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سیر تاریخی برند آدرما )39 سال تجربه و تخصص(:
1977: اولین محصول آدرما با نام Dermatological cleansing bar وارد بازار شد که درابتدا 

فاقد عصاره شیر جودوسر بود.
1981: برای توسعه فعالیت های مربوط به این برند، آدرما تحت پوشش البراتوارهای کلوران 

قرار گرفت.
یا پن شیرجودوسر   Dermatological cleansing bar with Rhealba® oat milk تولید   :1982

سرآغازی برای تحولی عظیم در این برند شد.
1987: آدرما به عنوان اولین برند شوینده تجویز شده توسط درماتولوژیست ها شناخته شد 

و جایگاهی ویژه به عنوان برندی متخصص در رفع عالیم خشکی و خارش پوست پیدا کرد.
کـــرم حــــاوی شــــیرجودوســـر  اولــــین  بـــرند دوکــــری ادغـــام شـــد و  با   1988: آدرمـــا 
Cream with Rhealba® oat milk را ارائه کرد و برای اولین بار جایگاهی خاص بین متخصصین 

اطفال پیدا کرد.
1996: ورود به بازار کرم ترمیم کننده درمالیبورDermalibour cream  و استفاده از آن توسط 

Jacques Dalibour، پزشک جراح مخصوص ارتش لویی چهاردهم.  
کننده  پاک  به  کن،  پاک  آرایش  محصوالت  سری  در   Beauty award اولین  اهدای   :1998 

ِسنسی فلوییدSENSIFLUID برند آدرما.
2000: معرفی سری محصوالت اگزومگا EXOMEGA، به عنوان اولین محصوالت درمو- کازمتیک 

با عملکرد اختصاصی برای کنترل عالیم انواع درماتیت آتوپیک و رفع خشکی پوست.
حساس  های  پوست  مخصوص   ،SENSIPHASEِفیز ِسنسی  محصوالت  سری  توسعه   :2002

خصوصا پوست شکننده و تحریک پذیر کودکان.
جوانه جودوسر عالوه بر دانه جودوسر، به عنوان  Plantlet یا  2009: کشف ویژگی ها و خواص 

قسمتی از گیاه که دارای حداکثر مواد موثر بدون ایجاد حساسیت پوستی می باشد.
2010: شروع به فعالیت مستقل برند آدرما، به عنوان زیرمجموعه البراتوارهای پیرفبر فرانسه.

فلسفه برند آدرما:
 Terre D’avoine منطقــه  در  و  پیرفبــر  البراتوارهــای  در  آدرمــا  برنــد   ،1977 ســال  در 
ــت ــا حمای ــد و ب ــی باش ــر م ــاه جودوس ــای گی ــر مبن ــد ب ــن برن ــفه ای ــد. فلس ــد ش ــه متول  فرانس
®Pierre Fabre Botanical Expertise شــیوه کشــاورزی خاصــی در کاشــت، داشــت و برداشــت 

گیــاه جودوســر بــه کار گرفتــه اســت.
ــرای اســتفاده در  ــال ب ــن اطف ــد پزشــکان درماتولوژیســت و متخصصی ــورد تایی ــا م ــد آدرم برن
 )Irritated( مراقبــت و کنتــرل عالیمــی ازجملــه خــارش و التهــاب در پوســت هــای تحریــک پذیــر
و آتوپیــک )Atopic( مــی باشــد. ایــن برنــد دارای دو جنبــه درماتولوژیــک )درمانــی( و کازمتیــک 

)زیبایــی( اســت.
درســال 2010، برنــد آدرمــا اولیــن برنــد درمــو- کازمتیــک بــا پایــه گیاهــی بــود کــه هــم جنبــه 
درمانــی بــرای پوســت هــای آســیب دیــده و ملتهــب و هــم جنبــه مراقبــت بــرای پوســت هــای 

فــوق حســاس و شــکننده داشــت.
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با خاکی غنی،   Terre D’avoine منطقه  جنوب غربی فرانسه، 
جودوسر  گیاه  از  ارزشمندی  و  فرد  به  منحصر  گونه   حاوی 
می باشد که تیم محقق آدرما در سال 1998 موفق به کشف 
و بهره برداری از آن شدند. این گونه خاص از گیاه جودوسر 
Rhealba® oat نام دارد که در کلیه محصوالت برند آدرما از 

آن استفاده شده است و در کل دنیا بی همتا است.
دانه های این گونه جودوسر سفید رنگ بوده و مانند سایر 
 گونه های جودوسر تیره نمی باشد. از مهمترین اثرات این گیاه 
کنندگی،  ترمیم  قوی،  بسیار  ضدالتهاب  اثر  به  توان  می 

رطوبت رسانی و تقویت سد دفاعی پوست اشاره کرد. 
محصوالت  در  دوسر  جو  قسمت  دو  از  آدرما  البراتوارهای 

خود به کار برده اند:
عصاره  نوع  دو  گیاه،  زندگی  هفتم  ماه  در  جودوسر:  دانه 
دانه  از  دوست)روغن(  چربی  و  ُکلوییدی)شیر(  مختلف 
اثرات  دارای  جودوسر  شیر  که  شود،  می  گرفته  جودوسر 
کننده  محافظت  و  رسان  رطوبت  کننده،  ترمیم  ضدالتهاب، 
کننده،  ترمیم  اثرات  دارای  جودوسر  روغن  و  باشد  می 
ضدالتهاب، مغذی و مرطوب کننده می باشد. ترکیبات مهمی 
که در عصاره گرفته شده از دانه جودوسر وجود دارد شامل: 
ترکیبات قندی و نشاسته )رطوبت رسان، محافظت کننده و 

گونه منحصر به فرد جودوسر 
 )Rhealba®oat( کننده ها)تنظیم  پروتئین  استافیلوکوک(،  باکتری  اتصاالت  مهار 

پوست(،  التهابی  های  واکنش  کنترل  و  پوست  دفاعی  سیستم 
لیپیدها)رطوبت رسان و مغذی(، مینرال ها و آنتی اکسیدان های 

پلی فنولی)ضدالتهاب بسیار قوی( می باشند. 
 ،)10-12 هفته  گیاه)بین  زندگی  سوم  درماه  جودوسر:  جوانه 
و  نگرفته  صورت  آن  در  دانه  تولید  هنوز  که  جودوسر  جوانه  از 

غنی  ای  عصاره  باشد،  می  زا  حساسیت  پروتئینی  ترکیبات  فاقد 
از دو ترکیب فالونوئید و ساپونین گرفته می شود. که ترکیبات 
ترکیبات  و  اثر ضدالتهاب قوی  دارای  این عصاره  در  فالونوئیدی 
بردن  باال  و  پوست  دفاعی  سد  کننده  تنظیم  اثر  دارای  ساپونین 

استافیلوکوک  باکتری  اتصاالت  مهار  در  پوست  مقاومت 
میباشد. الزم به ذکر است که عصاره جوانه جودوسر 

قابل  پروتئینی  ترکیبات  از  بودن  عاری  علت  به 
شناسایی، برای حساسترین پوست ها از جمله 

استفاده  قابل  و...  اطفال  نوزادان، 
باشد. می 

عصاره  از  آدرما  اِِسنشیال  درمحصوالت 
اگزومگا  محصوالت  در  جودوسر،  شیر 
و  جودوسر  جوانه  عصاره  از  آدرما 
A.H تلیال  اِپی  و  درمالیبور  کرم   در 

از روغن و شیر جودوسر استفاده شده است.
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 Pierre Fabre Botanical Expertise شیوه کشاورزی ارگانیک جودوسر با همکاری
عــالوه بــر انتخــاب گونــه بــی همتایــی از جودوســر توســط تیــم محقــق آدرمــا، در کلیــه مراحــل 
کاشــت بــذر اولیــه تــا برداشــت محصــول، از شــیوه کشــاورزی ارگانیــک اســتفاده شــده اســت، 
کــه ســبب افزایــش کیفیــت و خلــوص عصــاره هــای گیاهــی مــی شــود، زیــرا گیــاه جودوســر در 
محیطــی بســیار تمیــز و بــه دور از آلودگــی  ) Terre D’avoine (کشــت مــی شــود و در پــرورش 
ــه  ــن گون ــن ای ــود. همچنی ــی ش ــتفاده نم ــش و... اس ــت ک ــیمیایی، آف ــه کودش ــچ گون آن از هی

جودوســر GMO-free یعنــی عــاری از دســتکاری هــای ژنتیکــی مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه برنــد آدرمــا برنــدی متعهــد در حفــظ تنــوع زیســتی و دوســتدار محیــط 
ــوند،  ــی ش ــت م ــط زیس ــه محی ــه ب ــی و صدم ــبب آلودگ ــه س ــی ک ــوده و از فرآیندهای ــت ب زیس

خــودداری مــی کنــد.

: )Fragile skin(آدرما متخصص در مراقبت از پوست شکننده و فوق حساس
پوست شکننده و فوق حساس را به 4 گروه می توان تقسیم بندی کرد:

Physiological: ایــن دســته شــامل پوســت هــای فــوق حســاس ذاتــی از جملــه نــوزادان، 
ســالمندان، نواحــی ظریــف صــورت ماننــد دور چشــم و دور لــب و... مــی شــود.

Circumstantial: ایــن دســته در اثــر عوامــل محیطــی ماننــد آب و هــوای ســرد و خشــک، 
ــد. ــی آی ــود م ــه وج ــترس و... ب اس

Iatrogenic: ایــن دســته در اثــر مصــرف طوالنــی مــدت داروهــا ماننــد داروهــای آنتــی آکنــه، یــا 
اســتفاده از لــوازم آرایشــی نامناســب و انجــام دادن اعمــال درماتولوژیــک پوســتی ماننــد لیــزر، 

پیلینــگ هــای شــیمیایی و... بــه وجــود مــی آیــد.
Pathological: شــامل فــرم هــای بیماریــزا و پوســت هــای مبتــال بــه درماتیــت آتوپیــک حــاد و 

مزمــن مــی شــود.
:Fragile skin چند مثال از پوست شکننده

 )Babies skin(کودکان .
 )Redness, Rosacea prone skin(پوست های قرمز و مستعد ُرزاسه .

 )Atopic Dermatitis(درماتیت آتوپیک .
 )Damaged & Irritated skin(آسیب دیده و تحریک پذیر .

 )Dry & Dehydrated skin(خشک و دهیدراته .
 )Seniors(سالمندان .
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اساس برند آدرما:                                                
 Scientific innovation 
نــوآوری علمــی: براســاس مطالعــات اخیــر محققیــن آدرمــا، دیــده شــد کــه جوانــه هــای جودوســر 
ــد  ــن برن ــند. بنابرای ــی باش ــر م ــواد موث ــزان م ــن می ــود دارای باالتری ــی خ ــوم زندگ ــاه س در م
ــرده  ــتفاده ک ــاب اس ــص و ن ــاره خال ــن عص ــگا از ای ــی اگزوم ــوالت درمان ــری محص ــا در س آدرم

اســت.
High standards of efficacy & quality demand

ارائــه برتریــن کیفیــت بــا باالتریــن اثــر بخشــی: برنــد آدرمــا از باالتریــن ســطح اســتانداردهای 
ــتفاده  ــوص اس ــت و خل ــر کیفی ــه حداکث ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــری جودوس ــاره گی ــی در عص  ایمن
مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب عصــاره ای خالــص و بــدون مــواد حساســیت زا را تامیــن مــی کنــد. 

در ایــن راســتا از تکنولــوژی بســته بنــدی اســتریل ِدفــی DEFI نیــز بهــره بــرده اســت.
Biodiversity protection

حفاظــت از تنــوع زیســتی: برنــد آدرمــا متعهــد در حفــظ تنــوع زیســتی بــوده و بــا شــیوه هــای 
ــت  ــی کش ــاک غن ــا خ ــه ای ب ــی و در منطق ــاری از آلودگ ــی ع ــک در محیط ــاورزی ارگانی کش
جــو دوســر را انجــام مــی دهــد. ایــن منطقــه کــه Terre D’avoine نــام دارد، تنهــا مکانــی اســت 

کــه امــکان کشــت ایــن گونــه بــی همتــا از جودوســر را فراهــم مــی آورد.
Environmentally friendly

دوســتدار طبیعــت: برنــد آدرمــا دوســت دار محیــط زیســت بــوده و از فرآیندهایــی کــه ســبب 
آلودگــی و صدمــه بــه محیــط زیســت مــی شــود یــا اســتفاده از کودهــای شــیمیایی، آفــت کــش 

و... در کشــت گیــاه جودوســر خــودداری مــی کنــد.
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Oat-based specialist for atopic & very dry skin

ِاگــزومــگــا
محصوالت تخصصی پوست خیلی خشک و آتوپی بر پایه جوانه جودوسر

ایــن محصــوالت بــرای پوســت هــای خیلــی خشــک، آتوپــی و خــارش دار طراحــی شــده اســت و 
بــر 3 عامــل مهــم در درماتیــت آتوپیــک یعنــی خــارش، خشــکی و التهــاب اثــر کــرده و ریســک 

ابتــال بــه عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را کاهــش مــی دهــد.
ترکیبات مهم خانواده اگزومگا:

 )Rhealba® oat plantlet(عصاره جوانه جودوسر
ایــن عصــاره کــه در مــاه ســوم زندگــی گیــاه از جوانــه آن گرفتــه مــی شــود، بــا داشــتن ترکیبــات 
ــطه  ــه واس ــوی و ب ــاب ق ــر ضدالته ــد )iso-orientin arabinosyl & isovitexin( دارای اث فالونوئی
داشــتن ســاپونین )avenacosides A & B( دارای اثــر تنظیــم کننــده سیســتم دفاعــی 
مــی باشــد، عصــاره جوانــه هــم چنیــن ریســک عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را از طریــق مهــار 

اتصــاالت باکتــری اســتافیلوکوک طالیــی بــه ســلول هــای کراتینوســیت کاهــش مــی دهــد. 
)Filaxerin®(فیالکسرین

ترکیــب انحصــاری البراتوارهــای آدرمــا کــه ســاختاری شــبیه بــه فیالگریــن هــای طبیعــی پوســت 
ــی(  ــن گل مغرب ــه از روغ ــگا 6 )برگرفت ــب HDA-10 و ام ــه دو ترکی ــت ب ــل پوس ــته و داخ داش
تبدیــل مــی شــود. امــگا 6 کــه از دســته اســیدهای چــرب ضــروری پوســت مــی باشــد ســبب 
تقویــت چربــی هــای ســیمان بیــن ســلولی شــده، تمایــز ســلول هــای الیــه شاخی)کورنئوســیت( 
ــه ایــن ترتیــب از خشــکی مفــرط و حساســیت پوســت  ــد و ب ــت طبیعــی برمــی گردان ــه حال را ب
مــی کاهــد. HDA-10)هیدروکســی دکانوئیــک اســید( کــه ســبب تقلیــد عملکــرد رشــته هــای 
ــه ایــن ترتیــب باعــث انســجام و قرارگیــری منظــم ســلول هــا  فیالگریــن در پوســت شــده و ب

کنــار هــم مــی شــود.
A-DERMA protocol for very dry atopic skin:
Hygiene: EXOMEGA cleansing oil, EXOMEGA foaming gel
Treatment in flare-up (severe dryness): EXOMEGA balm, EXOMEGA cream, 
EXOMEGA DEFI cream
Maintenance in remission (mild dryness): EXOMEGA lotion
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EXOMEGA cleansing oil

ژل شوینده اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار ژلــی، مناســب پوســت خشــک و 

آتوپــی، مناســب در فــاز خاموشــی بیمــاری درماتیــت آتوپیــک
. مکمــل در جایــگاه بهداشــت بــا اثــر التیــام بخــش و محافظــت 

کننــده از الیــه هیدرولیپیــدی پوســت 
. نــرم کننــده و رطوبــت رســان بــا داشــتن نشاســته فــرآوری 

شــده و مالتودکســترین
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب   .

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
. فرموالسیون SLS-free با)pH5.7( سازگار با پوست 

 ،Filaxerin® جودوســر،  جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 
و  مالتودکســترین  شــده،  فــرآوری  نشاســته   ،  E ویتامیــن 

ین گلیســر
ــوی  ــت و ش ــت شس ــار جه ــا دو ب ــک ت ــرف: روزی ی روش مص

ــی(. ــا آبکش ــود )ب ــتفاده ش ــدن اس ــورت و ب ــت ص پوس

EXOMEGA foaming gel

روغن پاک کننده اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــت ــدی پوس هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
. قــدرت پــاک کنندگــی ایــده آل و جلوگیــری از رســوب امــالح 

EDTA آب شــهری روی پوســت بــا داشــتن
. فرموالســیون ســازگار بــا پوســت )pH5.7(، بــا رایحــه مالیــم 

دلنشین و 
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 
مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیـــن 

ــوی  ــت و ش ــت شس ــار جه ــا دو ب ــک ت ــرف: روزی ی روش مص
ــی(. ــا آبکش ــود )ب ــتفاده ش ــدن اس ــورت و ب ــت ص پوس

)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه تــا کــف کنــد 
و پوســت کــودک را بــه آرامــی در آن شســت وشــو دهیــد(

200ml200ml
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EXOMEGA balm

بالم اگزومگا:
ــانی  ــت رس ــر رطوب ــا اث ــذی ب ــوق مغ ــی ف ــی تخصص . محصول
طوالنــی بــرای رفــع خشــکی مفــرط پوســت مبتــال بــه درماتیــت 

ــک آتوپی
. قابــل اســتفاده در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک بــه 
ترکیبــات  مکمــل  شــدیدتر  خیلــی  مــوارد  در  و  تنهایــی 

زمســتان بــرای  مناســب  کورتونــی، 
ــتن  ــا داش ــت ب ــارش پوس ــده خ ــاب و کاهن ــرات ضدالته . اث

PP عصــاره جوانــه جودوســر و ویتامیــن
بــدن  و  صــورت  خشــک  خیلــی  پوســت  بــرای  مناســب   .

بزرگســاالن و  کــودکان  نــوزادان، 
ــاد  ــری از ایج ــت و جلوگی ــدی پوس ــه هیدرولیپی ــت الی . تقوی

ــه ــی ثانوی ــت هــای باکتریای عفون
. ســاختار غیــر چســبناک بــا فرموالســیون هایپوآلــرژن، فاقــد 

النولیــن، پارابــن و بــدون رایحــه
 ،Filaxerin® جودوســر،  جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 
ــی و  ــکواالن گیاه ــه، اس ــره کاریت ــن E، ک ــن PP، ویتامی ویتامی

گلیســرین
روش مصــرف: روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و 

ــود. ــتفاده ش ــاژ اس ــل ماس ــا حداق ــدن ب ب

EXOMEGA cream

کرم اگزومگا:
. محصولــی تخصصــی بــرای رفــع عالیــم درماتیــت آتوپیــک 

پوســت 
. قــــابل اســتفاده در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک بــه 
ترکیبــات  مکمــل  شــدیدتر  خیلــی  مــوارد  در  و  تنهایــی 

ســال فصــول  تمــام  بــرای  مناســب  کورتونــی، 
ــک  ــت خش ــرای پوس ــب ب ــده آل، مناس ــانی ای ــت رس . رطوب

صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســاالن
. رفــع خشــکی و حساســیت بیــش از حــد پوســت بــا داشــتن 

Filaxerin® ترکیــب انحصــاری
. کاهــش التهــاب و خــارش پوســت و جلوگیــری از ایجــاد 
ــه  ــاره جوان ــتن عص ــه بــا داش ــی ثانوی ــای باکتریای ــت ه عفون

جودوســر
ــدون ایجــاد حــس ناخوشــایند  ــرژن ب . فرموالســیون هایپوآل

چربــی روی پوســت، فاقــد النولیــن، پارابــن و بــدون رایحــه
 ،Filaxerin® جودوســر،  جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

گلیســرین و   E ویتامیــن   ،PP ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و 

ــود. ــتفاده ش ــاژ اس ــل ماس ــا حداق ــدن ب ب

200ml200ml
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روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil
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EXOMEGA lotion

لوسیون اگزومگا:
. مرطــوب کننــده، تغذیــه کننــده بــا ســاختار غیــر چــرب، 

آتوپیــک  درماتیــت  درمــان  در  مکمــل 
ــردن  ــی ک ــان، طوالن ــده درم ــه دارن ــت نگ ــوان مراقب ــه عن . ب
فواصــل اشــتعال )Flare-up( بیمــاری و حفــظ نتایــج درمــان در 

دوره هــای خاموشــی )remission( درماتیــت آتوپیــک
. مناســب بــرای پوســت خشــک صــورت و بــدن نــوزادان، 

کــودکان و بزرگســاالن
ــتن  ــا داش ــکی ب ــع خش ــارش و رف ــد خ ــاب، ض ــر ضدالته . اث

Filaxerin® جوانــه جودوســر و 
ــه عنــوان مرطــوب  . ســاختار ســبک و غیــر چــرب، ایــده آل ب

ــی خشــک در فصــل تابســتان کننــده پوســت خشــک و خیل
. ســاختار غیــر چســبناک بــا فرموالســیون هایپوآلــرژن، فاقــد 

النولیــن، پارابــن و بــدون رایحــه
 ،Filaxerin® جودوســر،  جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

گلیســرین و   E ویتامیــن   ،PP ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و 

ــود. ــتفاده ش ــاژ اس ــل ماس ــا حداق ــدن ب ب

200ml
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روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil

19 18

کرم اگزومگا ِدفی:
. محصــول تخصصــی اســتریل بــرای رفــع عالیــم درماتیــت آتوپیــک 

بــا بســته بنــدی DEFI انحصــاری کمپانــی پیــر فبــر فرانســه 
. قابــل اســتفاده در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک بــه تنهایــی 
و در مــوارد خیلــی شــدیدتر مکمــل ترکیبــات کورتونــی، مناســب 

بــرای تمــام فصــول ســال
. رطوبــت رســانی ایــده آل، مناســب بــرای پوســت خشــک صــورت 

و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســاالن
موثــر در رفــع خشــکی، خــارش، کاهــش التهــاب پوســت و   .
اثــر  بــا  ثانویــه  باکتریایــی  هــای  عفونــت  ایجــاد  از  جلوگیــری 

Filaxerin® و  جودوســر  جوانــه  عصــاره  سینرژیســم 
 :DEFI بسته بندی انحصاری

بنــدی انحصــاری کمپانــی پیرفبــر فرانســه، مخصــوص  بســته 
وجــود  بــه  را  امــکان  ایــن  کــه  اســتریل  هــای   فرموالســیون 
بــا  و  دارنــده  موادنگــه  فاقــد   100% کــه محصــول  آورد  مــی 

باشــد. اثربخشــی  حداکثــر  دارای  موثــر،  ترکیبــات  حداقــل 
 ،PP ویتامین ،Filaxerin® ،ترکیبــات موثــر: عصــاره جوانــه جودوســر

ویتامیــن E و گلیســرین
روش مصــرف: روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و بــدن بــا 

حداقــل ماســاژ اســتفاده شــود.
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روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil
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Essentials for hygiene & skincare of the entire family 

Essential

ِاِسنشیال
بهداشت و مراقبت، آبرسان و التیام بخش پوست خشک حساس بر پایه شیر جودوسر

 )Fragile skin( ایــن محصــوالت بــرای بهداشــت و مراقبــت پوســت خشــک حســاس و شــکننده
طراحــی شــده انــد و دارای اثــرات مرطــوب کننــده و التیــام بخــش بــوده و قابــل اســتفاده بــرای 

تمــام اعضــای خانــواده مــی باشــند. 

ترکیب اصلی خانواده ِاِسنشیال:
 )Rhealba® oat milk(شیرجودوسر

ــات  ــتن ترکیب ــا داش ــه ب ــفید ک ــر س ــو دوس ــای ج ــه ه ــده از دان ــه ش ــدی برگرفت ــاره ُکلویی عص
قنــدی و نشاســته دارای اثــر رطوبــت رســانی ایــده آل بــه پوســت بــوده و بــه واســطه داشــتن 
ترکیبــات آنتــی اکســیدان پلــی فنولــی از پوســت در برابــر عوامــل محیطــی محافظــت مــی کننــد.

A-DERMA protocol for dry fragile skin:
Hygiene: Dermatological bar with oat milk, Soothing foaming gel
Face & body care: A-DERMA face & body cream
Hand care: A-DERMA Hand cream
Lip care: A-DERMA Lip balm
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Soothing foaming gel 

ژل شوینده سوتینگ:
. شــوینده التیــام بخــش مناســب پوســت خشــک حســاس 

ــدن ــورت و ب ص
. ســاختار ژل صدفــی رنــگ و غلیــظ بــا خاصیــت رطوبــت 

رســانی بــه پوســت
. مکمــل در درمــان انــواع درماتیــت هــا و درمانهــای آکنــه 

ماننــد ایزوترتینوئیــن خوراکــی و...
. فرموالســیون هایپوآلــرژن بــا )pH6.5( ســازگار بــا پوســت، 
ــم و  ــه مالی ــا رایح ــون، ب ــولفات و صاب ــد س ــن، فاق ــد پاراب فاق

دلنشــین
و  EDTA گلیســرین،  جودوســر،  شــیر  موثــر:   ترکیبــات 

 شوینده های مالیم برگرفته از نارگیل 
روش مصــرف: روزانــه جهــت شســت و شــوی صــورت و بــدن 

اســتفاده شــود.

پن درماتولوژیک شیرجودوسر:
ــه اختصاصــی پوســت  . شســت وشــوی فــوق مالیــم روزان

ــدن ) حتــی اینتولرانــت(  خشــک حســاس صــورت و ب
مناســب  بخــش،  التیــام  و  رســان  رطوبــت  شــوینده   .
بــرای پوســت صــورت و بــدن تمــام اعضــای خانــواده حتــی 

نــوزادان
. مکمــل در درمــان هــای دارویــی خشــک کننــده پوســت، 
شســت و شــوی مالیــم بــدون ایجــاد خشــکی و تحریــک 

ــت پوس
. فرموالســیون بــا )pH5.5( ســازگار بــا پوســت، فاقــد 
فاقــد  و  مصنوعــی  رنــگ  دارنــده،  نگــه  مــواد  صابــون، 

اســانس 
ــیرین،  ــادام ش ــن ب ــر، روغ ــیر جودوس ــر: ش ــات موث ترکیب

ــوینده هــای مالیــم برگرفتــه از نارگیــل  TiO2 و ش
روش مصــرف: روزانــه جهــت شســت و شــوی صــورت و 

ــود. ــتفاده ش ــدن اس ب

Dermatological bar with oat milk

100gr200ml
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 A-DERMA hand cream

کرم دست آدرما:
. تغذیــه کننــده، رطوبــت رســان و ترمیــم کننــده تــرک دســت 

خشــک و آســیب دیــده
. آنتــی اکســیدان و محافظــت کننــده از پوســت دســت بــا 

E داشــتن ویتامیــن
. آبرســانی ایــده آل و بــا دوام بــا اثــر سینرژیســم  شــیر 

اوره و  جودوســر 
. ســاختار ســبک و غیــر چــرب بــا جــذب ســریع و رطوبــت 

رســانی بــادوام
ترکیبات موثر: شیر جودوسر، اوره، ویتامین E و گلیسرین

روش مصــرف: روزانــه بــه دفعــات مــورد نیــاز روی دســت هــا 
اســتفاده شــود.

A-DERMA face & body cream

کرم صورت و بدن آدرما:
. مرطــوب کننــده، نــرم کننــده و التیــام بخــش پوســت خشــک 

حســاس صــورت و بــدن
ــر  ــا اث ــت ب ــک پوس ــارش و تحری ــش خ ــاب و کاه ــد الته . ض
سینرژیســم شــیر جودوســر و آلفــا بیزابولــول برگرفتــه از 

ــه بابون
ــرای  ــی ب ــن خوراک ــا ایزوترتینوئی ــه ب ــان آکن ــل در درم . مکم
رفــع پوســته پوســته شــدن و خشــکی مفــرط پوســت بــا 

داشــتن وازلیــن و گلیســرین
. فرموالســیون هایپوآلــرژن، فاقــد پارابــن، اســانس و رنــگ 

مصنوعــی
ترکیبــات موثــر: شــیر جودوســر، آلفــا بیزابولــول برگرفتــه از 

بابونــه، وازلیــن و گلیســرین
روش مصــرف: روزی یــک تــا دو بــار روی صــورت و بــدن 

اســتفاده شــود.

50ml50ml



200ml

روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil
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A-DERMA lip balm

استیک آدرما:
. تغذیــه کننــده، رطوبــت رســان و ترمیــم کننــده تــرک 

ــده ــب هــای خشــک و آســیب دی ل
. مکمل در درمان های آکنه با ایزوترتینوئین خوراکی 

بــا  لــب  از پوســت  آنتــی اکســیدان و محافظــت کننــده   .
E ویتامیــن  داشــتن 

ــع و  ــن مای ــتن پارافی ــا داش ــذی ب ــوق مغ ــی ف ــاختار کرم . س
ــی ــذی گیاه ــای مغ ــن ه روغ

ــوم  ــل، م ــور عس ــوم زنب ــر، م ــیر جودوس ــر: ش ــات موث ترکیب
کارنومــا، پانتنــول، ویتامیــن E و کــره کاریتــه

ــا  ــب ه ــاز روی ل ــورد نی ــات م ــه دفع ــه ب ــرف: روزان روش مص
ــود. ــتفاده ش اس

4g



200ml

روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil
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DERMALIBOUR cream

Repairing care for a complete management of 
different skin irritations

کرم درمالیبور :
ترمیــم کننــده قــوی و ســریع پوســت هــای آســیب   .
دیــده بــا اثــر سینرژیســم زینــک اکســاید، روغــن و شــیر 

جودوســر
. خاصیــت آنتــی باکتریــال و ضدعفونــی کننــده بــا داشــتن 

ســولفات زینــک و ســولفات مــس
. مناســب صــورت و بــدن، بــرای ترمیــم زخــم، بخیــه، 
انــواع بریدگــی هــا، شــقاق نــوک ســینه، درماتیــت تماســی 

و...  )Contact Dermatitis(
ــا از  ــوختگی ه ــواع س ــاب در ان ــش و ضدالته ــام بخ . التی

ــوزاد و... ــای ن ــوختگی پ ــوختگی، س ــاب س ــه آفت جمل
. فرموالسیون فاقد الکل، اسانس و مواد نگهدارنده

ترکیبــات موثــر: روغــن و شــیر جودوســر، زینــک اکســاید، 
ســولفات زینــک و ســولفات مــس

روش مصــرف: روزی دو بــار روی نواحــی آســیب دیــده 
ــود. ــتفاده ش ــک اس ــز و خش تمی

دار  ترشــح  و  بــاز  زخــم  روی  آدرمــا:  برنــد  )توصیــه 
نشــود.( اســتفاده 

ِدرمـــالـیبور

40ml



200ml

روغن اگزومگا:
. شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی 

خشــک و آتوپــی
ــا  ــک، ب ــت آتوپی ــتعال درماتی ــاز اش ــتی در ف ــل بهداش . مکم
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ الیــه 

ــدی پوســت هیدرولیپی
ــب،  ــارش دار و ملته ــای خ ــت ه ــرای پوس ــتفاده ب ــل اس . قاب
و  کــودکان  نــوزادان،  بــدن  و  صــورت  پوســت  مناســب 

بزرگســاالن
. پــاک کننــده بــا کــف مالیــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون 

ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
ــری از  ــهری و جلوگی ــده آل آب ش ــی ای ــاک کنندگ ــدرت پ . ق

EDTA ــتن ــا داش ــت ب ــهری روی پوس ــالح آب ش ــوب ام رس
. فرموالســیون بــا)pH5.7( ســازگار بــا پوســت، بــا رایحــه 

مالیــم و دلنشــین
 ،Filaxerin®،جودوســر جوانــه  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 

مالیــم هــای  شــوینده  و  گلیســرین   ،  EDTA ،E ویتامیــن 
روش مصــرف: روزی 1 تــا 2 بــار جهت شســت و شــوی پوســت 

صــورت و بــدن اســتفاده شــود )با آبکشــی(.
)توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از 
ــا کــف کنــد  روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه ت
ــد( ــو دهی ــت وش ــی در آن شس ــه آرام ــودک را ب ــت ک و پوس

EXOMEGA cleansing oil

31 30

EPITHELIALE A.H cream

: A.H کرم اپی ِتلیال
. تســریع کننــده فرآیندهــای ترمیــم پوســت بــا خاصیــت 

ضدالتهــاب بــا داشــتن روغــن و شــیر جودوســر
. رفــع اســکار و ضدالتهــاب بــرای بعــد از لیــزر، پیلینــگ، 

میکــرودرم ابریــژن، آفتــاب ســوختگی و...
ــرای پوســت صــورت حســاس، ملتهــب و آســیب  . مناســب ب

دیــده خصوصــا پوســت چــرب و مســتعد آکنــه
حــاوی هیالورونیــک اســید بــا اثــر ســه گانــه محافظــت   .
کننــده، تقویــت ســاخت کالژن )Remodeling(  و افزایــش 

تکثیــر ســلولی
. فرموالســیون فاقــد اســانس، بــا ســاختار بســیار ســبک، 

non-shiny, non-sticky رنــگ  بــدون 
ترکیبات موثر: روغن و شیر جودوسر، سدیم هیالورونات، 

ویتامین E، کره کاریته، اسکواالن و گلیسرین
روش مصــرف: روزی دو بــار روی نواحــی آســیب دیــده تمیــز 

و خشــک اســتفاده شــود.

Special healing range for the guarantee of 
rapid & aesthetic skin repair 

ِاپی ِتلیال

40ml
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