
جنگ  از  قبل  ها  سال  به  دوکری  برند  فعالیت  آغاز 
جهانی دوم برمی گردد، سال 1930 ، زمانی که آلبرت 
دوکری، پسر یک درماتولوژیست فرانسوی، به این 
موضوع پی برد که شامپوهای موجود در آرایشگاه ها از 
کیفیت پایینی برخوردارند. در آن زمان شامپو توسط 
آرایشگر قبل از شست و شوی سر از پودر صابون 
درست می شد و شامپو به فرم امروزی وجود نداشت. 
این شیوه تهیه شامپوهای قلیایی باعث آسیب به تار 

مو می شد و موها را کدر و بد حالت می کرد. 
درمانی-زیبایی  شـامپوهای  اولــین  که  شــد  مــصمم  دوکــری  آلــبرت   بـنابراین 
)Dermo-cosmetic( را برای حفظ سالمت مو و پوست سر همراه با اثر شویندگی 
ایده آل طراحی کند و آن ها را با نام  Lik’ SAVONS وارد بازار کرد. دوکری برای 
  )Chamomile(این شامپوها برچسب راهنمای مصرف طراحی کرد و از عصاره بابونه
منطقه آلزاس برای موهای با رنگ روشن، عصاره پاناما)Panama( برای موهای چرب، 
شامپوی تخم مرغ  و شامپوی روغن سیاه کاج)Pine tar(  برای موهای معمولی استفاده 
کرد. این محصوالت جدید هم کیفیت باالیی داشتند و هم مبتکرانه و کارآمد بودند 
و عبارت “آماده مصرف” یا “Ready-to-use” و “Dermo-cosmetic” روی آن ها درج 
شده بود. فعالیت های دوکری به اینجا ختم نشد و در سال 1985 به دنبال کسب 
جایگاهی جدید در بازار بود و با رونمایی از محصول ایکتیان، یک کرم مرطوب کننده 
مناسب برای خشکی پوست ناشی از درمان های آکنه، وارد دنیای محصوالت مراقبت 

از پوست شد.
اکنون البراتوارهای تخصصی دوکری حدود 60 محصول را برای مراقبت از پوست، 

مو و پوست سر ارائه می دهد.

تاریخچه برند دوکِری
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با خاصیت  آماده مصرف  اختراع  شامپوهای  از  آلبرت دوکری پس 
درمانی، به حرفه خود نام  “Hair Dermo-cosmetology” را داد. 

باید محصوالت خود را در  او همیشه به دنبال این هدف بود که 
داروخانه ها و در کنار سایر درمان های پوست و مو عرضه کند. 
البراتوارهای  با  مشارکت  بر  عالوه  هدف  این  تحقق  راستای  در 
درماتولوژی و کازمتولوژی کمپانی پیرفبر فرانسه، همواره با مراکز 
تحقیقاتی معتبر، پزشکان متخصص و داروسازان همکاری بسیاری 

داشته است.

طراحی  برای  بنیان  دانش  شیوه  یک  دوکری  البراتوارهای 
محصوالت درمانی خود دارد و براساس مکانیسم های دخیل 
فرموله  را  محصوالتش  مو  و  پوست  های  بیماری  بروز   در 
می کند. آن چه که در فرموالسیون های برند دوکری بسیار 
حائز اهمیت است، طراحی فرمول هایی با حداکثر اثربخشی، 

حداقل عوارض جانبی و سازگار با مو و پوست می باشد.
کالسیک  دارویی  ترکیبات  از  تلفیقی  دوکری  برند  واقع  در 
مانند آزالئیک اسید، زینک پیریتیون، ایکتیول و... و ترکیبات 

نوین برگرفته از علم بایوتکنولوژی مانند پپتیدهاست.

دوکری، برند پیشگام در مراقبت از پوست و مو 
مسیر پیشرفت برند دوکِری

Development 
path

a pioneer’s 
vocation
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محصوالت مراقبت از مو

در سال 2012 ، برند دوکِری طی همکاری با کمپانی zanbal و با سرمایه گذاری در پروژه 
حفاظت از محیط زیست اقدام به تولید شامپوی ِاکسترادو کرده است، این شامپو فوق مالیم 
بوده و فرموالسیونی زیست تخریب پذیر دارد که کمترین خطر را برای محیط زیست داشته 

و دارای پکیج قابل بازیافت می باشد.
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انواع شوره و پوسته ریزی: 

برند شماره یک داروخانه های اروپا برای محصوالت ضد شوره

anti DanDruff
range

شوره در واقع تجمعی از سلول های مرده سطح پوست )کورنئوسیت ها( می باشد. عامل 
اصلی ایجاد شوره تسریع تکثیر سلولی است.

از عوامل تشدید کننده شوره و پوسته ریزی می توان به عفونت های قارچی پوست سر 
).mallassezia sp(، چربی بیش از حد پوست سر)hyperseborrhea( اشاره کرد.

مصرف  حد،  از  بیش  سرمای  هوا،  آلودگی  استرس،  که  اند  داده  نشان  مطالعات  برخی 
ریزی  پوسته  و  شوره  تشدید  سبب  تواند  می  و...  جات  شیرینی  یا  تند  شور،   غذاهای 

شود.
ترکیبات اصلی مورد استفاده در خانواده ضد شوره دوکِری:

سلنیوم دی سولفاید میکرونایز شده، این ترکیب گوگردی دارای عملکرد ضد قارچ و 
این ترکیب روی  باشد و میکرونایز کردن آن سبب افزایش ماندگاری  کراتولیتیک می 

پوست سر حتی بعد از شست و شو شده و قدرت جذب آن را افزایش می دهد.
کرتیول، ترکیب انحصاری کمپانی پیر فبر فرانسه که حاوی ایکتیول و کروتامیتون بوده و 

دارای اثرات ضد قارچ، ضد التهاب، ضد خارش و  keratoreducer می باشد.
کلوآمید، ترکیب انحصاری کمپانی پیر فبر فرانسه با خاصیت الیه برداری فیزیکی که با 
جذب آب و متورم شدن زیر پوسته ها باعث کنده شدن آن ها از کف سر و یا پوست بدن 

می شود و عالوه بر این دارای اثر ضد التهاب و ضد خارش می باشد.

6



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر

200ml200ml

شوره های معمولی یا غیر بیماری زا )non-pathologic( به دو نوع شوره خشک و شوره 
چرب تقسیم می شوند .

شوره خشک )Dry dandruff(: این شوره ها معمواًل کوچک و سفید بوده، به پوست سر 
خارش  با  گاهی  ریزند.  می  فرد  لباس  روی  برف  مثل  زدن  شانه  هنگام  و  چسبند  نمی 
همراه می باشند. بیشتر کسانی که به این نوع شوره دچار می شوند موهای خشک دارند.

شوره چرب )Oily dandruff(: این شوره ها از شوره های خشک بزرگترند، به خاطر چرب 
بودن به پوست سر می چسبند، رنگ کدر و معموال زرد کمرنگ دارند و معموال التهاب و 

خارش در این نوع بیشتر از شوره خشک است.

simple
DanDruff conDitions

شوره های شدید:شوره های معمولی:

89

severe
DanDruff conDitions

شوره های شدید یا بیماری زا )pathologic( به دو نوع درماتیت سبورئیک و سوریازیس 
تقسیم می شوند.

درماتیت سبورئیک )Seborrheic Dermatitis(: نوعی التهاب مزمن پوستی است که با پوسته 
های چرب قرمز و خارش دار مشخص می شود. شایع ترین محل این بیماری پوست سر است 
ولی گاهی اطراف بینی، ابروها، پلک، پشت گوش ها و نواحی دارای چین خوردگی مثل ناف و... 

را درگیر می کند. مهمترین عامل درماتیت سبورئیک رشد قارچ malassezia است. 
سوریازیس )Psoriasis(: نوعی التهاب مزمن پوستی با زمینه ژنتیکی، مربوط به اختالل 
در سیستم ایمنی بدن بوده که دارای دوره های مکرر عود و بهبود است. نشانه های این 
بیماری شامل ضایعات پوستی ضخیم التهابی با حاشیه مشخص، پوسته پوسته و صدفی 
شدن پوست است. این عارضه پوست سر، آرنج، زانو، قفسه سینه، پشت بدن، بازو، 

ساق ها، انگشتان دست و پا و نواحی دارای چین خوردگی را درگیر می کند.

DUCRAY protocol for treatment of non-pathological dandruff:
 Dry Dandruff: SQUANORM dry dandruff shampoo + EXTRA-DOUX shampoo
+ SQUANORM zinc lotion

 Oily Dandruff: SQUANORM oily dandruff shampoo + ELUTION shampoo +
SQUANORM zinc lotion

DUCRAY protocol for treatment of pathological dandruff:
Psoriasis: KERTYOL P.S.O shampoo & cream + ELUTION shampoo + 
SQUANORM zinc lotion
Seborrheic Dermatitis: KELUAL DS shampoo & cream + ELUTION shampoo + 
SQUANORM zinc lotion
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محصوالت ضد شوره معمولی

شامپو ِاسکوانورم شوره خشک
 SQUANORM dry dandruff shampoo 
شوینده اختصاصی جهت درمان شوره خشک و جلوگیری 

از عود مجدد شوره 
با دارا بودن   )Fungicide( اثر کراتولیتیک و ضدقارچ

گوگرد میکرونایز شده با جذب باال و اثربخشی طوالنی
حاوی ایکتیول با منشا فیتوپالنکتونی با عملکرد 3 گانه 
و  خارش  کننده  کنترل  قارچ،  ضد   ،keratoreducer

ضد التهاب پوست
پاک سازی عمقی پوست سر با فرموالسیونی هایپوآلرژن 

و فاقد پارابن
ترکیبات موثر: سلنیوم دی سولفاید میکرونایز شده، 

ایکتیول و شوینده های مالیم
پوست  به  را  شامپو  هفته  در  بار  دو  مصرف:  روش 
سر مرطوب ماساژ داده، دو تا سه دقیقه بماند سپس 

آبکشی شود.
)طول دوره درمان پیشنهاد شده توسط برند دوکری، 

6 هفته می باشد.( 

شامپو ِاسکوانورم شوره چرب
   SQUANORM oily dandruff shampoo
شوینده اختصاصی جهت درمان شوره چرب و جلوگیری 

از عود مجدد شوره 
)ایـــــکتیــول   kertyol®انــــحصاری تـــرکیب  حــاوی 
 ،keratoreducer گانه   3 عملکرد  با  کروتامیتون(   و 

ضد قارچ، کنترل کننده خارش و ضد التهاب پوست
اثر کراتولیتیک تقویت شده با وجود سالیسیلیک اسید 
®kertyol برای افزایش نفوذ سایر ترکیبات و حذف  و 

موثر شوره های چسبیده به پوست سر
kertyol® اثر ضد قارچ قوی با دارا بودن پیروکتون اوالمین و

کنترل کننده چربی مو و پوست سر با داشتن عصاره گیاه 
 5α-Reductase سابال به واسطه مهار فعالیت آنزیم

عصاره  اسید،  سالیسیلیک   ،kertyol® موثر:  ترکیبات 
گیاه سابال )Sabal serrulata(، پیروکتون اوالمین 

روش مصرف: دو بار در هفته شامپو را به پوست سر مرطوب 
ماساژ داده، دو تا سه دقیقه بماند سپس آبکشی شود.

)طول دوره درمان پیشنهاد شده توسط برند دوکری، 
6 هفته می باشد.( 

simple DanDruff conDitions
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   KERTYOL P.S.O cream                       P.S.O کرم ِکرتیول
عالیم  کنترل  و  درمان  جهت  اختصاصی  کامال  فرمولی 

سوریازیس پوست سر، بدن و صورت 
تــــــرکیب  داشـــــتن  با  ضــــایعات  خـــارش  کــاهش 

انحصاری®kertyol )ایکتیول و کروتامیتون( 
اثر ضد قارچ تقویت شده با داشتن گوگرد میکرونایز شده 

و ترکیب انحصاری ®kertyol )ایکتیول و کروتامیتون( 
محصولی حاوی AHA و گوگرد میکرونایز شده با جذب باال، 

برای کاهش ضخامت و حذف پوسته های ضخیم صدفی
حاوی %10 گلیسرین برای اثر مرطوب کنندگی و رفع 

خشکی بیش از حد ضایعات پوستی
و  شده  میکرونایز  گوگرد   ،kertyol® موثر:  ترکیبات 

گالیکولیک اسید
روش مصرف برای بدن: به مدت یک ماه، دو بار در روز 
دقیقه   20 حداقل  داده،  ماساژ  ضایعات  روی  را  کرم 

روی پوست بماند، سپس آبکشی شود.
روش مصرف برای سر: به مدت 15 روز، هرشب کرم 
با  ترجیحا  بعد  روز  صبح  داده،  ماساژ  ضایعات  روی  را 
شامپو ELUTION  شسته و آبکشی شود. بعد از اتمام 
دوره 15 روزه درمان، از شامپو کرتیول PSO هفته ای 

دو بار استفاده شود.

محصوالت ضد شوره شدید

     KERTYOL P.S.O shampoo                P.S.O شامپو ِکرتیول
عالیم  کنترل  و  درمان  جهت  اختصاصی  کامال  فرمولی 

سوریازیس سر
حاوی ترکیب انحصاری®kertyol )ایکتیول و کروتامیتون( 
با عملکرد 3 گانه keratoreducer، ضد قارچ، کنترل کننده 

 خارش و ضد التهاب پوست 
اثر کــراتولیتیک و ضـــدقارچ )Fungicide( با داشتن 
گوگرد میکرونایز شده با جذب باال و اثربخشی طوالنی

کاهش ضخامت و حذف پوسته های ضخیم صدفی رنگ 
و  اسید  سالیسیلیک  برداری  الیه  سینرژیسم  اثر  با 

گوگرد میکرونایز شده 
و  شده  میکرونایز  گوگرد   ،kertyol® موثر:  ترکیبات 

سالیسیلیک اسید
روش مصرف: دو بار در هفته شامپو را به پوست سر  
سه  تا  دو  داده،  ماساژ  مربوطه  نواحی  روی  تمرکز  با 

دقیقه بماند سپس آبکشی شود.
)طول دوره درمان پیشنهاد شده توسط برند دوکِری، 

6 هفته می باشد.( 

100ml

severe DanDruff conDitions
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محصوالت ضد شوره شدید

KELUAL DS cream                                      DS کرم ِکلوال
عالیم  کنترل  و  درمان  جهت  اختصاصی  کامال  فرمولی 
درماتیت سبورئیک پوست بدن، صورت و حتی روی پلک

انحصاری  ترکیب  بودن  دارا  با   Keratoregulator عملکرد 
آهسته  و  پیوسته  )آزادسازی   Guanidine Glycolate®

فرم آزاد گالیکولیک اسید بدون ایجاد تحریک پوستی(
حاوی ترکیب انحصاری ®Keluamid با عمکلرد 3 گانه کراتولیتیک، 

ضد قرمزی)anti-erythema( و کنترل خارش پوست
 )Piroctone Olamine(  اثر سینرژیسم یک ترکیب ضد قارچ

)Crotamiton( و ضد التهاب و کنترل کننده خارش پوست
کنترل چربی پوست با عصاره گیاهی سابال به واسطه مهار 

 5α-Reductase فعالیت آنزیمی
داشــتـــن بـــا  پـــوستی  خـــارش  و  الــتهـــاب   کـــاهنده 
ß-glycyrrhetinic acid برگرفته از عصاره شیرین بــــیان

گیاه  عصاره   ،Guanidine Glycolate® موثر:  ترکیبات 
و   Crotamiton اوالمین،  پیروکتون   ،Keluamid®،سابال

ß-glycyrrhetinic acid برگرفته از عصاره شیرین بیــان
روش مصرف: Attack treatment: به مدت 2 هفته، صبح 

و عصر کرم به صورت موضعی استفاده شود.
و  دارنده  نگه  درمان  عنوان  به   :Follow up treatment
برای حفظ نتایج درمان، دو بار در هفته به صورت موضعی 

استفاده شود.

KELUAL DS shampoo                              DS شامپو ِکلوال
عالیم  کنترل  و  درمان  جهت  اختصاصی  کامال  فرمولی 

درماتیت سبورئیک سر
ترکیبات  سینرژیسم  اثر  علت  به  قوی  قارچ  ضد   اثر 
و   )Fungicide( ســــیکــلوپیروکــــسوالمین  قـــارچ  ضـــد 

 )Fungistatic(پیریتیون زینک
گانه  با عمکلرد 3   Keluamid® انحصاری  تـرکیب  حــاوی 
کنترل  و   )anti-erythema(قرمزی ضد  کراتولیتیک، 

خارش پوستی
بـــودن  دارا  با  شـــده  تــقویت   Keratoreducer عملکرد 

پیریتیون زینک
داشــتن با  پـــــوستی  خــــارش  و  التـــهاب   کــاهـــنده 
 ß-glycyrrhetinic acid برگرفته از عصاره شیرین بیان

تــرکیبات مــــوثر: ®Keluamid، پـــیریتـــیون زیـــنــک،
 ß-glycyrrhetinic acid ســــیکلوپیروکســــوالمـــــیـــــن و 

برگرفته از عصاره شیرین بیان
روش مصرف: 

هفته  در  بار  دو  هفته،   2 مدت  به   :Attack treatment
شامپو را با تمرکز به کف سر ماساژ داده، دو تا سه دقیقه 

کف روی سر بماند، سپس آبکشی شود.
شامپو  این  از  هفته  در  بار  یک   :Follow up treatment
ELUTION به عنوان  و ترجیحا در سایر روزها از شامپو 

درمان نگه دارنده استفاده شود. 

severe DanDruff conDitions
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200ml200ml

مکمل درمان انواع شوره

لوسیون ِاسکوانورم زینک
 SQUANORM zinc lotion 
مکــملی ایـــده آل در درمـــان انـواع شوره خصوصا 

شوره های چرب با اثر  ضد خارش قوی و ضد التهاب
با اثر جلوگیری از  کمک به تقویت و حفظ نتایج درمان 

عود شوره و پوسته ریزی
گانه  با عمکلرد 3   Keluamid® انحصاری  ترکیب  حاوی 
کنترل  و    )anti-erythema(قرمزی ضد  کراتولیتیک، 

خارش پوست
زینک  بودن  دارا  با  التهاب  ضد  و  بخش  التیام  اثر 

سولفات
پایه  و  سولفات  زینک   ،Keluamid® موثر:  ترکیبات 

هیدروالکلی
درمانی،  شامپوهای  با  مکمل  عنوان  به  مصرف:  روش 
روزانه به پوست سر تمیز ماساژ داده شود و به عنوان 
تا  دو  ضایعات،  عود  از  جلوگیری  و  دارنده  نگه  درمان 

سه بار درهفته استفاده شود. )بدون نیاز به آبکشی(

شامپو ِالوِشن
ELUTION shampoo

درمــان های  انواع  مـــکمل  مـــالیم  روزانــه   شــوینده 
ضد شوره با اثر التیام بخش و ضد التهاب

به عنوان نگه دارنده درمان و جلوگیری از عود شوره 
و پوسته ریزی

اثر  واسطه  به  قوی  التهاب  ضد  و  بخش  التیام  اثر 
سینرژیسم زینک گلوکونات و Glycocol)ضد خارش(

B5 تامین رطوبت مو و پوست سر با دارا بودن ویتامین
با  سر  پوست  خارش  کننده  کنترل  و  قارچ  ضد  اثر 

داشتن  پیروکتون اوالمین
اوالمین،  پیروکتون  گلوکونات،  زینک  موثر:  ترکیبات 

Glycocol و B5 ویتامین
روش مصرف: به تنهایی یا به عنوان مکمل با شامپوهای 
سر  پوست  و  مو  وشوی  شست  جهت  روزانه  درمانی، 

استفاده شود.

simple & severe DanDruff complementarY care



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر

200ml200ml
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ریزش مو و انواع آن :

برند شماره یک داروخانه های فرانسه برای تولید مکمل خوراکی آناکپس

hair loss
range

آلوپسی به معنای ریزش و نازک شدن تدریجی تار مو می باشد.اکثر مردم روزانه بین 
70 تا 150 تار موی سرشان را از دست می دهند، که عمدتا   در حین شست و شو، شانه 
یا بستن موی سر است. معموال کم شدن موی سر هنگامی است که ریزش مو  زدن و 
بیشتر از رویش مو باشد. کم مو شدن وقتی قابل توجه است که حدود 40 % از حجم 

موی سر از دست رود.
در هر زمان در یک فرد هم می توان موهایی را که در حال رشد هستند و هم موهایی را 
که در حال ریزش هستند، دید.این روند توجیه کننده وجود یک چرخه مو است که شامل 
سه دوره می شود. طوالنی ترین مرحله، آناژن یا مرحله رشد مو است که در آقایان بین 
2 تا 3 سال و در بانوان بین 6 تا 8 سال طول می کشد. بعد از این مرحله، مرحله کاتاژن 
یا استراحت فرا می رسد که خیلی کوتاه )2 تا 3 هفته( است. چرخه با مرحله تلوژن یا 

ریزش که یک دوره حدودا 3 ماهه است، به پایان می رسد.
بنابراین تمام موها در یک زمان در یک مرحله قرار ندارند: در یک دورۀ زمانی، بیش از 
75% موها در مرحله رشد قرار دارند، 1% در مرحله استراحت و کمتر از 25% در مرحله 

ریزش هستند.

18



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر

200ml
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reactional 
hair loss

chronic
hair loss

این نوع ریزش مو بیشتر در بانوان رخ می دهد و معموال در اثر عوامل مختلفی از جمله 
زینک  آهن،  تغذیه)کمبود  سوء  و  نامناسب  غذایی  رژیم  استرس،  شیردهی،  بارداری، 
و...(، بیماری های مختلف مانند اختالالت تیروئید و بیماری های عفونی و تب دار، جراحی، 

مصرف برخی دا روها مانند داروهای شیمی درمانی و...رخ می دهد.
الگوی ریزش موی واکنشی یا موقتی:

در این نوع ریزش مو که بیشتر در بانوان رخ می دهد ناحیه جلوی فرق سر به تدریج کم 
پشت و موها نازک می شوند به طوریکه ناحیه فرق سر به جلو مشهود می شود اما خط 

رویش مو در جلوی سر تغییری نمی کند.
راه حل درمانی دوکری:

تقویت پیاز مو با افزایش خون رسانی به آن با گشاد کردن عروق و آنژیوژنز)رگ زایی(
محافظت از بافت همبند اطراف پیاز مو و کمک به کراتین سازی در تار مو

تامین انواع ویتامین های مورد نیاز برای رشد و تقویت پیاز مو، تار مو و پوست سر

ریزش موی مزمن هم در آقایان و هم در بانوان رخ می دهد، علت اصلی در نوع مردانه 
بیشتر مربوط به اختالالت هورمونی از جمله افزایش میزان DHT است، ریشه ارثی دارد 
و در نوع زنانه بیشتر مربوط به کاهش مقدار Substance P) نوروپپتید مسئول طوالنی 

کردن فاز آناژن( و اختالالت هورمونی می باشد.

راه حل درمانی دوکری:
کنترل و مهار فعالیت آنزیم 5α-Reductase و کاهش تولید DHT برای کاهش چربی بیش 

از حد پوست سر و مو و جلوگیری از ریزش مو
تقویت پیاز مو با افزایش خون رسانی به آن با گشاد کردن عروق و آنژیوژنز)رگ زایی(

محافظت از بافت همبند اطراف پیاز مو و کمک به کراتین سازی در تار مو
تامین انواع ویتامین های مورد نیاز برای رشد و تقویت پیاز مو، تار مو و پوست سر

:)Reactional(ریزش موی واکنشی یا موقتی:)Chronic( ریزش موی مزمن

DUCRAY protocol for treatment of reactional hair loss:
Prepare: ANAPHASE shampoo
Deep treatment: ANASTIM concentrate
Oral supplement: ANACAPS concentrate

DUCRAY protocol for treatment of chronic hair loss:
Prepare: ANAPHASE shampoo
Deep treatment: NEOPTIDE lotion)women(, CHRONOSTIM)men(
Oral supplement: ANACAPS concentrate



200ml

 ANASTIM concentrate                                                                                کنسانتره آناستیم
درمان ریزش موی واکنشی یا موقتی در اثر عواملی مانند بارداری، شیردهی، استرس، 

رژیم غذایی نامناسب و...
فرموالسیونی با ساختار غیر چرب، موثر در رویش مجدد مو و جلوگیری از ریزش مو

داشتن  با   vasodilation و  آنژیوژنز  مکانیسم  دو  با  مو  پیاز  به  رسانی  خون  تقویت 
نئوروسین برگرفته از عصاره گیاه راسکوس و توکوفرول نیکوتینات

انرژی بخش و تقویت متابولیسم سلول های فولیکول مو با داشتن GP4G برگرفته از 
Artemia salina میکرو پالنکتون

برای  شده  تقویت  آنژیوژنز  عملکرد 
قطع  از  بعد  مو  ریزش  بازگشت  عدم 
مصرف، با داشتن GP4G و نئوروسین 

برگرفته از عصاره گیاه راسکوس
موهای  ضخامت  و  استحکام  افزایش 
ضعیف و کرک مانند، با داشتن بیوتین 
ترکیبات موثر: نئوروسین برگرفته از 
عصاره گیاه راسکوس)Ruscus(، بیوتین، 

GP4G و توکوفرول نیکوتینات 
 2/5 درمیان  شب  یک  مصرف:  روش 
ماساژ  تمیز  سر  پوست  به  سی  سی 

داده شود. 
)هر پکیج برای مصرف طی 2 ماه می باشد.(

23 22

200ml

محصوالت ضد ریزش مو

 ANAPHASE shampoo                                 شامپو آنافاز
های  درمان  انواع  در  مکمل  کرمی،  ساختار  با  شوینده 

ضد ریزش، مناسب انواع مو 
تقویت کننده و احیا کننده موهای ضعیف و بی جان 

افزایش  با  مو  پیاز  به  دهنده  انرژی  و  کننده  تغذیه 
خون رسانی به آن، با داشتن عصاره گیاه راسکوس و 

توکوفرول نیکوتینات
با  مو  تار  ضخامت  افزایش  به  کمک  و  بخش  استحکام 

داشتن کمپلکس ویتامین های B از جمله بیوتین
کنترل چربی مو و پوست سر با داشتن زینک پیریتیون 

B6 و ویتامین
 ،)Ruscus( راسکوس  گیاه  عصاره  موثر:  ترکیبات 
بیوتین، ویتامین B5,B6، زینک پیریتیون و توکوفرول 

نیکوتینات 
روش مصرف: روزانه یا یک روز در میان به مو و پوست 
سر مرطوب ماساژ داده شود، بعد از دو تا سه دقیقه 

آبکشی شود.

8X7.5CC

hair loss range



NEOPTIDE lotion                                                                                  لوسیون نئوپتاید
رویش  در  موثر  چرب،  غیر  فرموالسیونی  دارای  بانوان،  در  مزمن  موی  ریزش  درمان 

مجدد مو و جلوگیری از ریزش مو
فرموالسیونی کامال تخصصی با هدف قرار دادن VEGF و Substance P )فاکتورهای مهم 

در ریزش موی مزمن در بانوان(
طوالنی کردن فاز آناژن یا رشد فعال تار مو و تقویت متابولیسم سلول های فولیکول مو 

 Tetrapeptide® با داشتن ترکیب انحصاری
عملکرد  کننده  تقلید  نوروپپتید  )نوعی 

)Substance P
با اثر  خون رسانی تقویت شده به پیاز مو 
عصاره  از  برگرفته  نئوروسین  سینرژیسم 

PP و ویتامین GP4G ،گیاه راسکوس
انرژی بخش و تقویت متابولیسم سلول های 
از  برگرفته   GP4G با داشتن  مو  فولیکول 

Artemia salina میکرو پالنکتون
ترکیبات موثر:

از  برگرفته  نئوروسین   ،Tetrapeptide®

 GP4G و PP ویتامین ، )Ruscus(عصاره گیاه راسکوس
روش مصرف: هر شب 12 پاف به پوست سر تمیز اسپری و ماساژ داده شود. )هر پکیج 

برای مصرف طی 3 ماه می باشد.(

لوسیون کروناستیم 
درمان ریزش موی مزمن یا هورمونی، موثر در رویش مجدد مو و جلوگیری از ریزش مو

دارای فرموالسیونی غیر چرب به صورت اسپری روز و شب، طراحی شده براساس علم 
کرونوبایولوژی)ریتم بیولوژیک بدن(

 DHT 5 و کاهشα-Reductase فرمول روز برای مهار ریزش با جلوگیری از فعالیت آنزیم
با داشتن عصاره گیاه سابال

داشتن  با  مو  پیاز  به  رسانی  خون  افزایش  و  مو  رشد  تحریک  برای  شب   فرمول 
 ،Ruscus نئوروسین برگرفته از عصاره گیاه راسکوس
 Artemia salina برگرفته از میکرو پالنکتون GP4G

و توکوفرول نیکوتینات
کمک به افزایش ضخامت و استحکام تار موی ضعیف 

و بی جان با داشتن GP4G )ترکیب انرژی بخش(
رفع التهاب درناحیه پیاز مو و کمک به رشد مو با داشتن 
ß-glycyrrhetinic acid برگرفته از عصاره شیرین بیان

ترکیبات موثر: 
فرموالسیون اسپری روز: عصاره گیاه سابال، 

 ß-glycyrrhetinic acid ،توکوفرول نیکوتینات
 برگرفته از عصاره شیرین بیان

فرموالسیون اسپری شب: نئوروسین برگرفته از 
عصاره گیاه راسکوس GP4G ،Ruscus و پیروکتون اوالمین )ضد قارچ(

روش مصرف: هر صبح 7 پاف از اسپری روز بین ساعات 6 تا 9 صبح و 7 پاف از 
اسپری شب بین ساعات 8 تا 11 شب، به پوست سر تمیز اسپری و ماساژ داده شود. 

)هر پکیج برای مصرف طی 3 ماه می باشد.(

3X30CC

25 24

2X50CC

محصوالت ضد ریزش مو

Chronostim lotion )day&night(

hair loss range



 ANACAPS concentrate                                                                            کپسول آناکپس
مکمل خوراکی تقویت کننده مو و ناخن، ضدریزش و افزایش استحکام و ضخامت مو و ناخن

موثر در درمان انواع ریزش موی واکنشی و هورمونی
به صورت کپسول های سافت ژل با سایز کوچک و 

بلع راحت )جذب سریع و فاقد عوارض گوارشی(
حــاوی عـــصاره ایـــزوفالون هـــای ســویا)عملکرد 
فیتواستروژنی( با عملکرد چندگانه: افزایش طول 
دوره آناژن )فاز رشد فعال مو(، آنتی اکسیدان و 
محافظت کننده از سلول های پاپیال )مسئول خون 

رسانی و تغذیه پیاز مو( 
حد  از  بیش  چربی  از  ناشی  های  ریزش  کنترل 
5α-Reductase پوست سر به واسطه مهار آنزیم 

داشتن عصاره  با  آروماتاز  آنزیم  کردن  تحریک  و 
ایزوفالون های سویا و روغن گل مغربی

با  ناخن  و  مو  استحکام  افزایش  و  سازی  کراتین 
داشتن اسیدآمینه های گوگردی سیستین و متیونین 
تـــغذیه کـــننده مــــو و نـــاخن بــا داشتن زینک 

سولفات،بیوتین و انواع ویتامین ها
ترکیبات موثر: زینک سولفات، بیوتین، عصاره ایزوفالون های سویا، Vit B5,B6,PP,E و 

روغن گل مغربی
روش مصرف: هر روز 2 عدد کپسول بعد از صبحانه به همراه دو لیوان آب میل شود. 

)حداقل طول دوره درمان 3 ماه است و هر بسته برای مصرف یک ماه کافی است.(

60 SOFT GEL CAPSULES

30ml

27 26

محصوالت ضد ریزش مو

RUBÉFIANT gel                                                 ژل روبفیان

در   )Alopecia areata( ای  سکه  موی  ریزش  درمان 
پوست سر، صورت درناحیه ریش آقایان یا ابرو 

حاوی اسانس های گیاهی محرک جریان خون به پیاز مو از 
جمله ِتربانتین )کاج(، سدر، نائولی و شاهپسند

پایه هیدروالکلی برای افزایش عمق نفوذ مواد موثر و اثر 
بخشی سریع تر

 vasodilation تغذیه و اکسیژن رسانی به پیاز مو با مکانیسم
به واسطه داشتن متیل نیکوتینات

ساختار ژل سبک و بدون چربی
 Tonifying herbal essences ،ترکیبات موثر: متیل نیکوتینات

)ِتربانتین )کاج(، سدر، نائولی و شاهپسند(
روش مصرف: روزی یک بار مقدار کمی از ژل را بسته به 

وسعت ریزش روی پوست ماساژ داده شود.
قرمزی،  بروز  موضعی،  خون  جریان  تحریک  علت  )به 

سوزش و یا حس گزگز شدن کامال طبیعی است(

hair loss range
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200ml
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2X30CC

رویش  در  موثر  چرب،  غیر  ساختار  با  فرموالسیونی 
مجدد مو و جلوگیری از ریزش مو

طوالنی کردن فاز آناژن یا رشد فعال مو و مهار انتقال 
تـــار مــــو از فاز رشد)آناژن( به فاز تلوژن)ریزش( 
)نوعی   Tetrapeptide® انحصاری  ترکیب  داشتن  با 
نوروپپتید تقلید کننده عملکرد Substance P و مهار 

)TNF- کننده
تقویت کننده سیگنال های رشد Noggin  signal و 
انتقال تار مو از فاز تلوژن)ریزش( به آناژن)رشد(، 

کمک به استحکام و ضخامت تار مو با داشتن کراتین
B6 کنترل چربی مو و پوست سر با داشتن ویتامین

استحکام بخش و کمک به افزایش ضخامت تار مو با 
داشتن کمپلکس ویتامین های B از جمله بیوتین

ویتامین  کراتین،   ،Tetrapeptide® موثر:  ترکیبات 
E بیوتین و ویتامین ،B5,B6

Creastim lotion                                                                                       لوسیون کرِیستیم
درمان ریزش موی واکنشی یا موقتی در اثر عواملی مانند بارداری، شیردهی، استرس، 

رژیم غذایی نامناسب و...

روش مصرف: یک شب در میان، 10 پاف به پوست سر تمیز اسپری و ماساژ داده شود. 
)هر پکیج برای مصرف طی 2 ماه می باشد.(

NEW

محصوالت ضد ریزش مو



محصوالت ضد شوره ساده سر

200ml

مو و پوست سر چرب :

oilY hair
range

سبابه  غدد  عنوان  تحت  که  پوست  ومنافذ  سر  پوست  بافت  در  موجود  های  فولیکول 
شناخته می شوند، ماده ای روغنی به نام سبوم را تولید می کنند .سبوم، پوست و موی 
سر را مرطوب کرده و جلوی خشک شدن آن را می گیرد، اما گاهی بنا به شرایطی تولید 
بیش از حد این ماده در غدد سبابه، منجر به چرب شدن مو و پوست سر می شود. از 
 ،)DHT علل چرب شدن مو و پوست سر می توان به ژنتیک، اختالالت هورمونی )افزایش

استرس، شانه زدن بیش از حد و... اشاره کرد.
موهای چرب پس از حمام رفتن و شست و شو تا چند ساعت وضعیت عادی دارند ولی 
مدتی پس از آن موها به هم می چسبند و در نگاه برق می زنند البته در صورتی که مدتی 

بگذرد و رسوبات چرب روی آن جمع شود حالت مات و کدر پیدا می کند.

DUCRAY protocol for oily hair & scalp:
Daily care)frequent use(: ARGEAL shampoo
Weekly care)intensive treatment(: SABAL shampoo

30
sabal)regulate( argeal)maintenance(



محصوالت مو و پوست سر چرب

200ml

32

شامپو سابال
 SABAL shampoo
شوینده اختصاصی مو و پوست سر چرب با خاصیت پاک 

سازی عمقی 
کمک به حفظ حجم مو و افزایش حالت پذیری مو

جلوگیری از ایجاد شوره و عفونت های قارچی با داشتن 
پیروکتون اوالمین

کاهش چربی ناشی از اختالالت هورمونی با مهار آنزیم 
5α-Reductase و کاهش DHT به واسطه داشتن عصاره 

گیاه سابال تغلیظ شده
خنک کننده، التیام بخش و ضد خارش با اسانس منتول 

برگرفته از نعنا 
 ، )Sabal serrulata(ترکیبات موثر: عصاره گیاه سابال

پیروکتون اوالمین و منتول  
روش مصرف: دو بار در هفته شامپو را به مو و پوست 
سر مرطوب ماساژ داده، دو تا سه دقیقه بماند سپس 

آبکشی شود.
)توصیه برند دوکری: برای اثر بخشی بهتر، در فواصل 
یا  آرژل  روزانه  شامپو  از  آن  از  بعد  و  درمان  بین 

150mlاکسترادو استفاده شود.( 

33

شامپو آرژل
 ARGEAL shampoo

شوینده روزانه اختصاصی مو و پوست سر چرب 
با  سر  پوست  و  مو  چربی  کنترل  در  شده  تقویت  اثر 
خاک   ،  )Sabal serrulata(سابال گیاه  عصاره  داشتن 

رس کائولین و هکتوریت
بهبود  و  پذیری  حالت  افزایش  مو،  به حفظ حجم  کمک 

شانه پذیری
ایجاد شفافیت، شادابی و رفع کدری تار مو با داشتن 

خاک رس کائولین و هکتوریت
 ، )Sabal serrulata(ترکیبات موثر: عصاره گیاه سابال

خاک رس کائولین و هکتوریت
روش مصرف: به تنهایی یا به عنوان مکمل با شامپوی 
سر  پوست  و  مو  وشوی  شست  جهت  روزانه  سابال، 

چرب استفاده شود.

oilY hair & scalp



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر

35

200ml200ml

مو و پوست سر خشک و آسیب دیده :

DrY hair
range

سبب  که  باشد  می  چربی  یا  سبوم  ترشح  کمبود  سر  پوست  و  مو  خشکی  اصلی  دلیل 
 دهیدراته شدن و خشکی پوست سر و فلس فلس شدن و شکننده شدن تار مو می شود. 
قابل  غیر  و  زبر  لمس  در  و  دارد  درخشندگی  بدون  و  مات  حالت  ظاهر  در  خشک  موی 
انعطاف است و هنگام برس زدن خوب حالت نمی گیرد و وز می شود. موهای خشک و 
آسیب دیده را نمی توان به راحتی برس یا شانه زد و در نتیجه برس یا شانه زدن، شکسته 
شده و باعث بروز موخوره می گردد. علل خشکی مو و پوست سر را می توان به دو دسته 

درونی و بیرونی تقسیم کرد:
عوامل درونی: ژنتیک، سن، تحلیل رفتن غدد چربی و کاهش ترشح سبوم یا چربی

آب  نورآفتاب،  مداوم،  سشوار  کردن،  صاف  کردن،  فر  دکلره،  رنگ،  بیرونی:  عوامل 
استخر یا دریا و...

DUCRAY protocol for dry & damaged hair:
Cleanse: NUTRICERAT shampoo
Deep treatment )rinse-out(: NUTRICERAT mask
Daily care )without rinse(: NUTRICERAT concentrate

34
nutricerat



محصوالت موی خشک و آسیب دیده

200ml
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شامپو نوتری سرات      
 NUTRICERAT  shampoo
شوینده اختصاصی مو و پوست سر خشک و آسیب دیده 
با  کننده  نرم  و  رسان  رطوبت  کننده،  ترمیم  و  تغذیه 

 )Illipe butter(داشتن کره ایلیپ
رفع خشکی و زبری تار مو با داشتن ُامگا 3 و 6 موجود 

 )Illipe butter(در کره ایلیپ
محافظت کننده و تامین چربی مورد نیاز مو و پوست سر 
لیپیدهای گیاهی مقلد  با داشتن  خشک وآسیب دیده 
 Lipid replenishing complex®پوست سر و  مو  چربی 

)اسکواالن زیتون و لسیتین سویا(
ترکیبات موثر:

پروتئین هیدرولیز   ،)Illipe butter(ایلیپ کره    0.5%  
Lipid replenishing complex® 0.5% ،شده گندم

)اسکواالن زیتون و لسیتین سویا( و شوینده های مالیم
روش مصرف: دو بار در هفته شامپو را به مو و پوست 
سر مرطوب ماساژ داده، دو تا سه دقیقه بماند سپس 

آبکشی شود.
)توصیه برند دوکری: برای اثر بخشی بهتر، می توانید 
تغذیه  برای  سرات  نوتری  ماسک  از  شامپو،  از  بعد 

بیشتر ساقه مو استفاده کنید.(

 NUTRICERAT  mask                                                                                ماسک نوتری سرات
عمقی کننده  تغذیه  اثر  با  دیده  آسیب  و  خشک  سر  پوست  و  مو  قوی  کننده   ترمیم 

)Lipid replenishing complex(  و محافظت سطحی  )Illipe butter(
تقویت الیه هیدرولیپیدی با تامین چربی و رطوبت مورد نیاز مو و پوست سر

داشتـــن بـــا  مـــوخــوره  ایــجاد  از  جـــلوگــیری  و  رفــع شــکنندگی  کــننده،   بـازســازی 
 Lipid replenishing complex)اسکواالن زیتون و لسیتین سویا( و موم گیاهی

نرم کننده و رفع گره خوردگی تار مو با داشتن موم گیاهی

ترکیبات موثر:
  ،)Illipe butter(2 کـــره ایــلیــپ%
Lipid replenishing complex® 1%

لسیتین  و  زیتون  )اسکواالن 
سویا( و %20 موم گیاهی

در  بار  دو  تا  یک  مصرف:  روش 
هفته مقداری از ماسک را به ساقه 
مو مرطوب ماساژ داده، پنج دقیقه 

بماند سپس آبکشی شود.

verY DrY & DamageD hair

200ml

37



75ml
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محصوالت موی خشک و آسیب دیده

 NUTRICERAT  concentrate              سرم نوتری سرات
ترمیم و تغذیه کننده مو و پوست سر خشک، شکننده و 

آسیب دیده با اثر رطوبت رسانی با دوام
فرموالسیونی با ساختار غیرچرب، نرم کننده و رفع زبری 
داشتن  با  موخوره  ایجاد  از  جـلوگیری  مـــو،  تــار 
و  زیتون  Lipid replenishing complex)اسکواالن 

Fluid coating polymer لسیتین سویا( و
داشتن  با  مو  تار  کدری  رفع  و  فوری  کننده  درخشان 

روغن کرچک 
محافظت کننده و جلوگیری از اثرات مخرب نور آفتاب با 

داشتن فیلترهای ضدآفتاب
مناسب هنگام براشینگ برای جلوگیری از آسیب مو در 
اثر باد گرم سشوار، حالت دهنده و کمک به شانه پذیری 

راحت
  ،)Illipe butter(ترکیبات موثر:%0.2 کـــره ایــلیــپ

Lipid replenishing complex® 1%
و  کرچک  روغن  سویا(،  لسیتین  و  زیتون  )اسکواالن 

Fluid coating polymer
از  مقداری  درمیان،  روز  یک  یا  روزانه  مصرف:  روش 
سرم به ساقه مو نیمه مرطوب اسپری و ماساژ داده شود 

)بدون نیاز به آبکشی(.
200ml

nutricerat



محصوالت ضد شوره ساده سر

200ml

eXtra-DouX

40

برند شماره یک داروخانه های اروپا برای شامپوی روزانه موهای معمولی

normal hair
care

DailY hair care

200ml

41

300ml

اکسترادو،فرموالسیون فاقد پارابن، سیلیکون و 
فنوکسی ِاتانول با پکیج قابل بازیافت

شامپو ِاکسترادو
 EXTRA-DOUX shampoo

شوینده روزانه فوق مالیم، مناسب انواع مو
و  مو  خشکی  رفع  و  اکسیدان  آنتی  کننده،  محافظت 

E پوست سر با داشتن ویتامین
نرم کننده و جلوگیری از گره خوردگی تار مو با داشتن 

اینولین گیاهی
تغذیه کننده و تامین رطوبت مو و پوست سر با داشتن 

ُامگا 9 و روغن هسته نخل
زیست،  محیط  دوستدار  و  هایپوآلرژن  فرموالسیون 
 pH با  اتانول  فاقد پارابن، فاقد سیلیکون و فنوکسی 

سازگار با پوست سر
ترکیبات موثر: ُامگا 9، ویتامین E ، روغن هسته نخل و 

شوینده های فوق مالیم 
روش مصرف: به تنهایی یا به عنوان مکمل با شامپوهای 
سر  پوست  و  مو  وشوی  شست  جهت  روزانه  درمانی، 

استفاده شود.



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر

4243

200ml200ml

skin
care
محصوالت مراقبت از پوست

44..............

52..............

58..............

Oily & acne prone skin......پوست چرب و مستعد آکنه

  Hyperpigmented skin............پوست تیره و دارای لک

Dry skin..........................................پوست خشک



simple DanDruff coDitions محصوالت ضد شوره ساده سر
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200ml200ml

مراحل و تقسیم بندی پوست چرب و مستعد آکنه:

oilY&acne prone skin
range

هایپر سبوره: از عالیم این مرحله می توان به ترشح بیش از حد چربی )به علت فعالیت 
بیش از حد آنزیم 5α-Reductase(، باز بودن منافذ پوست، shine پوست خصوصا در ناحیه 

T-zone) چانه، بینی و پیشانی( و عدم ماندگاری آرایش و کرم ها روی پوست اشاره کرد. 
هایپر کراتوز: در این مرحله با اوج گرفتن میزان ترشح چربی، میکروکومدون یا جوش 
احتباسی سرسیاه )black head comedone( و سرسفید )white head comedone( بروز 

می یابند.
از حد  افزایش ترشح بیش  به همراه  باکتری ها  این مرحله رشد  التهابی: در  ضایعات 
چربی وجود دارد و آکنه های التهابی پاپول، پوستول، ندول و کیست )به ترتیب از خفیف 
به شدید( شکل می گیرند. در جوش های التهابی احتمال ایجاد  scar)جای جوش( بیشتر 

است.

DUCRAY protocol for treatment of different acne steps:
Hyperseborrhea: keracnyl foaming gel
Hyperkeratosis: keracnyl foaming gel, keracnyl cream, keracnyl tinted stick 
)concealer(
Inflammatory lesions: keracnyl foaming gel, keracnyl PP cream, keracnyl tinted 
stick )concealer(
SOS)emergency care(: keracnyl stop bouton

44

برند شماره یک داروخانه های فرانسه برای تولید کرم ِکَرکنیل پ پ



200ml

keracnyl foaming gel                ژل شوینده ِکرکنیل
شوینده غیر صابونی پوست چرب و مستعد آکنه با پایه 

گیاهی، مکمل در درمان انواع آکنه 
حاوی عصاره میرتاسین برگرفته از گیاه مورد با عملکرد 
سه گانه کنترل کننده چربی، ضد التهاب و آنتی باکتریال

کمک در رفع قرمزی و التهاب ناشی از آکنه یا درمان آکنه 
با داشتن زینک سالیسیالت، عصاره سابال و میرتاسین 

برگرفته از گیاه مورد  
باز  منافذ  کردن  جمع  به  کمک  و   shine دهنده  کاهش 

پوست، بدون ایجاد حس کشش و خشکی در پوست 
فرموالسیون هایپوآلرژن با رایحه مالیم سیب سبز

Soap-free, AHA-free, Paraben-free
ترکیبات موثر: عصاره میرتاسین برگرفته از گیاه مورد، 
و   )Sabal serrulata( سابال  عصاره  سالیسیالت،  زینک 

گلیسرین
را  از ژل  بار، مقداری  تا دو  روش مصرف: روزانه یک 
کنید.  آبکشی  داده، سپس  ماساژ  مرطوب  پوست  روی 

)قابل استفاده برای صورت و بدن(

46

oilY & acne prone skinمحصوالت پوست چرب و مستعد آکنه

30ml

  keracnyl  cream                                            کرم ِکَرکنیل
با عملکرد سه  و سرسیاه  جوش های سرسفید  درمان 

گانه الیه برداری، ضد التهاب و آنتی باکتریال
و   AHA,BHA داشتن  با  شده  تقویت  برداری  الیه  اثر 

میرتاسین برگرفته شده از عصاره گیاه مورد
اثر تقویت شده کنترل چربی و shine پوست با داشتن 

زینک سالیسیالت و عصاره سابال
آلفا- داشتن  با  آکنه  قرمزی  رفع  و  ضدالتهاب  اثر 

استئاریل  و  بابونه  عصاره  از  برگرفته  بیزابولول 
گلیسریتینات برگرفته از عصاره شیرین بیان

فرموالسیون هایپوآلرژن، قابل استفاده به عنوان پایه 
آرایش با داشتن حاوی پودر جاذب چربی 

ترکیبات موثر: عصاره میرتاسین برگرفته از گیاه مورد، 
سابال  عــصاره  ســالیسیــالت،  زیــنک   ,BHA,AHA
)Sabal serrulata(، عصاره بابونه، عصاره شیرین بیان و 

پودر جاذب چربی
روش مصرف: یک تا دو بار ترجیحا شب ها روی پوست 

تمیز استفاده شود.)با تمرکز روی جوش ها(

47



30ml
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  keracnyl PP cream                              کرم ِکرکنیل ِپ ِپ
بایـو فیلم،  آنــــتی  با عـــملکرد چــــند گانه   محـــصولی 
ترکیب  واسطه  به  چربی  کننده  کنترل  و  التهاب  ضد 

انحصاری میرتاسین تغلیظ شده برگرفته از گیاه مورد
درمان ضایعات التهابی پاپول و پوستول و موثر در رفع 
التهابی مقاوم  جای جوش و مکمل در درمان آکنه های 
مانند  موضعی  های  بیوتیک  آنتی  همراه  به  درمان،  به 

اریترومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین و...
جوشهای  قرمزی  رفع  و  التهاب  ضد  شده  تقویت  اثر 
التهابی با داشتن ویتامین PP و فرم تغلیظ شده میرتاسین 
)4 برابر اثر بیشتر نسبت به میرتاسین معمولی به علت 

)ursolic acid تغلیظ
اثر آنتـی بایــو فــیلم بــرای کــاهش مقاومت میکروبی 
بــــاالی مــــیزان  عـــلت  به  آکـــنه،  هـــای  درمـان   در 

 myrtucommulones در عصاره میرتاسین تغلیظ شده
کنترل کننده چربی و التهاب پوست با داشتن عصاره گیاه 

5α-Reductase سابال با مهار آنزیم
ترکیبات موثر: عصاره میرتاسین  تغلیظ شده برگرفته 
 Sabal( از گیاه مورد، زینک سالیسیالت، عصاره سابال
serrulata(، گالیکول )مرطوب کننده(، ویتامین PP، پودر 

جاذب چربی و %23 ترکیبات مرطوب کننده
روش مصرف: صبح و شب روی کل صورت با تمرکز روی 

جوش ها استفاده شود.)مناسب به عنوان پایه آرایش(

محصوالت پوست چرب و مستعد آکنه

ANTI BIOFILM

10ml
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   keracnyl stop bouton gel    ژل استاپ باِتن ِکرکنیل
درمان ضد جوش فوری با عملکرد سه گانه الیه برداری، 

ضد التهاب و آنتی باکتریال
موثر در رفع جای جوش با داشتن AHA,BHA و عصاره 

شیرین بیان 
رفع التهاب و قرمزی جوش و جای جوش با داشتن عصاره 

هاماملیس و شیرین بیان
افزایش  برای  الکل  حاوی  باکتریال  آنتی  فرموالسیونی 

نفوذ ترکیبات الیه بردار
پکیج قابل حمل و استعمال راحت بدون نیاز به دست

ترکیبات موثر: AHA,BHA، عصاره هاماملیس، شیرین 
بیان و پایه الکلی

روش مصرف: یک تا دو بار ترجیحا شب ها به صورت 
موضعی روی جوش و جای جوش استفاده شود.

)در طول دوره مصرف این ژل، از تماس مستقیم با نور 
آفتاب خودداری کنید.(

S.O.S CARE

oilY & acne prone skin



simple DanDruff coDitions

200ml 2.15g
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 keracnyl tinted stick            استیک رنگی ِکرکنیل
و  درمان جوش  در  چندگانه  عملکرد  با  قلم ضد جوش 
پوشانندگی  و  خاصیت ضدآفتاب  به همراه   جای جوش 

فوق العاده عالی با داشتن رنگدانه بژ
کمک به ترمیم سریع جای جوش با خاصیت پاک سازی 
و   AHA,BHA داشتن   با  میکروپیلینگ  و  چربی  عمقی 

عصاره شیرین بیان
حاوی عصاره میرتاسین برگرفته از گیاه مورد با عملکرد 
سه گانه کنترل کننده چربی، ضد التهاب و آنتی باکتریال

رفع التهاب و قرمزی جوش و جای جوش با داشتن عصاره 
از  برگرفته  بیزابولول  آلفا  و  بیان  شیرین  هاماملیس، 

عصاره بابونه
پکیج قابل حمل و استعمال راحت بدون نیاز به دست

ترکیبات موثر: AHA,BHA، عصاره هاماملیس، شیرین 
بیان، آلفا بیزابولول برگرفته از عصاره بابونه و سیلیکا

به صورت  نیاز،  به دفعات مورد  روش مصرف: روزانه 
موضعی روی جوش و جای جوش استفاده شود.

)توصیه برند دوکری: در طول دوره مصرف محصوالت 
کرکنیل، روزانه به عنوان ضد آفتاب اختصاصی روی 

نواحی جوش دار از استیک کرکنیل استفاده شود.(

محصوالت پوست چرب و مستعد آکنه
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200ml200ml

لک و علل ایجاد آن:
مالنین مهمترین رنگدانه پوست می باشد که توسط سلول های مالنوسیت در الیه بازال 

اپیدرم تولید شده و به 2 نوع تقسیم می شود:
یومالنین )رنگهای تیره تر( و فئومالنین )رنگهای روشن  تر(. مالنین ها توسط کیسه های 
مالنوزوم به سلول های پوست در الیه های مختلف منتقل می شوند و کم کم به سطح 
اپیدرم پوست می آیند. مقدار مالنین تولید شده به عوامل مختلفی بستگی دارد: نژاد، 

ارث، عوامل هورمونی، میزان قرارگرفتن در برابر نور خورشید.
در صورت تجمع و انتشار مالنین به صورت غیر یکنواخت در سطح پوست، لک های تیره یا 

هاپیر پیگمانته و لک های روشن یا هایپو پیگمانته در پوست ظاهر می شود.
برنامه درمان لک: پاکسازی اصولی cleansing ، اصالح لک correction ، یکنواخت سازی 

رنگ پوست )Unify(  و مراقبت های جانبی مانند ضدآفتاب و مرطوب کننده. 

hYper pigmenteD skin
range
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DUCRAY protocol for hyperpigmented skin:
Correction: melascreen DEPIGMENTANT
Unify: melascreen ECLAT )rich & légère( 
Protection: melascreen PHOTOPROTECTION cream SPF50+ )rich & légère(

melascreen



کرم مالسکرین ِدپیگِمنتانت
melascreen DÉPIGMENTANT intense care        

درمـان لــک هــای قــهوه ای تـــیره بــا اثر اختصاصی بر 
مالنوسیت های فعال

های  تیرگی  و  لک  کامل  اصالح  برای  قوی  برداری  الیه 
AHA پوست با اثر سینرژیسم آزالئیک اسید و

واسطه  به  لک  تولید  تمام مسیرهای  دادن  قرار  هدف 
 عــملکرد سه گـــانه آزالئیـــک اســـید)مهار تیروزیناز، 

آنتی اکسیدان و ضد التهاب(
داشتن  با  اسید  آزالئیک  اثربخشی  و  نفوذ  افزایش 

گالیکولیک اسید به عنوان یک ترکیب الیه بردار
از  برای جلوگیری  تقویت شده  اکسیدان  آنتی  عملکرد 
اکسید شدن مالنین در سطح پوست با داشتن آزالئیک 

E اسید و ویتامین
E و ویتامین AHA ،%12 ترکیبات موثر: آزالئیک اسید

روش مصرف: ترجیحا شب ها به صورت موضعی روی 
لک های نواحی صورت، گردن و دکلته استفاده شود.

)توصیه برند دوکری: مصرف این محصول در دوران 
نظر  با  بردار  الیه  ترکیبات  وجود  علت  به  بارداری 
پزشک بایستی انجام پذیرد. همچنین حتما در طی روز 
 SPF50+ از یکی از ضدآفتاب های مالسکرین دوکری با

استفاده شود.(

محصوالت پوست لک دار

30ml
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40ml
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کرم مالسکرین ِاکلت        
melascreen ÉCLAT cream SPF15 )rich, légèr(

پیشگیری و درمان لک های خفیف تا متوسط در 2 نوع 
ریچ: پوست خشک ِلِژر: پوست نرمال، مختلط تا چرب

پوست،  رنگ  سازی  یکنواخت  مسئول  و  کننده  روشن 
مناسب صورت، گردن و دکلته

آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن فرم 
پایدار ویتامین C,E و فیلترهای ضدآفتاب

برای  چندگانه  عملکرد  با  رهش  پیوسته   C ویتامین 
روشن کردن پوست شامل: مهار آنزیم کلیدی در مسیر 
لک )تیروزیناز(، آنتی اکسیدان و جلوگیری از تیره شدن 

مالنین در سطح پوست و میکروپیلینگ سطحی 
با  پوست  سطح  به  مالنین  های  رنگدانه  انتقال  مهار 

PP داشتن نیاسین آمید یا ویتامین
پایدار  )فرم  گلوکوزاید  آسکوربیل  موثر:  ترکیبات 
ویتامین C(، نیاسین آمید، روغن کارتام در ِاکلت ریچ و 

پودر جاذب چربی )متاکریالت( در ِاکلت ِلِژر 
نواحی صورت، گردن،  بار روی  روش مصرف: روزی 2 

دکلته و پشت دست استفاده شود.
این  با  درمان  دوره  طول  دوکری:  برند  )توصیه 
محصول حداقل 3 ماه می باشد. همچنین حتما در طی 
با         دوکری  مالسکرین  های  ضدآفتاب  از  یکی  از  روز 

+SPF50استفاده شود.(

SPF15

hYperpigmenteD skin



40ml
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محصوالت پوست لک دار

کرم ضدآفتاب مالسکرین 
melascreen PHOTOPROTECTION cream SPF50+        
 مــحافظت کننده در برابر طــیف وســـیع اشـعه آفتاب

UVA-UVB  و خصوصا اثر تقویت شده در کنترل اشعه 
UVA ، مناسب برای صورت و بدن

در 2 نوع ریچ: پوست خشک و ِلِژر: پوست نرمال، مختلط 
تا چرب

در  موثر  و  اثر ضدلک  با  فرمول ضدآفتاب  در  نوآوری 
Sun-induced hyperpigmentation رفع

ساختار سبک و فاقد رنگ با پخش راحت، مقاوم در برابر 
Mg-Al Silicate تعریق و شست وشو با داشتن

فرموالسیون هایپوآلرژن)hypoalergenic( و غیر جوش زا 
 )non-comedogenic(

ترکیبات موثر: فیلترهای ضدآفتاب شیمیایی و ارگانیک، 
فرم پایدار ویتامین Mg-Al Silicate ،E و گلیسرین

روش مصرف: روزانه نیم ساعت قبل از تماس با آفتاب 
استفاده شود و هر 4 ساعت یک بار تمدید شود .

SPF50+

200ml

melascreen
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200ml200ml

پوست خشک و دهیدراته:
پوست براساس میزان خشکی به دو نوع تقسیم بندی می شود:

پوست خشک )Dry skin(: در این نوع پوست هم ترشح غدد چربی کم می شود و هم با 
کاهش میزان ترکیبات مرطوب کننده طبیعی)NMF( مواجه هستیم. پوست در ظاهر کدر 
و بسیار خشک و زبر به نظر می رسد و گاهی به علت خشکی مفرط دچار کشش و ترک 
شده و حس ناراحتی و سوزش در پوست خصوصا در زمان تماس با عوامل مهاجم محیطی 

مانند نورآفتاب، سرما یا باد شدید و... به وجود می آید. 
پوست کم آب)Dehydrated skin( : در این نوع پوست با کاهش میزان ترکیبات مرطوب 
کننده طبیعی)NMF( مواجه هستیم و پوست کدر و دچار کم آبی است و این کم آبی 
از دست دادن رطوبت  باشد.  ایجاد چین و چروک در سطح پوست می  برای  مقدمه ای 
بر خالف خشک بودن پوست، پدیده ای گذرا و موقت است. کم آبی، جز طبیعت پوست 
نیست و اغلب بر اثر استرس، شیوه تغذیه ای نامتعادل، از دست دادن رطوبت از داخل 

پوست و ... روی می دهد. 
توجه به این نکته ضروری است که شست و شوی پوست خشک با استفاده از صابون ها 
و شوینده های قلیایی می تواند سبب افزایش خشکی و تحریک پوست شود، بنابراین 

استفاده از پن های غیر صابونی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

DrY skin
range

DUCRAY protocol for treatment of dry skin:
Face & body: ictyane cream 200, 50 ml
Hand care: ictyane hand cream
Chapped lip care: kelyane HD lip balm

58



محصوالت پوست خشک

200g
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ictyane pain                                              پن ایکتیان
• شوینده غیرصابونی فوق مغذی، مناسب پوست صورت 

و بدن خشک
• تغذیه کننده و آبرسانی عمقی با داشتن %30 عوامل 

فوق مغذی و مرطوب کننده
• مناسب جهت افراد تحت درمان با درمان های ضد آکنه 

مانند ایزوترتینوئین و...
• محافظت از الیه شاخی پوست در حین شست و شو با 

داشتن تیتانیوم دی اکساید
• نرم کننده و جلوگیری از خشکی مفرط پوست با داشتن 

کره کاریته و نشاسته گندم
ترکیبات: وازلین، گلیسرین، نشاسته گندم، کره کاریته، 

TiO2 و موم میکروکریستالین
بدن  و  صورت  وشوی  شست  برای  مصرف:  روش 

استفاده و آبکشی شود.

DrY skin

50ml 200ml
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ictyane cream                                              کرم ایکتیان
• مرطوب کننده و رفع خشکی بیش از حد پوست صورت 

و بدن با داشتن کمپلکس وازلین
• تغذیه کننده عمقی، آنتی اکسیدان و محافظت کننده از 
پوست در برابر عوامل محیطی مهاجم مثل سرما، باد و...

E با داشتن موم میکرو کریستالین و ویتامین
Non-comedogenic فرموالسیون فاقد پارابن و •

و  میکروکریستالین  موم  گلیسرین،  وازلین،  ترکیبات: 
E ویتامین

تمیز  پوست  روی  بار  دو  تا  یک  روزانه  مصرف:  روش 
صورت و بدن استفاده شود.



50ml
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ictyane hand cream                         کرم دست ایکتیان
پوست  مناسب  عمقی  کننده  تغذیه  و  کننده  مرطوب   •

دست خشک با داشتن کره کاریته
محافظت  و  خورده  ترک  پوست دست  کننده  ترمیم   •
و  پانتنول  داشتن  با  مهاجم  محیطی  عوامل  برابر  در 

TGS complex
• ساختار سبک با جذب سریع و فاقد چربی ناخوشایند

از  جلوگیری  و  پوست  نیاز  مورد  های  ویتامین  تامین   •
A و E ایجاد چروک در پوست دست با داشتن  ویتامین

ترکیبات: کره کاریته، ویتامین E، ویتامین A، پانتنول و 
TGS complex

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی پوست 
تمیز دستها استفاده شود.

محصوالت پوست خشک

15ml
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DrY skin

Kelyane HD lip balm                             بالم لب کلیان
دانه  روغن  داشتن  با  لب  ویتامینه  و  کننده  مرطوب   •

E,F سویا و ویتامین
• ترمیم ترک های لب با اثر سینرژیسم ترکیب انحصاری 

F برگرفته از رویال ژلی و ویتامین Hydroxdecine®

اکساید  دی  تیتانیوم  داشتن  با  ضدآفتاب  خاصیت   •
)فیلتر فیزیکی( و نرم کننده لب با داشتن سیلیکا

خاصیت  داشتن  با  تیره  های  لب  کننده  روشن   •
میکروپیلینگ به واسطه آلومینا

ترکیبات: ®Hydroxdecine، روغن دانه سویا، سیلیکا، 
)F آلومینا، امگا 3 و 6 )ویتامین ، E ویتامین ،TiO2

لبها  برای  نیاز  مورد  دفعات  به  روزانه  مصرف:  روش 
استفاده شود.

HD
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IKERIANE pain                                            پن ایکریان
با  زبر  مناسب جهت پوست های  • شوینده غیرصابونی 

BHA داشتن الیه بردار
• مناسب جهت صورت و بدن، مکمل در درمان لک و آکنه

• شوینده پوست های مبتال به پسوریازیس با خاصیت 
حذف سلول های مرده بدون ایجاد تحریک و التهاب در 

پوست
• شفاف کننده، روشن کننده و رفع تیرگی پوست صورت 

و بدن
• نرم کننده و رطوبت رسانی با داشتن نشاسته ذرت

• محافظت از الیه شاخی پوست با داشتن تیتانیوم دی 
اکساید

• فاقد پارابن و مواد نگه دارنده
ترکیبات: سالیسیلیک اسید، نشاسته ذرت و تیتانیوم 

دی اکساید
روش مصرف: روزانه جهت شست وشو استفاده شود.

محصوالت پوست خشک

100g


