پوست نیز تسهیل می گردد.
مناسب برای: انواع پوستها.

نحوه و طریقه مصرف:
2-1 بار در هفته می توان ازآن استفاده کرد. این فرآورده می تواند 
جایگزین ژلهای متداول جهت استحمام گردد. با اسفنج مرطوب 
و آغشته به فرآورده ، با مالیمت پوست را اسکراب نموده و سپس 

آبکشی نمائید.

ژل دما کیالنت آپا ایزانت )سوتینگ کلین سینگ(

ژل تسکین دهنده، پاک کننده چشم ها و صورت

"Demaquillant Apaisant
Eyes and Face"

Soothing Cleansing

ترکیبات فرآورده:
و  آرامبخش  گل ها:  عصاره   %20  •

تسکین دهنده.
• عصاره گل رز: صاف کننده و لطافت بخش.

 Marsh( مردابی  ختمی  گل  عصاره   •
Mallow(: لطیف و نرم کننده.

خصوصیات و مزایای فرآورده:
 این فرآورده با ساختاری نرم، پاک کننده مالیمی می باشد.پوست 
صورت و چشم ها را کامالً تمیز نموده و از التهاب چشم ها و پلکها 
جلوگیری می نماید. دارای قابلیت پاک کردن انواع ریمل می باشد. 
با استفاده از این فرآورده ، در پوست احساس نرمی و لطافت و 

تازگی ایجاد می شود.
مناسب برای: پوستهای حساس و خیلی خشک، پوستهای لکه 

دار و ملتهب، چشم های خسته.
از سن 16 سالگی و باالتر قابل مصرف می باشد. 

نحوه و طریقه مصرف:
صبح وشب بطور مالیم به صورت و چشمها مالیده شود و سپس 
با یک دستمال پاک نموده، با آب ولرم شسته و متعاقباً از یک 

لوسیون تونیک مناسب استفاده نمائید. 

بسته بندی:
بطری 200 میلي لیتري
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خصوصیات و مزایای فرآورده:
این فرآورده دارای ساختاری نرم و لطیف می باشد و کاربرد آن 
آسان است. همچنین دارای خاصیت برطرف کننده ناخالصی ها 

از روی پوست می باشد.
مناسب برای: پوستهای معمولی و خشک، پوست دهیدراته و 

پوستهای مختلط.
از سن 15 سالگی قابل استفاده می باشد.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح و شب بطور مالیم بر روی صورت بمالید و با ماساژ مالیم 
نفوذپذیری فرآورده را افزایش دهید. سپس با یک دستمال مرطوب 
پاک کنید. متعاقبٌا از یک لوسیون- تونیک مناسب استفاده کنید. 

بسته بندی:
بطری 200 میلي لیتري

ژل- دما کیالنت ساتن )ساتین کلین سینک میلک(

شیرپاک کن صورت

"Lait Demaquillant Satine"
Satin Cleansing Milk 

ترکیبات فرآورده:
• 2% بادام شیرین: تسکین بخش و نرم کننده  

پوست
• 6% عصاره گلهای:

)Rose( رز: نرم کننده  و لطافت بخش

)Iris( زنبق: تسکین دهنده و آرام بخش
)Camomile(  بابونه: نرم کننده

لوسیون تونیک راکی لیبرانت )فرشنر باالنسینگ تونیک( 

لوسیون متعادل کننده و طراوت بخش پوست

Lotion Tonique Reequilibrante
"Freshner Rebalancing Tonic"

ترکیبات فرآورده:
حاوی   )Raspberry( تمشک  عصاره   %3  •
اثرات  دارای  می باشد:  اسید  هیدروکسی  آلفا 
منقبض کننده، پاکسازی کننده عمیق پوست 
می باشد، همچنین دارای خواص متعادل کننده 

است و به حذف سلولهای مرده از روی پوست 
کمک می کند.

• 3% عصاره گل رز )Rose(: نرم کننده  پوست 
و لطافت بخش. 

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این لوسیون تونیک فاقد الکل دارای خاصیت شاداب کننده و 
متعادل کننده می باشد. همچنین سبب تنگ شدن منافذ باز پوست 
می شود. با مصرف این لوسیون سلولهای مرده از سطح پوست 
براحتی جدا می گردد و پوست شاداب، زنده و با طراوت به نظر 

می رسد.
مناسب برای: انواع پوستها، پوستهای مرده و چین و چروک دار، 

قابل استفاده از سن 20 سال و باالتر.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح وشب بعد از مصرف یک پاک کننده مناسب قابل استفاده 

می باشد.

 بسته بندی:
بطری 200 میلي لیتري
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ترکیبات فرآورده: 
• Ginseng %3: تسریع گردش خون مویرگی، 
افزایش لطافت و کیفیت اپیدرم بعلت استروژن، 

ساخت پروتئین و بهبود اعمال سلولی.
 :)Centella Asiatica( 3% گیاه آب بشقابی •
تقویت جداره عروق، بهبود خونرسانی بافتی، 

ترمیم شبکه فیبرهای االستیکی.

 :)Soya , Avocado( 0/45% سویا، آوکادو •
حاوی پیش ساز ویتامین A , E و استروژن، 
کاهش حساسیت پوست، تنظیم فرایند تولید 
از اشعه های  کراتین و ترمیم ضایعات ناشی 

مضر.

کرم پایه ری ایکیو لیبرانت

کرم پایه آرایشی جهت محافظت و افزایش قوام پوست

بسته بندی:
جار شیشه ای 50 میلي لیتري

Reequilibrating Base Cream

خصوصیات و مزایای فرآورده:
کرم روز دارای مواد موثر گیاهی، پوست را در برابر عوامل مخرب 
خارجی محافظت کرده و با ایجاد احساس آرامش و تازگی، التهاب 

و سرخی پوست را کاهش می دهد.
مناسب برای: از سن 25 سالگی برای پوستهای:

قرمز، حساس،  ُسست و آسیب دیده.
نحوه و طریقه مصرف:

صبح ها به عنوان کرم پایه قبل از آرایش یا به عنوان کرم روز 
استفاده شود.

Restructuring Cream

 کرم ری استراکچرانت

کرم ترمیم کننده و افزایش دهنده انعطاف پذیری پوست حساس

بسته بندی:
جار شیشه ای 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کرم جهت بازسازی و افزایش انعطاف پذیری پوست مفید و 

موثر می باشد.
مناسب برای: از سن 30 سالگی، پوست خشک و حساس، آسیب 
دیده، مستعد کوپروز )قرمزی ناخوشایند پوست(، تالنژکتازی 

رگ.

نحوه و طریقه مصرف:
بمالید تمیز  پوست  روی  بر  کرم  این  از  الزم  مقدار  به  شبها 

ترکیبات فرآورده:
 :)Centella Asiatica( 5% گیاه آب بشقابی •
تقویت جداره عروق، بهبود خونرسانی بافتی، 

ترمیم شبکه فیبرهای االستیکی.
• Ginseng %5: تسریع گردش خون مویرگی، 
لطافت و کیفیت خوب اپیدرم بعلت استروژن، 

ساخت پروتئین و بهبود اعمال سلولی.
 :)Soya , Avocado( آوکادو  • 0/6% سویا، 
حاوی پیش ساز ویتامین A , E و استروژن، 
کاهش حساسیت پوست، افزایش تولید کراتین 

.UV و ترمیم ضایعات ناشی از اشعه
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ترکیبات فرآورده:
عرقیات گیاهی:

• Rose Water: آرامش بخش و قابض مالیم 
عروق خونی.

 ، نرم کننده   :)Poppy( خشخاش  گل   •
لطیف کننده و تسکین بخش.

 :)Witch Hazel یا Hamamelis( انجبیل •
قابض و تقویت فیبرهای االستیکی.

عصاره های گیاهی:
• آلوورا )Aloe Vera(: حفظ لطافت، تصفیه 

کننده درم و آرام بخش.
• عصاره برگ انگور )Vitis Vinifera(: حاوی 
ویتامین C تنظیم جریان خون سطحی، افزایش 

شادابی و سرزندگی پوست.
 :)St John’s Wort( گل راعی یا هزار چشم •
و  مویرگی  خون  گردش  تنظیم  بخش،  آرام 

حساسیت زدا.
 )Cetella Asiatica( بشقابی  آب  گیاه   •
افزایش نرمی، االستیسیته و ترمیم بافت همبند.

سرم ضد قرمزی اکتیو 

سرم تسکین دهنده پوستهای قرمز و ملتهب

Active Serum For Redness

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این سرم حاوی مجموعه ای با ارزش از عرقیات گیاهی )%42( 
و عصاره های گیاهی )8%(، در عین نوسازی بافت، از قرمز شدن 

و التهاب پوست جلوگیری کرده و مانع تالنژکتازی رگ می شود
مناسب برای: انواع پوستها بویژه پوستهای قرمز، آسیب دیده، 

ملتهب و خسته.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح ها قبل از استفاده از کرم بر روی پوست مالیده و ماساژ 
مالیمی دهید، ار این فرآورده به مدت دو ماه متوالی استفاده شود.

)2 نوبت در سال(.

بسته بندی:
جار شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این محصول با فرموالسیون کامال گیاهی و طبیعی موجب محو 
شدن تیرگی پوست ناشی از آفتاب یا عوارض هورمونی گشته و 

الیه های پوست را عمیقا آبرسانی می کند
مناسب برای: از آغازتشکیل لکه های رنگی بر روی پوست ودر 

طول دوران بارداری جهت حفاظت از پوست.

نحوه و طریقه مصرف:
اسانس  و  لوسیون  از  بعد  بالفاصله  و شب،  دوبار صبح  روزانه 

توصیه می شود. در طول روز استفاده از ضد آفتاب الزامی است.

ترکیبات فرآورده:
)Derma White( 5/5% نوعی چای سبز •
,C i t r i c  Ac i d , G l u c o n i c  Ac i d

)Ferulic Acid ,)Walteria Indica:مهار 
آنزیم تیروزیناز، تحریک و الیه برداری سلولهای 

حاوی رنگدانه.
شیرین   ،)Green Tea( سبز  چای   •
 White( سفید  توت   ،)Liquorice( بیان 
Mulberry(، انگور قرمز )Red Vine(، لیمو 

تحریک  و  پوست  شدن  روشن   :)Lemon(
بازسازی سلولی بدون ایجاد التهاب.

 Passion( 2% عصاره های میوه گل ساعتی •
حفظ   :)Fig(انجیر  ،)Pear( گالبی   ،  )Fruit

لطافت و شادابی پوست. 
و  رگ  جداره  تقویت  لیمو:  اساسی  روغن   •

افزایش کارایی ترکیبات فوق.
محافظت   :UVB,UVA فیلترهای   %5  •

پوست از تابش خورشید.

کرم اکلرسیسانت

کرم سفید کننده و روشن کننده پوست صورت

Lightening Cream
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بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این کنسانتره قوی گیاهی، حاوی 47% ترکیبات فعال، به همراه 
کرم روشن کننده موجب تشدید خاصیت ضد لک و روشن کنندگی 

پوست می گردد.
مناسب برای: از آغاز تشکیل لکه های رنگی برای:

روشن شدن انواع پوست تیره
 Post- Laser موثر روی لکه های

نحوه و طریقه مصرف:
به مدت 4ماه 2 بار در روز، صبح وشب بر روی لکه های رنگی 
با  آرامی ماساژ دهید. درمان  به  و  یا کل صورت مالیده  پوست 
روز  طول  در  می شود.  تکمیل   Lightening Craem فرآورده 

استفاده از ضد آفتاب الزامی است. 

Lightening Essence

اسانس اکلرسیسانت

اسانس سفید کننده و روشن کننده پوست و برطرف کننده 

لکه های رنگی صورت

ترکیبات فرآورده:
)Derma White( سبز  چای  نوعی   •
,Citric Acid ,Gluconic Acid

مهار   :Ferulic Acid ,)Walteria Indica(
آنزیم تیروزیناز، تسریع و تحریک الیه برداری 
بافت های پیگمانته بدون ایجاد التهاب و سرخی 

در پوست.
شیرین بیان   ،)Green Tea( سبز  چای   •

 ،)White Mulberry( توت سفید ،)Liquorice(
 :)Lemon( لیمو   ،)Red Vine( قرمز  انگور 
و  تسریع  موجب  اکسیدان  آنتی  اثر  ضمن 

تحریک نوسازی بافت پوست  می گردند.
و  رگ  جداره  تقویت  لیمو:  اساسی  روغن   •

افزایش کارایی ترکیبات فوق.

بسته بندی:
بطری 200 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این محصول نیز به عنوان تکمیل درمان، لطافت و نرمی، حفظ 
رطوبت، شفافیت و روشنی، تنظیم PH و آماده کردن پوست برای 

آرایش یا کرم های مراقبتی تجویز می گردد. 
به  احتیاج  دار که  و لک  تیره  انواع پوست های  برای:  مناسب 

روشن کنندگی دارند.

نحوه و طریقه مصرف:
صبح و شب بر روی پوست تمیز مالیده شود )شسته نشود(، 

سپس به ترتیب اسانس و کرم استفاده گردند.

ترکیبات فرآورده:
شیرین   ،)Green Tea( سبز  چای   %4  •
 White( سفید  توت   ،)Liquorice( بیان 
ترکیبی   :)Lemon( لیمو   ،  )Mulberry

بدون  پوستی  های  لکه  محو  برای  ارزشمند 
ایجاد التهاب و آسیب به بافت.

اکسیدان،  آنتی  لیمو:  اساسی  روغن   %0/4  •
تحریک نوسازی سلولی و تقویت جداره رگ.

لوسیون اکلرسیسانت

لوسیون روشن کننده و طراوت دهنده پوست صورت

Lightening Lotion
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بسته بندی: 
تیوب 50 میلي لیتري

خصوصیات و مزایای فرآورده:
این ماسک به عنوان مکمل درمان لک و تیرگی، ظرف مدت کوتاهی 

لکه های پوستی را محو و چهره را روشن می نماید.
مناسب برای: انواع پوستهای تیره با پیگمانهای رنگی، حتی در 

دوران بارداری برای حفاظت پوست 

نحوه و طریقه مصرف:
2 یا 3 بار در هفته )ترجیحا بعد از استحمام( یک الیه ضخیم 
از ماسک را بر روی پوست قرار داده و پس از 15 دقیقه با آب 

بشویید، سپس به ترتیب اسانس و کرم استفاده شوند

ماسک اکلرسیسانت

ماسک سفید کننده و روشن کننده پوست صورت

Lightening Mask

ترکیبات فرآورده: 
• 5% رس سفید )White Clay(: جذب آالینده 

ها و پاکسازی عمیق الیه های پوستی.
آربوتین،  حاوی   :Busserol عصاره   %1/5  •

کاهش تولید مالنین، آنتی اکسیدان قوی.  

• Lactic Proteins %5: غنی از اسیدهای الیه 
بردار، الکتوز و مرطوب کننده.

 :)White Mulberry( سفید  توت   %1/5  •
مهار آنزیم تیروزیناز.

Sun cream face (SPF 30)

سان کرم فیس-اس پي اف )30( 

کرم ضد آفتاب محافظت کننده صورت

بسته بندي: 
تیوب 50 میلي لیتري 

خصوصیات و مزایاي فرآورده:
براي اینکه بتوان ساعات دلپذیري را در آفتاب گذراند بدون اینکه 
 Carole کارخانه  بدهد،  از دست  را  و طراوتش  پوست شادابي 
فرآورده اي را فرموله کرده است که ضد آفتاب بوده   Franck
و داراي SPF 30 است و در عین حال پوست صورت در برابر 
آسیبهاي محیطي محافظت  دیگر  و  آزاد محیط  رادیکالهاي 
مي شود. این فرآورده براي پوستهاي حساس بسیار مناسب است 
و پوست را در برابر اشعه UVA و UVB نور خورشید محافظت 
مي نماید. این کرم محافظت کننده، پوست صورت را از گزند نور 
خورشید که در سواحل دریا و در کوهها بطور مستقیم مي تابد، 
محافظت مي نماید. این کرم ساختاري نرم و کرمي شکل دارد 
و با رایحه مالیمي که دارد، استفاده از آن مطلوب و مورد پسند 

مي باشد. مصرف این کرم براي انواع پوستها توصیه مي شود.
نحوه و طریقه مصرف: 

قبل از اینکه در معرض نور خورشید قرار بگیرید، بر پوست صورت 
بمالید. درطي روز چند بار مصرف کرم را تجدید کنید تا اینکه 

خاصیت محافظت کنندگي آن حفظ شود.
نكات قابل توصیه قبل از مصرف:

دور  نور خورشید  از معرض  المقدور  را حتي  نوزادان  و  کودکان 
بگیرید،  قرار  خورشید  نور  برابر  در  زیادي  مدت  اگر  نگهدارید. 
زمان  است  بهتر  کلي  بطور  پس  افتد،  مي  خطر  به  سالمتتان 

محدودي را در برابر خورشید بگذرانید.

ترکیبات فرآورده: 
اثرات مفید مواد تشکیل دهنده 

• mel extract %1 )عصاره پودر mel- عسل 
ناب(: داراي اثر مرطوب کنندگي مي باشد.

چاي  )عصاره   Green tea extract %1  •
ضد  و  زود رس  پیري  ضد  اثرات  داراي  سبز(: 

رادیکالهاي آزاد محیطي مي باشد.

• Liquorice extract %1 )عصاره شیرین بیان(: 
پوستهاي  بخش  التیام  و  زود رس  پیري  ضد 

حساس مي باشد.
داراي انواع   :sunscreens UVA / UVB •
ترکیبات محافظت کننده پوست در برابر اشعه 

UVA و UVB مي باشد.
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خصوصیات و مزایای فرآورده: 
ساختار این فرآورده پودری است، که هنگام تماس اصالً دانه های 
آن محسوس نمی باشد و به اندازه ای سبک و لطیف است که 
مصرف آن بر روی پوست، بسیار تسکین دهنده است. با رایحه ی 
مالیمی که دارد مصرف آن در طی روز براحتی تحمل می شود و 

به هیچ وجه پوست احساس سنگینی نمی کند.
برای مصرف بر روی انواع پوستها مناسب است.

نحوه و طریقه مصرف: 
بوسیله پد مخصوص که در بسته بندی موجود است به صورت 
بزنید و سپس به وسیله یک فرچه نرم که بدین منظور طراحی 
شده، پودر را بر روی تمامی صورت بطور یکنواخت پخش نمائید.

Loose Powder Transluscent

لوز پادر ترانس لوسنت 

پودر مات کننده پوست صورت

ترکیبات فرآورده:
• 0/1% درصد روغن دانه ی گیاه لوفا )نوعی 

کدوی جنگلی(

اثرات مفید مواد تشكیل دهنده: 
و  می باشد  دهیدراتاسیون  ضد  اثرات  دارای 
حفظ  و  داشتن  نگه  مرطوب  سبب  بنابراین 

رطوبت پوست می شود.

بسته بندی:
جار شفاف 15 گرمی

فلوئید فاندیشن کالر

• بژ طالئی  • بژ تیره )متوسط(  • بژ روشن            
کرم پودر مایع رنگی

ترکیبات فرآورده:
Iris Extract 0/03% عصاره گیاه زنبق •

Germ Oil 0/3% روغن جوانه گندم •
 Evening پامچال  گل  روغن   %0/2  •

 Primrose Oil
 Palm Oil 0/5% روغن گیاه نخل •

اثرات مفید مواد تشكیل دهنده:
می باشد.  زودرس  پیری  ضد  خاصیت  دارای 
از  غنی  و  است  محیط  آزاد  رادیکالهای  ضد 
ویتامینها می باشد. دارای خاصیت ضد  انواع 
دهیدراتاسیون بوده و رطوبت پوست را حفظ 
می کند. به پوست طراوت و تازگی می بخشد و 

پوست را نرم و لطیف نمایان می سازد.

بسته بندی:
بطری شیشه ای 30 میلی لیتری

خصوصیات و مزایای فرآورده: 
ساختار این فرآورده بسیار نرم است که مصرف آن را آسان و راحت 
می نماید. طوالنی اثر بوده و به چهره لطافت یکنواخت داده و رنگ 
پوست کامالً طبیعی و زیبا جلوه می کند. الیه ای بسیار نازک بر 

روی پوست ایجاد کرده و زیبائی چهره را دو چندان می نماید.
برای مصرف بر روی انواع پوستها مناسب است.

نحوه و طریقه مصرف: 
بمالید. یکنواخت  بطور  صورت  تمام  روی  بر  روز،  کرم  از  بعد 

Fluid Foundation Color
• Beige Dore   • Beige Moyen   • Beige Claire
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