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آیا می دانید محصوالت ماریلو بایو چه ویژگی هایی دارند!؟

 مــجموعه ارگــانــیــک Marilou Bio تـوسط کـارخـانـه AB Cosmetic فـرانسه تـولید 
می شود. 

دفتر مرکزی شرکت در پاریس قرار دارد. 
Marilou Bio بر پایه اصول زیر استوار است:

• ارگانیک بودن
• قیمت استثنایی

• بسته بندی قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست
• اثربخشی فوق العاده با رایحه های دلنشین)آروماتراپی(

مفهوم اُرگانیک
سموم  و  کودها  از  استفاده  بدون  طبیعی،  گیاهان  و  ترکیبات  از  ارگانیک  محصوالت 
شیمیایی دفع آفات تهیه می شوند که سبب سازگاری آنها با بدن انسان و محیط زیست 

می شود. 
در تهیه محصوالت ماریلو بایو از عصاره ها و ترکیبات غنی از امالح و مواد معدنی 

که از میوه های 100% ارگانیک استخراج شده، استفاده می شود.

استفاده از محصوالت ارگانیک برای کودکان و خانمهای باردار بال مانع است.



درصد   25 از  بیش  ارگانیک  محصوالت   2020 سال  تا  که  رود  می  انتظار 
تولیدات جهانی را به خود اختصاص دهند. 

امروزه این محصوالت از لحاظ استاندارد کیفیتی در سطح باالتری نسبت به 
همتایان غیر ارگانیک خود قرار دارند.

محصوالت Marilou Bio کامال با نیازهای دارویی اروپا منطبق هستند، بر روی 
 ،ECOCERT ،GREEN LIFE حـیوانـات تــسـت نـمی شـوند، دارای تاییدیه های

استاندارد های بین المللی ISO 9001 ،GMP و COSMETIQUE BIO هستند.



Gentle Face Cleansing Range
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Gentle Cleansing Range

ژل پاک کننده صورت اُرگانیک
Organic Face Cleansing Gel

این ژل مالیم پوست شما را پاک کرده و تمام 
ناخالصیها را از آن می زداید. بافت مایع این 

محصول برای انواع پوست مناسب است.

ترکیبات موثر:
گلیسیرین: مرطوب کننده و لطافت بخش.

آب گـیـاه گـل گـنـدم: نـرم کنـنده، مرطـوب 
کننده، التیام بخش. ویتامین E: آنتی اکسیدان.

روش استفاده: می توان این محصول را هر 
روز صبح و عصر استفاده کرد. ژل پاک کننده 
حرکات  با  صورت  مرطوب  پوست  به  را 
با آب تمیز شست و  افزوده، سپس  دورانی 

شو دهید. 

75ml
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محصوالت پاکسازی صورت

اسکراب صورت اُرگانیک
Organic Gentle Face Scrub

بــرداری  الیه  اثر  با  ِکــِرمی  اســکراب  این 
را  صـورت  پـوست  مـرده  سلولهای   مالیم، 
از  پس  بیشتر،  اثربخشی  بـرای  زدایـد.  مـی 
 Marilou Bio اسکراب صورت، از ماسک پاک کننده

استفاده کنید.
ترکیبات موثر:

عصاره گل شاه پسند: الیه بردار.
روغن کنجد: محافظ، نرم کننده، مغذی، تـرمیم 
کـننده. شـی بـاتـر: مـرطوب کـننده، مغذی و 
مرطوب  گلیسیرین:  پوست.  های  الیه  ترمیم 
کننده. سیلیکا: مات کننده و جاذب چربی اضافی.
روش استفاده: یک تا دو بار در هفته الیه نازکی 
از محصول را روی پوست مرطوب صورت به 
جز دور چشم ماساژ داده و بعد از 2 تا 3 دقیقه 
برای  استفاده  قابل  اسکراب  این  کنید.  آبکشی 
پوست  خصوص  در  باشد.  می  پوست  انواع 
های چرب و مختلط، استعمال این محصول با 
 تمرکز روی نواحی چرب چانه و پیشانی توصیه 

75mlمی شود.
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ماسک پاک کننده صورت اُرگانیک
Organic Purifying Face Mask

این ماسک سبب تامین مواد معدنی و امالح 
شده،   پوست  رسان  رطوبت  و  بخش  التیام 
به علت داشتن آب گیاه گل گندم، قدرت پاک 
کنندگی عمیقی دارد و به پوست درخشندگی 

خاصی می بخشد. 
 ترکیبات موثر:

کننده،  نرم  محافظ،  گــنـدم:  پـروتـئـیــن 
مغذی، ترمیم کننده. روغن پوست لـیـمـو و 
مـتعادل کـننده pH و امـالح پوست. پرتقال: 
آب گل گندم: مرطوب کننده، ترمیم کننده.

سازی  پاک  و  کننده  مات  ایلیت:  رس  خاک 
عمقی.

الیه  هفته  در  بار  دو  تا  یک  استفاده:  روش 
صورت  پوست  روی  را  محصول  از  ضخیمی 
قرار داده، برای اثر بخشی بیشتر به مدت چند 
دقیقه روی صورت باقی بماند. سپس آن را با 
آب ولرم بشویید. برای نتیجه گیری مطلوب، 

بعد از  اسکراب صورت استفاده شود. 
ترجیحا در نواحی دور چشم استفاده نشود.

Gentle Cleansing Range

75ml
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شیر پاک کننده آرایش اُرگانیک
Organic Make up Remover Milk

این محصول، پاک کننده آرایش  با ساختاری 
حس  و  نرمی  سبب  که  باشد  می  چرب  غیر 

آرامش در پوست می شود. 
ترکیبات موثر:

شی باتر: مرطوب کننده، مغذی، ترمیم کننده 
گل  و  جوجوبا  دانه  روغن  پوست.  های  الیه 
برطرف  کننده،  نرم  مغذی،  آفتابگردان: 
مرطوب  گلیسیرین:  پوست.  خستگی  کننده 
ترمیم  و  کننده  محافظت  ورا:  آلوئه  کننده. 

کننده و جوانسازی پوست.
روش استفاده: صبح و شب برای پاک کردن 
محصول  این  از  صورت  و  چشم  آرایش 
و  صورت  روی  را  محصول  شود.  استفاده 
گردن با حرکات دورانی آرام ماساژ دهید و 

سپس با آب بشویید.
)مناسب برای انواع پوست( 

محصوالت پاکسازی صورت

75ml
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روغن پاک کننده آرایش ارگانیک
Organic Cleansing Oil

سبک  ساختاری  با  کننده  پاک  روغن  این 
ایجاد  بدون  را  شما  صورت  و  چشم  آرایش 
پاک  طورکامل  به  چربی  ناخوشایند  حس 
محصول  این  خواص  دیگر  از  کند.  می 
از  گیری  پیش  رسانی،  رطوبت  به  توان  می 
تیرگی  رفع  و  کنندگی  روشن  چروک،  ایجاد 
های دورچشم و بازسازی سیمان بین سلولی 
اشاره کرد. مناسب پوست های خشک، خیلی 
خشک، نرمال بوده و آرایش واترپروف را به 

خوبی پاک می کند.
ترکیبات موثر: استرهای پلی گلیسریل از روغن 
هسته زردآلو، روغن کنجد، روغن بادام شیرین، 

ویتامین E و روغن گل آفتابگردان.
جهت  دوبار  تا  یک  روزانه  استفاده:  روش 
با پد تمیز  پاک کردن آرایش چشم وصورت 

125mlاستفاده و سپس آبکشی کنید.

Gentle Cleansing Range
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لوسیون تونر ارگانیک
Organic toning lotion

این تونر به عنوان مکمل پاک سازی پوست، بعد 
از محصوالت پاک کننده از جمله روغن پاک کننده 
ارگانیک استفاده می شود. از خواص این محصول 
می توان به رطوبت رسانی باال، ایجاد شفافیت در 
پوست، اکسیژن رسانی، کاهش قرمزی و التهابات 
پوستی بعداز لیزر، پیلینگ، میکرودرم ابریژن 
اشاره کرد. همچنین این محصول باعث کنترل 
بستن  به  کمک  و  پوست  حد  از  بیش  چربی 

منافذ باز آن می شود.
عصاره  گندم،  مقطرگل  آب  موثر:  ترکیبات 
های  شکوفه  رز،  گل  مقطر  آب  کالندوال، 

پرتقال و گلیسرین.
سازی،  پاک  مکمل  عنوان  به  استفاده:  روش 
روزانه یک تا دوبار بعد از پاک کردن پوست 
کاهنده  عنوان  به  و  شود  استفاده  تمیز  پد  با 
حرکات  با  دوبار  روزانه  پوستی  التهابات 

ضربه ای روی پوست تمیز استفاده شود.

محصوالت پاکسازی صورت

125ml



MARILOU BIO / Organic Products With a Pleasant Fragrance    11

آب پاک کننده میسالر ارگانیک
Organic cleansing micellar water

به  ساختارمیِسالر،  داشتن  با  محصول  این 
عنوان پاک کننده عمقی پوست وآرایش چشم 
ازدیگرخواص  گردد.  می  استفاده  وصورت 
بیش  چربی  کنترل  به  توان  می  محصول  این 
ایجاد  پوست،  براقی  رفع  و  پوست  حد  از 
شفافیت و رفع کدری پوست، کاهش قرمزی 
و التهابات پوستی وجلوگیری از خشکی بعد از 
پاک سازی اشاره نمود. این محصول مناسب 

پوست های چرب تا مختلط می باشد.
ترکیبات موثر: 

عصاره ریشه نیلوفر زرد، آب مقطرگل گندم، 
آب مقطر گل رز و گلیسرین.

روش استفاده:  
پاک  جهت  تمیز  پد  با  دوبار  تا  یک  روزانه 

کردن آرایش چشم وصورت استفاده گردد.
125ml

Gentle Cleansing Range
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محصوالت ضد پیری

Anti Aging Range
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Anti Aging Range کرم روز اُرگانیک
Organic Day Cream

 مغذی، رطوبت رسان، نرم کننده  و محافظت 
کننده در برابر عوامل محیطی و پایه آرایش 
انواع پوست. عصاره آلوئه ورا  برای  مناسب 
زراعت  از  حاصل  طبیعی  عناصر  جوجوبا،  و 
ارگانیک، پوست را روز به روز مرطوب تر و 

نرمتر می کند.
ترکیبات موثر:

تـرمیم  کـنـنـده،  مـحـافظت  ورا:  آلـوئــه 
مـرطوب  بـاتر:  شـی  پوست.  جوانسـازی  و 
پوست.  هـای  الیه  تـــرمیم  مــغذی،   کننده، 
برطرف  کننده،  نرم  مغذی،  جوجوبا:  روغن 
کـننده خـستـگـی پـوسـت.  ویـتـامین E :آنتی 
اکسیدان.گلیسیرین: مرطوب کننده. موم زنبور 

عسل: مغذی و ترمیم کننده.
روش مصرف: صـبـح هـا روی پـوست تـمیز 
دورانی  صورت  به  گردن،  و  صورت  خشک  و 

30mlماساژ داده شود.
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محصوالت ضد پیری کرم شب اُرگانیک
Organic Night Cream

مـغـذی و بـازسـازی کـننده عـمقی سلولی. 
شـب بـه شب پوست نرمی و طراوت خود را 
به دست می آورد. کرم شب ماریلو  دوباره 
بایو سرشار از روغنهای گیاهی است که موجب 
ترمیم پوست در طول شب می شود. )دارای 

چربی بیشتر نسبت به کرم روز(
ترکیبات موثر:

تــرمیم  کــننده،  مــحافــظت  ورا:  آلــوئه 
و  جـوجـوبا  روغـن  پـوست.  جوانسـازی  و 
کننده  ، برطرف  کننده  آووکادو: مغذی، نرم 
اکسیدان.  آنتی   :E ویتامین  پوست.   خستگی 
کننده. ترمیم  و  مغذی  عسل:  زنبور   موم 
شی باتر:  مرطوب کننده، مغذی و ترمیم الیه 

های پوست.
و  تمیز  پوست  روی  شبها  مصرف:  روش 
دورانی  صورت  به  گردن،  و  صورت  خشک 

30mlماساژ داده شود.
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Anti Aging Range

کرم ضد  چروک صورت اُرگانیک
Organic Anti Wrinkles Cream

این کرم پوست شما را در مقابل اثرات زیانبار 
و  بـاتـر  شـی  سازد.  می  مقاوم  خورشید 
زراعت  از  حاصل  طبیعی  عنـاصر  آووکـادو، 
را  پوست(  خارجی  )الیه  اپیدرم  بیولوژیکی، 
از  درمانی  کرم  این  کند.  می  ترمیم  و  لطیف 
تقطیر شکوفه های پرتقال به دست می آید 
که برای رفع چروک انواع پوست مناسب است.

ترکیبات موثر:
ترمیم ومغذی،  کننده  مرطوب  باتر:   شـی 
لیفتینگ  برنج:  سبوس  پوست.  های  الیه 
آووکــــادو:   روغــن  کــنـنــده.  سفت  و 
شیرین  بادام  روغن  کننده.  بازسازی 
لطیف  و  نرم  آفتابگردان:  گل  دانه  و 
حساس.  پـوسـتهای  بخـش  الـتـیام   کـنـنـده، 
بخش.  التیام  پرتقال:  شکوفه  مقطر   آب 
عصاره راش اروپایی : روشن کننده و ضد چروک.  
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز 
و خشک صورت و گردن، به صورت دورانی 

30mlماساژ داده شود.
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محصوالت ضد پیری

ژل دور چشم اُرگانیک
Organic Eye Contour Gel 
بــاقی  چــروکی  هــیچ  چــشــم   اطــراف 
فرد  به  منحصر  طراحی  ماند!   نمی 
نواحی  برای  خاص  فرموالسیون  با   )roll-on(

ماساژ  به  نیاز  بدون  چشم،  دور  حساس 
ضــد  اثــرات  دارای  ژل،  این  دست. 
جلبکهای  حاوی  و  بوده  لیفتینگ  و  چـــروک 
حــس  کـــاهـش  بــرای  که  اسـت  دریـایی 
استفاده  چشم  دور  تیرگی  و  پف   خستگی، 
سفت  بخش،  لطافت  فوری:  اثرات  شود.  می 
اثـرات طـوالنـی مـدت:  کـننده و لــیفتینـگ. 

ضد چین و چروک، ضد پیری.
ترکیبات موثر:

آلوئه ورا: محافظت کننده، ترمیم و جوان سازی 
پوست. گل خشخاش قرمز: ضد تیرگی و پف 
دور چشم. بابونه: بازسازی کننده و التیام بخش. 

جلبک دریایی: لیفتینگ و سفت کننده پوست.
میان،  در  شب  یک  اول  هفته  مصرف:  روش 
سپس هر شب زیر چشم نزدیک به استخوان 

10mlگونه استفاده شود.
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Anti Aging Range

Body & Hair Care
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کرم مغذی دست اُرگانیک
Organic Nourishing Hand Cream

تغذیه،  رسانی،  رطوبت  سبب  محصول  این 
شود  می  دست  پوست  محافظت  و  ترمیم 
روی  چربی  از  اثری  هیچ  سریع  جذب  با  و 

پوست باقی  نمی گذارد.

ترکیبات موثر:
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.

برطرف  کننده،  نرم  مغذی،  جوجوبا:  روغن 
کننده خستگی پوست.

کننده،  نرم  کننده،  محافظت  گندم:  پروتئین 
مغذی و ترمیم کننده.

ترمیم  و  مغذی  کننده،  مرطوب  باتر:   شی 
آنتی اکسیدان و  الیه های پوست.عصاره جو: 

محافظت کننده.
نیاز  روش استفاده: روزانه به دفعات مورد 

استفاده شود.

محصوالت مراقبت از بدن

75ml
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Body Care

اسکراب بدن اُرگانیک
Organic Body Scrub

الیه  سبب  ریز  گرانولهای  داشتن  با  ژل  این 
برداری و حذف سلولهای مرده، تقویت و احیا 

سلولهای پوست می شود.
ترکیبات موثر:

پودر کرن بری: غنی از ویتامین A وC با خواص 
آنتی اکسیدان، مغذی، نرم کننده، روشن کننده 
بری:  بیر  روغن  پوست.  در  سازی  کالژن  و 

روشن کننده و آنتی اکسیدان.
حذف  و  برداری  الیه  زردآلو:  هسته  پودر 
گل  دانه  روغن  پوست.  مرده  های  سلول 
مــغـذی و مـرطـوب کــننده.  :  آفـتابگردان 
رزماری:  محافظ.  و  کننده  ترمیم  ورا:  آلوئه 
ترشح  کنترل  و  اکسیدان  آنتی  باکتریال،  آنتی 

چربی پوست.
الیه  دوبار  تا  یک  ای  هفته   : استفاده  روش 
روی  دورانی  حرکات  با  را  محصول  از  نازکی 
پوست مرطوب بدن به خصوص نواحی تیره 
و زبر مانند آرنج، زانو و... ماساژ داده و بعد 

100mlاز چند دقیقه آبکشی کنید.
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شیر مرطوب کننده بدن اُرگانیک
Organic Moisturizing Body Milk

این محصول رطوبت رسان و نرم کننده بدن 
سـبب تـقویـت، مـحـافظت و التیام پوستهای 
حساس می شود. و همچنین پوست شما را 
پیری  و  مهاجم  خارجی  عوامل  برابر  در 

زودرس محافظت می کند.

ترکیبات موثر:
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.

برطرف  کننده،  نرم  مغذی،  جوجوبا:  روغن 
کننده خستگی پوست.

ترمیم  و  مغذی  کننده،  مرطوب  باتر:  شی 
الیه های پوست.

روغن دانه گل آفتابگردان : مغذی و مرطوب 
کننده.

گلیسیرین: مرطوب کننده

تا  روش استفاده: روزانه به صورت دورانی 
جذب کامل روی بدن ماساژ داده شود.

محصوالت مراقبت از بدن

100ml
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ژل دوش مرکبات اُرگانیک
Organic Citrus Shower Gel

حس خوشایند استحمام با رایحه مرکبات.
این محصول پاک کننده، به ترمیم و محافظت 
از پوست بدن کمک کرده و لطافت و نرمی 

خاصی به آن می بخشد.

ترکیبات موثر:
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.

اسانس پوست پرتقال و سنبل هندی: متعادل 
کننده چربی و pH پوست.

روش استفاده: در هنگام استحمام، بدن را با 
ژل دوش مرکبات شست و شو داده و بعد از 

چند دقیقه آبکشی کنید.

150ml

Body Care
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ژل دوش چای سبز اُرگانیک
Organic Green Tea Shower Gel 

حس خوشایند استحمام با رایحه چای سبز.
این محصول پاک کننده، سبب تامین رطوبت 
و احـیا سلولهای پــوست بــدن مـی شود و 

لطافت و نرمی خاصی به آن می بخشد.

ترکیبات موثر:
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ

چای سبز: آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال و سم 
زدا، مرطوب کننده و احیا سلولهای پوست.

روش استفاده: در هنگام استحمام، بدن را با 
ژل دوش چای سبز شست و شو داده و بعد 

از چند دقیقه آبکشی کنید.

150ml

محصوالت مراقبت از بدن
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ژل سفت کننده پوست بدن اُرگانیک
Organic Body Firming Gel

افزایش  و  لیپولیز  تحریک  با  محصول  این 
و  شدن  سفت  سبب  موضعی  خونرسانی 

افزایش کشسانی پوست می گردد.

ترکیبات موثر:
آب مقطر هاماملیس: افزایش خونرسانی و 

سفت کننده پوست.
مرجان دریایی کارولینا: تحریک لیپولیز،سفت 

کننده و افزایش خاصیت کشسانی پوست.
گلیسیرین: مرطوب کننده

نواحی  برای  عصر  و  صبح  استفاده:  روش 
مورد نظر استفاده شده و تا جذب کامل آن 

ماساژ داده شود.

Body Care

100ml
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شامپو روزانه مالیم اُرگانیک
Organic Mild Shampoo

شوینده  ترکیبات  داشتن  با  محصول  این 
اســتفاده  مــناسب  خــنثی،   PH و  مــالیم 
باشد،  می  نرمال  موهای  برای  روزانه 
و  شـده  مو  و  سر  پوست  احیا  سبب 
حفظ  را  مـو  درخـشندگی   هـمچنین 

می کند.
ترکیبات موثر:

آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ. 
عسل: ترمیم کننده و تامین امالح مورد نیاز 

مو و پوست سر. 
عوامل شوینده فوق مالیم

روش استفاده: هر روز برای شست و شوی 
موها استفاده شود. مصرف این محصول در 

کودکان باالی 3 سال بالمانع است.

125ml

محصوالت مراقبت از موی سر
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Hair Care

نرم کننده مو اُرگانیک
Organic Hair Conditioner

این محصول با ساختار کرمی مغذی، سبب باز 
نرمی،  و  گردد  می  سر  موی  های  گره  شدن 
استحکام و درخشانی خاصی به موها می بخشد. 

ترکیبات موثر:
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ. 

افزایش  و  کننده  نرم  مغذی،  جوجوبا:  روغن 
استحکام تار مو. 

ویتامین E: آنتی اکسیدان.

به  شامپو  از  استفاده  از  بعد  استفاده:  روش 
آبکشی  دقیقه  چند  از  بعد  و  زده  مو  ساقه 

کنید.

75ml
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محصوالت ضد پیری

Lip Care

5ml
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محصوالت مراقبت از لب

 Organic Lip Balm ............................................................بالم لب اُرگانیک
بالم لب با 4 رایحه متفاوت )شکالت، وانیل، هلو و توت فرنگی(

لبها  از  و  تشکیل شده است  کننده و رطوبت رسان  نرم  از مواد  این محصوالت   
محافظت می کند. 

این محصوالت صرفا برای مصرف خارجی بوده  و جنبه خوراکی ندارد. 
از مجاورت در برابر حرارت دور نگه داشته شود.

ترکیبات موثر:
شی باتر: مرطوب کننده، مغذی و ترمیم کننده.
موم زنبور عسل و کارنوبا: نرم کننده و محافظ.

ویتامین E: آنتی اکسیدان.

روش استفاده: روزانه به دفعات مورد نیاز روی لبها استفاده شود.
مناسب برای برای کودکان و بزرگساالن.

فاقد پارابن.
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Argan Oil Range
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Anti Aging Range

کرم روز صورت  اُرگانیک روغن آرگان
Organic Argan Oil Day Cream
با ساختار  کرم روز مغذی و مرطوب کننده، 
برای  را  واقعی  درمان  یک  خود  چرب  غیر 

صورت شما به ارمغان می آورد.
از  نظیر  بی  گیاهی  ترکیبات  از  گیری  بهره  با 
قبیل روغن آرگان و روغن جوجـوبا، سبـب 
مـرطـوب شـدن و انـعـطاف پذیری پوست 

می شود.
ترکیبات موثر:

آنتی  انواع  از  شده  غنی  آرگان:  روغن 
ضروری  چرب  اسیدهای  و  اکسیدانها 
تغذیه  و  رسانی  رطوبت  خواص  با  پوست 
محافظ.  و  کننده  ترمیم  ورا:  آلوئه  کننده. 
گلیسیرین گیاهی: مرطوب کننده، نرم کننده 
مغذی،  جوجوبا:  پوست.روغن  محافظ  و 
پوست.  خستگی  کننده  برطرف  کننده،   نرم 
شی باتر: مرطوب کننده، مغذی و ترمیم کننده.
پــوست  روی   روز  هـر  استـفــاده:  روش 
صورت  به  گردن  و  صورت  تمیز  و  خشک 
کرم  ایـن  از  شود.  داده  ماساژ   دورانی 
50mlمی توانید به عنوان پایه آرایش استفاده کنید.
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محصوالت ضد پیری

کرم شب صورت اُرگانیک روغن آرگان
Organic Argan Oil Night Cream

این کرم غنی از روغنهای گیاهی غنی موجب 
مرطوب شدن و تغذیه پوست می شود.

و  بازسازی  به  آرگان  روغن  همتای  بی  اثر 
کمک  شب  طول  در  پوست  طبیعی   احیای 

می کند تا نرم و درخشان شود. 
ترکیبات موثر:

روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدانها 
با خواص  و اسیدهای چرب ضروری پوست 

رطوبت رسانی و تغذیه کننده.
برطرف  کننده،  نرم  مغذی،  جوجوبا:  روغن 

کننده خستگی پوست. 
ترمیم  و  مغذی  کننده،  مرطوب  باتر:  شی 
الیه  کننده  ترمیم  عسل:  زنبور  موم  کننده. 
های پوستی و مغذی.آلوئه ورا:  ترمیم کننده.

 گلیسیرین: مرطوب کننده.
تمیز  استفاده: هر شب روی  پوست  روش 
و خشک صورت و گردن به غیر از دور چشم 

استفاده شود.
50ml
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Anti Aging Range
کرم ضد پیری صورت اُرگانیک روغن آرگان

Organic Argan Oil Anti Aging Cream 

ایــن مـحصول به دلیل سرشار بودن از آنتی 
بـهبود  را  پوست  چـروک  و  چین  ها   اکسیدان 
بوده  قوی  ای  کننده  مرطوب  بخشد.  می 
پوست  بازسازی  و  شدن  سفت  موجب   که 

می گردد.
ترکیبات موثر:

روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدانها 
خواص  با  پوست  ضروری  چرب  اسیدهای  و 
باتر:  شی  کننده.  تغذیه  و  رسانی  رطوبت 
کننده. ترمیم  و  مغذی  کننده،    مرطوب 
از  غنی  گیاهی  ترکیبی  راش:  چوب  عصاره 
پپتیدها و ترکیبات الیه بردار )دارای خاصیت 
ضد چروک و روشن کننده(. عصاره سبوس 
برنج: لیفتینگ. آب مقطر پرتقال: شفاف کننده.
پوست  روی  شب  و  صبح  استفاده:  روش 
خشک و  تمیز صورت و گردن )به غیر از ناحیه 

50mlدور چشم (استفاده شود.
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محصوالت ضد پیری
اسکراب صورت اُرگانیک روغن آرگان

Organic Argan Oil Face Scrub

محصول،  این  بخش  انرژی  گرانولهای 
سلولهای مرده و ناخالصیهای پوست صورت 
را پاک کرده و سبب شفافیت و درخشندگی 

پوست می گردد.
ترکیبات موثر:

روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدان 
با خواص  و اسیدهای چرب ضروری پوست 

رطوبت رسانی و تغذیه کننده .
باز  منافذ  کننده  جمع  و  چربی  کنترل  سیلیکا: 
محافظ.  و  کننده  ترمیم  ورا:  پوست.آلوئه 
روغن دانه آفتابگردان: مغذی و التیام بخش. 
های  الیه  کننده  ترمیم  عسل:  زنبور  موم 

پوستی و مغذی.
الیه  بار  دو  تا  یک  ای  هفته  استفاده:  روش 
به  از محصول را روی پوست صورت  نازکی 
جز دور چشم ماساژ داده و بعد از چند دقیقه 

75mlآبکشی کنید.
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Anti Aging Range

100ml

اسکراب بدن اُرگانیک روغن آرگان
Organic Argan Oil Body Scrub

ژل،  ایــن  بــخــش  انـرژی  گــرانــولهــای 
پـاک کرده و  نـاخالـصیهـای پـوست بـدن را 

سلولهای پوست شما را بازسازی می کند.
ترکیبات موثر:

روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدانها 
با خواص  و اسیدهای چرب ضروری پوست 

رطوبت رسانی و تغذیه کننده.
باز  منافذ  کننده  جمع  و  چربی  کنترل  سیلیکا: 

پوست. آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.
پودر کرن بری: غنی از ویتامین A وC با خواص 
آنتی اکسیدان، مغذی، نرم کننده، روشن کننده 
و کالژن سازی در پوست. پودر هسته زردآلو: 
الیه برداری و حذف سلول های مرده پوست. 
الیه  بار  دو  تا  یک  ای  هفته  استفاده:  روش 
مرطوب  پوست  روی  را  محصول  از  نازکی 
مانند  زبر  و  تیره  نواحی  خصوص  به  بدن 
چند  از  بعد  و  داده  ماساژ  و...   زانو  آرنج، 

100mlدقیقه آبکشی کنید.
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محصوالت ضد پیری

شیر مرطوب کننده بدن اُرگانیک روغن آرگان
Organic Argan Oil Body Milk

احساس  سبک،  ساختاری  با  محصول  این 
راحتی و لطافت را برای بدن شما به ارمغان 
رسانی  رطوبت  با  همچنین  و  آورد  می 
محافظت  پیری  برابر  در  شما  پوست   از 

می کند.

ترکیبات موثر:
روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدان 
با خواص  و اسیدهای چرب ضروری پوست 

رطوبت رسانی و تغذیه کننده.
شی باتر: مرطوب کننده،  مغذی و ترمیم کننده

آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.
روغن دانه آفتابگردان: مغذی و التیام بخش.

گلیسیرین: مرطوب کننده.
تا  دورانی  حرکات  با  روزانه  استفاده:  روش 
جذب کامل به بدن ماساژ داده شود. مصرف 
توصیه  بدن  اسکراب  از  بعد  محصول   این 

100mlمی شود.
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Anti Aging Range

کرم دست اُرگانیک روغن آرگان
Organic Argan Oil Hand Cream

این محصول غنی شده از روغن آرگان، عالوه 
بر محافظت از پوست دست، به بازسازی و 

تغذیه آن نیز کمک می کند. 
ترکیبات موثر:

روغن آرگان: غنی شده از انواع آنتی اکسیدان 
با خواص  و اسیدهای چرب ضروری پوست 

رطوبت رسانی و تغذیه کننده.
ویتامین  با  شده  غنی  آفتابگردان:  گل  روغن 

های E و F، التیام بخش و مغذی.
آلوئه ورا: ترمیم کننده و محافظ.

های  الیه  کننده  ترمیم  عسل:  زنبور  موم 
پوستی و مغذی.

نیاز  روش استفاده: روزانه به دفعات مورد 
استفاده شود.

75ml
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1-جعبه مراقبت روزانه با رنگ زرد حاوی یک عدد کرم روز ، یک عدد کرم شب ، یک 
عدد کرم ضد چروک و یک عدد شامپو بدن مرکبات رایگان به عنوان هدیه .

اسکراب صورت، یک  با رنگ سبز حاوی یک عدد  کننده های صورت  پاک  2-جعبه 
عدد ماسک تنظیم کننده چربی صورت، یک عدد ژل شوینده و پاک کننده صورت و 

یک عدد کرم روز رایگان بعنوان هدیه .
3-جعبه محصوالت آرگان با رنگ قهوه ای حاوی یک عدد کرم روز آرگان، یک عدد 
آرگان  دست  کرم  عدد  یک  و  آرگان  صورت  اسکراب  عدد  یک  آرگان،  شب  کرم 

رایگان به عنوان هدیه .

Gift box جعبه های دارای هدیه ماریلو بایو




