
Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)

راز زیبایی نهفته در طبیعت قطب

قطبی  مناطق  در  که  است  داده  نشان  اخیر  تحقیقات 
میکروارگانیسم ها و گیاهانی منحصر به فرد با خواص شگفت 

انگیز و خارق العاده برای مراقبت از پوست وجود دارد.
برند ُپالر، پیشرو و متخصص در تحقیقات مربوط به طبیعت و گیاهان 

قطبی، اقدام به تولید سری محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست برگرفته 
از طبیعت قطب کرده است.

سازمانهای  با  ُپالر  برند  قطبی،  مناطق  حساس  بسیار  و  بکر  طبیعت  علت  به 
علمی_تحقیقاتی و مراکز محافظت از محیط زیست همکاری ویژه ای دارد. 

Enhancing beauty through Polar discoveries

تولید  در  را  دانش  و  خـالقیت  نوآوری،  طـبیعت،  از  ای  آمــیزه  ُپالر  بــرند 
محصوالت مؤثر و با کیفیت خود به کار برده است.

موثر  مواد  از  برگرفته  برند  این  در  شده  طراحی  های  فرموالسیون 
خالص و گیاهی منشا گرفته از قطب شمال و قطب جنوب می باشند.

معدنی  های  روغن  و  الکل  پارابن،  فاقد  ُپالر  محصوالت  کلیه 
حساسیت زا می باشند.
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Polar Night

A SkINcARE RANgE 
for all…
محصوالت مراقبت 

از انواع پوست... 

All Polaar products are dermatologically tested
and are free from paraben, alcohol and mineral oil. 
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آیس پیور

ُپالر سان

ُپالر آقایان
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ِاترنال ِاسنو
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Icymagic

آیسی َمجیک

ُپالر نایت

برند ُپالر، متعهد در تضمین کیفیت محصول و محافظ محیط زیست 
انتخاب موشکافانه و دقیق مواد موثر برگرفته از گیاهان قطبی

فرموالسیون بی ضرر و سازگار با محیط زیست
محصوالت با خلوص باال )فاقد پارابن، الکل و روغن های معدنی(

مورد تایید درماتولوژیست ها
معتبر  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاهها  همکاری  با  علمی  کامال  پایه 

دنیا، برای توسعه و تولید مواد موثر جدید
تنوع زیستی و استفاده از طیف وسیع گیاهان در محصوالت ُپالر 

کاهش آلودگی محیط زیست و حفاظت از گونه های زنده طبیعت 
ُپالربا استفاده از مواد قابل بازیافت.
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Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)

Icepure
A pre-treatment line for
detoxified,moisturized & 
soothed skin

با شرایط سخت آب و هوایی بسیار  پنبه قطب شمال که  عصاره   :Arctic cotton
سرد و تابستان کوتاه قطب سازگار می باشد. باد، برف و سرمای شدید سبب به 
وجود آمدن پوشش پرزدار و محافظ اطراف این گیاه شده که دانه های این گیاه را 
در برابر سرمای شدید محافظت می کند. این ماده موثر به علت خواص آبرسانی، 

التیام بخش و سم زدایی برای پوست های حساس بسیار مناسب می باشد.

آیس پیور
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A pre-treatment line for detoxified, moisturized & soothed skin

125 ml75 ml

ژل شوینده آیس پیور  

IcePure Cleanser 

پاک کننده مالیم آرایش و حذف هرگونه آلودگی از 

سطح پوست

مناسب انواع پوست حتی پوست های حساس

نیاز  مورد  امالح  تامین  و  کننده  شفاف  آبرسان، 

پوست با داشتن عصاره پنبه قطب شمال

کنترل کننده ترشح چربی و کمک به بستن منافذ باز 

پوست با داشتن پودر جاذب چربی

التیام بخش و ایجاد حس خنکی در پوست با داشتن 

منتیل الکتات برگرفته از روغن نعنا

شمال،  قطب  پنبه  ساقه  و  گل  عصاره  ترکیبات: 

منتیل الکتات، گلیسرین و پودر جاذب چربی.

پوست  روی  را  ژل  از  مقداری  مصرف:  روش 

صورت  به  داده،  قرار  گردن  و  صورت  مرطوب 

دورانی ماساژ دهید و سپس آبکشی کنید.

اسکراب آیس پیور  

IcePure Scrub 

عملکرد دوگانه peeling)حذف سلول های سطحی پوست( 

و polishing)یکنواخت سازی و روشن کردن رنگ چهره(

مناسب انواع پوست حتی پوست های حساس

الیه برداری سطحی و عمقی با داشتنVolcanic lava  و سیلیکا

شفاف کننده و روشن کننده فوری پوست

با  پوست  لطافت  و  نرمی  حفظ  جهت  کرمی  ساختار 

داشتن روغن جوجوبا

التیام  نیاز پوست و  مرطوب کننده، تامین امالح مورد 

بخش با داشتن عصاره پنبه قطب شمال

جلوگیری از تحریک و التهاب پوست هنگام الیه برداری 

با داشتن آالنتوئین گیاهی

شمال،  قطب  پنبه  ساقه  و  گل  عصاره  ترکیبات: 

بردار  الیه  و  ساینده  ریز  )ذرات    Volcanic lava

برگرفته از سنگ آتشفشانی pumice(، روغن جوجوبا، 

آالنتوئین، ویتامین E، سیلیکا و گلیسرین. 

پوست  روی  هفته  در  بار  دو  یا  یک  مصرف:  روش 

به  دور چشم،  ناحیه  به جز  گردن مرطوب  و  صورت 

مدت دو تا سه دقیقه ماساژ داده و سپس آبکشی کنید.
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IceSource
Highly emollient line to 
profoundly moisturize 
the skin & keep its youth

آلودگی  ازهرگونه  که  قطبی  های  یخچال  آب   :Encapsulated Glacier Water
عناصر  و  معدنی  امالح  از  باالیی  خلوص  درجه  دارای  و  شده  محافظت  محیطی 
داخل حامل های  یخچال های طبیعی  این  آب  باشد.  پوست می  برای  پایه ضروری 
و  باشد  داشته  تر پوست  به الیه های عمقی  باالیی  نفوذ  تا  لیپوزومی محبوس شده 
سبب رطوبت رسانی طوالنی مدت و بادوام پوست به صورت سطحی و عمقی شود.

Thalassiosira antarctica: پالنکتون آبزی منطقه قطب که غنی از اسیدهای چرب 
ضروری پوست، انواع ویتامین های آنتی اکسیدان و ترکیبات قندی آبرسان و التیام 
ایجاد الیه محافظ روی پوست سبب حفظ آب داخلی پوست و  با  بخش می باشد و 

محافظت از آن در برابر عوامل مهاجم خارجی خصوصا سرما می شود.
ترکیب قندی که توسط فرایندهای بایوتکنولوژی روی جلبک قهوه ای   :Hydratrainer
المیناریا به دست می آید و باعث تقویت ساخت هیالورونیک اسید جدید در پوست می شود.
Phytosqualane: نوعی چربی برگرفته از روغن زیتون که مغذی و مرطوب کننده 

بسیار عالی می باشد و ساختاری شبیه چربی های داخل پوست دارد.

آیس سورس
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ژل آیس سورس  

IceSource Gel 

مناسب  کرم-ژل،  ساختار  با  سبک  کننده  مرطوب 

پوست نرمال، مختلط و چرب

فرم  داشتن  با  بادوام  عمقی  و  سطحی  رسانی  آب 

لیپوزومی آب یخچال های قطبی 

و  سبک  ساختار  با  آرایش  پایه  عنوان  به  مناسب 

جذب سریع با پودر جاذب چربی

آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر 

و...  شدید  سرمای  مانند  خارجی  مهاجم   عوامل 

یی  یا ر د ن  نکتو پـــال ه  ر عــصا شـــتن  ا د بـا 

 E و ویتامین  Thalassios i ra  antarctica

نرم کننده و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن 

لسیتین، کره کاریته و روغن بادام شیرین

تــــرکــیبــات: عــصاره پــالنــکتون دریـــایـــی

کاریته،  کره  لسیتین،   ،Thalassiosira Antarctica

روغن بادام شیرین، ویتامین E، پودر جاذب چربی 

و گلیسرین. 

پوست  روی  بار  دو  تا  یک  روزی  مصرف:  روش 

تمیز صورت و گردن استفاده شود.
50 ml

کرم آیس سورس  

IceSource Cream 

خشک  پوست  مناسب  کرمی،  ساختار  با  کننده  مرطوب 

و دهیدراته

آبی  بی  و  خستگی  از  ناشی  سطحی  های  چروک  رفع 

مفرط پوست با داشتن سدیم هیالورونات

آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل 

مهاجم خارجی مانند سرمای شدید و... با داشتن عصاره 

 E و ویتامین  Thalassiosira antarctica پالنکتون دریایی

حاوی فرم لیپوزومی آب یخچال های قطبی با اثر رطوبت 

رسانی ماندگار سطحی و عمقی

نرم کننده و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن لسیتین 

و اِسکواالن گیاهی

با  رسان  آب  قندی  ترکیبات  و  ها  ویتامین  انواع  تامین 

   Thalassiosira antarcticaداشتن عصاره پالنکتون دریایی

 ، Thalassiosira antarcticaترکیبات: عصاره پالنکتون دریایی

سدیم هیالورونات، اِسکواالن، لسیتین، ویتامین E و گلیسرین. 

تمیز  پوست  روی  بار  دو  تا  یک  روزی  مصرف:  روش 

صورت و گردن استفاده شود.
50 ml

Highly emollient line to profoundly moisturize the skin & keep its youth
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Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)
13

Iceperfect
Providing a bright radiant 
complexion & fighting the first 
signs of aging

از میوه درخت زیتون سیبری )سنجد  روغن به دست آمده   :Siberian Olive Oil
تلخ( که حاوی ویتامینC  )30 برابر بیشتر نسبت به پرتقال( و پروویتامین A )9 برابر 
بیشتر نسبت به هویج( و ویتامینE  )3 برابر بیشتر نسبت به روغن گل آفتابگردان( 
می باشد. این درخت هر 2 سال یک بار میوه می دهد و این ثمر دادن زمانی اتفاق 
می افتد که ریشه درخت داخل یخ است. روغن زیتون سیبری دارای مقادیر باالیی از 
امگا 3، 6  و ترکیبات آنتی اکسیدان پلی فنولی می باشد. از جمله خواص ارزنده این 

روغن خاصیت بازسازی و تغذیه کننده عمقی پوست است.
Siberian Ginseng: جینسینگ سیبری که قدرت تحمل و سازگاری باالیی با شرایط 
آب و هوایی سخت دارد، سبب تقویت اکسیژن رسانی، افزایش قدرت دفاعی پوست 

و جلوگیری از بروز آثار پیری بر چهره می شود.

آیس پرفکت



providing a bright radiant complexion & fighting the first signs of aging

مغذی و بازسازی کننده پوست با داشتن روغن زیتون سیبری 

جوان سازی، احیا کننده و انرژی بخش با داشتن عصاره ریشه جینسینگ سیبری

مناسب پوست نرمال تا خشک

رفع چروک های سطحی پوست با داشتن نشاسته ذرت

 E آنتی اکسیدان و پیشگیری از پیری زودرس با داشتن بتاکاروتن، فیتواِسترول و ویتامین

موجود در روغن زیتون سیبری

ترکیبات: عصاره ریشه جینسینگ سیبری، روغن 

زیتون سیبریHippophae rhamnoides،  کره کاریته، 

روغن هسته نخلElaeis guineensis ، نشاسته ذرت 

و گلیسرین.

روش مصرف: صبح و شب ترجیحا بعد از سرم 

گردن  و  صورت  تمیز  پوست  روی  پرفکت  آیس 

استفاده شود.

کرم آیس پرفکت  

IcePerfect Cream 

سرم آیس پرفکت  

IcePerfect Serum 

 A,E آنتی اکسیدان و پیشگیری از چروک با داشتن ویتامین

موجود در روغن زیتون سیبری 

کنسانتره ای تغلیظ شده حاوی ترکیبات جوان کننده پوست 

ساختار سبک با جذب سریع، مناسب انواع پوست

شفاف و روشن کننده پوست با داشتن ویتامین C موجود 

در روغن زیتون سیبری

دارای فرموالسیون pro-active که در تماس با پوست فعال 

می شود.

 ،Hippophae rhamnoides زیتون سیبری  ترکیبات: روغن 

عصاره ریشه جینسینگ سیبری، ویتامین E و گلیسرین. 

کرم  از  قبل  ترجیحا  وشب  صبح  مصرف:  روش 

استفاده  گردن  و  صورت  تمیز  پوست  روی  پرفکت  آیس 

شود.

50 ml30 ml
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Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)

Icerepair
Powerful sculpting anti-wrinkle range 
from the pole

PPNF3 antarctica: نوعی ترکیب پلی پپتیدی انحصاری که از یک مخمر قطبی به 
دست می آید، این مخمر قادر به تکثیر و تولید مثل در شرایط آب و هوایی سخت 
و سرمای شدید است، دارای اثرات بازسازی و سفت کننده پوست می باشد و 
با اثر بر سلول های فیبروبالست پوست سبب افزایش تولید کالژن واالستین 
می شود. از طرف دیگر این ترکیب پلی پپتیدی سبب پر شدن چروک های عمقی، 

افزایش خاصیت کشسانی پوست و بازگرداندن فرم صورت می شود.

آیس ریِپیر
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powerful sculpting anti-wrinkle range from the pole

کرم آیس ریِپیر  

IceRepair Cream 

رفع چین و چروک عمقی و هرگونه آثار پیری در چهره

ضد افتادگی قوی و سفت کننده پوست

کمک به بازیابی چربی های تحلیل رفته زیر پوست و بازگرداندن فرم چهره با داشتن پپتید 

ppNF3 antarctica انحصاری برگرفته از نوعی مخمر قطبی

تغذیه و بازسازی کننده قوی با تقویت چربی های داخل ساختار پوست

نرم کننده و آب رسان با داشتن کمپلکس مغذی کره کاریته، روغن بادام شیرین و گلیسرین

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن ویتامین

نوعی  از  برگرفته  انحصاری  پپتید  ترکیبات: 

بادام  مخمرppNF3 antarctica، کره کاریته، روغن 

شیرین، سالیسیلیک اسید، ویتامین E، گلیسرین.

تمیز  پوست  روی  شب  و  صبح  مصرف:  روش 

صورت و گردن با ماساژ دورانی استفاده شود.

50 ml

سرم آیس ریِپیر  

IceRepair Serum 

پر  برای  موثر  مواد  از  شده  تغلیظ  فرموالسیون 

کردن خطوط عمیق چهره مانند خط اخم، خنده و ...

فرم دهنده، سفت کننده قوی و رفع افتادگی پوست

تقویت ساخت کالژن، االستین و هیالورونیک اسید 

پوست با داشتن پپتید انحصاری برگرفته از نوعی 

ppNF3 antarctica مخمر قطبی

به  کمک  و  پوست  سطحی  مرده  های  سلول  حذف 

بازسازی سلول های پوستی با داشتن سالیسیلیک اسید

ترکیبات:  ppNF3 antarctica و سالیسیلیک اسید.

تمیز  پوست  روی  شب  و  صبح  مصرف:  روش 

صورت و گردن با تمرکز روی خطوط عمیق چهره 

استفاده شود.

30 ml
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Eternal Snow

21 ِاترنال ِاسنو

Global regenerating, anti aging 
skin care with innovative snow-like 
texture 

 Nunatak تکنولوژی سلول های بنیادی
اند، گل ساپوناریا هنگام  از ساپوناریای قطبی)Saponaria  pumila( گرفته شده  این سلول ها 

یخبندان در نواحی قله کوه های فاقد برف در قطب شمال که به Nunatak معروف است رویش 

دارد، Nunatak منطقه ای با تابش شدید اشعه آفتاب می باشد که رشد گونه های گیاهی به ندرت 

در آن اتفاق می افتد و تنها گیاهان بسیار مقاوم، ارزشمند و غنی از انواع امالح و ویتامین ها، 

قابلیت رشد در این منطقه را دارند.



regenerating, anti aging skin care with innovative snow-like texture

سرم ِاترنال ِاسنو

Eternal Snow Serum 
مرطوب کننده با خاصیت ضد پیری

ساختار برفی که درتماس با پوست و ماساژ دادن به تدریج ذوب می شود.

با خواص بازسازی سلولی،  بنیادی گل ساپوناریای قطبی  از تکنولوژی سلولهای  استفاده 

ضد پیری و شفاف کننده پوست

سفت کننده، ضد افتادگی و شلی پوست با داشتن روغن دانه سویا

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با ایجاد الیه محافظ نامریی و داشتن ویتامین

روشن کننده و شفاف کننده پوست با داشتن روغن هسته انگور

تغذیه کننده پوست با داشتن اُمگا 3 و 6 

کرم ِاترنال ِاسنو

Eternal Snow Cream 

50 ml

شمال  قطب  گل  بنیادی  های  سلول  ترکیبات: 

Saponaria  pumila، روغــن هــسته انــگور، روغن 

دانه سویا، امگا 3 و 6،  ویتامین E  و گلیسرین.

روش مصرف: روزانه یک تا دو بار برای پوست 

تمیز صورت و گردن استفاده شود.

مرطوب کننده و رفع چین و چروک پوست

و  اثر  افزایش  به  کمک  سریع،  جذب  با  سبک  ساختار 

جذب سایر کرم ها

گل  نوع  دو  بنیادی  سلولهای  تکنولوژی  از  استفاده 

قطبی با خواص بازسازی سلولی، ضد پیری و شفاف 

کننده پوست

داشتن  با  پوست  شلی  و  افتادگی  ضد  کننده،  سفت 

روغن دانه سویا

آنتی اکسیدان و ضد پیری با داشتن عصاره گل جاوید 

E و ویتامین )Helichrysum italicum( ایتالیایی

قطبی  های  گل  بنیادی  های  سلول  ترکیبات: 

Saponaria  pumila و Globularia cordifolia،  عصاره 

)Helichrysum italicum(، روغــن  ایتالیایی  گل جاوید 

E و گلیسرین. دانــه ســـویـــا، ویتامین 

روش مصرف: روی صورت و گردن قبل از کرم ُپالر 

ml 30نایت یا کرم اِتِرنال اِسنو استفاده شود.
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Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)
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lapland

َلپ َلند

Skin care inspired by the ancient 
pharmacopeia of the women of lapland

 Lapland سه نوع میوه قطبی مربوط به منطقه :Raspberry, Blackberry, lingonberry
دارای  که  های زمستان می شود(  تابستان جایگزین شب  در  آفتاب  نور  )تابش 24 ساعته 
خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی بوده و غنی از انواع ویتامین ها خصوصا A , C, F برای 

تغذیه و رطوبت رسانی به پوست می باشند.
Arctic rhodiola: رودیوال نوعی گل قطبی است که در طب سنتی به عنوان ترمیم کننده زخم 
این  باالیی برای پوست دارد.  از آن استفاده می شود و خواص مغذی و محافظت کنندگی 
گیاه در شرایط آب و هوای سخت سیبری رشد می کند و با اثر آنتی اکسیدانی اش سبب دفع 

رادیکال های آزاد و جلوگیری از بروز عالیم پیری در پوست می شود.



Skin care inspired by the ancient pharmacopeia of the women of Lapland

میوه  سه  حاوی  پوست،  حساس  نواحی  و  صورت  رسان  رطوبت  و  کننده  محافظت 

raspberry, Blackberry, Lingonberry آنتی اکسیدان قطبی

ساختار کرمی که مانند دانه های برف در تماس با پوست ذوب می شود.

آنتی اکسیدان، مرطوب کننده و مغذی پوست با داشتن ویتامین E، کره کاریته و روغن های 

مغذی گیاهی

محافظت کننده و ترمیم الیه های پوستی حتی حساس ترین و شکننده ترین پوست ها

قابل استفاده برای تمام افراد خانواده

ساعته   24 رسان  آب  و  کننده  تغذیه  محافظت، 

حاوی 3 میوه آنتی اکسیدان قطبی

پانسمان  ایجاد  با  دست  های  ترک  کننده  ترمیم 

نامرئی توسط موم زنبور عسل

جذب سریع و بدون ایجاد حس ناخوشایند چربی 

روی پوست

آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن 

E ویتامین

 ،raspberry, Blackberry, Lingonberry  ترکیبات: 

و   E ویتامین  عسل،  زنبور  موم  کاریته،  کره 

گلیسرین.

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز برای 

الیه  عمقی  ترمیم  )برای  شود.  استفاده  ها  دست 

ضخیمی از کرم را قبل از خواب روی دست قرار 

دهید.(

کرم دست َلپ َلند  کرم َلپ َلند  
lapland Cream lapland Hand Cream 

100 ml

50 ml

75 ml

 ،raspberry, Blackberry, Lingonberry :ترکیبات

کره کاریته، روغن دانه ماکادامیا، روغن بادام 

شیرین، ویتامین E و گلیسرین.

روی  دوبار  تا  یک  روزی  مصرف:  روش 

جذب  تا  پوست  حساس  نواحی  و  صورت 

کامل ماساژ داده شود.
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revitalizing, energizing & brightening eye contour care

30 ml

کرم ژل آیسی مجیک ِبِلر

Icymagic Blur

 ضد تیرگی ناحیه دور چشم و درخشان کننده با داشتن میکروسفرهای منعکس کننده نور

 )Light reflecting microspheres( 

پر کننده چین و چروک دور چشم مانند خطوط پنجه کالغی با داشتن میکروسفرهای حاوی 

هیالورونیک اسید، صمغ ُکندر و عصاره گیاه ُکنجاک

عملکرد سه گانه ضد چروک، پف و تیرگی با داشتن عصاره جینسینگ سیبری

آنتی اکسیدان و محافظت کننده در برابر عوامل مهاجم خارجی مانند آلودگی و... با داشتن 

C , E عصاره بروکلی غنی از ویتامین

قابل استفاده برای خطوط عمقی اخم، خنده و...

مرطوب کننده، التیام بخش و ضد تحریک دور چشم با داشتن عصاره برگ آلوئه ورا

ترکیبات: Hyaluronic acid in microsphere، صمغ ُکندر )Boswellia serrate gum(، پلی ساکاریدهای 

و  ورا  آلوئه  برگ  عصاره  سیبری،  جینسینگ   ،)Konjac root(ُکنجاک گیاه  ریشه  از  برگرفته 

 )Broccoli ext.(عصاره کلم بروکلی

شود. استفاده  چشم  اطراف  ای  ضربه  ماساژ  با  بار  دو  تا  یک  روزی  مصرف:   روش 

) با تمرکز در نواحی با خطوط عمیق پنجه کالغی، اخم و...(

آیسی َمجیک
Siberian Ginseng: جینسینگ سیبری که قدرت تحمل و سازگاری باالیی با شرایط آب و 
هوایی سخت دارد، سبب تقویت اکسیژن رسانی، افزایش قدرت دفاعی پوست و جلوگیری از 
بروز آثار پیری بر چهره می شود. این گیاه در ناحیه اطراف چشم سبب اثرات ضد چروک، 
پف و تیرگی می شود و با به گردش انداختن جریان خون  دور چشم و غنی بودن از انواع 

مواد مغذی، سبب رفع خستگی آن می شود.
Hyaluronic acid in microsphere: میکروسفرهای حاوی هیالورونیک اسید  که به علت 
سایز ریز، قدرت نفوذ باالیی داخل پوست دارند و با جذب رطوبت در زیر پوست سبب پر 

کردن چین و چروک می شود.

Icymagic
Revitalizing, energizing & 
brightening eye contour care
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regenerating & revitalizing skin care from the depth of arctic oceans

PolarNight
Regenerating & revitalizing 
skin care from the depth of 
arctic oceans

قطبی  جلبک  عصاره  داشتن  با  دهیدراته  و  خشک  پوست  کننده  بازسازی  و  احیا 

 rhodimenia borealia

تغذیه کننده و ترمیم کننده الیه های پوست بعد از استرس های روزانه

ضد چروک، آنتی اکسیدان و محافظت کننده با داشتن عصاره گل جاوید ایتالیایی

اکسیژن رسان و شفاف کننده

افزایش خاصیت کشسانی و کمک به قوام و سفتی پوست با تحریک تولید کالژن و 

rhodimenia borealia االستین با داشتن عصاره جلبک قطبی

ایتالیایی  جاوید  گـل   ،rhodimenia borealia قـــطبی  جــلبک  عــصاره  ترکیبات: 

گلیسرین. و   E ویتامین  دانه سویا،  )Helichrysum italicum(، روغن 

روش مصرف:  هر شب برای پوست تمیز صورت و گردن با ماساژ مالیم تا جذب 

کامل استفاده شود.

کرم ُپالر نایت
PolarNight Cream 50 ml

ُپالر نایت
نام  به  جلبک  نوعی  است،  مطلق  تاریکی  که  شمال  قطب  های  اقیانوس  اعماق  در 
rhodimenia borealia  رشد می کند. در زیر نور ماه این جلبک مقدار زیادی فیتومالتونین 
تولید می کند که شبیه هورمون مالتونین درون بدن است. این هورمون که توسط مغز و در 
این جلبک  بازسازی سلولی طی شب می شود.  باعث تحریک  هنگام شب ترشح می شود، 
 غنی از بتااندورفین ها و مواد مغذی ضروری می باشد که سبب تغذیه عمقی پوست طی شب 

می شود.
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Anti-oxidant, broad spectrum sun protection care

محافظت در برابر طیف وسیع اشعه UVA/UVB  آفتاب با داشتن  multi-filter complex )فیلترهای 

ضد آفتاب فیزیکی و شیمیایی پایدار در برابر نور(

مناسب انواع پوست به جز پوست چرب و جوش دار، فاقد رنگ

ساختار سبک،  غیر چرب با جذب سریع

آنتی اکسیدان و تغذیه کننده با داشتن ویتامین F ,E و کره کاریته

پیشگیری از پیری زودرس ناشی از آفتاب

rosa centifolia شفاف کننده، اکسیژن رسان و تنظیم کننده چربی پوست با داشتن عصاره گل

التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آالنتوئین

ترکیبات: multi-filter complex )فیلترهای شیمیایی و فیزیکی ضدآفتاب(، ویتامین E، عصاره 

گل rosa centifolia، آالنتوئین، کره کاریته، گلیسرین.  

روش مصرف: نیم ساعت قبل از تماس با آفتاب استفاده شود و هر دو ساعت یک بار تمدید 

شود. )خصوصاً بعد از ورزش یا شنا(

PolåarSun

کرم ضد آفتاب ُپالر سان
Polåar Sun Cream SPF 50+ 

ُپالر سان
Anti-oxidant broad spectrum
sun protection care

40 ml33



Enhancing beauty through Polar discoveries(SAMPLE TEXT)

ترکیبات مهم ُپالر آقایان:
و  هوایی  و  آب  سخت  شرایط  در  که  جلبک  ریز  نوعی   :Thalassiosira antarctica
را  اسیدهای چرب ضروری  و  ها  ویتامین  انواع  تواند  می  و  کند  می  سرمای شدید رشد 

کند. تولید 
Algal silicium: برگرفته از جلبک دریایی حاوی سیلیسیوم داخل سلولی که دارای عملکرد 
رطوبت رسانی، تامین امالح مورد نیاز پوست، تقویت جریان خون مویرگی زیر پوست و 

اکسیژن رسانی است.
 Asparagopsis armata دی پپتید برگرفته از جلبک قرمز قطبی به نام  :Arctic algae dipeptide

که اثر آنزیمی داشته و نقش آنتی اکسیدان بسیار قوی را ایفا می کند.
Austral kelp: نوعی جلبک به نام Alaria esculenta منشا گرفته از آب های یخ زده قطبی که 
تحت شرایط سخت، ترکیباتی را از خود ترشح می کند که سبب تقویت بازسازی سلولی شده 

و خاصیت ضد پیری دارد.
و  خشکی  تحمل  به  قادر  که   self-hydrating خاصیت  با  ایسلندی  خزه   :  Icelandic lichen
بی آبی بیش از حد می باشد و دارای اثرات آنتی باکتریال، سم زدایی و کنترل کننده چربی 

پوست می باشد.
 pseudoalteromonas ferment میکروارگانیسمی مربوط به مناطق قطبی به نام :PPNF3 antarctica
که در شرایط سخت قادر به تولید مثل و تکثیر خودش می باشد و از این موجود زنده بسیار ریز، 
یک ترکیب انحصاری پلی پپتیدی با خواص منحصر به فرد و فعال در تقویت تولید کالژن وااِلستین 

به دست آورده اند.

محصوالت آقایان

35

Refreshing sensation & toned skin for 
a comfortable shave with moisturizing effect



refreshing sensation & toned skin for a comfortable shave with moisturizing effect

100 ml

100 ml

50 ml

50 ml

شوینده و کنترل کننده چربی بیش از حد پوست با داشتن پودرجاذب چربی
ساختار ژلی، فاقد صابون با خاصیت رطوبت رسانی باال، قابل استفاده 

برای اصالح صورت 
احیا کننده و تقویت کننده پوست با داشتن عصاره پالنکتون قطبی

التیام بخش وکاهش التهاب پوست با داشتن آالنتوئین و عصاره شیرین بیان
مرطوب کننده و نرم کننده با داشتن پانتنول، اوره و گلیسرین

عصاره  اوره،  پانتنول،  آالنتوئین،  قطبی،  پالنکتون  عصاره  ترکیبات: 
شیرین بیان، پودر جاذب چربی، پودر سنگ ماالشیت و گلیسرین. 

روش مصرف: روزی یک تا دو بار مقداری از ژل را روی پوست صورت 
و گردن مرطوب قرار داده به مالیمت ماساژ دهید و سپس آبکشی کنید.

انرژی بخش، روشن و شفاف کننده پوست با داشتن عصاره 
زیتون و جینسینگ سیبری

ساختار ژلی با حداقل چربی و جذب سریع
الیه  تقویت  به  کمک  و  عمقی  بادوام،  بسیار  آبرسانی 

هیدرولیپیدی پوست با داشتن روغن دانه سویا
و  کننده  احیا  اکسیدان(،  )آنتی   A,C,E ویتامین   از  سرشار 

تقویت سد دفاعی پوست
دانه  روغن  سیبری،  جینسینگ  و  زیتون  عصاره  ترکیبات: 

سویا، ویتامینE ، گلیسرین.  
روش مصرف: روزانه یک تا دو بار روی صورت و گردن با 

ماساژ مالیم استفاده شود.

َافترشیو مرطوب کننده، ساختار سبک و فاقد چربی با جذب سریع
التیام بخش و ضد التهاب و قرمزی پوست با عصاره جلبک های قطبی
آبرسان و کمک به جوان سازی پوست با داشتن آرژینین و روغن دانه سویا

ترمیم کننده و ضد التهاب با داشتن زینک سولفات
سنگ  پودر  داشتن  با  پوست  از  کننده  محافظت  و  اکسیدان  آنتی 

E ماالشیت و ویتامین
بیان،  شیرین   ،Arctic algae dipeptide، Algal silicium ترکیبات: 
آالنتوئین، گلیسرین، ویتامین E، پانتنول، روغن دانه سویا و زینک 

سولفات. 
تمیز                                        پوست  روی  اصالح  از  بعد  یا  روزانه  مصرف:  روش 

صورت و گردن تا جذب کامل ماساژ داده شود.

بادام  روغن  اوره،  داشتن  با  مغذی  و  عمقی  کننده  مرطوب 
شیرین، اِسکواالن گیاهی و روغن گل آفتابگردان

محافظت کننده در برابر طیف وسیع آفتاب با داشتن فیلترهای 
فیزیکی و شیمیایی ضدآفتاب نانو

ساختار امولسیونی سبک و فاقد چربی
حاوی دی پپتیدهای برگرفته از جلبک قطبی با خواص التیام 

بخش و محافظت کننده
E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن ویتامین

و  فیزیکی  فیلترهای   ،Arctic algae dipeptide ترکیبات: 
اِسکواالن  شیرین،  بادام  روغن  نانو،  ضدآفتاب  شیمیایی 

.E گیاهی، آالنتوئین، روغن گل آفتابگردان، اوره، ویتامین
تمیز  پوست  برای  مالیم  ماساژ  با  روزانه  مصرف:  روش 

صورت و گردن استفاده شود.

ژل هیدرا بوست آقایانژل شوینده صورت آقایان

فلویید مرطوب کننده آقایان

Polåarmen face cleanser Polåarmen hydra boost gel 

Polåarmen moisturizing fluidPolåarmen hydra protect cream UV+ کرم هیدرا پروتکت آقایان
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رفع چین و چروک با تقویت ساخت کالژن و االستین به واسطه ترکیب
ppNF3 antarctica انحصاری 

لیفتینگ و فرم دهنده صورت با داشتن عصاره پالنکتون قطبی
Austral kelp بازسازی و ترمیم کننده الیه های پوستی با داشتن عصاره جلبک

شفاف کننده و یکنواخت سازی رنگ چهره با حذف سلول های مرده سطحی پوست با داشتن 
سالیسیلیک اسید

ساختار سبک با جذب سریع
.Austral kelp سالیسیلیک اسید و ، ppNF3 antarctica،ترکیبات: عصاره پالنکتون قطبی

روش مصرف: روزانه یک تا دو بار روی صورت و گردن با ماساژ مالیم استفاده شود.
)توصیه پوالر: برای اثربخشی بهتر به همراه سرم دور چشم تریپل َاکشن استفاده شود.(

مراقبت از ناحیه حساس دور چشم با عملکرد سه گانه ضد چروک، پف و تیرگی
داشتن  با  چشم  دور  دهندگی  قوام  و  کنندگی  سفت  خاصیت  همراه  به  چروک  و  چین  رفع 

Arctic algae dipeptide و کمپلکس پپتیدی و ppNF3 antarctica

مرطوب کننده و ضد خشکی دور چشم با داشتن پانتنول، اوره، گلیسرین و ترکیبات قندی
آبرسان مانند فروکتوز و اینوزیتول

pp روشن کننده و رفع تیرگی دور چشم با داشتن عصاره شیرین بیان و ویتامین
HmC خاصیت ضد پف و احتقان دور چشم با داشتن

التیام بخش و رفع خستگی دور چشم با داشتن آالنتوئین
ترکیبات: ppNF3 antarctica، Arctic algae dipeptide، کمپلکس پپتیدی، عصاره شیرین بیان، 

ویتامین HmC،pp ، پانتنول، اوره، فروکتوز، اینوزیتول، آالنتوئین و گلیسرین. 
روش مصرف: روزی یک تا دو بار برای نواحی اطراف چشم با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

کرم ضد پیری قوی آقایان

سرم دور چشم تریپل َاکشن آقایان

Polåarmen Intensive anti-aging care 

Polåarmen Triple – action eye serum 20 ml

50 ml

refreshing sensation & toned skin for a comfortable shave with moisturizing effect
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50 ml

مشتقات  داشتن  با  عرق  حد  از  بیش  ترشح  کننده  کنترل 

آلومینیوم

با داشتن عصاره خزه  بد عرق  باکتریال و ضد بوی  آنتی 

ایسلندی

اثر بخشی طوالنی مدت و جلوگیری از تیرگی زیر بغل

روی  لکه  ایجاد  بدون  چرب  غیر  و  چسبناک  غیر  ساختار 

لباس

Eآنتی اکسیدان و محافظت از پوست با داشتن ویتامین

خــزه  عــصاره  کــلروهــیدرات،  آلـومینیوم  تــرکیبات: 

ایــسلندی، ویتامینE ، گلیسرین. 

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز در نواحی مورد 

نظر استفاده شود.

دئودورانت ضد تعریق آقایان
Polåarmen anti-perspirant roll-on 

refreshing sensation & toned skin for a comfortable shave with moisturizing effect
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