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تاریخچه برند
برنــد کامفــورت زون از کمپانــی داوینِــس)Davines(  واقــع در پارمــا )ایتالیــا( در ســال 1996 منشــا گرفتــه اســت. بنیانگــذار 
ــر  ــت مبتک ــیمیدان و کازمتولوژیس ــاز، ش ــر David Bollati، داروس ــی family-based، دکت ــن کمپان ای
ــد از متخصصیــن در رشــته هــای مختلــف از  مــی باشــد،که بــرای طراحــی محصــوالت ایــن برن

جملــه پوســت، تغذیــه، روان شناســی، قلــب و...بهــره بــرده اســت.
برنــد کامفــورت زون در ســالن هــای اِســپا )SPA beauty salons( وبحــث ماســاژ درمانــی جایگاهــی 
ــواع  ــا ان ــی ب ــالن های ــا س ــر دنی ــرتا س ــت و در س ــرده اس ــدا ک ــورها پی ــیاری از کش ــژه در بس وی
ماســاژ و خدمــات انحصــاری کامفــورت زون دارد. در واقــع هــدف ایــن برنــد ترویــج شــیوه زندگــی 
ــری از فرموالســیون هــای دانــش  ــا بهــره گی ــه همــراه آرامــش روح و روان، ب ســالم)Healthy lifestyle(  ب
بنیــان بــرای بهبــود وضعیــت پوســت، روح و جســم اســت. کلیــه فرموالســیون هــای دانش بنیــان ایــن برند، فاقــد مــواد نگهدارنده 
)پارابــن(، روغــن هــای معدنــی، رنــگ هــای مصنوعــی، ســیلیکون، ســولفات و الــکل بــوده و در تهیــه آن هــا از اســانس هــا وعصــاره 
هــای گیاهــی و تکنولــوژی هــای روز دنیــا )پپتیدهــا، حاملهــای افزایــش دهنــده جــذب مــواد موثــر ماننــد سیکلودکســترین و...( 

اســتفاده شــده اســت.
عالمــت اختصــاری] [  دربرنــد ]comfort zone[ بیــان گــر یــک فاصلــه ابریشــمی بیــن شــما و زندگــی پراســترس روزمــره و دعوتی 
بــرای رســیدن بــه آرامــش و تمــدد اعصــاب )meditation( اســت. در حقیقــت پیشــنهادی بــرای یــک مراقبــت حرفــه ای و دوســت 

داشــتنی از پوســت و روح شــما کــه هــدف از پیشــنهاد هــر محصــول، بــه ارمغــان آوردن مراقبــت همــراه بــا لــذت اســت.
 SKIN care SCIENCE with a SOUL : کامفورت زون به دانش مراقبت از پوست)skin care science(  روحی تازه می بخشد.
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   SKIN is our focus

پوستی زیبا و شاداب:
تمــام تحقیقــات و پژوهــش هــای تیــم کامفــورت زون در جهــت درک بهتــر پوســت و شــناخت نیازهــای آن در شــرایط محیطــی 
مختلــف بــرای تضمیــن تامیــن زیبایــی و ســالمت پوســت می باشــد. هــدف کامفــورت زون تمایــز و تشــخیص صحیح نوع پوســت

 )skin type( و نیاز پوست در شرایط متفاوت)skin condition(  است.

SCIENCE is our guide

علم راهنما و پیشرو در برند: 
اطالعــات پزشــکی وعلمــی پیشــرفته، بــا وجــود تیــم چنــد ملیتــی از محققــان و پزشــکان مجــرب، راهنمــای برنــد در تحقــق 
 ،)skin condition( و نیــاز پوســت )skin type( اهــداف متعالــی اش مــی باشــد. در انتخــاب ترکیبــات موثــر براســاس نــوع پوســت
ــا  ــی و ب ــدون عــوارض جانب ــر ب ــن مــاده موث ــن و ســالم تری ــن، موثرتری ــم گیــری کــرده و بهتری ــن متخصــص تصمی چندی

خلــوص بــاال اســتفاده مــی شــود.
SOUL is what makes our offer unique

توجه به سالمت روح و روان عامل منحصر به فرد بودن برند:
هــدف برنــد کامفــورت زون عــالوه بــر توجــه بــه پوســت، روح فــرد مــی باشــد. هــدف واالتــر ایــن برنــد تشــویق افــراد بــه 

محافظــت و پــرورش روح متعالــی و سرشــار از آرامــش اســت.

Skin Science Soul
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تیم علمی چند ملیتی کامفورت زون
در ایــن مجموعــه پزشــکان ومحققــان برجســته ای 
فعالیــت دارنــد کــه وجــود ایــن تیــم کمــک شــایانی 
خــاص  موثــره  مــواد  پیشــنهاد  و  کشــف  بــه 
وهمــگام بــا تکنولــوژی روز کــرده اســت. حاصــل 
ــی  ــد ملیت ــمند چن ــق و دانش ــم محق ــن تی ــالش ای ت
ــه  ــردآوری مجموع ــر D.Bollati گ ــت دکت ــا مدیری ب
جهــت   ،SKIN REGIMEN عنــوان  تحــت  کتابــی 
راهنمایــی بــرای ســبک زندگــی بهتــر و زندگــی 
ســالم تــر بــه افــراد مــی باشــد کــه در تمــام ســالن 
ــد.   ــی باش ــود م ــورت زون موج ــپا کامف ــای اس ه
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پاک سازی عمقی و مراقبت روزانه با خاصیت اکسیژن رسان و آنتی اکسیدان
ــواد  ــار، م ــرد و غب ــه، زدودن گ ــازی روزان ــاک س ــدف از پ ــت. ه ــت اس ــت پوس ــی و بهداش ــم زیبای ــی از ارکان مه ــازی یک ــاک س پ
آرایشــی، چربــی اضافــی وآلودگــی هــای مختلــف از ســطح پوســت مــی باشــد. بهتریــن راه پــاک ســازی پوســت صــورت اســتفاده از 
یــک شــیرپاک کــن مالیــم و در صــورت امــکان اســتفاده از تونــر بــه عنــوان مکمــل پــاک ســازی بعــد از شــیرپاک کــن یــا فیــس واش 

اســت.برای پــاک ســازی و مراقبــت هفتگــی از پوســت اســکراب و ماســک توصیــه مــی شــود.
ترکیبات مهم خانواده ِاِسنشیال:

ــروک  ــن و چ ــد روی چی ــی توان ــول م ــاص مگنول ــب خ ــطه ترکی ــه واس ــه ب ــی ک ــکای جنوب ــی آمری ــا )Magnolia(: گل بوم  گل مگنولی
عمقــی اثــر گذاشــته و هــم از عمــق و هــم از طــول چــروک بکاهــد. مگنولــول بــا مهــار KB-NF )موثــر در ایجــاد ریــز التهابــات پوســتی 
کــه ســبب تســریع فرآینــد پیــری مــی شــود( و نیــز بــا مهــار آنزیــم MMP-1 )دخیــل در شکســت کالژن( مــی توانــد بــه طــور موثــری 

فرآینــد پیــری پوســت را ُکنــد کنــد. مطالعــات بســیاری اثــر مگنولیــا را در Inflamm-aging نشــان مــی دهــد.
بتائیــن: نوعــی اســید آمینــه اســت کــه در گنــدم ســبوس دار، اســفناج، ســیب زمینــی شــیرین، چغندرقنــد و...یافــت مــی شــود. یکــی 
از مهــم تریــن و غنــی تریــن منابــع بتائیــن، چغندرقنــد اســت کــه در محصــوالت اِِسنشــیال کامفــورت زون اســتفاده شــده اســت. از 
اثــرات بتائیــن مــی تــوان بــه اثــر مرطــوب کنندگــی، ضــد پیــری بــا افزایــش ســاخت کالژن و االســتین، اثــر whitening، آنتــی باکتریــال 

و پــاک کننــده عمقــی اشــاره کــرد.

Essential

Essential Revitalizing & brightening skin hygiene

 ِاِسنشیال
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Essential Essential

200ml

ESSENTIAL cleansing milk92% NATURAL-ORIGIN INGREDIENTSشیرپاک کن مالیم ِاِسنشیال

•  شیرپاک کن کرمی مالیم با ساختار ابریشمی، مناسب انواع پوست
•  خاصیت ضد چین و چروک، روشن کننده، رفع خستگی و کدری پوست با داشتن بتائین برگرفته از چغندرقند

•  رفع چین و چروک سطحی ناشی از دهیدراته بودن و خستگی مفرط پوست با داشتن عصاره گل مگنولیا
•  التیام بخش، نرم کننده و ایجاد الیه محافظ روی پوست با داشتن صمغ زانتان

•  ســاختار ســبک بــا رایحــه دلپذیــر گل مگنولیــا و رازیانــه رومــی، فاقــد پارابــن و ســیلیکون، فاقــد رنــگ مصنوعــی 
و روغــن هــای مصنوعــی

ترکیبــات: عصــاره گل مگنولیــا، بتائیــن برگرفتــه از چغندرقنــد، Sodium anisate برگرفتــه از رازیانــه رومی)پــاک کننــده 
E آنتــی باکتریــال(، صمــغ زانتــان و ویتامیــن

روش مصــرف: صبــح و شــب بــرای پــاک ســازی صــورت، گــردن و دکلتــه بــا دســت یــا پــد تمیــز اســتفاده شــود.)با 
آبکشی(

ــام آلودگــی هــا و ناخالصــی هــا از ســطح  ــرای حــذف آرایــش و تم ــده کرمــی اختصاصــی صــورت، ب ــاک کنن • پ
پوســت

• مناسب پوست نرمال تا مختلط، ایده آل برای استفاده در آب و هوای گرم و مرطوب
ــه از  ــا داشــتن بتائیــن برگرفت ــده، رفــع خســتگی و کــدری پوســت ب • خاصیــت ضــد چیــن و چــروک، روشــن کنن

ــد چغندرقن
• مرطوب کننده، نرم کننده و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن صمغ اِسِکلروتیوم

• حــاوی شــوینده هــای مالیــم برگرفتــه از نارگیــل، فاقــد ســولفات، فاقــد پارابــن و ســیلیکون، فاقــد رنــگ مصنوعــی 
و روغــن هــای مصنوعــی

ترکیبات: بتائین برگرفته از چغندرقند، صمغ اِسِکلروتیوم، شوینده های مالیم برگرفته از نارگیل و گلیسرین  
روش مصــرف: روزانــه یــک تــا دو بــار بــرای پــاک ســازی صــورت، روی پوســت مرطــوب ماســاژ داده تــا کــف 

کنــد، ســپس آبکشــی کنیــد.

ESSENTIAL face washِفیس واش ِاِسنشیال 

150ml

77% NATURAL-ORIGIN INGREDIENTS

1011



Essential

60ml

Essential

• ماســک کرمــی الیــه بــردار مالیــم بــرای حــذف ســلول هــای ســطحی مــرده پوســت بــا خاصیــت کنتــرل چربــی 
بیــش از حــد

• الیه برداری، بدون ایجاد تحریک، قرمزی و پوسته پوسته شدن با داشتن برمالئین برگرفته از پاپایا
ــه از  ــا داشــتن بتائیــن برگرفت ــده، رفــع خســتگی و کــدری پوســت ب • خاصیــت ضــد چیــن و چــروک، روشــن کنن

ــد چغندرقن
• رطوبــت رســانی عالــی و رفــع چیــن و چــروک ناشــی از دهیدراتــه بــودن پوســت بــا داشــتن عصــاره گل مگنولیــا 

B5 و ویتامیــن
• مناسب انواع پوست حتی حساسترین پوست ها، ایده آل برای آب و هوای سرد

• فاقد پارابن و سیلیکون، فاقد رنگ مصنوعی و روغن های مصنوعی
ــه،  ــره کاریت ــد، ک ــه از چغندرقن ــن برگرفت ــا، بتائی ــه از پاپای ــن برگرفت ــا، برومالئی ــاره گل مگنولی ــات: عص ترکیب
ــرین ــن E و گلیس ــال(، ویتامی ــی باکتری ــده آنت ــاک کنن ــه رومی)پ ــه از رازیان ــن Sodium anisate ،B5 برگرفت ویتامی

ــرف: دوبــار درهفتــه بــرای پــاک ســازی عمقــی صورت،الیــه نازکــی از ماســک را روی پوســت قــرار  روش مص
داده ، ده دقیقــه بمانــد، ســپس آبکشــی کنیــد.

ESSENTIAL peeling maskماسک پیلینگ ِاِسنشیال 

تونر ِاِسنشیال   

اسکراب ِاِسنشیال 

ESSENTIAL toner

ESSENTIAL scrub

200ml

• مکمل پاک سازی پس از شیر پاک کن و تنظیم کننده pH پوست
• قابل استفاده برای انواع پوست حتی حساسترین پوست ها و به عنوان پاک کننده عمقی پوست چرب

PP آبرسان، التیام بخش و شفاف کننده پوست با داشتن ویتامین •
• خاصیت ضد چین و چروک، روشن کننده، رفع خستگی و کدری پوست با داشتن بتائین برگرفته از چغندرقند

• ساختار مایع فاقد الکل و چربی، فاقد پارابن و سیلیکون، فاقد رنگ مصنوعی و روغن های مصنوعی
ترکیبات: بتائین برگرفته از چغندرقند، ویتامین PP و گلیسرین

روش مصــرف: روزانــه یــک تــا دو بــار بــه عنــوان مکمــل پــاک ســازی یــا بــه تنهایــی، بــا پــد آغشــته بــه تونــر 
بــرای پوســت تمیــز صــورت، گــردن و دکلتــه اســتفاده شــود.

• الیــه بــرداری فیزیکــی بــا عملکــرد دوگانــه peeling و polishing، بــرای پــاک ســازی عمقــی منافــذ بــاز پوســت بــا 
داشــتن ذرات ســیلیکای خالــص ومیکروســفرهای حــاوی روغــن جوجوبــا

• مرطوب کننده، نرم کننده و ایجاد الیه محافظ روی پوست با داشتن صمغ طبیعی زانتان 
• مکمل در درمان لک، موثر در رفع جوش های سرسیاه و جای جوش به همراه خاصیت کنترل کننده چربی

• مناسب انواع پوست خصوصا پوست چرب، فاقد پارابن و سیلیکون، فاقد رنگ مصنوعی و روغن های مصنوعی
 Sodium anisate ،B5 ــن ــان، ویتامی ــغ زانت ــه، صم ــره کاریت ــص، Jojoba sphere، ک ــیلیکای خال ــات: ذرات س ترکیب

 E ــن ــال(، ویتامی ــی باکتری ــده آنت ــاک کنن ــه رومی)پ ــه از رازیان برگرفت
روش مصــرف: دوبــار در هفتــه بــرای پــاک ســازی عمقــی، یــک تــا دو دقیقــه مقــداری از اســکراب را روی پوســت 

مرطــوب ماســاژ داده تــا کــف کنــد، ســپس آبکشــی کنید.

97% NATURAL-ORIGIN INGREDIENTS

96% NATURAL-ORIGIN INGREDIENTS

93% NATURAL-ORIGIN INGREDIENTS

60ml
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پاک سازی عمقی و مراقبت روزانه با خاصیت اکسیژن رسان و آنتی اکسیدان خانواده
ــواد  ــار، م ــرد و غب ــه، زدودن گ ــازی روزان ــاک س ــدف از پ ــت. ه ــت اس ــت پوس ــی و بهداش ــم زیبای ــی از ارکان مه ــازی یک ــاک س پ
آرایشــی، چربــی اضافــی وآلودگــی هــای مختلــف از ســطح پوســت مــی باشــد. بهتریــن راه پــاک ســازی پوســت صــورت اســتفاده 
از یــک شــیرپاک کــن مالیــم و در صــورت امــکان اســتفاده از تونــر بــه عنــوان مکمــل پــاک ســازی بعــد از شــیرپاک کــن اســت. بــرای 

پــاک کــردن نواحــی حســاس پوســت ماننــد چشــم و لــب اســتفاده از make-up remover اختصاصــی نیــز توصیــه مــی شــود.
ترکیبات مهم خانواده ِاِسنشیال:

 OxyTM: از مخمــر ساکارومایِســس گرفتــه مــی شــود و نقــش موثــری در اکســیژن رســانی بــه پوســت داشــته، همچنیــن بــا افزایــش 

ســطح ایمنــی پوســت مانــع بــروز عوارضــی ماننــد جــوش و لــک هــای ناشــی از آفتــاب یــا جــای جــوش در بلنــد مــدت شــده و بــا جــذب 
بیشــتر اکســیژن توســط ســلول هــای پوســتی، ســبب ســم زدایــی از آن هــا مــی گــردد. در نتیجــه احیــای ســلول هــا، جــذب مــواد 

مــورد نیــاز توســط پوســت بــه مراتــب بیشــتر شــده، پوســت شــفاف و روشــن مــی شــود.
Betaglucan : قنــدی اســت کــه در مخمرهــا، جلبــک هــا و گیاهانــی مثــل جودوســر وجــود دارد. اســتفاده از آن در محصــوالت بــه علــت 

تحریــک فیبروبالســت هــای پوســت و افزایــش ســاخت کالژن، ســبب جــوان ســازی مــی گــردد. بتاگلــوکان عــالوه بــر ایــن، بــه علــت 
برخــورداری از خاصیــت آنتــی اکســیدانی، یــک ملکــول محافــظ محســوب شــده و باعــث تقویــت ســد دفاعــی پوســت مــی شــود.

 ِاِسنشیال

Purifying rebalancing systemActive purness

Essential

Purifying rebalancing system

مراقبت روزانه و درمان پوست چرب و مستعد آکنه
ژنتیــک، باکتــری هــا، برخــی غــذا هــا، اختــالالت عصبــی و روحــی، تغییــرات هورمونــی، نــوع پوســت، بهداشــت صــورت، مصــرف 
برخــی داروهــا و بعضــی از بیمــاری هــا از جملــه عواملــی اســت کــه در ایجــاد آکنــه نقــش دارنــد. پوســت چــرب و مســتعد آکنــه را 
 ،T-zone مــی تــوان بــه ســه دســته تقســیم بنــدی کــرد: 1-هایپرسبوره)ترشــح بیــش از حــد چربــی، بــراق بــودن پوســت خصوصــا در
عــدم مانــدگاری آرایــش روی پوســت و منافــذ بــاز(، 2-هایپــر کراتوز)ضخیــم شــدن پوســت و ایجــاد کومــدون هــای احتباســی کــه بــه 
دو گــروه جــوش سرســیاه و سرســفید یــا زیــر پوســتی تقســیم مــی شــوند.(، 3-جــوش هــای التهابی)کــه از خفیــف بــه شــدید شــامل 

پاپــول، پوســتول، نــدول و کیســت مــی شــوند، بســیار دردنــاک بــوده و بــا چــرک زیــادی همراهنــد.(
ترکیبات مهم خانواده اکتیوپیورِنس:

خــزه ایســلندی: یــک گونــه منحصــر بــه فــرد از گیاهــان دارویــی اســت کــه از طریــق همزیســتی بیــن گلســنگ هــا و جلبــک هــا ایجــاد 
شــده اســت و بومــی جنــگل هــای شــمال آمریــکا و بعضــی نقــاط اروپــا مــی باشــد. ترکیــب اصلــی ایــن گیــاه usnic acid مــی باشــد کــه 

دارای خــواص آنتــی باکتریــال قــوی، ضدالتهــاب و کنتــرل کننــده چربــی پوســت اســت.
ortho ethyl ascorbic acid-3 : یکــی از پایدارتریــن فــرم هــای ویتامیــن C کــه خیلــی راحــت مــی توانــد وارد ســاختار پوســت و الیــه هــای 

عمقــی اپیــدرم شــود و توســط بــدن متابولیــزه شــود در حالــی کــه ویتامیــن C خالــص نمــی توانــد بــه راحتــی وارد الیــه هــای عمقــی 
پوســت شــود، بنابرایــن اثــر ایــن ترکیــب از ویتامیــن C خالــص بیشــتر اســت و بــه علــت داشــتن ســاختار چربــی دوســت و آبدوســت 
بــه راحتــی مــی توانــد در محصــوالت درمو-کازمتیــک اســتفاده شــود. از اثــرات ایــن ترکیــب خــارق العــاده مــی تــوان بــه ترمیــم ســریع 
ســلولهای پوســت بــا افزایــش تولیــد کالژن، اثــر ضــد التهــاب و مهــار رشــد باکتــری هــا، افزایــش خاصیــت ارتجاعــی پوســت، اثــر 

ضــد لــک و روشــن کننــده بــا مهــار فعالیــت تیروزینــاز و جلوگیــری از ســنتز مالنیــن اشــاره کــرد.

Active purnessَاکتیو پیورنس

Active pureness15 1415



Active pureness tonicتونر َاکتیوپیورِنس

• لوسیون مات کننده، کنترل کننده چربی و رفع shine پوست خصوصا T-zone )چانه، باالی ابرو، پیشانی و روی بینی(
• تونری فاقد الکل با پایه گیاهی با خاصیت میکروپیلینک مالیم برای حذف سلول های سطحی پوست

• مناسب به عنوان پایه آرایش خصوصا در پوست چرب برای افزایش ماندگاری آرایش
• روشن کننده، شفاف کننده و پاکسازی عمقی پوست، کمک به رفع جای جوش با داشتن الیه بردار

• آبرسان، بازسازی کننده و کمک به جوان سازی پوست با اثر تقویت شده الیه بردار و آرژینین
• التیام بخش و رفع التهاب ناشی از انواع درمان آکنه با داشتن بیزابولول برگرفته از بابونه

ترکیبات: گلوکونوالکتون)PHA( ، آرژینین، بیزابولول برگرفته از بابونه و گلیسرین
200mlروش مصرف: صبح و شب، ترجیحا پس از ژل اکتیوپیورنِس روی پوست تمیز استفاده شود.

200ml30ml

Active pureness fluidفلویید آبرسان َاکتیوپیورِنسActive pureness cleansing gelژل شوینده َاکتیو پیورِنس 

• شوینده پوست چرب با خاصیت کنترل چربی، آنتی باکتریال و ضدالتهاب به واسطه عصاره گیاه خزه ایسلندی
ــاک ســازی عمقــی، حــاوی عوامــل شــوینده اختصاصــی  ــا خاصیــت پ ــه ب • مناســب پوســت چــرب و مســتعد آکن

ــز شــده ســویا ــن هیدرولی ــه از پروتئی ــی برگرفت ــده چرب ــرل کنن کنت
• کنترل براقی اضافی  و جمع کننده منافذ باز پوست با داشتن پودر جاذب چربی و مات کننده آکریالت

• مکمل در درمان انواع آکنه و کمک به حفظ نتایج بعد از درمان)به عنوان نگه دارنده درمان(
• فاقد الکل با پایه کامال گیاهی، برای کاهش حساسیت های پوستی و بدون ایجاد حس خشکی در پوست

ــه از  ــم برگرفت ــای مالی ــوینده ه ــالت(، ش ــی )آکری ــاذب چرب ــلندی)Usnea barbata( ، پودرج ــزه ایس ــات: خ ترکیب
ــویا ــده س ــز ش ــن هیدرولی ــل و پروتئی ــن نارگی روغ

روش مصرف: صبح وشب روی پوست مرطوب به جز دورچشم ماساژداده سپس آبکشی شود.

• امولسیونی سبک با ساختارمخملی، مرطوب کننده پوست چرب و مختلط با داشتن لسیتین گیاهی
• کنترل کننده چربی، مات کننده و ضد براقی پوست با داشتن پودرنشاسته فرآوری شده، مکمل در انواع درمان آکنه  

• آب رسانی طوالنی مدت وعمقی با استفاده از تکنولوژی لیپوزوم، مناسب به عنوان پایه آرایش
 C از بین برنده جای جوش و روشن کننده پوست به واسطه دو فرم پایدار ویتامین •

  )T-zone(دارای فرموالسیونی هوشمندانه با عملکردی موثر روی نواحی چربتر پوست •
• فرموالسیون غیر چرب و غیر جوش زا 

 ،Eــن ــدار ویتامی ــرم پای Ascorbyl palmitate, Ascorbyl phosphate( C(، ف ــن  ــدار ویتامی ــرم پای ــات: دو ف ترکیب
پــودر نشاســته فــرآوری شــده، لســیتین و گلیســرین

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

Active purenessActive pureness

75ml

Active pureness maskماسک خاک رس َاکتیو پیورِنس 

• ماسک پاک کننده عمقی هفتگی برای زدودن هرگونه چربی اضافی و ناخالصی روی پوست
• حاوی عصاره گیاه خزه ایسلندی با عملکرد سه گانه آنتی باکتریال، کنترل کننده چربی و ضد التهاب

• التیام بخش و ضدالتهاب پوست با داشتن بیزابولول برگرفته از عصاره بابونه
• شفاف کننده و رفع خستگی، تیرگی و کدری پوست 

• فرموالسیون غیرجوش زا و هایپوآلرژن
ترکیبات: خاک رس سفید و سبز، خزه ایسلندی)Usnea barbata( ، بیزابولول برگرفته از عصاره بابونه

روش مصرف: هفته ای یک یا دو بار روی پوست تمیز استفاده و بعد از ده دقیقه آبکشی شود.
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Active pureness correctorکورکتورَاکتیوپیورِنس

ــه هــای التهابــی  ــال قــوی بــرای درمــان میکــرو کومــدون هــای سرســفید، موثــر در رفــع آکن • ژل آنتــی باکتری
ــول و پوســتول  پاپ

AHA,BHA الیه بردار و حذف الیه های سطحی مرده پوست به واسطه اثر تقویت شده •
• پایه الکلی برای اثر آنتی باکتریال، کنترل کننده چربی و افزایش دهنده عمق نفوذ سایر ترکیبات 

AHA,BHA و C روشن کننده، کمک به ترمیم و رفع جای جوش با اثر تقویت شده ویتامین •
• کمک به جمع کردن منافذ باز و کنترل Shine پوست

ترکیبات: گالیکولیک اسید، سالیسیلیک اسید، )فرم پایدار ویتامین  ortho ethyl ascorbic acid )C-3، پایه الکلی
روش مصرف: یک یا دو بار در روز روی جوش و جای جوش استفاده شود. 

15ml)توصیه کامفورت زون: هنگام مصرف این محصول در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرید.(

Active purenessActive pureness

Active pureness scrubاسکراب َاکتیو پیورِنس  

• پاک سازی عمقی هفتگی، درمان جوش های سر سیاه با پایه گیاهی، مناسب برای انواع پوست
• مات کننده، جمع کننده منافذ باز پوست و کنترل چربی بیش از حد آن با داشتن پودر جاذب چربی

ــدون ایجــاد تحریــک و التهــاب در  ــرای حــذف ســلول هــای مــرده ســطحی پوســت، ب ــرداری فیزیکــی ب ــه ب • الی
ــه و ســیلیکا ــه از عصــاره بابون ــول برگرفت ــا داشــتن بیزابول پوســت ب

• اکسیژن رسان، شفاف کننده پوست و رفع کدری و تیرگی پوست، مکمل در درمان جای جوش و انواع لک
• نرم کننده، مرطوب کننده و جلوگیری از ایجاد حس خشکی در پوست با داشتن روغن جوجوبا

ترکیبــات: خــزه ایســلندی)Usnea barbata( ، ذرات ســیلیکای خالــص، پودرجــاذب چربــی )آکریــالت(، بیزابولــول 
برگرفتــه از عصــاره بابونــه و روغــن جوجوبــا

روش مصــرف: هفتــه ای یــک تــا دو مرتبــه روی پوســت مرطــوب بــا ماســاژ مالیــم اســتفاده و بعــد از دو تــا ســه 
دقیقــه آبکشــی شــود.

)توصیــه کامفــورت زون: روی جــوش هــای التهابــی زده نشــود. بــرای اثربخشــی بهتــر خصوصا در پوســت های 
بســیار چــرب، حتمــا بعــد از ایــن محصــول از ماســک خــاک رس اکتیــو پیورنــس اســتفاده شــود.(

75ml
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آب رسان عمقی 24 ساعته انواع پوست
پوســت بــر اســاس کمبــود در میــزان آب و چربــی بــه دو دســته کلــی خشــک و دهیدراتــه تقســیم مــی شــود. پوســت دهیدراتــه )کــم آب( معمــوال بــا 
پوســت خشــک اشــتباه گرفتــه مــی شــود. پوســت کــم آب اغلــب بــه خاطــر اســتفاده از محصــوالت مراقبــت از پوســت نامناســب حــاوی مــواد محرک 
مثــل الــکل، تغذیــه نامتعــادل، شــرایط آب و هوایی، اســتفاده از برخــی داروها و... ایجاد می شــود. پوســت دهیدراته مــی تواند دارای ضایعات خشــک 
 و یــا برعکــس دارای جــوش و نواحــی چــرب باشــد. از نشــانه هــای پوســت دهیدراتــه مــی تــوان بــه انعطاف پذیــری پایین پوســت، عــدم شــادابی  و...

اشــاره کــرد. پوســت خشــک اغلــب چربــی تولیــد نمــی کند و ممکن اســت کــه بــا تغییــرات آب و هوایــی بدتر شــود. از نشــانه هــای این نوع پوســت می 
تــوان بــه ظاهــری مات و خســته، پوســته ریــزی، حس ســوزش، گاهــی و چیــن و چــروک زودرس و... اشــاره کرد.

ترکیبات مهم خانواده هیدرامموری:
 C درخــت روغــن گــز بومــی شــمال هنــد بــوده و روغــن ایــن درخــت منبــع غنــی از امــگا 9 و ویتامیــن : Moringa عصــاره درخــت گــز روغــن یــا
مــی باشــد. از خــواص ایــن روغــن مــی تــوان بــه اثــرات ضدپیــری، رفــع چیــن و چــروک و ضدافتادگــی، آنتــی اکســیدان، رفــع خســتگی چهــره، 

کنتــرل ترشــح چربــی و کمــک بــه ترمیــم جــای جــوش، ضدآلودگــی، ضــد التهــاب، روشــن کننــده و رطوبــت رســانی ایــده آل اشــاره کــرد.
روغــن هســته نخــل برزیلــی Babassu: ایــن روغــن معجــزه آســا بــرای انــواع پوســت )خشــک و چــرب( بــه عنــوان یــک مرطــوب کننــده عالــی 
قابــل اســتفاده اســت. ســاختار ایــن روغــن بســیار ســبک بــا جــذب ســریع، پخــش آســان و غیــر جــوش زا مــی باشــد. ایــن روغــن غنــی از امــگا 3 
و 6، انــواع ویتامیــن هــا و امــالح مــورد نیــاز پوســت مــی باشــد. از اثــرات ایــن روغــن مــی تــوان بــه رطوبــت رســانی ایــده آل، اثــر تغذیــه کننــده، 

بازســازی کننــده، التیــام بخــش و تقویــت خاصیــت کشســانی پوســت اشــاره کــرد.
عصــاره مگنولیــا: ایــن گیــاه بومــی چیــن بــوده و ترکیــب اصلــی آن مگنولــول مــی باشــد که ســبب تقویــت ســاخت کالژن در پوســت می شــود. 

از ســایر اثــرات ایــن گیــاه مــی تــوان بــه رطوبــت رســانی، پیــش گیــری از بــروز چیــن و چــروک، تقویــت سیســتم دفاعــی پوســت اشــاره کرد.
عصــاره تلــخ بیــان ژاپنــیSophora japonica : گیاهــی بومــی ژاپــن و چیــن کــه دارای اثــرات آنتــی اکســیدان قــوی، آبرســانی و روشــن کننــده 

)مهــار آنزیــم تیروزینــاز و جلوگیــری از ســاخت مالنیــن( مــی باشــد.

هیدرامموری
24 h deep hydrating systemHydramemory

Hydramemory21 20



• مرطوب کننده با دوام برای پوست های مختلط تا چرب
• مناسب به عنوان افتر شیو در آقایان، قابل استفاده در انواع شرایط آب و هوایی 

• آبرســان مکمل برای رفع خشــکی و پوســته پوســته شــدن در دوره درمان آکنه با ایزوترتینوئین)کوراکنه، 
راکوتــان و... و آنتی بیوتیــک های خوراکی

• خاصیــت جــوان ســازی، آنتــی اکســیدان و شــفاف کننــده پوســت بــا داشــتن عصــاره مگنولیــا، گل تلــخ 
بیــان ژاپنــی، عصــاره هندوانــه، ســیب و عــدس

• رفع کدری و چین و چروک ناشی از خستگی با داشتن هیالورونیک اسید
ترکیبــات: عصــاره درخــت گــز روغــن یــا Moringa ، روغــن نخــل برزیلــی Babassu، عصــاره مگنولیــا، گل 

تلــخ بیــان ژاپنــی، عصــاره هندوانــه و ســیب، هیالورونیــک اســید، عصــاره عــدس و گلیســرین
روش مصرف: روزانه یک تا دو بار روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• مراقبت آبرسانی عمقی هفتگی، مناسب برای انواع پوست با اثر سریع و مشهود
• تقویت و ترمیم کننده الیه هیدرولیپیدی پوست به واسطه داشتن عصاره درخت گز روغن 

• ضــد چیــن و چــروک، آنتــی اکســیدان و ســفت کننــده پوســت بــا اثــر تقویــت شــده عصــاره درخــت گــز 
ــا ــا Moringa و عصــاره مگنولی روغــن ی

• روشن و شفاف کننده، رفع کدری و خستگی پوست دهیدراته
• فرموالسیون هایپوآلرژن و غیر کومدوژنیک )غیر حساسیت زا و غیر جوش زا(

ترکیبات: عصاره درخت گز روغن یا Moringa، عصاره مگنولیا و هیالورونیک اسید 
ــز صــورت و گــردن  ــه نازکــی از ماســک را روی پوســت تمی ــه الی ــار در هفت ــا دو ب ــرف: یــک ت روش مص

قــرار داده، ده دقیقــه بمانــد، ســپس آبکشــی شــود یــا بــا پــد مرطــوب پــاک شــود.   

Hydramemory maskماسک هیدرامموریHydramemory cream-gelکرم-ژل هیدرامموری

سرم هیدرامموریکرم هیدرامموری Hydramemory creamHydramemory serum

HydramemoryHydramemory

60ml60ml

60ml30ml

• مرطوب کننده قوی برای پوست های خشک و خیلی خشک
• خاصیت ضد پیری، آنتی اکسیدان و جلوگیری از افتادگی پوست با داشتن عصاره مگنولیا و عدس

• آبرسانی سطحی و عمقی با دوام، ایجاد الیه محافظ برای رفع خشکی مفرط پوست 
ــی Babassu و عصــاره  ــا داشــتن روغــن نخــل برزیل ــده الیــه هیدرولیپیــدی پوســت ب • تقویــت و ترمیــم کنن

درخــت گــز روغــن 
• روشن کننده، شفاف کننده و رفع کدری پوست با داشتن گل تلخ بیان ژاپنی، عصاره هندوانه و سیب

• ایده آل برای فصول سرد سال و مناطق با آب وهوای سرد و خشک
ترکیبــات: عصــاره درخــت گــز روغــن یــا Moringa ، روغــن نخــل برزیلــی Babassu، عصــاره مگنولیــا، گل 

تلــخ بیــان ژاپنــی، عصــاره هندوانــه و ســیب، هیالورونیــک اســید، عصــاره عــدس و گلیســرین
روش مصرف: روزانه یک تا دو بار روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• آبرسان و مرطوب کننده عمقی، فاقد چربی با ساختار کرم-ژل سبک و جذب سریع
• مناسب برای انواع پوست خصوصا پوست چرب و مستعد آکنه

• مناسب به عنوان افتر شیو در آقایان، ایده آل برای فصول گرم سال و مناطق با آب و هوای گرم و مرطوب
• روشن کننده، شفاف کننده و رفع کدری پوست با داشتن گل تلخ بیان ژاپنی، عصاره هندوانه و سیب
• خاصیت ضد پیری، آنتی اکسیدان و جلوگیری از افتادگی پوست با داشتن عصاره مگنولیا و عدس

ترکیبــات: عصــاره مخمــر، عصــاره مگنولیــا، گل تلــخ بیــان ژاپنــی، عصــاره هندوانــه و ســیب، هیالورونیک 
اســید، عصــاره عــدس، روغــن گل آفتابگــردان، اســکواالن، لســیتین گیاهی و گلیســرین

روش مصــرف: روزانــه یــک تــا دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و گــردن اســتفاده شــود. بــرای اثــر 
بخشــی بهتــر و جــذب بیشــتر کــرم هــا، مــی تــوان قبــل از آن هــا از ســرم اســتفاده کــرد.
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Densensitizing reinforcing systemSkin resonanse
بهداشت و مراقبت التیام بخش پوست حساس و مستعد قرمزی

مهــم تریــن علــت حساســیت پوســت ژنتیــک اســت ولــی عوامــل متعــددی در تشــدید حساســیت هــای پوســتی دخیــل هســتند کــه از 
ــاد شــدید، آلودگــی هــوا، اســترس، اســتفاده از محصــوالت آرایشی-بهداشــتی  ــا ب ــاب، ســرما ی ــه نورآفت ــوان ب ــن عوامــل مــی ت ای
نامناســب، غذاهــای ادویــه دار، مصــرف کافئیــن و...اشــاره کــرد. مشــکالت قرمــزی پوســت کــه یکــی از انــواع پوســت هــای حســاس 
مــی باشــد شــامل ســه دســته اصلــی اریتــروز، کوپــروز و ُرزاســه مــی باشــد. در اریتــروز، گونــه هــا قرمــز و در برخــی مــوارد حالــت 
گرگرفتگــی پیــدا مــی کننــد. در حالــت شــدیدتر یعنــی کوپــروز، رگ هــای خونــی بــه ســطح پوســت نزدیــک هســتند، بنابرایــن پوســت 
بیشــترقرمز بــه نظــر مــی رســاند و پدیــده رگ زایــی یــا آنژیوژنــز روی بینــی و سراســر گونــه دیــده مــی شــود. وجــود جــوش هــای 
ریــز و قرمــز )اغلــب بــاالی گونــه( نشــان دهنــده نــوع دیگــری از پوســت هــای حســاس اســت کــه معمــوال در ســنین بــاالی 40 ســالگی 

و یائســگی رخ مــی دهــد کــه ُرزاســه نــام دارد.
ترکیبات مهم خانواده اسکین رزونانس:

ــی اکســیدان  ــول هــای آنت ــی فن ــا ســیاه، حــاوی پل ــر چــای ســبز ی ــی فــوق العــاده دارد و ســه براب ــفید White tea: خاصیت ــای س چ
اســت. یکــی از تفــاوت هــای اصلــی چــای ســبز و ســفید، نحــوه فــرآوری آن هــا اســت. بــرای تولیــد چــای ســبز، بــرگ هــای چــای 
را در معــرض حــرارت قــرار مــی دهنــد تــا رطوبــت خــود را از دســت دهنــد و خشــک شــوند. درحالــی کــه چــای ســفید را بــا اســتفاده 
از نــور طبیعــی خورشــید یــا در دمــای پاییــن اتــاق خشــک مــی کننــد. بــه ایــن ترتیــب »پلــی فنــول هــای« چــای از بیــن نمــی رونــد. 
از اثــرات ایــن چــای مــی تــوان بــه مهــار آنژیوژنــز)رگ زایــي(، تقویــت و محافظــت از دیــواره مویرگــی، اثــر ضدالتهــاب پوســت و 

جلوگیــری ازپیــری پوســت اشــاره کــرد.
زانتالــن Zanthalene : عصــاره ای التیــام بخــش از پوســت میــوه zanthoxylum bungeanum مــی باشــد کــه بــه طــور معمــول بــه نــام فلفــل 
ســیچوان چینــی شــناخته مــی شــود. چینــی هــا از ایــن ادویــه بــرای کاهــش اثــرات محــرک برخــی غذاهــا اســتفاده مــی کننــد. ایــن ترکیب 
دارای اثــر تســکین دهنــده، ضــد خــارش و ضــد التهــاب مــی باشــد و از ســایر اثــرات خــارق العــاده ایــن ترکیــب مــی تــوان بــه جــوان 
ســازی، لیفتینــگ فــوری و اثــر ضــد چــروک آن نیــز اشــاره کــرد. ممکــن اســت اســتفاده ایــن عصــاره روی پوســت در ابتــدا ســبب بــروز 

ســوزش جزیــی و گــذرا شــود)به علــت واکنــش بــا گیرنــده هــای دمایــی و فشــار در پوســت(، کــه پدیــده ای کامــال طبیعــی اســت.

Skin resonanse

ِاسکین رزونانس

25 24



ــن  ــاس تری ــی حس ــاس، حت ــک حس ــی خش ــک و خیل ــتهای خش ــی پوس ــده اختصاص ــوب کنن • مرط
ــیت( ــد حساس ــا  )ض ــت ه پوس

• محافظت و تقویت کننده الیه هیدرولیپیدی پوست و آبرسانی سطحی و عمقی
• اثر ضد چروک و آنتی اکسیدان با داشتن عصاره چای سفید

ــا  ــروز ب ــروز، کوپ ــد اریت ــزی مانن ــای قرم ــاری ه ــان بیم ــل در درم ــزی، مکم ــاب و قرم ــع الته • رف
B3 ــن ــفید و ویتامی ــای س ــاره چ ــتن عص داش

• افزایــش ســاخت چربــی هــای از دســت رفتــه پوســت ماننــد ســرامیدها و تقویــت کننــده ســد دفاعــی 
B3 پوســت بــا داشــتن ویتامیــن

• مرطوب کننده ای ایده آل برای مناطق با آب و هوای سرد و خشک و فصول سرد سال
• فرموالسیون هایپوآلرژن، حاوی روغن های گیاهی غیر جوش زا

ترکیبــات: عصــاره چــای ســفید، کــره کاریتــه، روغــن زیتــون، جوجوبــا و روغــن دانــه آفتابگــردان، 
ویتامیــن Aquaderm ،B3 )اوره، گالیســین، فروکتــوز، اینوزیتول( وگلیســرین.

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

Skin resonance creamکرم اسکین رزونانس 

• تونر مالیم با خاصیت التیام بخش سریع، آب رسانی ومحافظت کننده از پوست
• قابل استفاده بعد از لیزر، پیلینگ و میکرودرم ابریژن ،آفتاب سوختگی و هرگونه تحریک و التهاب پوست

• اثر ضدالتهاب و التیام بخش تقویت شده به واسطه داشتن ویتامین B3، عصاره چای سفید و زانتالن
• مناسب برای انواع پوست حساس، فرموالسیون فاقد الکل و چربی

ــن Aquaderm ،B3 )اوره،  ــی، ویتامی ــل چین ــاره فلف ــه از عص ــن برگرفت ــفید، زانتال ــای س ــاره چ ــات: عص ترکیب
ــرین ــول( وگلیس ــوز، اینوزیت ــین، فروکت گالیس

روش مصــرف: بــه تعــداد دفعــات مــورد نیــاز روی پوســت کامــال تمیــز اســپری شــده و اجــازه دهیــد کــه بــه طور 
ــه اطــراف چشــم و لــب خــودداری  ــد از اســپری کــردن ایــن محصــول در ناحی طبیعــی خشــک شــود.)توجه کنی
کنیــد. ممکــن اســت در ابتــدای مصــرف حــس ســوزش یــا گزگــز شــدن در پوســت بــه وجــود آیــد کــه بــه علــت 

وجــود زانتالــن کامــال طبیعــی بــوده و بعــد از چنــد دقیقــه رفــع مــی شــود.(

Skin resonance tonicتونراسکین رزونانس

Skin resonance cream-oil cleanserپاک کننده کرم-روغن اسکین رزونانس

ــر ماســاژ روی پوســت(  ــی شــدن کــرم براث ــا فرمــول اســتثنایی و ســاختار کرم-روغــن )روغن ــده ای ب ــاک کنن • پ
ــگام اســتفاده ــل اصطــکاک و تنــش روی پوســت هن ــرای ایجــاد حداق ب

• بخــش کرمــی فرمــول بــرای حــذف بهتــر آلودگــی هــا، آرایــش و هرگونــه ناخالصــی از ســطح پوســت و بخــش 
روغنــی حــاوی روغــن دانــه آفتابگــردان بــرای تکمیــل تغذیــه و ایجــاد حــس نرمــی و لطافــت در پوســت

• مناسب برای انواع پوست حساس
)NMF( و رطوبت رسانی پوست با داشتن مرطوب کننده های طبیعی B3 ضدالتهاب و التیام بخش با داشتن ویتامین •

ترکیبات: روغن دانه آفتابگردان، ویتامینAquaderm ،B3 )اوره، گالیسین، فروکتوز، اینوزیتول( و گلیسرین
روش مصــرف: جهــت پاکســازی، صبــح و شــب بــا ماســاژ مالیــم روی پوســت مرطــوب صــورت و گردن اســتفاده 

شــده تــا حالــت روغنــی پیــدا کند، ســپس آبکشــی شــود.

Skin resonanse

200ml

150ml

Skin resonanse

50ml

2627



Skin resonanse

ــی  ــت حت ــواع پوس ــرای ان ــب ب ــگ، مناس ــی میکروپیلین ــت هفتگ ــرای مراقب ــاوی PHA ب ــم ح ــردار مالی ــه ب • ژل الی
ــا  ــت ه ــن پوس ــاس تری حس

• روشن کننده و شفاف کننده پوست با حذف سلول های مرده و کدر سطحی
• مکمل در درمان لک، رفع جای جوش و کمک به کنترل چربی و براقی بیش از حد پوست

• آب رســان، التیــام بخــش، احیــا کننــده پوســت بــا خاصیــت جــوان ســازی و آنتــی اکســیدان چــای ســفید و اثــر 
بازســازی کننــده آرژینیــن

• فرموالسیون هایپوآلرژن با حداقل چربی، غیر حساسیت زا و غیر جوش زا
ترکیبات:PHA )گلوکونوالکتون(، عصاره چای سفید، آرژینین وگلیسرین

روش مصــرف: یــک تــا دو بــار در هفتــه الیــه نازکــی از ماســک را روی پوســت تمیــز صــورت قــرار داده، حداکثــر 
ده دقیقــه بمانــد، ســپس آبکشــی شــود.

• مرطوب کننده اختصاصی پوستهای چرب، حتی حساس ترین پوست ها )ضد حساسیت(
ــان و...( ــه، راکوت ــا ایزوترتینوئیــن خوراکــی )کوراکن ــه ب ــواع آکن ــوان مکمــل در درمــان ان ــه عن ــل اســتفاده ب  • قاب

 و ترکیبات الیه بردار
• آبرسانی ایده آل به پوست به همراه خاصیت کنترل چربی و براقی پوست با داشتن پودر جاذب چربی

• رفــع التهــاب و قرمــزی، مکمــل در درمــان بیمــاری هــای قرمــزی ماننــد اریتــروز، کوپــروز بــا داشــتن عصــاره 
B3 چــای ســفید و ویتامیــن

• ساختار هایپوآلرژن و غیر جوش زا، سبک و فاقد چربی با جذب سریع
 B3 ترکیبات:عصــاره چــای ســفید، پــودر جــاذب چربــی )آکریــالت(، روغــن زیتــون و دانــه آفتابگــردان، ویتامیــن

Aquaderm )اوره، گالیســین، فروکتــوز، اینوزیتــول( وگلیســرین

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

Skin resonance peelingژل الیه برداراسکین رزونانس

Skin resonance fluidفلویید اسکین رزونانس

Skin resonanse

50ml 30ml
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لــک هــای پوســتی یــا اختــالالت هایپرپیگمنتاســیون یکــی از شــایع تریــن مشــکالت پوســت مــی باشــد، بنابرایــن مصــرف کــرم هــای 
ضــد لــک و روشــن کننــده و آشــنایی بــا آن هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و مراقبــت در برابــر نــور آفتــاب رکــن اساســی در 
درمــان لــک دارد. از علــل بــروز لــک مــی تــوان بــه قرارگیــری طوالنــی مــدت و محافظــت نشــده فــرد در نورآفتــاب شــدید، اختــالالت 
هورمونــی و... اشــاره کــرد. تجمــع مالنیــن در ســطح پوســت ســبب ایجــاد لــک هــای تیــره در پوســت مــی شــود، مالنیــن )رنگدانــه 
پوســت( توســط مجموعــه ای از واکنشــهای اکســیداتیو از اســید آمینــه تیروزیــن و تحــت تاثیــر آنزیــم تیروزینــاز بــه وجــود مــی آیــد.

ترکیبات مهم خانواده َابسولوت ِپرل:
پــودر مرواریــدPearl powder : غنــی از مینــرال هــای ارزشــمند، اســیدآمینه هــای ضــروری و کلســیم فــراوان بــوده کــه ســبب رطوبت 
رســانی، شــفافیت و تقویــت کالژن ســازی، اســتحکام و افزایــش خاصیــت انعطــاف پذیــری پوســت شــده و بــا اثــر ســم زدایــی خــود، 
ــود را  ــت خ ــفافیت پوس ــی و ش ــری راز جوان ــای مص ــه زیب ــرا ملک ــی آورد. کلئوپات ــان م ــه ارمغ ــاداب را ب ــان و ش ــره ای درخش چه

اســتفاده روزانــه از پــودر مرواریــد بیــان کــرده اســت.
ActiWhiteTM: تنظیــم کننــده فرآینــد مالنوژنز)تولیــد مالنیــن یــا رنگدانــه( در پوســت مــی باشــد کــه کمپلکســی از ســوکروز 

 دی الئــورات و عصــاره نخودفرنگــی بــوده، دارای تحمــل بســیار بــاالی پوســتی مــی باشــد کــه آن را بــرای حســاس تریــن 
پوســت هــا نیــز مناســب کــرده اســت. از اثــرات ایــن کمپلکــس مــی تــوان بــه اثــرات ضــد لــک بســیار قــوی آن بــا مکانیســم مهــار آنزیــم 
تیروزیناز)آنزیــم کلیــدی در فرآینــد تولیــد لــک( و جلوگیــری از بلــوغ یافتــن و انتقــال مالنــوزوم ها)کیســه هــای حامــل مالنیــن( بــه 
ســطح پوســت اشــاره کــرد. در مطالعــات انجــام شــده گــزارش شــده کــه اثــر ضــد لــک و روشــن کننــده ایــن ترکیــب خــارق العــاده بــا 

هیدروکینــون و کوجیــک اســید قابــل مقایســه اســت. از طــرف دیگــر ایــن ترکیــب دارای خاصیــت Anti-age نیــز مــی باشــد.

Illuminating, whitening aging defense systemAbsolute pearl

Absolute pearl

َابسولوت ِپرل
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• تونر روشن کننده، ضد لک، رفع تیرگی و کدری پوست
• ساختار ژلی مناسب برای انواع پوست به جز پوست چرب و جوش دار 

• آبرسانی ایده آل، جلوگیری از پیری زود رس پوست و کمک به یکنواخت سازی رنگ پوست
Follow-up مکمل درمان لک و به عنوان مراقبت نگه دارنده یا •

• فاقد چربی و عوامل حساسیت زا
ترکیبات: ™Actiwhite و پودر مروارید

روش مصــرف: روی پوســت صــورت وگــردن تمیــز بــا حداقــل ماســاژ قــرار داده شــود و اجــازه دهیــد تــا بــه 
طــور کامــل جــذب گــردد.

Absolute pearl tonicتونرابسولوت پرل 

شیرپاک کن ابسولوت پرل

کرم ابسولوت پرل 

Absolute pearl milk

Absolute pearl cream

• شیرپاک کن کرمی مالیم، پاک کننده آرایش حاوی روغن مغذی سبوس برنج
• مناسب برای انواع پوست 

• پاک کننده اختصاصی و مکمل درمان لک با داشتن کمپلکس ™Actiwhite برگرفته از گیاه نخود فرنگی 
• شفاف کننده، درخشان کننده پوست و جلوگیری از کدر شدن آن با داشتن پودر مروارید

• جلوگیری از پیری زودرس پوست با اثر تقویت شده ™Actiwhite و روغن سبوس برنج
ترکیبات: کمپلکس™Actiwhite، پودرمروارید و روغن سبوس برنج 

ــه صــورت دورانــی ماســاژ داده، آبکشــی کــرده  ــرای پاکســازی کامــل پوســت ب ــرف: صبــح وشــب ب روش مص
ــد. ــر آن اســتفاده کنی وســپس از تون

• روشن کننده و ضد لک با خاصیت تغذیه کننده و رطوبت رسانی ایده آل
• مناســب بــرای پوســت خشــک و خیلــی خشــک، ایــده آل بــه عنــوان یــک مرطــوب کننــده در فصــول ســرد ســال یــا 

شــرایط آب و هوایــی ســرد وخشــک
• تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست و رفع خشکی مفرط پوست با داشتن کره کاریته

• جلوگیــری از پیــری پوســت و افزایــش کالژن ســازی در پوســت بــا داشــتن یکــی از پایدارترین فــرم های 
ویتامیــن C بــا قــدرت نفــوذ بســیار باال در پوســت

E , C آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن ویتامین •
ترکیبــات:  ™Actiwhite، پــودر مرواریــد، ortho ethyl ascorbic acid-3 )فــرم پایــدار ویتامیــن C(، ویتامیــن 

E و کــره کاریتــه
روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست تمیز صورت وگردن با ماساژ دورانی رو به باال استفاده شود.

200ml

200ml

50ml

Absolute pearlAbsolute pearl 3233



کورکتورابسولوت پرل  Absolute pearl correctorسرم شب ابسولوت پرل
Absolute pearl night serum

ــت  ــرای پوس ــب ب ــان، مناس ــه درم ــاوم ب ــره مق ــای تی ــک ه ــده ل ــن کنن ــی و روش ــوی موضع ــیار ق ــک بس ــد ل • ض
ــرب ــط و چ مختل

AHA,BHA,PHA الیه برداری و رفع سلول های مرده تیره و کدر سطحی پوست با اثر تقویت شده •
• حــاوی یکــی از پایدارتریــن فــرم هــای ویتامیــن C بــا نفــوذ عمقــی، بــرای تقویــت کالژن ســازی  و روشــن کــردن 

پوست
• حــاوی کمپلکــس ™Actiwhite برگرفتــه از عصــاره نخــود فرنگــی بــا عملکــرد دوگانــه ضدلــک )جلوگیــری از تولیــد 

مالنیــن در پوســت و مهــار انتقــال آن بــه ســطح پوســت(
C و فرم پایدار ویتامین )PHA( گلوکونوالکتون ،)AHA( گالیکولیک اسید و الکتیک اسید ،Actiwhite™ :ترکیبات

 )3-ortho ethyl ascorbic acid(

روش مصرف: هر شب به صورت موضعی روی لک ها استفاده شود.

• ضد لک قوی و روشن کننده لک های تیره، مناسب برای انواع پوست خصوصا پوست چرب
• سرمی با ساختار ژلی حاوی PHA برای الیه برداری بدون ایجاد تحریک و التهاب در پوست 

 PHA, Actiwhite™ بازســازی کننــده، خاصیــت ضــد پیــری و تقویــت کالژن ســازی در پوســت بــا اثــر تقویــت شــده •
C و ویتامیــن

• شفاف کننده، درخشان کننده و رفع کدری و تیرگی پوست با داشتن پودر مروارید
• ساختار سبک و فاقد چربی با جذب سریع

  )C فرم پایدار ویتامین( 3-ortho ethyl ascorbic acid و Actiwhite™ ،پودر مروارید  ،)PHA( ترکیبات: گلوکونوالکتون
روش مصــرف: هــر شــب روی پوســت تمیــز صــورت و گــردن همــراه بــا ماســاژمالیم تــا جــذب کامــل اســتفاده 

شــود.
15ml 30ml

Absolute pearlAbsolute pearl 3435



INFLAMM-AGING  یــا پیــری محیطــی در اثــر عوامــل اکســیدان خارجــی از جملــه اشــعه آفتــاب، رژیــم غذایی نامناســب، مصــرف دخانیات، 

آلودگــی هــوا، شــیوه زندگــی غیــر صحیــح و کــم تحــرک، بــی خوابــی هــای مفــرط، اســترس و... بــه وجــود مــی آیــد و بــه ایــن ترتیــب 
رشــته هــای کالژن و االســتین در پوســت تخریــب و شــکننده شــده یــا بــه اصطــالح در پوســت ایجــاد micro-inflammation)التهابــات کوچــک 
پوســتی( مــی شــود کــه مقدمــه ای بــر آغــاز پیــری پوســت مــی باشــد. محصــوالت اســکین رجیمــن بــرای کنتــرل عالیــم پیــری محیطــی یــا 
INFLAMM-AGING طراحــی شــده انــد، کــه دارای عملکــرد دوگانــه Protection )آنتــی اکســیدان و محافظت از پوســت در برابرعوامل اکســیدان 

خارجــی( و Correction )اصــالح چیــن و چــروک، بــی آبــی مفــرط، کاهــش کشســانی و انعطــاف پذیــری پوســت و لــک هــای ناشــی از ســن( 
ــند. می باش

ترکیبات مهم خانواده ِاسکین ِرجیمن:
 Protection ترکیــب انحصــاری کمپانــی داوینــس ایتالیــا بــا عملکــرد آنتــی اکســیدانی بســیار قــوی یــا بــه عبــارت دیگــر :Longevity complex®

و محافظــت از رشــته هــای کالژن و االســتین پوســت مــی باشــد و حــاوی عصــاره اســفناج غنــی از فولیــک اســید، ویتامیــن B1,B6 )اثــر آنتــی 
Glycation و جلوگیــری از شکســتن رشــته هــای کالژن(، Maqui berry غنــی از ترکیبــات آنتوســیانین و پلــی فنــول )اثــر آنتــی اکســیدان بســیار 

قــوی، ســم زدایــی و محافظــت از DNA ســلولی(، Chia seed oil )روغــن تخــم شــربتی( غنــی از امــگا 3، 6، 9، ویتامیــن E و کلســیم )بازســازی 
چربــی هــای داخــل پوســت، آنتــی اکســیدان و قــوام دهنــده بــه پوســت( و کارنوزیــن )دی پپتیــد بــا اثــر آنتــی Glycation، تقویت ســاخت کالژن 

واالســتین و محافظــت ازDNA  ســلولی( مــی باشــد.
High-Tech ingredients: ترکیبــات برگرفتــه از تکنولــوژی بــاال بــا اثــر Correction یــا اصــالح چیــن و چــروک و ســایر آثــار ناشــی از پیــری مــی 

باشــند، کــه حــاوی ماســلینیک اســید)برگرفته از میــوه زیتــون، آنتــی اکســیدان و کمک بــه افزایش اســتحکام و قوام پوســت با تقویت ســاخت 
پروتئیــن هــای موجــود در پوســت ماننــد االســتین(، پالمیتوئیل تــری پپتید-5)پپتیــد محرک ســاخت کالژن جدید و محافظ رشــته هــای کالژن 

قدیمــی پوســت( و هیالورونیــک اســید)فیلر پــر کننــده چیــن و چروک( می باشــند.
Skin regimen

Deactivate aging, Activate longevitySKIN REGIMENِاسکین ِرجیمن
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ــاوی  ــترین ح ــده سیکلودکس ــت ش ــر تقوی ــا اث ــت ب ــی پوس ــع افتادگ ــده و رف ــوام دهن ــوی، ق ــروک ق ــد چ • ض
ــید ــک اس ــون و هیالورونی ــوه زیت ــه از می ــید برگرفت ــلینیک اس ــول، ماس رتین

Longevity complex® آنتی اکسیدان و پیشگیری از بروز تمام آثار پیری بر چهره با داشتن ترکیب انحصاری •
• افزایش دهنده اثر بخشی کرم های ضد پیری و جوان سازی پوست، مناسب انواع پوست 

• ساختار روان شیری با حداقل میزان چربی و استفاده از تکنولوژی حامل برای جذب سریع و باال 
ترکیبــات: ®Longevity complex، سیکلودکســترین حــاوی رتینــول، ماســلینیک اســید برگرفتــه از میــوه 

ــرین ــان و گلیس ــغ زانت ــه، صم ــره کاریت ــن E، ک ــید، ویتامی ــک اس ــون، هیالورونی زیت
ــرم  ــل از ک ــا قب ــردن ترجیح ــورت و گ ــز ص ــت تمی ــره، روی پوس ــب 6-5 قط ــح و ش ــرف: صب روش مص

ــود. ــتفاده ش ــرو اس جِونِیت-پ

• رفع چین و چروک و پیشگیری از ایجاد چین و چروک جدید با داشتن پالمیتوئیل تری پپتید-5
• تقویــت قابلیــت انعطــاف پذیــری و جلوگیــری از شــل شــدن و افتادگــی پوســت بــا داشــتن ماســلینیک اســید 

برگرفتــه از میــوه زیتــون و روغــن ســبوس برنــج
• آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل محیطی پیری

• تغذیه کننده عمقی با ساختار کرمی فوق مغذی غنی از روغن جوجوبا
ــج،  ــبوس برن ــن س ــون، روغ ــوه زیت ــه از می ــید برگرفت ــلینیک اس ــد-5، ماس ــری پپتی ــل ت ــات: پالمیتوئی ترکیب

ــرین ــا و گلیس ــن جوجوب ــن E، روغ ویتامی
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

سرم جوِوِنیت-پرو اسکین رجیمن

کرم جوِوِنیت-پرو اسکین رجیمن )ریچ(

SKIN REGIMEN JUVENATE-PRO BOOSTER serum 

SKIN REGIMEN JUVENATE-PRO rich cream 

55ml

30ml

Skin regimen Skin regimen

• رفــع چیــن و چــروک ســطحی و قــوام دهنــده پوســت بــا افزایــش ســاخت کالژن جدیــد در پوســت بــا 
داشــتن  پالمیتوئیــل تــری پپتیــد-5

• مرطوب کننده و رفع خشکی مفرط پوست با داشتن صمغ زانتان و گلیسرین
ــتن  ــری از شکس ــری و جلوگی ــی پی ــل محیط ــر عوام ــت در براب ــت از پوس ــیدان، محافظ ــی اکس • آنت

ــی ــای قدیم کالژن ه
ترکیبات: پالمیتوئیل تری پپتید-5، ویتامین E، صمغ زانتان و گلیسرین

روش مصرف: صبح و عصر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

 SKIN REGIMEN HYDRA-PRO cream-gelکرم-ژل هیدرا-پرو اسکین رجیمن

55ml

 SKIN REGIMEN HYDRA-PRO BOOSTER serumسرم هیدرا-پرو اسکین رجیمن

• رطوبت رسان عمقی و پر کننده چین و چروک با داشتن هیالورونیک اسید
• افزایش دهنده اثر بخشی سایر آبرسان ها ومحصوالت ضد پیری پوست 

• آنتی اکسیدان بسیار قوی، سم زدایی از پوست و محافظت از DNA سلولی
• بازسازی چربی های داخل پوست و تقویت اتصاالت کلسیمی بین سلولی برای افزایش قوام پوست

• ساختار روان و شفاف با حداقل میزان چربی و جذب سریع، مناسب انواع پوست
ترکیبات: ®Longevity complex، هیالورونیک اسید، ویتامین E، صمغ زانتان و گلیسرین

ــل از  ــا قب ــردن ترجیح ــورت و گ ــز ص ــت تمی ــره، روی پوس ــر 6-5 قط ــح و عص ــرف: صب روش مص
ــود.  ــتفاده ش ــرو اس ــرم-ژل هیدرا-پ 30mlک
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12ml

12ml

• مراقبت هفتگی ضد پیری با خاصیت الیه برداری و شفاف کننده پوست
• دارای اثــر میکروپیلینــگ بــرای رفــع ســلول هــای ســطحی مــرده پوســت و بازســازی کننــده بــا 

AHA و PHA اثــر تقویــت شــده
• مرطــوب کننــده، نــرم کننــده و ایجــاد حــس لطافــت در پوســت بــا داشــتن صمــغ هــای زانتــان 

و اِســِکلِروتیوم
 )Nasturtium(اکسیژن رسانی و سم زدایی از پوست با داشتن عصاره گل الدن •

ترکیبــات: گلوکونوالکتــون PHA( 10%(، گالیکولیــک اســید و الکتیــک اســید 6% )AHA(، عصــاره 
گل الدن)Nasturtium( ، صمــغ اســکلروتیوم و زانتــان و گلیســرین

روش مصــرف: هفتــه ای دو تــا ســه بــار روی پوســت تمیــز صــورت و گــردن قــرار داده، بعــد 
از ده دقیقــه آبکشــی شــود. 

 SKIN REGIMEN renewer maskماسک اسکین رجیمن

 SKIN REGIMEN JUVENATE eye balmبالم چشم جوِوِنیت اسکین رجیمن 

• کرم دور چشم با عملکرد سه گانه ضد چروک، رفع پف و تیرگی 
)Persian silk tree(کاهش تیرگی و پف دور چشم با اثرتقویت شده کافئین و عصاره ابریشم قرمز •

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست ظریف دور چشم با داشتن ویتامین •
ــده ®Longevity complex و  ــت ش ــر تقوی ــا اث ــش ب ــام بخ ــاب و التی ــد الته ــر ض ــازی و اث ــت کالژن س • تقوی

ــدس ــف مق ــاره عل عص
 ، )Persian silk tree(کافئین، عصاره ابریشم قرمز ،Longevity complex® :ترکیبات

عصاره علف مقدسSigesbeckia orientalis، ویتامین E و گلیسرین
روش مصرف: صبح و شب برای ناحیه دور چشم با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

• تغذیــه عمقــی و ترمیــم کننــده تــرک هــای لــب بــا اثــر تقویــت شــده مــوم زنبــور عســل، Chia seed oil )روغــن 
تخــم شــربتی( و روغــن ســبوس برنج

• مرطوب کننده بادوام، رفع خشکی مفرط و کمک به افزایش حجم لب با داشتن هیالورونیک اسید
)TiO2(خاصیت ضدآفتاب و محافظت کننده از لب با داشتن فیلتر فیزیکی ضدآفتاب •

• ساختار فوق مغذی سرشار از امگا 3 و 6 با داشتن روغن های مغذی، کره کاکائو و کره کاریته
ترکیبــات: Chia seed oil )روغــن تخــم شــربتی(، روغــن ســبوس برنــج، هیالورونیــک اســید، مــوم زنبــور 

عســل، کــره کاریتــه، کــره کاکائــو، روغــن بــادام شــیرین و تیتانیــوم دی اکســاید
روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی لب استفاده شود.

 SKIN REGIMEN JUVENATE lip balmبالم لب جوِوِنیت اسکین رجیمن  

55ml

Skin regimenSkin regimen 4041



Replumping wrinkles, Resculpting skinSublime skin

جوانسازی، لیفتینگ فعال پوست و بازگرداندن فرم اولیه چهره
DEGENER-AGING  یــا پیــری فیزیولوژیــک کــه در اثــر افزایــش ســن و گذشــت زمــان اتفــاق مــی افتــد. در ایــن نــوع پیــری، بــه تدریــج 

ســاخت رشــته هــای کالژن و االســتین در پوســت مختــل شــده، فــرم صــورت از حالــت طبیعــی اش خــارج شــده و دچــار افتادگــی و 
چیــن و چــروک عمقــی مــی گــردد. در ایــن حالــت عــالوه بــر مــوارد فــوق، میــزان 40% امــگا 6 و چربــی هــای زیــر پوســتی تحلیــل مــی 
رود، بــه پوســتی بــا خصوصیــات فــوق، پوســت بالــغ یــا Mature skin مــی گوینــد. محصــوالت ســوبالیم اســکین بــرای کنتــرل عالیــم 
پیــری فیزیولوژیــک یــا DEGENER-AGING طراحــی شــده انــد، کــه دارای عملکــرد دوگانــه Firming )ســفت کننــده، افزایــش انعطــاف 
پذیــری، رفــع افتادگــی پوســت و لیفتینــگ( و Replumping )پــر کننــده چیــن و چــروک، حجــم دهنــده و رفــع لیپوآتروفــی چهــره( مــی 

باشــند.
ترکیبات مهم خانواده سوبالیم ِاسکین:

® ARCHI-LIFT technology: تکنولــوژی انحصــاری کمپانــی داوینــس ایتالیــا کــه عملکــرد پرکننــده، حجــم دهنــده یــا بــه عبــارت دیگــر 

Hydro-Lipo filler قــوی و از طــرف دیگــر محافظــت کننــده از رشــته هــای کالژن و االســتین پوســت را دارد تــا فــرم چهــره را بــه حالــت 

ــا  ــی ی ــه پئون ــاره ریش ــر Hydro-filler(، عص ــرو )اث ــرو و ماک ــید میک ــک اس ــد هیالورونی ــی مانن ــد و از ترکیبات ــود بازگردان ــه خ اولی
Paeonia albiflora  )اثــر Lipo-filler(، عصــاره گیــاه بارهنــگ نیــزه ای یــا Plantago lanceolata )محافظــت از کالژن واالســتین و جلوگیــری 

از عملکــرد آنزیــم هــای پروتئــاز پوســتی ماننــد MMP( و پالمیتوئیــل گالیســین )نوعــی لیپوآمینواســید محافظــت کننــده از پروتئیــن هــای 
پوســت( اســتفاده کــرده اســت.

سوبالیم اسکین
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• پــر کننــده چیــن و چــروک بــا اثــر دوگانــه Hydro-Lipo filler قــوی بــا اثــر تقویــت شــده هیالورونیــک اســید 
و عصــاره ریشــه پئونــی

• محافظت از رشته های کالژن و االستین پوست با داشتن پالمیتوئیل گالیسین
• تغذیه کننده قوی، رطوبت رسانی ایده آل و رفع خشکی مفرط پوست

ــل  ــن نخ ــن Buriti ، روغ ــه، روغ ــره کاریت ــتن ک ــا داش ــک ب ــی خش ــک و خیل ــت خش ــرای پوس ــب ب • مناس
ــگا6و9 ــار از ام ــیرین سرش ــادام ش ــن ب ــی Babassu و روغ برزیل

• تقویت ساخت کالژن واالستین و محافظت از DNA  سلولی با داشتن دی پپتید کارنوزین
ــل گالیســین، روغــن  ــی، پالمیتوئی ــک اســید میکــرو و ماکــرو، عصــاره ریشــه پئون ــات: هیالورونی ترکیب
Buriti، روغــن نخــل برزیلــی Babassu، روغــن بــادام شــیرین، کارنوزیــن، ویتامین E، کــره کاریته و گلیســرین

روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• دور چشم با ساختار کرمی با عملکرد سه گانه ضد چروک، پف و تیرگی
ــده  ــت ش ــر تقوی ــا اث ــم ب ــراف چش ــی اط ــون مویرگ ــان خ ــت جری ــا تقوی ــوی ب ــی ق ــف و تیرگ ــد پ ــر ض • اث

Chrysin و Escin ،کافئیــن
• محافظت از رشته های کالژن و االستین ناحیه ظریف دور چشم با داشتن عصاره گیاه بارهنگ نیزه ای

• اثر ضد چروک و سفت کننده قوی دور چشم با داشتن ترکیبات پپتیدی
• آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل محیطی

 ،Escin ، Chrysin ،ترکیبــات: عصــاره گیــاه بارهنــگ نیــزه ای، پالمیتوئیــل تــری پپتیــد و تتــرا پپتیــد، کافئیــن
روغــن نخــل Babassu، ویتامیــن E، کــره کاریتــه و گلیســرین

روش مصرف: صبح و شب برای ناحیه دور چشم با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

کرم دور چشم سوبالیم اسکین کرم ریچ سوبالیم اسکین SUBLIME SKIN rich cream SUBLIME SKIN eye cream 

• افزایش قوام پوست و ضد افتادگی با اثر لیفتینگ قوی
• پــر کننــده چیــن و چــروک بــا اثــر دوگانــه Hydro-Lipo filler قــوی بــا اثــر تقویــت شــده هیالورونیــک اســید 

و عصــاره ریشــه پئونــی
• ساختار کرمی، مناسب پوست بالغ برای رفع لیپوآتروفی و بازگرداندن حجم از دست رفته چهره

• محافظــت از رشــته هــای کالژن و االســتین پوســت و تقویــت ســاخت کالژن و االســتین جدیــد، شــفاف کننده 
پوســت بــا داشــتن عصــاره گیــاه بارهنگ نیــزه ای

ترکیبات: هیالورونیک اسید میکرو و ماکرو، عصاره ریشه پئونی، عصاره گیاه بارهنگ نیزه ای 
روش مصــرف: صبــح و شــب روی پوســت تمیــز صــورت و گــردن ترجیحــا قبــل از کــرم هــای ســوبالیم 

اســکین اســتفاده شــود.

• پــر کننــده چیــن و چــروک بــا اثــر دوگانــه Hydro-Lipo filler قــوی بــا اثــر تقویــت شــده هیالورونیــک اســید 
و عصــاره ریشــه پئونــی

• تقویــت ســاخت کالژن واالســتین و محافظــت از DNA  ســلولی بــا داشــتن دی پپتیــد کارنوزیــن و 
پالمیتوئیــل گالیســین

• مغذی، رطوبت رسان مناسب برای پوست نرمال تا مختلط
• آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل محیطی

ــل گالیســین، روغــن  ــی، پالمیتوئی ــک اســید میکــرو و ماکــرو، عصــاره ریشــه پئون ــات: هیالورونی ترکیب
ــرین ــه و گلیس ــره کاریت ــن E، ک ــن، ویتامی ــل Babassu، کارنوزی ــن نخ Buriti، روغ

روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

کرم سوبالیم اسکینسرم سوبالیم اسکین SUBLIME SKIN serumSUBLIME SKIN cream 

30ml60ml

60ml15ml

Sublime skinSublime skin 4445



ضــد پیــری و آب رســانی منحصربــه فــرد بــا اثــر محافظــت کننــده از DNA ســلولی وآنتــی اکســیدان پیشــرفته بــر پایــه آب 
پرتقــال ارگانیــک 

ســری محصــوالت َســِکرد نیچــر در برنــد ایتالیایــی کامفــورت زون دارای تاییدیــه جهانــی اِکوســرت ارگانیــک مــی باشــند. محصــوالت 
ارگانیــک )Organic( محصوالتــی هســتند کــه در تمــام مراحــل رشــد بــا سیســتم طبیعــی هماهنــگ بــوده و در خاکــی کــه از چنــد ســال 
قبــل هیچ گونــه ســموم دفــع آفــات گیاهــی نظیــر علــف هرزکش هــا، قارچ کش هــا و مــواد شــیمیایی در آن اســتفاده نشــده و فقــط بــا 
مــواد طبیعــی تقویــت می شــود، رشــد می کننــد. در ایــن نــوع محصــوالت دســتکاری ژنتیکــی و تزریــق هورمــون جایگاهــی نــدارد. 

محصــوالت ارگانیــک دوســت دار محیــط زیســت و حامــی تنــوع زیســتی مــی باشــند.
ترکیبات مهم خانواده َسکِرد ِنیِچر:

روغــن ارگانیــک بوریتــی)Organic Buriti oil(: درخــت بوریتــی نوعــی درخــت نخــل بومــی برزیــل مــی باشــد کــه در مناطــق جنــوب 
آمریــکا رویــش دارد. ایــن درخــت دارای میــوه گوشــتی بــا هســته ای بســیار مغــذی و غنــی مــی باشــد. بومیــان برزیلــی لقــب درخــت 
زندگــی را بــه ایــن درخــت داده انــد و آن را درختــی مقــدس مــی پندارنــد. روغــن بــه دســت آمــده از مغــز هســته بوریتــی سرشــار 
از اســیدهای چــرب ضــروری و مــورد نیــاز پوســت ماننــد َامــگا 3،6و9 مــی باشــد و منبعــی غنــی از عوامــل آنتــی اکســیدان ماننــد 
ویتامیــن E و کاروتنوئیدهــا اســت. ایــن روغــن معجــزه آســا مــی توانــد ماننــد یــک ضدآفتــاب طبیعــی عمــل کنــد و دارای اثــرات ضــد

UVA-B مــی باشــد.

گیــاه بادلیــا)butterfly bush( : گیاهــی گلــدار بومــی چیــن و ســایر مناطــق آســیایی، آفریقــا و آمریــکا مــی باشــد. ایــن گیــاه بــه علــت 
نکتــار عســلی شــیرین، قــادر بــه جــذب پروانــه هــا مــی باشــد و بوتــه پروانــه ای نیــز نامیــده مــی شــود. ایــن گیــاه تاثیــر بســزایی در 
محافظــت از پوســت و جلوگیــری از پیــری ناشــی از آفتــاب دارد. از ســایر اثــرات ایــن گیــاه مــی تــوان بــه خــواص آنتــی اکســیدان، 

جــوان ســازی )بــا محافظــت از رشــته هــای کالژن و االســتین( و ضدالتهــاب اشــاره کــرد.

Advanced anti-oxidant skin cellular DNA protectionSacred nature

Sacred nature

َسکِرد ِنیِچر
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Sacred nature night creamکرم شب سکردنیچر 

Sacred nature eye cream-gelکرم-ژل دورچشم سکرد نیچرSacred nature fluidفلویید سکرد نیچر

• مرطوب کننده و ویتامین رسان با پایه آب پرتقال ارگانیک، مناسب پوست نرمال تا مختلط
ــا داشــتن پــودر  ــده چربــی بیــش از حــد پوســت خصوصــا در T-zone ب ــده، کنتــرل کنن • مــات کنن

جــاذب چربــی
E و ویتامین Organic Buriti Oil ،آنتی اکسیدان و ضد پیری با داشتن عصاره گیاه بادلیا •

ــا و  ــک ه ــی بیوتی ــا آنت ــه ب ــان آکن ــل در درم ــال، مکم ــرم س ــول گ ــرم و فص ــوای گ ــده آل در آب و ه • ای
ایزوترتینوئیــن خوراکی)کوراکنــه، راکوتــان و...(

• ساختار سبک غیر جوش زا و فاقد چربی
ــن،  ــاک رس کائولی ــی )خ ــاذب چرب ــودر ج ــا، پ ــاه بادلی ــاره گی ــات: Organic Buriti Oil، عص ترکیب

ــرین ــردان و گلیس ــه آفتابگ ــن دان ــک، روغ ــال ارگانی ــکا، montmorillonite( ، آب پرتق ــودر می پ
روش مصرف: هر روز روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• مراقبت دور چشم ارگانیک با عمکرد سه گانه ضد چروک، رفع پف و تیرگی
• رفع تیرگی، کدری و پف دور چشم با داشتن کافئین و آب پرتقال ارگانیک

• کاهنده چین و چروک ناشی از دهیدراته شدن پوست با داشتن هیالورونیک اسید
ــا داشــتن  ــاب و... ب ــور آفت ــر ن ــده از پوســت ظریــف دور چشــم در براب ــی اکســیدان و محافظــت کنن • آنت

 Organic Buriti Oil ــا و ــاه بادلی ــاره گی عص
ترکیبات: Organic Buriti Oil، عصاره گیاه بادلیا، کافئین، هیالورونیک اسید، آب پرتقال ارگانیک و کره کاریته
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز ناحیه دور چشم با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

Sacred nature day creamکرم روزسکردنیچر 

E و ویتامین Organic Buriti Oil ،آنتی اکسیدان و ضد پیری با داشتن عصاره گیاه بادلیا •
• مرطوب کننده و ویتامین رسان با داشتن آب پرتقال ارگانیک

• محافظت کننده از پوست در برابر عوامل محیطی مانند نور آفتاب، سرما، باد، آلودگی و...
• تغذیه کننده و رفع خشکی بیش از حد پوست با داشتن کره کاریته و روغن گل آفتابگردان

• ساختار سبک با جذب سریع، مناسب انواع پوست به جز پوست چرب و جوش دار 
ــه،  ــک، کــره کاریت ــال ارگانی ــا، آب پرتق ــاه بادلی ــک گی ــات: Organic Buriti Oil، عصــاره ارگانی ترکیب

ویتامیــن E، روغــن دانــه آفتابگــردان و گلیســرین
روش مصرف: هر روز روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• تغذیه کننده عمقی و مرطوب کننده پوست با داشتن Organic Buriti Oil و عصاره گیاه بادلیا
• آبرسانی، بازسازی و ترمیم کننده با داشتن عصاره گیاه قاصدک

E و ویتامین Organic Buriti Oil ،آنتی اکسیدان و ضد پیری با داشتن عصاره گیاه بادلیا •
ــا و روغــن  ــه، روغــن جوجوب ــا داشــتن کــره کاریت ــع خشــکی بیــش از حــد پوســت ب ــده و رف ــه کنن • تغذی

ــون  زیت
ــاه بادلیــا، عصــاره گیــاه قاصــدک )Cotton thistle( ، آب پرتقــال  ــات: Organic Buriti Oil، عصــاره گی ترکیب

ارگانیــک، کــره کاریتــه، ویتامیــن E، روغــن جوجوبــا، روغــن زیتــون و گلیســرین
روش مصرف: هر شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود. 50ml50ml

50ml15ml
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Sacred nature lip stickاستیک لب سکرد نیچر

• تغذیه کننده عمقی و رطوبت رسان قوی برای رفع خشکی بیش از حد لب
• محافظــت کننــده و ترمیــم کننــده تــرک لــب هــای خشــک و آســیب دیــده، مناســب بــه عنــوان مکمــل در درمــان 

آکنــه بــا ایزوترتینوئیــن خوراکی)کوراکنــه، راکوتــان و...(
• سرشار از موم های خالص طبیعی و فوق مغذی برای تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست

• آنتــی اکســیدان و محافظــت کننــده از لــب در برابــر عوامــل مهاجــم محیطــی از جملــه نــور آفتــاب، آلودگــی هــوا، 
ســرما یــا بــاد شــدید و... 

ترکیبــات: Organic Buriti Oil، مــوم زنبــور عســل، امــگا 3 و 9، مــوم کارنوبــا، روغــن دانــه کرچــک، روغــن دانــه 
E آفتابگــردان و ویتامیــن

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز برای لب ها استفاده شود.
4ml

Sacred nature body oilروغن بدن سکرد نیچر

• روغنی فوق مغذی با ساختار ابریشمی برای آبرسانی عمقی و رفع خشکی مفرط پوست
• مناسب به عنوان روغن ماساژ، قابل استفاده برای بدن به طور اختصاصی وهمچنین صورت

ــو،  ــد زان ــوز مانن ــری مفــرط و مســتعد کرات ــه خشــکی و زب ــال ب ــرای نواحــی مســتعد اگزمــا، مبت • مناســب ب
Organic Buriti Oil ــتن ــا داش ــج و... ب آرن

E و ویتامین Organic Buriti Oil آنتی اکسیدان و ضد پیری با داشتن •
• روغنی سرشار از امگا 3،6و9 گیاهی برای تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست

E روغن جوجوبا، روغن دانه آفتابگردان و ویتامین ،Organic Buriti Oil :ترکیبات
روش مصــرف: روزانــه روی پوســت تمیــز بــدن ماســاژ داده تــا بــه طــور کامــل جــذب شــود. ایــن محصــول 

مــی توانــد بــرای پوســت صــورت بســیار خشــک نیــز اســتفاده شــود.
200ml
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Anti-oxidant, anti-polution & UV protection systemSkin defender

Skin defender

ضد آفتاب هوشمند و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل مهاجم محیطی و پیری زودرس
ترکیبات مهم خانواده ِاسکین دیِفندر:

™Smart vector UV: میکروکپســول هــای برگرفتــه از DNA دریایــی حــاوی ویتامیــن C,E. آزادســازی هوشــمند ایــن حامــل هــا پوســت 

را بــه طــور موثرتــری محافظــت کــرده و طــول عمــر ایــن ویتامیــن هــا را نیــز بــاال مــی بــرد. ویتامیــن هــا زمانــی در پوســت آزاد 
 UVB مــی شــوند کــه عوامــل مهاجــم محیطــی بــا پوســت برخــورد کننــد. ایــن کمپلکــس حــاوی فاکتورهــای حفاظتــی طبیعــی ضــد

مــی باشــد.
™Helioguard 365: لیپــوزوم هــای حــاوی اســید آمینــه هــای جلبــک قرمــز )Porphyra Umbilicalis( مــی باشــد کــه عــالوه بــر محافظــت 

در مقابــل UVA اثــر ضــد پیــری و تغذیــه کنندگــی نیــز بــرای پوســت دارد.
™Glycofilm: ســد فیزیکــی موثــر و مقــاوم از جنــس صمــغ بیوســاکارید بــا خاصیــت آنتــی پولوشــن و محافظــت کننــده از پوســت در 

برابــر عوامــل مهاجــم محیطــی از جملــه آلودگــی هــوا

ِاسکین دیِفنِدر
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 Glycofilm™ آنتــی اکســیدان و محافظــت کننــده از پوســت دســت ماننــد یــک دســتکش نامریــی بــا داشــتن •
E و ویتامیــن

Illipe butter رطوبت رسانی بادوام و عمقی با ساختار فوق مغذی به واسطه داشتن •
• ترمیم کننده، مناسب پوست دست خشک، ترک خورده و آسیب دیده

• ساختار سبک با جذب سریع که حس سنگینی یا چسبناک روی پوست ایجاد نمی کند
• خاصیت ضد پیری و جلوگیری از شل شدن و بروز چین و چروک در پوست دست

ترکیبات: Illipe butter، روغن جوجوبا، ™Glycofilm، ویتامین E و گلیسرین
روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیازروی پوست تمیز دستها استفاده شود.

• ضــد پیــری زودرس، تغذیــه کننــده عمقــی، آنتــی اکســیدان و محافظــت هوشــمندانه از پوســت در 
برابــر عوامــل محیطــی ماننــد نورآفتــاب)UVA-UVB(، آلودگــی هــوا و...

• خاصیت کالژن سازی برای رفع چین و چروک و اثر ضد پیری زودرس پوست
• مرطــوب کننــده بــادوام و عمقــی، تقویــت الیــه هیدرولیپیــدی پوســت بــا اثــر تقویــت شــده روغــن های 

B5 مغــذی گیاهــی، هیالورونیــک اســید و ویتامین
• سرشار از امگا 3 و 6 برای تغذیه و رطوبت رسانی به پوست

B5 و ویتامیــن Glycofilm™ ،Smart vector UV™ ، Helioguard 365™ :ترکیبــات
)Panthenol(، هیالورونیک اسید، لسیتین، روغن گل گاوزبان، اسکواالن و گلیسرین

روش مصرف: هرروز روی پوست تمیز صورت وگردن استفاده شود.

Skin defender hand creamکرم دست اسکین دیفندر
Skin defender creamکرم اسکین دیفندر

Essential Essential

75ml

50ml
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Deep nourishing, regenerating night recover systemRenight
بازسازی کننده، ضد چروک، آنتی اکسیدان و تغذیه کننده پوست طی شب 

ــت  ــرای دریاف ــن زمــان ب ــن هــا مــی باشــد و بهتری ــواع ویتامی ــی اکســیدان وان ــد مــواد مغــذی، آنت ــرد همــواره نیازمن پوســت هــر ف
وجــذب ایــن مــواد در طــی شــب و هنــگام اســتراحت مــی باشــد ودلیــل آن هــم فراینــد اتســاع عــروق وافزایــش نفوذپذیــری مویــرگ 
هــای پوســتی در هنــگام اســتراحت مــی باشــد. درواقــع بــرای داشــتن پوســت ســالم در طــول روز نیازمنــد رســیدگی و مراقبــت ویــژه 
ــری از  ــا بهــره گی ــورت زون، ب ــد کامف ــن محصــوالت در برن ــروش تری ــوان پرف ــه عن ــت ب از آن در شــب هســتیم. محصــوالت رینای
اکســیر مولتــی ویتامیــن، جــوان کننــده و بازســازی کننــده Superfruits، تمــام نیــاز هــای پوســت خســته و دهیدراتــه ناشــی از عوامــل 

اکســیدان روزمــره را برطــرف مــی کنــد.
ترکیبات مهم خانواده رینایت:

Goji berry oil: ایــن میــوه شــبیه زغــال اختــه مــی باشــد کــه بومــی مناطــق نیمــه گرمســیر چیــن در امتــداد هیمالیــا مــی باشــد، ایــن میوه 

بــه Superfruit شــهرت یافتــه زیــرا منبــع غنــی از انــواع ویتامیــن هــا خصوصــا A,C,E، مینــرال هــای مــورد نیــاز پوســت و ترکیبــات 
آنتــی اکســیدان قــوی مــی باشــد. ایــن میــوه انــرژی بخــش بــه واســطه داشــتن ویتامیــن C و از طریــق مهــار تیروزیناز)آنزیــم کلیــدی 
در تولیــد مالنیــن( ســبب روشــن شــدن پوســت شــده و بــا داشــتن ترکیبــات آنتــی اکســیدان طبیعــی از پوســت در برابــر عوامــل مهاجم 
محیطــی محافظــت مــی کنــد. از طــرف دیگــر بــا تقویــت ســاخت کالژن واالســتین در پوســت فرآینــد پیــری پوســت را کنــد مــی نمایــد.

Lycopene: لیکوپــن قــوی تریــن آنتــی اکســیدان از خانــواده کاروتــن هــا بــوده کــه در گوجــه فرنگــی، پاپایــا، گریــپ فــروت و هندوانــه 

بــه وفــور یافــت مــی شــود. لیکوپــن مــورد اســتفاده در محصــوالت رینایــت از گوجــه فرنگــی کــه غنــی تریــن منبــع لیکوپــن مــی باشــد، 
 E بــه دســت مــی آیــد. از خــواص ایــن ترکیــب خــارق العــاده مــی تــوان بــه اثــر آنتــی اکســیدان قــوی)100 برابــر بیشــتر از ویتامیــن
و 2 برابــر بیشــتر از بتاکاروتــن موجــود در هویــج(، خاصیــت ضدآفتــاب طبیعــی، محافظــت کننــده از DNA ســلولی، افزایــش دهنــده 

ســاخت کالژن و تقویــت اتصــاالت بیــن ســلولی بــرای افزایــش اســتحکام و کنــد کــردن فرآینــد پیــری پوســت اشــاره کــرد.

Renight

رینایت
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RENIGHT creamکرم رینایت
ــای  RENIGHT oilروغن رینایت  ــت ه ــرای پوس ــوی ب ــی ق ــیدانی و محافظت ــی اکس ــا اثرآنت ــت ب ــب از پوس ــت ش • مراقب

ــه از  ــن برگرفت ــتن Goji berry oil و لیکوپ ــطه داش ــه واس ــته ب ــده وخس ــیب دی ــه، آس دهیدرات
ــی ــه فرنگ ــت گوج پوس

• سرشار از امگا 3 و 6 با دارا بودن روغن های مغذی گیاهی
• رفع چین و چروک ناشی از دهیدراته بودن پوست به واسطه داشتن هیالورونیک اسید

• شــفاف کننــده، رفــع تیرگــی و کــدری پوســت بــا غنــی بــودن از انــواع ویتامیــن هــای مــورد 
نیــاز پوســت

• فاقد پارابن، روغن های معدنی، سیلیکون و رنگ های مصنوعی 
جوجوبــا،  روغــن  ماکادامیــا،  روغــن   ،Babassu oil لیکوپــن،   ،Goji berry oil ترکیبــات: 

هیالورونیــک اســید، ویتامیــن E، کــره کاریتــه و گلیســرین
روش مصرف: شب ها روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

• روغنی فوق مغذی با ساختار ابریشمی و سبک با جذب سریع
• مناسب برای پوست نرمال، خشک و خیلی خشک

• مرطوب کننده عمقی، بازسازی کننده، تغذیه کننده و آنتی اکسیدان
• مولتــی ویتامیــن، انــرژی بخــش و ترمیــم کننــده الیــه هــای پوســت طــی شــب بــا داشــتن Goji berry oil و 

روغــن ماکادامیــا
• احیــا کننــده بــا خاصیــت جــوان ســازی و ســفت کننــده پوســت، شــفاف کننــده و روشــن کننــده پوســت بــا 

داشــتن روغــن ســبوس برنــج
• فاقد پارابن، روغن های معدنی، سیلیکون و رنگ های مصنوعی

ترکیبات: Goji berry oil، روغن ماکادامیا، روغن کنجد، روغن جوجوبا و روغن سبوس برنج
روش مصــرف: هرشــب چنــد قطــره از روغــن مغــذی روی پوســت تمیــز صــورت وگــردن اســتفاده شــود. 
ــرم  ــل از ک ــول را قب ــن محص ــد ای ــی توانی ــتر، م ــی بیش ــر بخش ــرای اث ــورت زون: ب ــد کامف ــه برن )توصی

60mlرینایــت اســتفاده کنیــد.( 30ml
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Purifying rebalancing system

Natural remedies arnica cream کرم آرنیکا َنچرال ِرمدیز

Natural remedies aloe vera gelژل آلوئه وراَنچرال ِرمدیز

• کــرم بــدن ضــد درد و التیــام بخــش اسپاســم هــای عضالنــی حــاوی 10% عصــاره خالــص 
و ارگانیــک آرنیــکا

ــرای  ــات ب ــل نیکوتین ــوس و بنزی ــک( دارچین-اکالیپت ــای گرم)ترموژنی ــانس ه ــاوی اس • ح
ــع درد ــه موض ــانی ب ــون رس ــش خ افزای

• ایــده آل بــرای گرفتگــی هــای عضالنــی در اثــر نحــوه نشســتن نادرســت، مســافرت هــای 
طوالنــی، هــوای بســیار ســرد، ورزش هــای ســنگین، اســترس هــای مختلــف و...

• رفع کبودی و خون مردگی زیر پوستی با به گردش انداختن جریان خون
ترکیبــات: 10% عصــاره ارگانیــک آرنیــکا، دارچیــن، اکالیپتــوس، نعنــا، بنزیــل نیکوتینــات، 

روغــن بــادام شــیرین و کــره کاریتــه
ــز  ــت تمی ــی روی پوس ــورت موضع ــه ص ــاز ب ــات موردنی ــه دفع ــه ب ــرف: روزان روش مص

ــود. ــاژ داده ش ــدن ماس ب
ــرای تســکین بخشــیدن  ــه موضــع ب ــان خــون ب ــر افزایــش جری ــه: ممکــن اســت در اث )توج

ــا ســوزش کمــی ایجــاد شــود کــه کامــال طبیعــی اســت.( درد، احســاس قرمــزی ی

• ژل برگرفته از برگ آلوئه ورا حاوی 95 درصد عصاره خالص و ارگانیک آلوئه ورا 
• آبرسان، التیام بخش و محافظت کننده از پوست

• ضدالتهاب، کاهش دهنده قرمزی و تحریک پوست ناشی از آفتاب سوختگی، اپیالسیون، shave و...
• قابــل اســتفاده بــه عنــوان ژل ســوتینگ بعــد از اعمــال درماتولوژیــک پوســت ماننــد لیزرتراپــی، پیلینــگ، 

ــژن و... میکــرودرم ابری
• مناسب برای انواع پوست خصوصا پوست های چرب و حساس 

ترکیبات: 95% عصاره ارگانیک آلوئه ورا و روغن آرگان
روش مصرف: روزانه به دفعات موردنیاز روی پوست تمیز صورت وبدن استفاده شود

150ml 100ml

Natural remediesNatural remedies

Natural soothing, analgesic systemNatural soothing, analgesic system  Natural remedies  Natural remedies 
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Safe, hygiene, pleasurable epilation Soft sense

Soft sense

التیام بخشی، آبرسانی و به تعویق انداختن رشد موهای زاید بعد از لیزر و اپیالسیون
Bromelain: عصــاره برومالئیــن مجموعــه ای از آنزیــم هــای پروتئولیتیــک اســت کــه از آنانــاس گرفتــه مــی شــود، دارای اثــر الیــه 

بــرداری مالیــم بــه همــراه خاصیــت بازســازی کننــده و ضدعفونــی کننــده مــی باشــد و بــه ایــن ترتیــب از بــروز تیرگــی و حالــت دانــه 
مرغــی در پوســت بعــد از اپیالســیون یــا shave جلوگیــری مــی کنــد. ازاثــرات دیگــر ایــن عصــاره مــی تــوان بــه اثــر ضــد التهــاب و 
ضــد قرمــزی آن اشــاره کــرد. برومالئیــن هــم چنیــن بــا از بیــن بــردن ســلول هــای مــرده پوســت توســط الیــه بــرداری شــیمیایی، 

باعــث افزایــش تنفــس ســلولی، روشــن شــدن، شــاداب شــدن و همچنیــن بســتن منافــذ بــاز پوســت مــی شــود.
 Soft sense gel ژل سافت سنس

• ژل چند منظوره مناسب بین جلسات اپیالسیون یا افزایش دهنده اثر لیزرتراپی برای رفع موهای زاید 
• به تعویق انداختن رشد تار مو و طوالنی کردن فواصل اپیالسیون با داشتن Gymnemic acid گیاهی

• التیام بخش، ضدالتهاب و آبرسان با داشتن ترکیبات قندی برگرفته از عصاره گیاه پنبه
• روشن کننده و رفع تیرگی نواحی حساس و تیره شده در اثر اپیالسیون با داشتن برومالئین برگرفته از آناناس

• رفع حالت دانه مرغی، جلوگیری از بروز جوش های زیر پوستی و ایجاد فولیکولیت )برگشتن مو به داخل پوست(
• جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست در اثر اپیالسیون

• مناسب به عنوان افتر شیو برای ایجاد حس نرمی و لطافت در پوست، رطوبت رسانی و کند کردن رشد موها
ترکیبات: Gymnema sylvestre، برومالئین، عصاره گیاه پنبه و روغن سبوس برنج

روش مصــرف: مقــدار مناســبی از ژل را روی نواحــی مــورد نظــر پــس از اپیالســیون یــا shave قــرار دهیــد. ایــن عمــل هــر روز بــه 
مــدت یــک هفتــه تکــرار شــود. جهــت حفــظ اثــر ایــن محصــول دو تــا ســه بــار در هفتــه در نواحــی مــورد نظــر اســتفاده شــود.

سافت ِسنس

ــاه بــه علــت داشــتن جیمنِمیــک اســید و  ــا بومــی هنــد و آفریقــا مــی باشــد. عصــاره بــرگ ایــن گی ــاه جیمِنم گی
ُفرمیــک اســید )جوهــر مورچــه( ســبب مهــار رشــد موهــای زایــد شــده، از طــرف دیگــر حــس نرمــی و لطافــت در 
پوســت بعــد از اپیالســیون یــا Shave بــه وجــود مــی آورد. عــالوه بــر بــه تعویــق انداختــن رشــد مــو، عصــاره 
ایــن گیــاه مــی توانــد ضخامــت موهــا را کاهــش دهــد. مکانیســم اثــر: ســرعت رشــد مــو وضخامــت مــو بــه فعالیت 
فولیکــول هــای مــو بســتگی دارد. جیمنیــک اســید بــا مهــار کــردن فعالیــت فولیکــول هــای مــو باعــث کنــد شــدن 
رشــد موهــای زائــد وبــا کاهــش تکثیرکراتینوســیت هــا باعــث کــم شــدن ضخامــت تارهــای مــو مــی شــود. از 
طــرف دیگــر ایــن گیــاه بــا مهــار آنزیــم فســفودی اســتراز ســبب افزایــش میــزان cAMP شــده و در نهایــت ایــن 

رونــد ســبب مهــار رشــد مــو مــی شــود.

100ml
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خانواده تخصصی مراقبت ازآفتاب با اثرات ضد پیری
ترکیبات مهم خانواده سان سول:

گیــالسAcerola : بومــی مناطــق غــرب هنــد، شــمال آمریــکای جنوبــی و آمریــکای التیــن بــوده، میــوه آن قرمــز و شــفاف بــا دانــه هــای 
ریــز مــی باشــد. ایــن گیــالس غنــی از انــواع ویتامیــن هــا خصوصــا ویتامیــن C و B5، کلســیم، آهــن، AHA)مالیــک اســید( بــوده و بــه 
ایــن ترتیــب مــی توانــد ســبب روشــن شــدن پوســت، جــوان ســازی بــا تقویــت ســاخت کالژن و االســتین، رطوبــت رســانی و تامیــن 

امــالح مــورد نیــاز پوســت خســته و تحــت اســترس شــود.
جلبــک قهــوه ای المیناریــا)Laminaria ochroleuca( : معــروف بــه خــزه طالیــی )Golden seaweed(، کــه در ســواحل و آب هــای نواحــی 
خاصــی در اروپــا، کانــادا و آمریــکای التیــن یافــت مــی شــود. ایــن جلبــک غنــی از اســترول هــای طبیعــی بــوده و از اثــرات آن 
مــی تــوان بــه اثــر آنتــی اکســیدان قــوی، محافظــت از کالژن و االســتین، کاهــش دهنــده چیــن و چــروک، رطوبــت رســانی، تقویــت 
ســد دفاعــی پوســت، اثــر ضدالتهــاب قــوی )از طریــق کاهــش ســایتوکاین هــا و پروســتاگلندین هــا( و جلوگیــری از آفتــاب ســوختگی 
اشــاره کــرد. بــه علــت اینکــه، ایــن جلبــک در ســطح آب رویــش دارد و در معــرض تابــش شــدید آفتــاب قــرار دارد، از ایــن رو سیســتم 

دفاعــی خــود را علیــه آفتــاب تقویــت نمــوده و دارای اثــر ضــد UVA-UVB مــی باشــد.

سان سول

Sun soul

Anti-aging sun care systemSun soul
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روغن برنزاژ سان سول  کرم ضدآفتاب صورت و بدن سان سول 
SUN SOUL cream SPF 50+)face & body(

SUN SOUL oil SPF6

شیر ضدآفتاب کودک سان سولکرم ضدآفتاب صورت سان سول  SUN SOUL cream SPF 30SUN SOUL kids milk SPF50+

• محافظت فوق العاده از پوست صورت در برابر UVA-B و آنتی اکسیدان، مناسب برای انواع پوست 
• خاصیــت ضــد پیــری و محافظــت از DNA ســلولی و کمــک بــه ترمیــم ســلولی بــا تقویت ســاخت کالژن واالســتین 

Biomimetic peptide و Acerola در پوســت به واســطه داشــتن عصــاره گیــالس
UVA-B حاوی فیلترهای پایدار ضدآفتاب با اثر محافظت کنندگی در محدوده طیف وسیع •

• فرموالسیون هایپوآلرژن، فاقد ترکیبات نانو و فاقد فیلتر شیمیایی اُکتوکرایلن
• مقاوم در برابر تعریق و شست و شوی با داشتن فرموالسیون Water-resistant )ضد آفتاب(

ترکیبــات: عصــاره گیــالس Acerola، فیلترهــای ضدآفتــاب پایــدار در برابــر نــور، Biomimetic peptide، روغــن بــادام 
شــیرین، آلوئــه ورا، پــودر جــاذب چربی)نشاســته گندم-تاپیــوکا( و گلیســرین 

روش مصرف: نیم ساعت قبل از قرار گیری در معرض تابش آفتاب روی پوست تمیز صورت استفاده شود.

• اسپری صورت و بدن محافظت کننده از پوست کودکان در برابر آفتاب
UVA-UVB حاوی تعداد کم فیلترهای ضد آفتاب با پوشش وسیع طیف •

• فرموالســیون مقــاوم در برابــر تعریــق و شســت وشــو، فاقــد عطــر و مــواد آلــرژی زا، مناســب بــرای پوســت 
حســاس و ظریــف کــودکان

• تغذیه کننده و مرطوب کننده پوست با داشتن کره کاریته و روغن بادام شیرین
• ســاختار ســبک بــا جــذب ســریع و پخــش بســیار آســان روی پوســت، بــدون ایجــاد حــس چســبندگی یا ســنگینی 

پوست روی 
• جلوگیری از تحریک و التهاب پوست و التیام بخش پوست حساس کودکان با داشتن آلوئه ورا

ترکیبات: آلوئه ورا، فیلترهای ضدآفتاب، روغن بادام شیرین، کره کاریته و گلیسرین 
روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض تابــش آفتــاب روی پوســت تمیــز صــورت و بــدن 

اســتفاده شــود.

• محافظت فوق العاده از پوست صورت و بدن در برابر UVA-B و آنتی اکسیدان، مناسب برای انواع پوست 
• خاصیــت ضــد پیــری و محافظــت از DNA ســلولی و کمــک بــه ترمیــم ســلولی بــا تقویــت ســاخت کالژن واالســتین در 

Biomimetic peptide و Acerola پوســت بــه واســطه داشــتن عصــاره گیــالس
UVA-B حاوی فیلترهای پایدار ضدآفتاب با اثر محافظت کنندگی در محدوده طیف وسیع •

• فرموالسیون هایپوآلرژن، فاقد ترکیبات نانو و فاقد فیلتر شیمیایی اُکتوکرایلن
• مقاوم در برابر تعریق و شست و شو با داشتن فرموالسیون Water-resistant )ضد آب(

ــات: عصــاره گیــالس Acerola، فیلترهــای ضدآفتــاب پایــدار در برابــر نــور، Biomimetic peptide، روغــن بــادام  ترکیب
شــیرین، آلوئــه ورا، کــره کاریتــه، پــودر جــاذب چربی)نشاســته گندم-تاپیــوکا( و گلیســرین

روش مصرف: نیم ساعت قبل از قرار گیری در معرض تابش آفتاب روی پوست تمیز صورت و بدن استفاده شود.

•  برنزه کردن پوست با آفتاب یا سوالریوم، همراه با خاصیت آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست
• ایجاد رنگ یکنواخت بادوام و خوشرنگ متمایل به قهوه ای

• خاصیت ضدپیری و جلوگیری از ایجاد چین و چروک و لک در پوست با داشتن عصاره جلبک قهوه ای المیناریا
• اثر ضدالتهاب، ضد تحریک وقرمزی، جلوگیری از آفتاب سوختگی

• نرم کننده، رطوبت رسانی و تغذیه پوست، سرشار از روغن های مغذی و ویتامین های ضروری پوست
ترکیبــات: عصــاره جلبــک قهــوه ای المیناریــا)Laminaria ochroleuca( ، روغــن هســته هلــو، روغــن بادام شــیرین، روغن 

دانــه آفتابگــردان، فــرم پایــدار ویتامیــن Tocopheryl acetate( E(، ویتامیــنA )Retinyl palmitate( و فیلترهای ضدآفتاب
روش مصرف: قبل و همزمان با آفتاب گرفتن روغن را روی کل بدن اسپری کنید.

Essential Sun soul

60ml

150ml

200ml150ml

6667



مراقبت تخصصی ازپوست آقایان )پاکسازی، انرژی بخش و رطوبت رسان(
بــا در نظــر گرفتــن تفــاوت هــای ســاختاری بیــن پوســت آقایــان و بانــوان و نیازمنــدی هــای ویــژه پوســت آقایــان، محصــوالت ویــژه ای 
جهــت تنظیــم ترشــح چربــي و مقابلــه بــا اثــرات مضــر عوامــل محیطــی بــرای پوســت آقایــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. توجــه به پوســت 

آقایــان از دو جنبــه بســیار حائــز اهمیــت اســت:
چربــی پوســت آقایــان: بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه چربــی پوســت آقایــان از بانــوان بیشــتر اســت، بنابرایــن اســتفاده از پــاک کننــده هــای 
عمقــی، بــرای ســالمت و بهداشــت پوســت ضــروری اســت و ســبب جلوگیــری از بــروز ناراحتــی هــای پوســتی ماننــد آکنــه، موهــای زیــر 

پوســتی و... خواهــد شــد و در نتیجــه ظاهرپوســت را زیبــا مــی ســازد.
ضخامــت پوســت آقایــان: پوســت آقایــان نســبت بــه پوســت بانــوان ضخیــم تــر اســت و دارای مقادیــر بیشــتری از کالژن و االســتین 
مــی باشــد. امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه آقایــان نســبت بــه بانــوان پوســت حســاس تــری نیــز دارنــد کــه ایــن امــر بــه خاطــر 
فرســایش روزانــه در ســطح پوســت مــی باشــد. آقایــان بــه علــت شــرایط کار خــود، در معــرض شــرایط محیطــی مختلفــی قــرار دارنــد 
کــه باعــث ایجــاد ضایعــات و عوارضــی در پوســت آنهــا مــی شــود. عــالوه بــر ایــن بیشــتر آقایــان بــه طــور مکــرر صورتشــان را 
اصــالح مــی کننــد کــه ایــن امــر نیــز بــه مــرور زمــان  باعــث آســیب پوســت مــی گــردد. اصــالح مــداوم باعــث تجزیــه الیــه هیدرولیپیدی 
در ســطح پوســت مــی گــردد و خاصیــت حفاظتــی آن را کاهــش مــی دهــد درنتیجــه حفاظــت و مرطــوب کــردن پوســت پــس از اصــالح، 

روشــی موثــر بــرای مراقبــت از پوســت مــی باشــد.
ترکیب مهم خانواده َمن ِاسپیس:

گیــاه ِتفروزیــا)Tephrosia Purpurea( : فالونوئیــد و lanceolarin B  ایــن گیــاه ســبب اثــر ترمیــم کننــده، محافظــت کننــده و آنتی اکســیدان 
ــد عملکــرد ــا تقلی ــاه ب ــد. از طــرف دیگــر اکســیر انــرژی بخــش ایــن گی  مــی شــود و از آســیب پوســت طــی shave جلوگیــری مــی کن

ــر مخــرب  ــان شــده و از تاثی ــع خســتگی پوســت آقای ــام بخشــی و رف ــرژی بخــش(، ســبب التی ــدن )ان ــن هــای طبیعــی ب  بتا-اندورفی
عوامــل محیطــی بــر پوســت جلوگیــری مــی کنــد. تفروزیــا نیــز مــی توانــد ســبب کنتــرل چربــی بیــش از حــد پوســت و بســتن منافــذ 

بــاز پوســت شــود و دارای اثــرات آنتــی باکتریــال و ضدالتهــاب قــوی نیــز مــی باشــد.

High performance energizing men careMan space

Man space

َمن ِاسپیس
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• افتــر شــیو تخصصــی بــا خاصیــت آبرســانی بــادوام و التیــام بخــش پوســت آســیب دیــده یــا تحریک شــده در 
Shave اثــر

• جلوگیری از قرمزی، تحریک و هرگونه التهاب پوستی با داشتن عصاره جو دوسر 
• شاداب کننده، انرژی بخش و رفع خستگی پوست با داشتن عصاره گیاه تِفروزیا 

)Tephrosia Purpurea(
• فرموالسیون هایپوآلرژن و غیر جوش زا

• ساختار سبک با جذب سریع و عدم ایجاد حس سنگینی چربی روی پوست
ترکیبات: گیاه تفروزیا، روغن زیتون و جو دوسر

روش مصرف: روزانه یا پس از اصالح روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

man space hydra performerامولسیون آبرسان َمن ِاسِپیس

• شوینده سر و بدن اختصاصی آقایان با اثر احیا کننده و رطوبت رسانی ایده آل
ــتن  ــا داش ــدن ب ــت ب ــازی پوس ــوان س ــت و ج ــتگی پوس ــدری و خس ــع ک ــده، رف ــاداب کنن ــش، ش ــرژی بخ • ان

)Tephrosia Purpurea(عصــاره گیــاه تِفروزیــا
• پاک کننده ای مالیم بدون تحریک پوست سر و بدن، مناسب انواع مو و پوست

• جلوگیری از ریزش مو و محرک رشد فولیکول مو با تامین انرژی برای پیاز مو
ترکیبات: گیاه تفروزیا، روغن زیتون و پروتئین بادام شیرین

روش مصرف: روزانه یا یک روز در میان برای شست و شوی سر و بدن استفاده شود.

            man space shower performerشامپو سر وبدن َمن ِاسِپیس

• محصولــی جهــت اصــالح پوســت آقایــان بــا ســاختار کرمــی ســبک، بــدون ایجــاد حــس خشــکی، کشــش و 
shave ــد از ــی بع ناراحت

گیــاه  عصــاره  داشــتن  بــا  پوســت  از  کننــده  محافظــت  و  بخــش  انــرژی  رســان،  رطوبــت   •
زیتــون روغــن  از  برگرفتــه  دســین  پلــی  و   )Tephrosia Purpurea(تِفروزیــا

• التیام بخش و خنک کننده پوست با داشتن آالنتوئین گیاهی و اسانس نعنا
ترکیبات: گیاه تفروزیا، آالنتوئین، روغن زیتون و اسانس نعنا

روش مصــرف: هنــگام shave، مقــداری از کــرم را روی پوســت مرطــوب ماســاژ داده، ســپس اصــالح را انجــام 
داده و آبکشــی شــود.

Man space

150ml

200ml

50ml

Man space

           man space shave performerکرم اصالح َمن ِاسِپیس
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