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PUR با آب مقطر ملیلوتوس، منبعی سرشار از اکسیژن
آب مقطرملیلوتوس با خاصیت سم زدایی و نرم کنندگی، منبع 

سرشار از پاکی و لطافت

روغن آرگان،  سرچشمه شادابی و حیات، ضد پیری، احیا کننده 
مصرف  سابقه  با  بخش،  حیات  العاده  فوق  منبعی  آرگان  روغن 

هزار ساله، سرشار از  مواد مغذی

ضد آفتاب همراه با آنکاریای آمازونی،
گیاهی با ماده حفاظتی در برابر نور

محصوالت ضد آفتاب آنکاریا که از قلب جنگل های آمازون استخراج 
آزاد، منبعی  از خاصیت ضد رادیکال  بهره مندی  با  اند،  گردیده 

بسیار گرانبها برای حفاظت از زیبایی شما محسوب می شوند.

مراقبت از بدن االنسیل با عصاره جلبکهای دریایی
عصاره جلبکهای دریایی محافظ وطراوت بخش بدن

آکواپالپ  با عصاره تمشکهای وحشی، منبع تامین کننده آب پوست
پوست،  کنندگی  احیا  و  محافظت  العاده،  فوق  رسانی  رطوبت 

ویتامین رسانی و افزایش رطوبت پوست

نکتالیس با شهد اصلی میوه، منبع انرژی ونشاط
سلولی  منابع  از  زندگی  بخش  انرژی  منبع  بار،  اولین  برای 

میکرومغذی

ُافیسه با عصاره جلبک آبی، سرچشمه طراوت وجوانی، جوان کننده 
جلبک آبی افیسه از سرآغاز حیات، منبع شگفت انگیز جوان کننده
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نبوغ طبیعت، سرچشمه زندگی
این  فرد  به  منحصر  رویکرد  به  وابسته  رازگلنیک 
لحاظ  به  ما  محصوالت  از  کدام  هر  است.  شرکت 
و  اند  یافته  شهرت  خود  طبیعی  حیرت آور  تاریخچه 
این واقعه حتی پیش از شناخته شدن آنها به دلیل 
گرفته  صورت  پوست،  روی  بر  العاده  تاثیرخارق 

است.
یک  )که  آرگان  درخت  از  برگرفته  آرگان  روغن  از 
درخت قدیمی موجود در جنوب غربی مراکش است 
آبی  جلبک  تا  باشد(  می  معروف  بیابان  طالی  به   و 
آبهای شیرین )که سه و نیم میلیارد سال قبل و از 
سرآغاز حیات بر روی کره زمین کشف شده اند( تمام 
ترکیبات فعال ما سرشار از نیروی حیاتی هستند که 
می توانند پوست شما را حیات دوباره بخشند و مواد 

مورد نیاز آن را تامین کنند.

مسلم  اثربخشی  و  علمی  پیشرفته  های  توانایی 
آزمایشگاه های گلنیک به علت دقت در دانش فنی  
مواد  اند  توانسته  پوست،  کامل  و شناخت  دارویی 
جوهر  استخراج  با  و  کرده  انتخاب  را  طبیعی  فعال 
نمایش  به  را  آنها  استثنایی  سودمندی  آنها  اصلی 
بگذارند و حداکثر درجه تحمل پوست را نسبت به 

آنها تضمین کنند.

تبحر کامل گلنیک 
در استفاده از هنر

صراحتا می توان گفت که البراتوارهای گلنیک از 
همان ابتدا با تکیه بر هنر خود، در طراحی محصوالتی 
با بافت نرم، لطیف، در رنگها و رایحه های مالیم 
در نوع خود برتر بوده اند و تمام این ویژگی ها 
 در عین اینکه مایه لذت و دلخوشی شما را فراهم 
می نمایند، سودمندی و تاثیر بهینه محصوالت ما 

را نیز تامین می کنند.

مراقبت های روزانه از پوست
سرچشمه زیبایی 

بسیار  مراقبتهای  به  شما  پوست  که  این  برای 
هر  برای  گلنیک  دارد،  نیاز  روز  طول  در  خاصی 
ای  مرحله  سه  روزانه  برنامه  یک  خود  محصول 

جامع درنظر گرفته است:
. یک سرم برای تحریک عمیق پوست

ترمیم  و  محافظت  برای  شب  یا  و  روز  کرم  .یک 
پوست

برای  لب،  و  چشم  برای  مناسب  محصول  .یک 
درمان نواحی آسیب پذیر
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PUR 2 in 1 شیر پاک کن

گیاه لوتوس عسلی منبع اکسیژن رسانی

پاک کننده آرایش صورت و دور چشم
اظهارات کارشناسی:

»پاک کننده آرایش میسلی )Micellar( با یک حرکت پوست را پاک می 
که  هستند   )micro-spheres( کراتی  ریز   ،)Micelles( ها  میسل  کند. 
ناپاکی ها و آرایش راجذب کرده و بدون نیاز به شست و شو به خوبی 

آرایش را پاک می کنند.«

Honey Lotus لوتوس عسلی
ملیلوتوس)Melilotus Officinalis(، گیاهی علفی است که  گل های زرد 
کوچک آن در خوشه های بلند قرار گرفته اند و بیشتر از 2۵ دهه است 
که در اروپا و آسیا از آن استفاده می شود. این گیاه عسل بسیار معطر، 
به علت نرمی و لطافت در رده بندی گلها با گیاه لوتوس از یک خانواده 
هستند و می تواند زنبورها و پروانه ها را به خود جذب کند. در اثر تقطیر شکوفه های آن، 
آبی شفاف، بلورین و تمیز به دست می آید که ویژگیهای پاک کنندگی و تحریک کننده این گیاه 

در آن نگاه داشته می شود.

نرمی و مسمومیت زدایی
محققان گلنیک با کشف خواص پاک کنندگی، ترکیب با اکسیژن، تحریک و اثر ضداحتقانی ، آب 
مقطر ملیلوتوس را وارد خط تولید محصوالت خود کرده و از آن به عنوان مهم ترین ترکیب این 
محصول استفاده می کنند.با توجه به فیزیولوژی پوست، این آب خواص بسیار نرم کننده و 

التیام بخشی دارد.
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منبع تمیزی و پاکی
سازی،  پاک  و  کردن  تمیز  آنجاییکه  از 
مراقبت  برنامه  هر  در  قدم  اولین 
اثرات  و  رود  می  شمار  به  پوست  از 
یافت،  خواهد  افزایش  بعدی  محصوالت 
با استفاده از این محصول به سلول های 
اکسیژن رسانی می شود، پوست  پوست 
التیام می یابد،  تمیز شده و کامال محافظت 

می شود.

پوست 100% تمیز می شود

رنگ پوست 88% به حالت مطلوب درمی آید

پوست 82% اکسیژن رسانی می شود )الیه های باالیی(

برنامه مراقبت روزانه از پوست 
با محصول اکسیژن رسان

و پاک کننده آرایش

 Pur 2 in 1 پاک کننده
Pur 2in1 Make-up Remover

 Face & Eye

پاک کننده آرایش صورت و چشم ها 
بدون  رسانی،  اکسیژن  خاصیت  با 

نیاز به آبکشی

طرز استفاده:
با یک پد تمیز که به مقدار مناسبی 
است،  شده  آغشته  محصول  از 
را  صورت  سپس  و  چشمها  ابتدا 

پاک کنید.
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Aquapulpe  آکوا پالپ

تمشک های وحشی منبع تامین رطوبت

عصاره تمشکهای وحشی
این عصاره انحصاری تمشکهای وحشی )Redcurrant, Blueberry, Raspberry( نتیجه 30 سال 
با یک  تاریخی گلنیک  ماده  این  تحقیقات روی مکانیسم های طبیعی آب رسانی پوست است. 
سیستم ذخیره آب استثنایی و منحصر به فرد ترکیب شده است تا پوست عمیقا آب رسانی 

شود و ذخایر آب پوست در طوالنی مدت پر شود.
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آکوا پالپ حاوی تمشکهای وحشی
آبرسانی پوست های دهیدراته:

داشتن  برای  زیبایی  قدم  اولین  .آبرسانی 
پوستی جوان

.آبرسانی و مرطوب کردن طوالنی مدت پوست
.ایجاد احساس راحتی و انعطاف پذیری در پوست

.صاف کردن چروکهای ناشی از کم آبی
.نگهداشتن آب 2 برابر ظرفیت پوست

پوست 100% آب رسانی می شود.

رطوبت پوست پس از 1 ساعت،بیش از 65% افزایش 
می یابد.

چروک های ناشی از کم آبی 47% کاهش می یابد.
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ژل - کرم آکوا پالپ
Aquapulpe Gel - Cream

مرطوب کننده پوستهای نرمال تا 
مختلط و چرب

طرز استفاده:
صبح و یا شب روی پوست تمیز 

صورت ماساژ دهید.

کرم آکوا پالپ
Aquapulpe Cream

مرطوب کننده پوستهای خشک

طرز استفاده:
صبح و یا شب روی پوست تمیز 

صورت ماساژ دهید.

 مرطوب کننده پوست های نرمال تا
مختلط و چرب

 مرطوب کننده پوست های
خشک
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Nectalys    نکتـالیـس

 میوه های آفتاب خورده منبع تامین انرژی و درخشندگی

سه میوه آفتاب خورده
با  که  هستند  ای  میوه  سه  نارنگی  و  هلو  انجیر، 
عناصر  حاوی  مدیترانه  آفتاب  نور  زیر  پرورش 
ضروری می شوند و توسط سلول های پوست به 
خوبی جذب می شوند.رنگ روشن آنها به وضوح 
مغذی  مواد  و  ها  ویتامین  زیاد  تمرکز  نمایانگر 
یا  ها  میوه  این  اصلی  باشد.شهد  می  آنها  درون 
این  طبیعی  و %100  نظیر  بی  عبارتی عصاره  به 
شده  یکدیگرترکیب  با  خورده  آفتاب  های  میوه 
حفظ  خود  در  را  آنها  اصلی  های  ویژگی  تمام   و 

کرده اند. 
منبع درخشندگی و انرژی
اظهارات یک کارشناس: 

 Pierre متخصص تغذیه و مدیر محصوالت تغذیه درمانی درگروه Christian Latge کریستین الژ
Fabre می گوید:اپیدرم یا الیه بیرونی پوست از طریق خوردن غذا و  موادخوراکی به اندازه کافی 
تغذیه نمی شود. در حالی که کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها، ویتامین ها و موادمعدنی 
برای سالمت سلول های اپیدرم )بازسازی، متابولیسم فعال، تبادل ها و...( ضروری هستند.

محصوالت میکرو مغذی سلولی گلنیک امکان استفاده از این مواد را برای پوست فراهم می کند. 
بنابراین سلول های اپیدرم می توانند به منظور محافظت بهتر از خود و حفظ سرمایه جوانی خود، 

این عناصر حیاتی را جذب کنند.
ابتکار

آزمایشگاه های گلنیک با خلق این محصوالت »میکرو- مغذی سلولی«، به پوست خسته انرژی 
مجدد داده و آثار پیری را از آن می زدایند.نکتار اصلی میوه، ماده ای % 100طبیعی، منبع بی نظیر 
ویتامین های آنتی اکسیدان و عناصری حیاتی برای پوست هستند که سلول ها را ازمواد میکرو 

مغذی پرکرده و انرژی حیاتی را که پوست روزانه به آن نیاز دارد، تامین می کند.
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چهره به میزان %97 آرام می شود

%97 درخشنده تر می شود

پوست به میزان %97 نرم تر می شود و التیام 
می یابد
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نکتالیس منبع نیرومند انرژی و درخشندگی
پوست  از  مراقبت  محصوالت  فرموالسیون 
نکتالیس از نکتار اصلی میوه با بافتی میوه ای و 
تازه تهیه شده است تا تمام حس ها را بیدار 

سازد.
سازند،  می  آرام  را  چهره  محصوالت  این 
التیام  کنند،  می  محافظت  و   مرطوب 
را  پوست  طبیعی  درخشندگی  و  بخشند  می 

نمایان می سازند.

محصوالت  با  پوست  از  مراقبت  روزانه  برنامه 
انرژی بخش نکتالیس

کرم مراقبت از چشم نکتالیس
Smoothing Refreshing Eye Care

. آرام بخش و شاداب کننده
. ضد چروک، پف و تیرگی دور چشم

.حاوی عصاره هلو،انجیر، نارنگی 
کافئین )ضد تیرگی(، پیلوسال )ضدپف(

.آنتی اکسیدان قوی،ضدچروک خفیف تا متوسط 
و پیشگیری از چروک

SPF15 فلویید نکتالیس
Smoothing Fluid SPF15

 SPF15 انرژی بخش  با فاکتور حفاظتی.
.مناسب برای پوست معمولی تا مختلط

.حاوی عصاره هلو، انجیر و نارنگی 
تا  خفیف  ضدچروکهای  قوی،  اکسیدان  .آنتی 

متوسط و پیشگیری از چروک
SPF15 کرم نکتالیس

Smoothing Cream SPF15
 SPF15 انرژی بخش  با فاکتور حفاظتی.

.مناسب برای پوست خشک
.حاوی عصاره هلو، انجیر و نارنگی 

تا  خفیف  ضدچروکهای  قوی،  اکسیدان  .آنتی 
متوسط و پیشگیری از چروک

تمیز  پوست  روی  شب  و  صبح  استفاده:  طرز 
صورت و گردن ماساژ دهید.

SPF15

SPF15
کرم مراقبت از
 چشم نکتالیس

فلویید نکتالیس

کرم نکتالیس
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Ophycée           ُافیسه

جلبک دریایی منبع درخشندگی و انرژی

استحکام بخش و ضد چروک
اظهارات یک کارشناس:

 ،Philip Lebaron لیبارون  فیلیپ  پروفسور 
 Banyuls در  شناسی  اقیانوس  ایستگاه   مدیر 
 )Cyanobacteries( ها  باکتری  سیانو  گوید:  می 
می  تولید  اکسیژن  و  هستند  فتوسنتز  ابتدای 
کنند که نقش مهمی را درایجاد زندگی هوازی و 
همچنین  کنند.  می  ایفا  گیاهان  زندگی  پیدایش 
آنها نقش مهمی را در حفظ تعادل اکوسیستم ها 

در همه جا ایفا می کنند.

ابتدای حیات
امروزه  و  نیم میلیارد سال پیش وجود داشته است  و  از سه  آبهای شیرین بیش  آبی  جلبک 
دانشمندان معتقدند که این جلبکها از همان ابتدای حیات بر روی زمین بوده اند.جلبک آبی 
منبع انرژی حیاتی، به شدت مقاوم و کامال با ارزش است و به طور موفقیت آمیزی توانسته 
است خود را با شرایط بسیار سخت در طول هزاران سال وفق دهد و با اثرات زمان مبارزه کند.

ویژگی های استثنایی محکم کننده و ضدچروک 
آزمایشگاه های گلنیک با سابقه 20 سال تحقیق و پژوهش و طی آن 10 سال همکاری با گروه های 
CNRS، توانسته اند با مجزا کردن یک ماده بسیار فعال از جلبک آبی به نام عصاره خالص جلبک آبی، 
پرده از راز خاصیت جوان کنندگی این گیاه بردارند. عصاره خالص جلبک آبی، این منبع فوق العاده 
جوانی موجب بازسازی سلول شده، تولید طبیعی فیبرهای حمایت کننده پوست، کالژن )133%+( 
و االستین )%233+( را افزایش داده )بر اساس آزمایشات انجام شده در محیط کشت سلول در 
آزمایشگاه( و مانع ازهم پاشیدگی آنها می شود و دارای خاصیت باالی محافظتی و آنتی اکسیدانی 

می باشد.
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جوانسازی حیرت آور پوست با افیسه
فعال  ماده  این  آبی:  جلبک  خالص  عصاره 
در  گلنیک  کامل  تبحر  موجب  به  طبیعی 
مراقبت  محصوالت  خلق  در  هنر  از  استفاده 
 Ophycee افیسه  عنوان  تحت  پوست،  از 
فرمول بندی شد. این محصول دارای بافتی 
دلپذیر  عطری  و  مالیم  آبی  رنگ  نظیر،  بی 

است.
نتایج بدست آمده بعد از 21 روز استفاده:
چین و چروکها را به میزان %7۵ پر می کند.

میزان  به  ای  مالحظه  قابل  صورت  به  پوست 
%87 محکم می شود.

برنامه روزانه مراقبت از پوست با محصوالت جوان کننده افیسه
کرم افیسه پوست نرمال تا خشک

کرم افیسه پوست نرمال تا مختلط

کرم شب افیسه

سرم ترمیم کننده ضد چروک افیسه

کرم ضد چروک دور چشم افیسه

از پوست  .برای مراقبت روز و شب  .کرم ضدچروک و سفت کننده پوست 
.مناسب برای ترمیم و بازسازی پوست  .مناسب پوست  خشک تا نرمال

.کرم ضد چروک و سفت کننده .برای مراقبت روز و شب از پوست  
.مناسب برای ترمیم و بازسازی پوست .مناسب پوست نرمال تا مختلط  

.کرم ضدچروک و سفت کننده پوست .برای مراقبت شبانه از پوست 
.مناسب برای تغذیه و بازسازی پوست

.ضد افتادگی و استحکام بخش .ترمیم، محافظت و تحریک عمیق پوست
.قابل استفاده به تنهایی و یا قبل از استفاده از کرم های افیسه جهت افزایش اثر 

محصوالت

ها جهت  .صبح  قوی  و چروک  افتادگی  .ضد  کننده  بازسازی  و  .التیام بخش 
مراقبت از چشم ها

Ophycée Anti-wrinkle Care (Dry & Normal Skin)

Ophycée Anti-wrinkle Care (Normal & Combination Skin)

Ophycée Anti-wrinkle Night Cream

Ophycée Anti-wrinkle Elixir

Ophycée Anti-wrinkle Eye Care

تمامی محصوالت حاوی عصاره جلبکهای دریایی با اثر افزایش چسبندگی میان درم و اپیدرم 
و سفت شدن سطح پوست می باشند.

کرم روز  افیسه

کننده  سفت  و  ضدچروک  .کرم 
پوست 

.برای مراقبت از پوست طی روز 
.مناسب برای ترمیم و بازسازی 

پوست  

Ophycée Anti-wrinkle  
Day Cream 
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 Argane           آرگـــان

روغن آرگان عاملی برای بازسازی و احیا کردن پوست 

پوست خشک/استحکام پذیری
اظهارات یک کارشناس:

خانم کتیم الویی )Katim Alaoui( سخنران داروشناسی در دانشکده 
 Mohammed انجمن  مدیرکل   )Rabat( رابات  داروسازی  و  پزشکی 
آرایشی  »خاصیتهای  گوید:  آرگان می  از درخت  و حفاظت  VIپژوهش 
روغن آرگان استثنایی هستند. این روغن  غنی از اسیدهای چرب به 
ویژه ُامگا 3 است که می تواند به پوست قوت داده، آن را جوان سازد 
و قدرت جذب ویتامین E را توسط آن تنظیم کند. همچنین با دارا بودن 
استرول Sterol و خاصیت آنتی  رادیکال و  ویژگیهای آبرسانی و احیا 

کنندگی، خاصیت ضد پیری آن افزایش می یابد و موثرتر می شود.«
روغنی ارزنده: درخت قدیمی و بادوام آرگان، این سرچشمه زندگی را 
تنها می توان در بیابانهای مراکش پیدا کرد و درهیچ جای دیگر در دنیا 
نمونه آن یافت نمی شود. این »درخت مشیت الهی« به خاطرتوانایی بقا 
در سخت ترین شرایط و کنار زدن محدودیتهای بیابان شهرت یافته است. از سوی دیگر به 
علت رنگ برگ های آن که قرمز مایل به زرد است، »طالی بیابان« نام  گرفته است و منحصرا 
در مراکش تولید می شود و روغن آن معجزه آسا است.این روغن در نتیجه یک مراسم و 
آیین خاص که زنان بربری سالهاست زندگی خود را به آن اختصاص داده اند، به دست می 
آید. زنان این روغن را به علت خاصیت مغذی بودن وزیبایی بخش آن به عنوان درمان و برای  

محافظت از صورت، دستها و بدنشان استفاده می کنند.
پیشینه منحصر به فرد تحقیق و پژوهش : آزمایشگاه های گلنیک بیشتر از10 سال است که 
در استفاده از روغن آرگان در محصوالت آرایشی پوست پیش قدم بوده اند و دانش و مهارت 
کارشناسی گسترده ای را در زمینه میوه درخت آرگان کسب کرده اند. آنها با ثبت ۴ امتیاز 
که  آورند  دست  به  را  نظیر  بی  روغنی  اند  توانسته  روغن،  این  از  استفاده  انحصاری  حق 
سودمندی آن در بسیاری از موارد اثبات شده است. استخراج این روغن بدون خشک کردن 
و استفاده از حالل های شیمیایی موجب می شود تا خاصیتی نادر و کم نظیر داشته باشد. 
کامال  طور  به  آن  فعال  ترکیبات  تمرکز  و  بوده  نظارت  و  کنترل  تحت  کامال  استخراج  مراحل 
استثنایی، بسیار باالست. به طوری که نه تنها دارای خاصیت احیا کنندگی و بازسازی پوست 

خشک می باشند بلکه برای مبارزه با مرحله پیری پوست نیز بسیار مفید وموثر هستند.
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روغن آرگان منبع گرانبهای حیات مجدد پوست
در  نرم  بافتی  داشتن  با  آرگان  محصوالت 
در  بخش  لذت  های  رایحه  با  و  مالیم  رنگهای 
لذت  و  زیبایی  حس  شما  پوست  از  مراقبت 
لذت  تلفیق  با  و  آورده  وجود  به  شما  در  را 
استفاده و تاثیر مسلم بر پوست خشک شما، 

هم معنی برترین لحظات شما هستند.

روغن آرگان یک ماده مغذی برای پوست:

کرم دور چشم و لب آرگان
Restructuring & Lifting

Eye & Lip Care

جهت  آرگان  پپتیدهای  از  سرشار   .
تغذیه  و تحریک فعالیت سلولها 

E روغن آرگان با مقادیر باالی ویتامین.
.اثر ضد چروک و افتادگی قوی

طرز استفاده
کرم  از  مناسبی  مقدار  شب  و  صبح 
را به دورچشم و دور لب بزنید و به 

آرامی ماساژ دهید.
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  پوست به میزان %93  تغذیه و تقویت  می شود.

پوست  به میزان %8۴ بازسازی و احیا می شود.
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   زیبایی بیشتر اجزای صورت: ۶8%

محصوالت ضد پیری برای 
استحکام و تراکم پوست

افتادگی  ضد  برای  پیری  ضد  جدید  محصول 
آرگان  مغز  عصاره  حاوی  پوست،  استحکام  و 
است  شده  ترکیب  آرگان  روغن  با  که  است 
تا پوست صورت را بازسازی کرده و تراکم و 

استحکام آن را مجددا بدست آورد.
این محصول در دو نوع موجود است: 

.کرم برای پوستهای خیلی خشک 
.امولسیون نرم و روان برای پوستهای نرمال 

تا خشک.

کرم لیفتینگ آرگان 
Argane Redensifying Care

.مناسب پوستهای نرمال تا خشک
.سرشار از پپتیدهای آرگان جهت 

تغذیه  و تحریک فعالیت سلولها 
 E روغن آرگان با مقادیر باالی ویتامین.

.اثر ضد چروک و افتادگی قوی

امولسیون لیفتینگ آرگان 
Argane Redensifying Care

.مناسب پوستهای خیلی خشک
.سرشار از پپتیدهای آرگان جهت 

تغذیه  و تحریک فعالیت سلولها 
 E روغن آرگان با مقادیر باالی ویتامین.

.اثر ضد چروک و افتادگی قوی
طرز استفاده

صبح و یا شب مقداری از محصول 
و  گردن  صورت،  پوست  روی  را 

دکلته بزنید.
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ابتکاری نو برای مقابله با پیری
عصاره مغز آرگان : 

حجم عضالت صورت %72 افزایش می یابد.

 استحکام پوست به میزان %77 افزایش می یابد.
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 Uncaria Sunscreen  ضدآفتاب با خاصیت ضد چروک

گیاه آنکاریای آمازونی منبع محافظت در برابر نور

ضد آفتاب
اظهارات یک کارشناس:

و  شناس  گیاه   Jean Gabriel گبریل  ژان  دکتر 
مدیرکل خانه گیاه شناسی می گوید: »آزمایشگاه 
های گلنیک، آنکاریا Uncaria را از عصاره گیاهی 
در آمازون به نام Uncaria tomentosa به دست 
آورده اند که سپر حفاظتی در برابر رادیکال های 
 ،Uncaria tomentosa شود.  می  محسوب  آزاد 
گیاهی خزنده از خانواده Rubiaceae است. تاثیر 
بسیار  آزاد  های  رادیکال  برابر  در  آن  محافظتی 
بیشتر از ویتامین E )با غلظتی ۴0 برابر( می باشد.« 

آنکاریا از آمازون »گل هزار خورشید«
در قلب جنگلهای آمازون میان نوک درختان، گیاهی خزنده پیشروی کرده است که از نظر سرخ 

پوستان مقدس محسوب  می شود.این گیاه Uncaria tomentosa نام دارد.
به دست  را  العاده خود  خارق  و خاصیت  نور خورشید، قدرت  زیر  میان درختان  در  گیاه   این 

می آورد و همانند هزار خورشید  می درخشد.

ضد آفتاب محافظتی چند منظوره: 
آزمایشگاه های گلنیک در  پی مطالعات کامل علمی به خواص آنتی رادیکال و کالژن ساز آنکاریا 
پی برده اند، این گیاه همانند یک سپر سلولی قدرتمند حمله رادیکالهای آزاد را دفع کرده، 
از آسیب به ساختار های حمایتی پوست جلوگیری می کند و بدین ترتیب استحکام و انعطاف 
پوست را حفظ می کند. آنکاریا ی آمازون با داشتن خاصیت فیلتر خورشیدی با طیف گسترده از 

پوست در برابر اشعه های مضر و پیری پوست به علت آفتاب، محافظت می کند.
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منبع فوق العاده حفاظتی زیبایی آفرین
محصوالت ضد آفتاب گلنیک در انواع مختلف 
برای داشتن پوستی زیبا، خوش رنگ، انعطاف 

پذیر موجود می باشد.
این محصوالت با داشتن عطری مالیم و خوب، 
اثری  از خود  بر روی پوست  ازاستعمال  پس 
چسبندگی  و  چربی  فاقد  گذارد،  نمی  جا  بر 
چون  بودن  مخملی  و  نرمی  تازگی،  باشد.  می 
این  از  استفاده  که  هستند  صفاتی  ابریشم 
محصول را خوشایند می سازند. این محصول 
در دامنه گسترده و باعوامل محافظتی مختلف 
نیاز همه پوستها را در شرایط مختلف بر آورده 

می سازد.

پوست زیبا و محافظت شده، آرامش و نرمی 
بیشتری احساس می کند.
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برنامه روزانه مراقبت، 
محافظت و نگهداری از پوست 

با محصوالت ضد آفتاب

   SPF50+ضدآفتاب ضد پیری گلنیک با
Ultra high Protection

 Cream 50+

.برای پوست بسیار حساس و روشن
.محافظت بسیار باال در برابر UVA و 

UVB
آمازونی،  آنکاریای  گیاه   .حاوی 
ویتامینهای E و C با اثر ضد رادیکالی.

پوست به میزان 97% التیام می یابد.

چسبندگی و چربی پوست به میزان 94% کاهش می یابد.

 رطوبت الیه های سطحی پوست به میزان 100%افزایش 
می یابد. 
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کرم ضد ترک االنسیل
Stretch Mark Cream

کاهش  و  پیشگیری  برای  کرم  این 
رژیمهای  و  حاملگی  از  ناشی  ترکهای 

غذایی می باشد.
منشا  با  بافتی  کننده  تغذیه  عصاره 
دریایی و روغن گلرنگ موجود در آن 
پوست را تغذیه و نرم کرده، مقاومت 
افزایش  کشش  برابر  در  را   آن 

می دهد.
کمپلکس های بازسازی کننده،ترکهای 
فیبرهای  و  برده  بین  از  را  موجود 

بافتی را تقویت می کنند.

مواد موثر: 
ویتامین  گلرنگ،  روغن  دریایی،  گیاهان  عصاره 

B5، ویتامین E، روغن بادام شیرین، سیلیکون.
روش مصرف: 

از ماه سوم حاملگی تا 1 تا 3 ماه بعد از زایمان 
روزانه 1 الی 2 بار استفاده شود.

کنسانتره ضد ترک االنسیل
Stretch Mark Concentrate

حاملگی،  از  ناشی  ترکهای  درمان  برای  ژل   این 
عصاره  می باشد.  مناسب  ورزش  و  غذایی  رژیمهای 
سلولها  سازی  جوان  و  بازسازی  آن  دریایی  جلبکهای 
مرده  سلولهای  رفتن  بین  از  باعث  و  کرده  تسریع  را 
می گردد. افزایش االستیسیته، نرمی پوست، از بین 
رفتن خطوط پرتقالی و بهبود رنگ و تونیسیته از دیگر 

خواص این محصول می باشد.
 ، AHA ،مواد موثر: زینک گلوکونات، عصاره جلبکهای آبی
روی  بار   2 روزی  مصرف:  روش  گلوکونات  گوانیدین 

نواحی دارای ترک استفاده شود.
منع مصرف در بارداری و شیردهی

ژل سفت کننده سینه
Firming Bust Gel

باشد  می  حالت دهنده سینه  و  کننده  محکم  این ژل 
سینه  ارتجاعی  قابلیت  حفظ  و  لطافت  نرمی،  باعث   و 
می گردد. از دیگرنکات برتر آن اثرات ضد پیری، احیا 

کنندگی و ضد رادیکالهای آزاد می باشد.
سینه  افتادگی  و  شدگی  شل  درمان  مصرف:  موارد 
یائسگی،  ماهانه،  سیکل  شیردهی،  ازبارداری،  ناشی 
گندم،  های  پروتئین  موثر:  مواد  وزن  تغییرات  و 
االستین، Vit E ، آب نعناع روش مصرف: روزی 2 بار از 
قاعده سینه تا زیر چانه همراه با ماساژ استفاده شود.                      

  منع مصرف در بارداری و شیردهی


