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ُکلد کرم )پوست خشک و حساس(

پن کلد کرم

 پوست خشک و
حساس

 تغذیه کننده عمقی، نرم کننده و
 رطوبت رسان بادوام پوست

لوسیون بدن کلد کرم

کرم کلد کرم

کرم دست کلد کرم

کرم لب کلد کرم

تریکسرا +)پوست خشک حساس و ملتهب(
ژل شوینده تریکسرا+

پوست خشک و ملتهب
ضد التهاب، کاهش خارش، رفع خشکی و 

قرمزی پوست کرم تریکسرا+

ِزراکالم AD )پوست خیلی خشک و آتوپیک(

AD پوست خشک و آتوپیککرم زراکالم
ضد التهاب قوی، التیام بخش و رفع 

خارش شدید و رفع عالئم اگزما

آِکرات )پوست خیلی خشک، زبر و مستعد کراتوز(

مرطوب کننده نواحی بسیار خشک و زبرپوست خشک و زبرکرم بدن آکرات

آنتی ُرژ )ضد قرمزی  پوست( 

SPF 20 پوست حساس و امولسیون روز آنتی ُرژ
مستعد قرمزی

مرطوب کننده و ضد آفتاب)پوشاننده(

درمان قرمزی های موضعی شدیدکنسانتره آنتی ُرژ قوی

مراقبت های اولیه و بهداشت

 کنترل خارش، قرمزی و التهابانواع پوستاسپری آب

پاک کننده مغذی صورت و چشم پوست خشک شیر پاک کن مالیم

چشم پاک کن مالیم
انواع پوست

پاک سازی ایده آل آرایش چشم

 رطوبت رسان، رفع التهاب، پف و تیرگیکرم دور چشم سوتینگ

تونر کلینانس َمت
پوست چرب

لوسیون پاک کننده عمقی و ضد براقی

شوینده فاقد صابون با اثر کنترل چربیژل شوینده کلینانس
شوینده غیر صابونی پوست ملتهب و آتوپیپوست خشکژل شوینده تریکسرا+

آبرسان

رطوبت رسان و التیام بخشانواع پوستاسپری آب

پوست خشکهیدرانس اُپتیمال ریچ
آب رسان سطحی و عمقی با دوام طوالنی پوست نرمالهیدرانس اُپتیمال لژر

پوست چربکرم کلینانس هیدرا

 رطوبت رسان، رفع التهاب، پف و تیرگیانواع پوستکرم دور چشم سوتینگ

ترمیم کننده

پوست خشککرم سیکالفیت
ترمیم کننده و آنتی باکتریال پوست چربامولسیون سیکالفیت
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کلینانس )پوست چرب و مستعد آکنه(

ژل شوینده کلینانس

پوست چرب

شوینده فاقد صابون با اثر کنترل چربی

لوسیون پاک کننده عمقی و ضد براقیتونر کلینانس َمت

درمان جوش های سر سیاه وسر سفیدامولسیون کلینانس اکسپرت

درمان آکنه های التهابی و مقاوم به درمانکرم تری اکنیل

آب رسان سطحی و عمقی با دوام طوالنیکرم کلینانس هیدرا

امولسیون ضد آفتاب کلینانس
SPF30

ضد آفتاب با خاصیت کنترل چربی، 
ضد التهاب و انتی باکتریال

ایستیال )چروک های متوسط و روشن کننده(

پیشگیری ودرمان چروک های خفیف تا انواع پوستدور چشم و لب ایستیال
متوسط و روشن کننده پوست پوست خشککرم ایستیال

الواژ)چروک های عمیق و ضد افتادگی(

ضد چروک، ضد پف و ضد تیرگیانواع پوستدور چشم الواژ

درمان چروک های عمیق و ضد افتادگیپوست خشککرم الواژ

فیلر و ژل پرکننده چروک های عمیقانواع پوستکنسانتره الواژ

سرناژ ) )لیفتینگ و ضد چروک قوی(

سرم سرناژ

ضد چروک، ضد افتادگی و لیفتینگ قویپوست خشک بالغ
با خاصیت بازگرداندن فرم اولیه چهره

کرم شب سرناژ

کرم روز سرناژ

کوِورانس )پوشاننده آرایشی درمانی(

SPF15 کرم پودر مایع کوورانس
انواع پوست

پوشاننده عالی، روشن کننده و ضد آفتاب

پوشاننده، مات کننده و ضد آفتابپودر موزاییکی کوورانس

مراقبت در برابر آفتاب

SPF50+ کرم ضد آفتاب
پوست خشک

ضد آفتاب با خاصیت آنتی اکسیدان و تنها 
ضد آفتاب دارای مجوز برای تمدید 4ساعته 

توسط متخصصین پوست

SPF50+ کرم ضد آفتاب رنگی

SPF50+ امولسیون ضد آفتاب
پوست نرمال، 
مختلط تا چرب

امولسیون ضد آفتاب رنگی 
SPF50+

امولسیون ضد آفتاب کلینانس 
SPF30

پوست چرب و 
مستعد جوش

SPF50+ پوست حساسشیر ضد آفتاب کودک

SPF50 انواع پوستپودر فشرده مینرال

product at a glance
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HISTORY

تاریخچه غنی َاون
روستایی  از  غنی،  تاریخچه  این 
پارک قلب  از  و  فرانسه  در جـنوب 
Haut-Languedoc  آغاز شده است.

حال  در  َاون  چشمه  آب  خواص 
حاضر به طور گسترده ای شناخته 
شده و منجر به پدید آمدن نام تجاری 

Eau Thermale Avène شده است.

“On a cosmic scale, liquid water is rather than gold. For life it is infinitely more valuable”
 Hubert Reeves

7تاریخچه َاون6 Avène history
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از بهبود  َاون پس  کشف خواص درمانی آب 
با   Marquis Rocozel اسب  پوستی  بیماری 

وارد شدن به چشمه آب َاون

 "Public Interest" لقب  شناختن  رسمیت  به 
برای چشمه آب َاون توسط دولت فرانسه

تایید اثرات درمانی آب َاون توسط 
درماتولوژیست ها

تولید محصوالت مراقبت از پوست بر پایه آب 
Eau Thermale Avène َاون با نام تجاری برند

واقعه آتش سوزی  شهرشیکاگو و استفاده از آب 
پوستی  التهابات  رفع  و  بخشی  التیام  برای  َاون 

مصدومان حادثه

ظرفیت  با  َاون  درمانی  آب  مرکز  توسعه 
پذیرش 4000 بیمار

اولین آب درمانی در منطقه َاون توسط آب 
 Sainte-Odile چشمه

توسط  َاون   درمانی  آب  مرکز  خریداری 
 Pierre Fabre کمپانی داروسازی فرانسوی

1736
1874

18261989

18712005

17431975
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بررسی  و  کنترل  البراتوارهای  گسترش 
برای نظارت بر خلوص و کیفیت آب

کشف منشا بیولوژیک آب َاون با یافتن ماده موثر 
ضد التهاب، التیام بخش و تقویت کننده سد دفاعی 
نام  به  دریایی  میکروپالنکتون  نوعی  از  پوست، 

Aqua dolomiae

به کارگیری ترکیب انحصاری ®Diolenyl به عنوان پیش داروی 
فعال در سری محصوالت جدید ضد آکنه جهت هدف قرار دادن 

باکتری P.acnes بدون تاثیر بر فلور نرمال پوست

 D.E.F.I®استریل انحصاری  بندی  بسته  ثبت 
نام  موفقیت  سال   20 جشن  برگزاری  و 

Eau Thermale Avène تجاری

2007

2013

2014

2010 2020ANS

1990-2010

D'AUTHENTICITÉ

چشمه آب َاون:
این چشمه درمانی در منطقه ای کامال محافظت شده، در قلب پارک Haut-Languedoc قرار دارد که 
کلیه فعالیت های انسانی که منجر به آلودگی محیط زیست می شود در این ناحیه کنترل می شود.
آب باران در یک سفر 50 ساله آرام و طوالنی از کوههای Cévennes به اعماق زمین و با عبور از 
البه الی سنگ های دولومیت، از انواع امالح معدنی نایاب و ارزشمند غنی شده و این آِب درمانی 

ویژه در نهایت بدون ناخالصی از محل سرچشمه بیرون می آید. 
البراتوارهای پیرفبر متعهد در حفظ ثبات و پایداری ترکیبات ارزشمند آب َاون:

در راستای تحقق این امر و برای دستیابی به آبی خالص و بدون تغییر، یک ارتباط مستقیم بین 
َاون در مکانی کامال استریل پر  چشمه و البراتوار تولید برقرار شده و اسپری های آب 
می شوند. بسته بندی اسپری ها نفوذناپذیر بوده و درب آن کامال پلمپ شده است تا از ورود 

هرگونه آلودگی و باکتری به داخل آن جلوگیری به عمل آید. 
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مرکز هیدروتراپی َاون، تجربه درمانی خاص در اختیار همگان
ارائه  اکتبر، آماده  تا اواخر  از ماه آوریل  این مرکز در جنوب فرانسه واقع شده و هر ساله 
خدمات درمانی جهت انواع مشکالت پوستی از جمله پسوریازیس، درماتیت آتوپیک، درماتیت 

سبورئیک، ایکتیوز و... می باشد.

آب َاون با منشا مینرال و بیولوژیک:
 ،UPMC/CNRS پس از 12 سال تحقیق و پژوهش البراتوارهای پیرفبر با کمک مراکز تحقیقاتی
یک راز نهفته در دل چشمه آب َاون کشف شد، این راز جنبه بیولوژیک آب می باشد که مهر 
تاییدی است بر خواص بی همتای این آِب درمانی. خواص درمانی آب َاون از دو جنبه حائز 

اهمیت می باشد: منشا مینرال و منشا بیولوژیک
منشا مینرال:

.امالح معدنی با میزان بهینه 266mg/l برای رطوبت رسانی به پوست
ها  سلول  تمایز  در  تعادل  برقراری  جهت   )ca/mg=2( منیزیم  به  کلسیم  آل  ایده  .نسبت 
خصوصا کراتینوسیت ها و اثربخشی ایده آل در کنترل عالیم پسوریازیس و درماتیت آتوپیک

.غنی از سیلیکات ها 10.6mg/l جهت نرمی و تامین رطوبت پوست
.طیف وسیعی از عناصر پایه )زینک، سلنیوم، مس، لیتیم، منگنز، استرونتیوم و...( جهت 

بهبود متابولیسم سلول های پوست
.pH خنثی سازگار با پوست

از  برگرفته   )…,LPS, amino acid, sugar(موثر مواد  از  آب  بودن  غنی  بیولوژیک:  منشا 
میکروپالنکتونی بسیار حساس به نام آکوا دولومیا)Aqua dolomiae(  که فقط در اعماق آب های 
خالص و در مجاورت سنگ های دولومیت یافت می شود. مهمترین علت اثرات التیام بخش، ضد 
خارش، ضد التهاب و تقویت کننده سیستم ایمنی پوست آب َاون، به واسطه مواد موثر برگرفته از این 

میکروپالنکتون می باشد. فرآیند 12 ساله کشف میکروپالنکتون و استخراج مواد موثر از آن:

CONFIRMATION
Presence of a microflora

CHARACTERIZATION
Discovery of the uniqueness of Aqua dolomiae

PHARMACOLOGICAL TESTING
Different fractions of Aqua dolomiae

2001 2002-04 2005-10
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اسپری آب َاون
التیام بخش و ضد التهاب

Avène Thermal Spring Water

اسپری آب َاون 14

وپا
 ار

صول شماره یک داروخانه های
مح

پیشرو در بازار اروپا
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... بعد از عمل های جراحی ...

... بعد از پاک سازی ...

... ادرار سوختگی نوزادان ...

... خارش ... ... قرمزی پوست صورت ...

... بعد از اصالح ...

... بعداز اپیالسیون ... ... آفتاب سوختگی ...... التهاب های پوستی ...

... بعد از ورزش ... ... هنگام سفر ...

 Avène thermal spring water spray .......................................................اسپری آب َاون
.یک محصول منحصر به فرد با خاصیت التیام بخش و ضد التهاب

.تقویت کننده سیستم دفاعی پوست و کمک به ترمیم زخم
.میزان امالح بهینه جهت رطوبت رسانی به پوست

.کنترل خارش و التیام بخش قرمزی و هرگونه تحریک پوستی
.بسته بندی پلمپ شده در محیط کامال استریل و بسیار ایمن

برابر  در  پوست  های  سلول  از  محافظت  و  اکسیدان  .آنتی 
رادیکال های آزاد

.شاداب کننده، آرامش بخش و نرم کننده پوست
مصارف پزشکی:

انواع  کراتوز،  ایکتیوز،  پسوریازیس،  آتوپیک،  درماتیت  اگزما، 
بیماری های قرمزی از جمله اریتروز، کوپروز و رزاسه، بعد از 
تمام اعمال درماتولوژیک پوستی مانند لیزر، پیلینگ، میکرودرم 

َابِریژن، کاشت مو و...
مصارف غیرپزشکی:

 بعد از اصالح و اپیالسیون، تثبیت آرایش، بعد از ورزش، حین 
سفر، انواع سوختگی از جمله آفتاب سوختگی، سوختگی پای نوزاد و...

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی موضع موردنظر اسپری شود.
 قبل از مصرف تکان ندهید.

50ml 150ml 300ml



مراقبت و بهداشت پوست صورت و چشم حساس
پاکسازی و التیام بخش پوست حساس

Cleansing & Soothing Sensitive Skin Care

19مراقبت و بهداشت پوست صورت و چشم حساس18 cleansing & soothing sensitive skin care
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 Gentle milk cleanser...........................................شیرپاک کن مالیم
از  پوست  کردن  تمیز  برای  ابریشمی  ساختار  با  مغذی  کننده  .پاک 

آلودگی ها و مواد آرایشی
.مناسب پوست نرمال، خشک و خیلی خشک صورت، دورچشم و گردن

.آبرسانی ایده آل با اثر ضد چروک با داشتن هیالورونیک اسید
.تامین امالح مورد نیاز پوست جهت شفافیت و شادابی با داشتن آب َاون

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست با داشتن ویتامین.
 Vit Eترکیبات: 59% آب َاون، هیالورونیک اسید و

روش مصرف: روزی یک تا دو بار، برای پاک سازی، به پوست ماساژ 
داده سپس آبکشی کنید.

 Gentle eye make-up remover.............پاک کننده مالیم آرایش چشم
و  محصول  ژلی   ساختار  علت  به  چشم  آرایش  آل  ایده  سازی  .پاک 

جلوگیری از بروز چروک در ناحیه دور چشم
.مناسب چشم های حساس و استفاده کنندگان لنز با داشتن pH  خنثی 

و شبیه اشک چشم 
.ساختار فاقد چربی مناسب برای افراد مستعد میلیا)دانه های ریز چربی(

بودن پوست  از دهیدراته  ناشی  آبرسان و رفع کدری  کننده،  .شفاف 
اطراف چشم با داشتن آب َاون

ترکیبات: 93% آب َاون، سوربیتول و عوامل پاک کننده فوق مالیم 
روش مصرف: روزی یک تا دو بار با پد آغشته به ژل چشم ها و مژه ها 

را به آرامی پاک کنید.

Soothing eye contour cream.................... کرم التیام بخش دور چشم
یا  تیرگی  و  پف  التهاب،  سوزش،  قرمزی،  دارای  حساس،  های  چشم  دور  برای  .مناسب 

احساس خشکی و کشیدگی
بیزابولول  آلفا  داشتن  با  پوست  قرمزی  و  التهاب  رفع  و  بخش  .التیام 

برگرفته از عصاره بابونه
داشتن  با  سطحی  های  چروک  رفع  و  پیشگیری  کننده،  .مرطوب 

هیالورونیک اسید
به  از جمله حساسیت  ناحیه دور چشم  انواع حساسیت های  .مناسب 

لنز، مواد آرایشی، فصلی و...
و  داشتن دکستران سولفات  با  تیرگی دور چشم  و  احتقان، پف  .رفع 

آب مقطر بابونه
.آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست

ترکیبات:59% آب َاون، آلفا بیزابولول برگرفته از عصاره بابونه، هیالورونیک اسید، دکستران 
Vit E ،سولفات

روش مصرف: به عنوان التیام بخش، تا 10 روز، روزی 3 تا 5 بار، سپس روزی 2 بار  از 
داخل به خارج اطراف چشم با ماساژ مالیم استفاده شود. برای مراقبت روزانه، روزی یک تا 

دو بار از خارج به داخل اطراف چشم استفاده شود.

200ml

10ml

125ml

cleansing & soothing sensitive skin careمراقبت و بهداشت پوست صورت و چشم حساس



23 sensitive dehydrated skin care هیدرانس اُپتیمال22

هیدرانس ُاپتیمال
مراقبت از پوست حساس دهیدراته

Sensitive Dehydrated Skin Care

وپا
ی ار

صول شماره یک داروخانه ها
مح



25 هیدرانس اُپتیمال24

تکنولوژی هیدرانس ُاپتیمال:
لیپوموسین_میبوسرین استفاده  این تکنولوژی منحصر به فرد و انحصاری از کمپلکس  در 

شده که بر اساس مکانیسم اشک چشم به وجود آمده است. 
لیپوموسین سبب تولید پروتئین های اشک چشم مانند لیپوکالین و موسین شده و در محصوالت 
هیدرانس اُپتیمال سبب توزیع یکنواخت آب َاون در الیه های مختلف پوست و آبرسانی سطحی 

و عمقی به پوست می شود.
از  تقلید عملکرد میبوم در اشک چشم)جلوگیری  برای  لیپیدی است  میبوسرین یک کمپلکس 
لیپیدی  ایجاد یک الیه محافظ و یکنواخت  لیپوموسین سبب  به همراه  تبخیر اشک چشم( که 
در سطح پوست شده و به این ترتیب مانع از تبخیر آب پوست شده، عمق رطوبت رسانی را 

افزایش می دهد و مدت زمان نیاز به استفاده دوباره از کرم را کاهش می دهد. 

 Hydrance OPTIMALE RICHE cream..........کرم هیدرانس ُاپتیمال ریچ
.آب رسانی سطحی و عمقی به پوست صورت با دوام طوالنی مدت

.مناسب برای پوست حساس خشک و خیلی خشک 
.بیشترین سازگاری با پوست به علت ساختار شبیه اشک چشم 

.التیام بخش و کنترل التهاب پوست با داشتن آب َاون
.شفاف کننده و رفع کدری پوست با امالح تامین شده توسط آب َاون

ترکیبات: 58% آب َاون، کمپلکس لیپوموسین_میبوسرین، کره کاریته، 
روغن دانه سویا و روغن گلرنگ.

روش مصرف: روزی یک تا دو بار به پوست خشک و تمیز صورت و 
گردن تا جذب کامل ماساژ داده شود.

 Hydrance OPTIMALE LÉGÈRE cream.........کرم هیدرانس ُاپتیمال ِلِژر
.آب رسانی سطحی و عمقی به پوست صورت، بادوام طوالنی و  دارای 

ساختاری سبک با  جذب سریع
.مناسب برای پوست حساس نرمال تا مختلط 

.بیشترین سازگاری با پوست به علت ساختار شبیه اشک چشم 
.مات کننده و کنترل چربی پوست با داشتن میکروسفرهای جاذب چربی

.التیام بخش و کنترل التهاب پوست با داشتن آب َاون
متیل  پلی  لیپوموسین_میبوسرین،  کمپلکس  َاون،  آب   %71 ترکیبات: 

متاکریالت، روغن دانه سویا، روغن گلرنگ. 
روش مصرف: روزی یک تا دو بار به پوست خشک و تمیز صورت و 

گردن تا جذب کامل ماساژ داده شود.

40ml

40ml

sensitive dehydrated skin care



ُکلد کرم26

ُکلد کرم
مراقبت از پوست حساس خشک

Dry Sensitive Skin Care

27 dry sensitive skin care



29 28dry sensitive skin care ُکلد کرم

 Cold Cream bar..............................................................پن ُکلد کرم
.شوینده غیر صابونی کرمی برای صورت و بدن

.مناسب پوست حساس خشک و خیلی خشک کودکان و بزرگساالن
.تغذیه کننده و آبرسانی عمقی

ترکیبات: آب َاون، کلد کرم َاون، تیتانیوم دی اکساید و عوامل شوینده مالیم
روش مصرف: برای شست و شوی صورت و بدن استفاده و آبکشی شود.

 Cold Cream cream....................................................... کرم ُکلد کرم
.تغذیه کننده عمقی، رطوبت رسانی بادوام و محافظت از پوست

.مناسب پوست حساس خشک و خیلی خشک صورت و بدن کودکان و 
بزرگساالن

ترکیبات: آب َاون و کلد کرم َاون 
روش مصرف: روزی یک تا دو بار به پوست خشک و تمیز ماساژ داده شود.

  Cold Cream body lotion...................................لوسیون بدن ُکلد کرم
.تغذیه کننده عمقی، رطوبت رسانی بادوام و محافظت کننده از پوست 
.مناسب پوست حساس خشک و خیلی خشک بدن کودکان و بزرگساالن

.ساختار سبک و بدون ایجاد چربی ناخوشایند روی پوست
.التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آب َاون و آالنتوئین 

ترکیبات: آب َاون، کلد کرم َاون، آالنتوئین، روغن گلرنگ، نارگیل و کنجد
روش مصرف: روزی یک تا دو بار به پوست خشک و تمیز ماساژ داده شود.

 Cold Cream hand cream.....................................کرم دست ُکلد کرم
.تغذیه کننده عمقی و مرطوب کننده با دوام پوست دست

.ترمیم کننده ترک های دست با ایجاد پانسمان نامرئی روی پوست دست 
برای تسریع روند ترمیم به واسطه داشتن سوکرالفیت

.ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی با ایجاد الیه محافظ صمغ گیاهی 
Remanent agent گوار

.ساختار سبک با جذب سریع و فاقد چربی ناخوشایند
 ترکیبات: آب َاون، کــلد کـــرم َاون، ســوکــرالــفــیـت، صــمغ گــوار  

)Remanent agent( و گلیسرین

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز، برای دست ها استفاده شود.
  Cold Cream lip cream.........................................کرم لب ُکلد کرم

.تغذیه کننده عمقی، مرطوب کننده بادوام، محافظت کننده از لب ها در 
برابر عوامل محیطی مانند نور آفتاب، سرما یا باد شدید، آلودگی و...

. تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست لب با داشتن روغن سویا و ترکیبات امگا
. ترمیم کننده ترک های لب با ایجاد پانسمان نامریی روی پوست لب 

برای تسریع روند ترمیم به واسطه داشتن سوکرالفیت
با  به عنوان مکمل در درمان آکنه  التیام بخش، مناسب  نرم کننده و   .

ایزوترتینوئین) کوراکنه، راکوتان و...(
ترکیبات: آب ا ون، سوکرالفیت، موم سفید زنبورعسل، امگا 3 ، 6 و 9 ، 

)E روغن دانه سویا، توکوفریل استات )فرم پایدار ویتامین
روغن کرچک و گلیسرین.

روش مصرف: روزانه به دفعات روی لب ها مورد نیاز استفاده شود.

50ml

15ml

40ml 100ml

400ml

100g



تریکسرا+ ِسلِکتیوز30

تریکسرا +ِسِلکتیوز

Dry Sensitive & Atopic Skin Care

مراقبت از پوست خشک حساس و آتوپی

31 very dry sensitive & atopic skin care
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  TriXera+ selectiose cream........................................ +کرم تریکسرا
گانه  سه  عملکرد  با  بدن  و  صورت  پوست  کننده  مرطوب  و  .مغذی 

ضد التهاب، رفع خشکی و خارش 
و  کودکان  نوزادان،  آتوپی   و  حساس  خشک  خیلی  پوست  .مناسب 

بزرگساالن
انــحصاری  تــرکیب  َاون،  آب  داشــتن  با  خــارش  و  التهاب   .کـنترل 

®Selectiose و گالیکوکول

انحصاری  ترکیب  داشتن  با  پوست  هیدرولیپیدی  الیه   .تقویت 
®Lipid trio با پایه گیاهی

.فاقد پارابن و اسانس مصنوعی
ترکیبات: 53%آب َاون،®Selectiose®،Lipid trio، گالیکوکول و گلیسرین

روش مصرف: روزی دو بار به پوست خشک و تمیز صورت و بدن با حداقل ماساژ استفاده 
شود.

TeriXera+ selectiose cleansing gel.................+ژل شوینده تریکسرا
.شوینده غیر صابونی پوست خیلی خشک حساس و آتوپی

.مناسب پوست صورت و بدن نوزادان، کودکان و بزرگساالن
انحصاری  ترکیب  َاون،  آب  داشتن  بـا  خــارش  و  الــتهاب   .کــنترل 

®Selectiose و گالیکوکول

انـحصاری  تــرکیب  داشتن  با  پــوست  هـیدرولیپیدی  الیه  .تـقویت 
گیاهی پایه  با   Lipid trio®

.رفع خشکی و محافظت از پوست در برابر امالح آب شهری با داشتن 
  EDTA

.فاقد پارابن و اسانس مصنوعی
 ،EDTA،گــالیــکوکـول  ،Selectiose®،Lipid trio®،َاون آب  ترکیبات: 

عــوامل شوینده مالیم و  گـــلیسرین 
روش مصرف: روزانه جهت شست وشوی صورت و بدن استفاده و سپس آبکشی شود.

200ml 400ml

dry sensitive & atopic skin careتریکسرا+ ِسلِکتیوز



35 itching, eczema & atopic dermatitis-prone skin care A.D ِزرا کالم 34

A.D ِزرا کالم

Itching, Eczema & Atopic Dermatitis-prone 

Skin Care

   XeraCalm A.D cream........................................................................A.Dکرم ِزرا کالم
D.E.F.I® محصولی استثنایی برگرفته از علم بایوتکنولوژی و تکنولوژی.

.کنترل التهاب و خشکی بیش از حد پوست مستعد درماتیت آتوپی و اگزمای با خارش شدید 
در فاز اشتعال بیماری

.جهت صورت و بدن نوزادان، کودکان و بزرگساالن
.تغذیه کننده عمقی و تامین چربی های مورد نیاز پوست با تقویت الیه هیدرولیپیدی با داشتن 

Cer-omega® ترکیب انحصاری
.ترکیب انحصاری ®I-modulia   و گالیسین با عملکرد سه گانه ضدالتهاب، ضد خارش وآنتی باکتریال

 D.E.F.I®دارای بسته بندی100%  استریل و انحصاری کمپانی پیرفبر با نام.
.آبرسان و بازسازی کننده پوست آسیب دیده با داشتن اسید آمینه آرژینین

علم  از  استفاده  با  دولومیا  آکوا  میکروپالنکتون  از  برگرفته  موثر  ماده   :I-modulia®

بایوتکنولوژی که دارای عملکرد چند گانه ضد التهاب قوی، کنترل خارش با مهار گیرنده های 
 Anti-microbial peptides تقویت سیستم ایمنی پوست و آنتی باکتریال با تقویت تولید ،PAR-2

مانند ß-defensins و Cathelicidin می باشد.
کرم  داخل  که محافظ محتویات  ناپذیر  نفوذ  کامال  و  استریل   %100 بندی  بسته   :D.E.F.I®

کند.  می  جلوگیری  محصول  داخل  به  و...  آلودگی  باکتری،  هرگونه  ورود  از  و  باشد  می 
استفاده از تکنولوژی®D.E.F.I این امکان را فراهم می آورد تا محصول فاقد مواد نگه دارنده 

برای مدت طوالنی قابل استفاده باشد و با حداقل ترکیبات حداکثر اثربخشی تامین شود. 
ترکیبات: 66% آب َاون،®I-modulia®،Cer-omega، آرژینین، گالیسین و گلیسرین

روش مصرف: روزی دو بار به پوست خشک و تمیز صورت و بدن با حداقل ماساژ استفاده شود.

مراقبت از پوست خارش دار مستعد
اگزما و درماتیت آتوپیک

200ml



37 very dry & keratosis-prone skin care کرم بدن آکرات 36

کرم بدن آِکرات 10
مراقبت از پوست خیلی خشک، زبر و مستعد کراتوز

Very Dry & Keratosis-prone Skin Care
  Akerat 10 body cream................................................................... 10 کرم بدن آکرات
.مناسب برای پوست مستعد کراتوز و نواحی بسیار خشک و زبر مانند قوزک پا، زانو، آرنج 

و...
.محصولی مغذی و، مرطوب کننده با الیه برداری مالیم به واسطه اثر سینرژیسم کمپلکس 

BHA و AHA ،اوره Kerato-reducer

 NMF )ترکیبات  اسید  الکتیک  و  اوره  سینرژیسم  اثر  با  پوست  نیاز  مورد  رطوبت  .تامین 
سازگار با پوست( 

.رفع تیرگی های پوست در نواحی زیر بغل، کشاله ران و...
.تغذیه کننده و رفع زبری بیش از حد پوست با داشتن روغن بادام شیرین و پارافین مایع

)pilaris keratosis(مکمل در درمان پسوریازیس بدن و مناسب برای رفع کراتوز پیالر.
.التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آب َاون

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده با داشتن ویتامین.
شیرین،  بادام  روغن  اسید،  الکتیک  اسید،  سالیسیلیک  اوره،   %10 َاون،  آب   %47 ترکیبات: 

ویتامین E و پارافین مایع
روش مصرف: روزی یک تا دو بار با ماساژ مالیم در نواحی مورد نظر بدن استفاده شود.

)استفاده این محصول برای کودکان، روی صورت، نواحی با زخم باز و ترشح دار توصیه 
نمی شود.( 200ml



39 sensitive & redness-prone skin care محصوالت ضد قرمزی38

محصوالت ضد قرمزی
مراقبت از پوست حساس ومستعد قرمزی

Sensitive & Redness-prone Skin Care 

وپا
ی ار

صول شماره یک داروخانه ها
مح



41 محصوالت ضد قرمزی40

  Antirougeurs FORT concentrate.................کنسانتره ضدقرمزی قوی
رفع  برای  راسکوس،  گیاه  عصاره  از  شده  تغلیظ  .فرموالسیونی 

قرمزی های موضعی شدید
.مناسب برای درمان اریتروز، کوپروز و مکمل درمان ُرزاسه 

و التهاب  ضد  زایی(،  رگ  )مهار  آنژیوژنز  آنتی  گانه  سه   .عملکرد 
vasoconstrictor  )تنگ کننده عروق خونی( با داشتن عصاره گیاه راسکوس

.مـحافـظت و تــقویت دیــواره عــروق خــونـی با داشتن HMC  و اثر 
ضداحتقان با داشتن دکستران سولفات

.ضدالتهاب، التیام بخش و رفع قرمزی پوست با داشتن آب َاون
گــیــاه راســـکوس  از  بــرگرفــته  َاون، ســاپونین  54% آب   ترکیبات: 

)Ruscus aculeatus( ، دکستران سولفات، HMC و گلیسرین

روش مصرف: صبح و عصر به صورت موضعی فقط روی ضایعات 
قرمز و نواحی درگیر)گونه ها، بینی و...( پوست استفاده شود.

)توصیه َاون: بعد از مصرف این محصول از اسپری آب َاون استفاده کنید.(

Antirougeurs JOUR emulsion SPF20..... SPF20 امولسیون روز ضدقرمزی
برای  آفتاب  مضر  اثرات  برابر  در  کننده  محافظت  و  کننده  .مرطوب 

پوست های حساس و مستعد قرمزی 
با  قرمزی  مستعد  و  حساس  های  پوست  دفاعی  سد  .تقویت 
ساختارغیرچرب و جذب سریع و مکمل درمان ایده آل در درمان قرمزی 

پوست
.پوشاننده ضایعات قرمز با داشتن رنگدانه سبز 

.ضدالتهاب، التیام بخش و رفع قرمزی پوست با داشتن آب َاون
.عــــملکرد سه گانه آنتی آنژیوژنز)مهار رگ زایی(، ضــد التــــهاب و 
vasoconstrictor )تنگ کننده عروق خونی( با داشتن عصاره گیاه راسکوس

.محافظت و تقویت دیواره عروق خونی با داشتن HMC  و اثر ضداحتقان 
با داشتن دکستران سولفات

.فاقد اسانس و پارابن
ترکیبات: 57% آب َاون، ساپونین برگرفته از گیاه راسکوس )Ruscus aculeatus( ، دکستران 

سولفات، HMC، گلیسرین، فیلترهای ضدآفتاب و پیگمان سبز
روش مصرف: روزی یک تا دو بار به پوست صورت خشک و تمیز ماساژ داده شود. 

)توصیه َاون: بعد از مصرف این محصول از اسپری آب َاون استفاده کنید.(

30ml 40ml

sensitive & redness-prone skin care
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محصوالت کلینانس
               مراقبت از پوست چرب و مستعد آکنه

Oily & Acne-prone Skin Care

محصوالت کلینانس42

ک داروخانه های اروپا
محصول شماره ی
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  Cleanance MAT  lotion..................................لوسیون کلینانس َمت
.لوسیون پاک کننده عمقی پوست های مختلط، چرب و جوش دار بدون 

نیاز به آبکشی
با داشتن پودر جاذب  shine پوست  باز و کنترل  منافذ  به بستن  .کمک 

چربی )خاک رس Hectorite و سیلیکا(
.مکمل انواع درمان های آکنه، مناسب پوست چرب و مستعد آکنه
monolaurin® اثر فوری و طوالنی مدت سبورگوالتور با داشتن.

با  های ضدآکنه  درمان  از  ناشی  تحریک  و  .التیام بخش، ضدالتهاب   
داشتن آب َاون و زینک گلوکونات

ترکیبات: 75 % آب َاون ،®monolaurin،زیـنک گــلوکونات، سالیسیلیک 
اســید، خاک رس Hectorite و سیلیکا.

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست تمیز با استفاده از پد 
آغشته به محلول استفاده شود )قبل از مصرف تکان دهید(.

  Cleanance HYDRA cream.................................کرم کلینانس هیدرا
.مرطوب کننده مناسب پوست چرب و مستعد آکنه

.مکمل درمان انواع آکنه با اثر کنترل کننده چربی و ضد التهاب با داشتن  
زینک گلوکونات با ساختار کرمی سبک، غیرچرب

اثر  با  از درمان آکنه  .التیام بخش قوی، ضد تحریک و قرمزی ناشی 
سینرژیسم آب َاون و بیزابولول برگرفته از عصاره بابونه

.ترکیبات: 66% آب َاون، زیـنک گـلوکـونات، آلــفابیزابولـول بـــابونـه، 
روغن گلرنگ و گلیسرین

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

 Cleanance cleansing gel...........................ژل شوینده کلینانس
.شوینده فاقد صابون، مناسب پوست مختلط، چرب و جوش دار

.رطوبت رسان، رفع کدری و تامین امالح مورد نیاز پوست با داشتن 
آب َاون

گلوکونات  زینک  سینرژیسم  اثر  با  چربی  کننده  کنترل  و  .ضدالتهاب 
Glyceryl laurate® آنتی لیپاز و ضد التهاب( و(

.مکمل درمان انواع آکنه و کنترل چربی پوست 
.مناسب برای اصالح صورت آقایان

.حاوی ترکیب انحصاری ®Glyceryl laurate با عملکرد سه گانه آنتی 
P.acnes، ضدالتهاب و کنترل چربی  باکتری  باکتریال اختصاصی روی 

)به واسطه مهار آنزیم 5- آلفا ردوکتاز و مهار تکثیر سبوسیت ها یا سلول های مولد چربی(
ترکیبات: 56% آب َاون، زینک گلوکونات، ®Glyceryl laurate و گلیسرین

روش مصرف: صبح و شب روی پوست مرطوب همراه با ماساژ استفاده شود تا کف کند، 
سپس آبکشی شود.

200ml

200ml

40ml

oily & acne-prone skin care محصوالت کلینانس
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   TriAcnéal.......................................................................ِتری َاکنیل
.درمان آکنه های التهابی ومقاوم به درمان و رفع اسکار )جای جوش(
.محصولی با عملکرد 3 گانه آنتی باکتریال، الیه برداری و ضد التهاب

انحصاری  ترکیب  سینرژیسم  اثر  با  عالی  بسیار  التهاب  .ضد 
®Effectiose و آب َاون

داشتن  با  پوست   وجوانسازی  قوی  بردار  الیه  باکتریال،  آنــتی  .اثر 
)A ترکیب انحصاری رتین آلدهید )مشتق ویتامین

رتین  باالتر  جذب  به  کمک  و  کراتوز  هایپر  عالیم  رفع  برداری،  .الیه 
AHA آلدهید با داشتن

و  آرژینین  اسیدآمینه  سینرژیسم  اثر  با  جوش  جای  ترمیم  به  .کمک 
رتین آلدهید

 Effectiose® ،ترکیبات: 5% آب َاون، 0/1% رتین آلدهید، گالیکولیک اسید
و آرژینین

روش مصرف: دو هفته اول یک شب در میان و سپس هر شب روی پوست کامال خشک و 
تمیز که حدود 30 دقیقه از شست و شوی آن گذشته است با تمرکز روی جوش و جای جوش 

استفاده شود.
قابل استفاده به عنوان ضد چروک و جوانسازی پوست های چرب و مختلط ، یک شب در 

میان روی پوست خشک و تمیز صورت و گردن )به جز دور چشم( استفاده شود.

 Cleanance EXPERT emulsion................امولسیون کلینانس ِاکسپرت
.درمان تخصصی جوش های سرسیاه و سرسفید و موثر در رفع

 اسکار)جای جوش(
 ،oil-free و  سبک  ساختاری  با  انحصاری  ترکیب  سه  با  .امولسیونی 

مناسب برای پوست چرب و مستعد آکنه
.اثر الیه برداری بدون ایجاد تحریک، التهاب و قرمزی پوست با داشتن 

 X-Pressin® پودر اِکسفولیانت
 P.acnes رفع التهاب آکنه به همراه اثر آنتی باکتریال اختصاصی روی باکتری.

با داشتن ترکیب انحصاری ®Diolenyl بدون تاثیر بر فلور نرمال پوست
.مات کننده، کنترل کننده چربی بیش از حد پوست و کمک به جمع کردن 

Monolaurin® منافذ باز پوست با داشتن ترکیب انحصاری
.مرطوب کننده و جلوگیری از خشکی بیش ازحد و پوسته پوسته شدن 

با داشتن فاز مغذی کره کاریته و گلیسرین
.التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آب َاون

ترکیبات: آب َاون، ®X-Pressin® ، Diolenyl® ، Monolaurin ، کره کاریته و گلیسرین
روش مصرف: صبح و عصر ترجیحا بعد از پاک کردن پوست با ژل کلینانس، با تمرکز روی 

نواحی مورد نظر استفاده شود.

30ml 40ml

oily & acne-prone skin care محصوالت کلینانس
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سیکالفیت
ترمیم کننده ومراقبت از پوست آسیب دیده

Repair & Damaged Skin Care

Complete anti-bacterial repair skin care

Emulsion Cream

وپا
 ار

صول شماره یک داروخانه های
مح
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  Cicalfate emulsion........................................امولسیون سیکالفیت
.رفع التهاب، قرمزی و کمک به ترمیم آسیب های پوستی بعد از لیزر، 

پیلینگ، کرایوتراپی و...
.مناسب انواع پوست خصوصا پوست چرب صورت به علت ساختار 

سبک، غیر چرب و فاقد رنگ 
.مناسب برای نوزادان، کودکان و بزرگساالن

چندگانه  اثر  با  شده  میکرونایز  سوکرالفیت  باالی  مقدار  .دارای 
روی  نامرئی  پانسمان  ایجاد  با  کننده  ترمیم  و  محافظت  بخش،  التیام 
زخم، کنترل ترشحات زخم به علت ترکیب آلومینیوم، تحریک آنژیوژنز 
 )رگ زایی( در محل ترمیم برای تسریع خون رسانی به محل آسیب دیده،

آنتی باکتریال و ضد قارچ
.آنتی باکتریال و جلوگیری از ایجاد عفونت با اثر سینرژیسم آب َاون، سوکرالفیت، سولفات 

مس و روی  
.دارای اثر خنک کنندگی با داشتن میزان باالی آب َاون

.فاقد اسانس و پارابن
Non-comedogen & Hypoallergen.

ترکیبات:  73%آب َاون، 3% سوکرالفیت میکرونایز شده، سولفات مس و روی
روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست خشک و تمیز در محل مورد نظر با کمترین 

ماساژ استفاده شود.
)در یخچال نگه داری نشود. روی زخم باز و با ترشح زیاد استفاده نشود.(

 Cicalfate cream......................................................کرم سیکالفیت
برای  کرمی  با ساختار  بخش  التیام  و  باکتریال  آنتی  کننده،  .ترمیم 

ایجاد الیه محافظ)semi-occlusive( روی پوست
نوزاد،  پای  سوختگی  بخیه،  جای  زخم،  انواع  ترمیم  برای  .مناسب 

ترک لب، شقاق نوک سینه و... 
.مناسب برای نوزادان، کودکان و بزرگساالن

.دارای سوکرالفیت میکرونایز شده با اثر چندگانه التیام بخش، محافظت 
و ترمیم کننده با ایجاد پانسمان نامرئی روی زخم، کنترل ترشحات زخم 
به علت ترکیب آلومینیوم، تحریک آنژیوژنز )رگ زایی( در محل ترمیم 
برای تسریع خون رسانی به محل آسیب دیده، آنتی باکتریال و ضد قارچ

.محافظت از پوست در برابر اثرات مضر آفتاب و کمک به تسریع فرآیند 
ترمیم با داشتن زینک اکساید

.آنتی باکتریال و جلوگیری از ایجاد عفونت با اثر سینرژیسم آب َاون، سوکرالفیت، سولفات 
مس و روی  

.فاقد اسانس و پارابن
ترکیبات:  45%آب َاون، 1% سوکرالفیت میکرونایز شده، سولفات مس و روی، زینک اکساید 

و موم زنبور عسل
روش مصرف: پس از تمیز کردن ضایعه، روزی دو بار الیه ضخیمی از کرم را روی ناحیه 

آسیب دیده قرار دهید.
)در یخچال نگه داری نشود. روی زخم باز و با ترشح زیاد استفاده نشود.(

40ml 40ml

repair & damaged skin careسیکالفیت
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ایستیال
مراقبت ضد پیری و آنتی اکسیدان

Anti-Aging & Anti Oxidant Skin Care

ایستیال52

+25
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   YsthéAl eye & lip contour cream.........کرم دورچشم و لب ایستیال
.پیشگیری و رفع چروک های خفیف تا متوسط دور چشم و لب

.ضد تیرگی و رفع کدری دور چشم و لب
.جوان سازی پوست با دو اثر سطحی)اپیدرم( و عمقی)درم( با اثر 

GGO® و  آلدهید  رتین  سینرژیسم 
پوست افتادگی  از  جلوگیری  و  ارتجاعی  خاصیت  کننده  .تقویت 

)مشتق   Pre-tocopheryl داشتن  با  کننده  محافظت  و  اکسیدان  .آنتی 
)E به ویتامین  نفوذ عمقی تر نسبت  باال و  پایداری  با   E ویتامین 

اسانس و  سیلیکون  پارابن،  .فاقد 
Pre-tocopheryl 76% آب َاون، رتین آلدهید، ®GGO و  ترکیبات:  

روش مصرف: دو هفته اول یک شب در میان، سپس هر شب روی 
استفاده  ای  ضربه  حرکات  با  لب  و  چشم  دور  تمیز  و  خشک  پوست 

شود.

 YsthéAl cream..........................................................کرم ایستیال
.پیشگیری و رفع چروک های خفیف تا متوسط و روشن کننده پوست

.مناسب برای پوست نرمال، خشک و خیلی خشک
.نوآوری در استفاده از رتین آلدهید )ویتامین A( برای تقویت کالژن سازی 
در پوست، کاهش خطوط و چروک های پوست، جلوگیری از کاهش حجم 
پوست و بهبود رنگ پوست صورت با کمترین حساسیت پوستی نسبت به 

سایر ترکیبات رتینوئیدی)مشتقات ویتامین A مانند رتینول( 
)مشتق   Pre-tocopheryl داشتن  با  کننده  محافظت  و  اکسیدان  .آنتی 

)E با پایداری باال و نفوذ عمقی تر نسبت به ویتامین E ویتامین
آلدهید و  اثر سینرژیسم رتین  با  .جوانسازی سطحی و عمقی پوست 

Pre-tocopheryl

فاز  و   Pre-tocopheryl ،GGO®،آلدهید رتین  َاون،  آب   %5 ترکیبات: 
مغذی اِسکواالن

روش مصرف: هر شب روی پوست خشک و تمیز صورت و گردن با 
ماساژ دورانی رو به باال استفاده شود.

15ml 30ml

anti-aging & anti oxidant skin care ایستیال

Retinaldehyde
Direct precursor to active vitamin A form, naturally absorbed by the 
skin.Efficacy close to that of active vitamin A, with little to no irritation.

GGO®

Anti-aging lipopeptide which protects skin elasticity & it has synergistic effect 
as retinaldehyde booster, with good tolerance, tested on sensitive skin.
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ِالواژ
مراقبت ضد پیری و بازسازی کننده پوست
Anti-Aging & Restructuring Skin Care

+35
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  Eluage concentrate...............................................کنسانتره ِالواژ
.ژل پر کننده چروک های عمقی نواحی پیشانی،  خط اخم و خط خنده

باال  نفوذ  قدرت  با   H.A.F®انحصاری ترکیب  تغلیظ شده  مقدار  .حاوی 
برای تقویت ساخت هیالورونیک اسید طبیعی پوست با عملکرد رطوبت 

رسانی، رفع خطوط عمقی و حفظ استحکام پوست
.نوآوری در استفاده از رتین آلدهید )ویتامین A( برای تقویت کالژن سازی 
در پوست، کاهش خطوط و چروک های پوست، جلوگیری از کاهش حجم 
پوست و بهبود رنگ پوست صورت با کمترین حساسیت پوستی نسبت به 

سایر ترکیبات رتینوئیدی)مشتقات ویتامین A مانند رتینول(
  H.A.F®ترکیبات: 5% آب َاون، رتین آلدهید و

روش مصرف: هر شب روی خطوط عمقی پوست با ماساژ ضربه ای 
استفاده شود.

 Eluage eye contour cream................................کرم دور چشم ِالواژ
.درمان چروک های متوسط تا عمقی دور چشم

.ضد پف و تیرگی دور چشم با داشتن دکستران سولفات
اثر  با  عمقی)درم(  و  سطحی)اپیدرم(  اثر  دو  با  پوست  سازی  .جوان 

H.A.F® سینرژیسم رتین آلدهید و
.تقویت کننده خاصیت ارتجاعی و جلوگیری از افتادگی پوست

ترکیبات: 5% آب َاون، رتین آلدهید،®H.A.F و دکستران سولفات
روش مصرف: دو هفته اول یک شب در میان، سپس هر شب روی پوست 

خشک و تمیز دور چشم با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

 Eluage cream.................................................................کرم ِالواژ
.درمان چروک های متوسط تا عمقی و ضد افتادگی پوست

.مناسب پوست نرمال رو به خشک با داشتن فاز مغذی اِسکواالن
.نوآوری در استفاده از رتین آلدهید )ویتامین A( برای تقویت کالژن سازی 
در پوست، کاهش خطوط و چروک های پوست، جلوگیری از کاهش حجم 
پوست و بهبود رنگ پوست صورت با کمترین حساسیت پوستی نسبت به 

سایر ترکیبات رتینوئیدی)مشتقات ویتامین A مانند رتینول(
.حاوی ترکیب انحصاری®H.A.F با قدرت نفوذ باال برای تقویت ساخت 
حفظ  و  رسانی  رطوبت  عملکرد  با  پوست  طبیعی  اسید  هیالورونیک 

استحکام پوست
اثر  با  عمقی)درم(  و  سطحی)اپیدرم(  اثر  دو  با  پوست  سازی  .جوان 

H.A.F® سینرژیسم رتین آلدهید و
.رطوبت رسانی ایده آل و روشن کننده رنگ چهره

H.A.F®ترکیبات: 5% آب َاون، رتین آلدهید و
روش مصرف: هر شب روی پوست خشک و تمیز صورت و گردن با ماساژ دورانی رو به 

باال استفاده شود.
سپس  گردن،  و  صورت  کل  روی  اِلواژ  کرم  ابتدا  بیشتر،  بخشی  اثر  برای  َاون:  )توصیه 

کنسانتره اِلواژ با تمرکز روی خطوط عمقی استفاده شود.(

30ml

15ml

15ml

anti-aging & restructuring skin careاِلواژ

)2 برابر کرم الواژ(
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ِسِرناژ
مراقبت ضد پیری مناسب پوست بالغ
Anti-Aging Care for Mature Skin 
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  Sérénage day cream...............................................کرم روز ِسِرناژ
.ضد چروک و لیفتینگ قوی مناسب پوست تحلیل رفته و دچار افتادگی 

صورت و گردن
 Pre-tocopheryl داشتن  با  پوست  از  کننده  محافظت  و  اکسیدان  .آنتی 

)E با پایداری باال و نفوذ عمقی تر نسبت به ویتامین E مشتق ویتامین(
روی  چربی  ناخوشایند  حس  ایجاد  بدون  و  ابریشمی  سبک  .ساختار 

پوست، مناسب به عنوان پایه آرایش
.یکنواخت سازی رنگ چهره و ایجاد صدفی با داشتن پودر مروارید

پودر  و   Glycoleol®،H.A.F®،Pre-tocopheryl®،َاون آب   %52 ترکیبات: 
مروارید

ماساژ  با  گردن  و  صورت  تمیز  پوست  روی  روزها  مصرف:  روش 
دورانی رو به باال استفاده شود.

 Sérénage night cream ..........................................کرم شب ِسِرناژ
.کرم-بالم فوق مغذی، ضد چروک و لیفتینگ قوی مناسب پوست تحلیل 

رفته و دچار افتادگی صورت و گردن
رهش  پیوسته  آزادسازی  با  پـوست  کــننده  بـازسازی  و  .تــغذیه 

روغن های مغذی طی شب
.تقویت فرآیند کالژن سازی و رطوبت رسانی ایده آل با داشتن اسیدآمینه آرژینین

تحلیل  های  چربی  تامین  با  صورت  فرم  بازگرداننده  و  افتادگی  .ضد 
 Glycoleol®رفته زیر پوست با داشتن ترکیب انحصاری

ترکیبات:  52%آب َاون،®H.A.F®،Glycoleol ، آرژینین، روغن آووکادو 
و کره کاریته

روش مصرف: شب ها روی پوست تمیز صورت و گردن با ماساژ دورانی رو به باال استفاده شود.

  Sérénage serum.........................................................سرم ِسِرناژ
.محصولی تغلیظ شده از ترکیبات موثر با اثر تقویت شده ضد چروک 

و لیفتینگ قوی
.مناسب برای انواع پوست تحلیل رفته و دچار افتادگی صورت و گردن

.کمک به افزایش تراکم و حجم توده های چربی زیر پوست
تحلیل  های  چربی  تامین  با  صورت  فرم  بازگرداننده  و  افتادگی  .ضد 

 Glycoleol®رفته زیر پوست با داشتن ترکیب انحصاری
.حاوی هیالورونیک اسید تغلیظ شده با سایز متوسط  )®H.A.F(برای 
نفوذ عمقی زیر چروک ها با اثر رطوبت رسانی و حفظ استحکام پوست

.به عنوان فیلر قوی در درمان چروک های عمیق نواحی پیشانی، خط 
اخم و خط خنده 

اثربخشی بیشتر کرم ها ی ضد چروک در  تاثیر سریع، کمک به جذب و  باال،  نفوذ  .قدرت 
صورت استفاده همزمان

 H.A.F®،Glycoleol®،ترکیبات: 70% آب َاون
روش مصرف: صبح وشب روی پوست تمیز صورت و گردن با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

)توصیه َاون: برای اثربخشی بهتر، ابتدا سرم و سپس کرم های سرناژ را استفاده کنید.(

30ml
40ml

40ml

anti-aging care for mature skinِسِرناژ

Glycoleol®
Linoleic acid physiological precursor & lipid synthesis inductor with 
reservoir effect, to help fight against dryness & boost cutaneous 
protection.
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کوِورانس
پوشاننده های درمانی و زیبایی

 Beautifying & Medical Concealers
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Couvrance fluid foundation correctorSPF15.............SPF15  کرم پودر مایع کوِورانس
.پوشاننده بسیارعالی و سازگار با حساس ترین پوست ها

. پایه آرایش روزانه مناسب انواع پوست با داشتن ساختار فاقد چربی و سبک
.قابل استفاده برای دور چشم حتی حساس ترین  دور چشم ها

.تنوع در 5 رنگ دلنشین:
Tawny 05, Honey 04, Beige 03, Natural 02, Porcelain 01

پایدار  فرم  داشتن  با  چهره  رنگ  کننده  یکنواخت  و  کننده  .روشن 
     )Ascorbyl palmitate( C ویتامین

.محافظت از پوست در برابر اثرات مضر آفتاب با داشتن فیلتر های 
ضدآفتاب فیزیکی

 E آنتی اکسیدان و پیش گیری از چروک با داشتن فرم پایدار ویتامین.
 C و ویتامین                                   

.التیام بخش، ضد خارش و رفع قرمزی با داشتن آب َاون
.فرمول water-proof و مقاوم به تعریق با اثر بخشی طوالنی

Hypoallergenic, Non-comedogenic.
Ascorbyl palmitate ،ترکیبات: زینک اکساید و تیتانیوم دی اکساید

روش مصرف: روزانه برای پوست تمیز و خشک صورت و گردن استفاده شود.

    Couvrance mosaic powder................................................پودر موزاییکی کوِورانس
ها پوست  ترین  پوست حتی حساس  انواع  مناسب  .پوشاننده 

Honey, Beige .تنوع در 2 رنگ دلنشین 
با داشتن پودر میکا .مات کننده و رفع براقی پوست 

با  آفتاب  مضر  اثرات  برابر  در  پوست  از  کننده  .محافظت 
اکساید دی  تیتانیوم  داشتن 

پایدار  فرم  داشتن  با  از چروک  گیری  پیش  و  اکسیدان  .آنتی 
E ویتامین 

water-proof و مقاوم به تعریق با اثر بخشی طوالنی .فرمول 
دارنده .فاقد اسانس و موادنگه 

Tocopheryl acetate و  اکساید  تیتانیوم دی  میکا،  ترکیبات: 
پد مخصوص  از  استفاده  با  از کرم روز،  بعد  روش مصرف: 

روی پوست صورت و گردن استفاده شود.
صورت  آرایش  محصول،  این  مختلف  های  رنگ  ترکیب  از 

پوست حاصل خواهد شد. طبیعی  زیبایی  با  مناسب 
از رنگ های مختلف این محصول می توان به عنوان رژ گونه، سایه ابرو و چشم استفاده 
تثبیت آرایش  این محصول برای  از  از یک برس پهن می توانید  با استفاده  کرد. همچنین 

نمایید. استفاده  صورت  خطوط  نمودن  برجسته  یا 

9g

30ml

beautifying & medical concealers کوِورانس

)Tocopheryl acetate(

)Tocopheryl glucoside()Ascorbyl palmitate(
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محصوالت ضد آفتاب
ضد آفتاب های آنتی اکسیدان

Anti Oxidant Sun Care Products

69 anti oxidant sun care products 
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ضدآفتاب های َاون
به  با  و    )UVA,UVB,IR(آفتاب اشعه  وسیع  طیف  برابر  در  باال  کنندگی  محافظت  قابلیت  با   
کارگیری فیلترهای فیزیکی و حداقل تعداد فیلترهای شیمیایی Photostable، مناسب برای انواع 
پوست حساس می باشند. خاصیت Very water resistant در ضدآفتاب های َاون سبب مقاوم 
پارابن  اُکتوکرایلن،  فاقد  َاون  آفتاب  تمام محصوالت  برابر تعریق می شود.  شدن آن ها در 
اکسیدان  آنتی  مخزنی  سیستم  دارای  و  باشند  می   )environmentally-friendly(سیلیکون و 
در  آفتاب  ضد  فیلترهای  و  اکسیدان  آنتی  عوامل  رهش  پیوسته  آزادسازی  برای  پیشرفته 
و  التهاب  ضد  بخش،  التیام  اثرات  سبب  َاون  آب  وجود  دیگر  طرف  از  باشند.  می  روز  طی 
®pre-tocopheryl و  َاون،  کارگیری همزمان آب  به  به پوست می شود.  آل  ایده  آب رسانی 
مجموعه فیلترهای پایدار در برابر نور در یک سیستم مخزنی، تکنولوژی ®Sunsitive protection را 

با حداکثر قابلیت محافظت کنندگی در برابر آفتاب و محافظت سلولی به وجود آورده است. 
 Glyceryl laurate®با به کارگیری یک ترکیب انحصاری به نام SPF30 در ضدآفتاب کلینانس
سه عملکرد آنتی باکتریال به طور اختصاصی ضد P.acnes، کنترل کننده چربی و ضد التهاب 

تقویت شده است.

سیستم مخزنی ضد آفتاب های َاون با آزاد سازی پیوسته رهش 
عوامل آنتی اکسیدان و فیلتر های ضد آفتاب

 تنها ضد آفتاب دارای مجوز برای تمدید 4 ساعته توسط متخصصین پوست 
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   Mineral compact SPF50....................................           پودر فشرده ضدآفتاب مینرال
با   UVA-UVB اشعه  وسیع  طیف  برابر  در  باال  بسیار  .محافظت 

ZnO 100% مینرالTiO2  و  داشتن فیلتر 
2 رنگ بژ روشن و عسلی تیره .در 

.مناسب انواع پوست حساس، فوق حساس، آلرژیک و اینتولرانت 
.قابل استفاده برای دور چشم حتی حساس ترین دور چشم ها

.قدرت پوشانندگی باال برای محو کردن لک، انواع تیرگی حتی 
در ناحیه حساس دور چشم، قرمزی، جوش، اسکار و...

طوالنی  اثر  با  مخزنی  پیشرفته  اکسیدان  آنتی  سیستم  .حاوی 
پوست محافظت  برای 

Silica و پلی متیل  .بسیار مقاوم به آب و ضد تعریق با داشتن 
متاکریالت

اکساید،  دی  تیتانیوم  زنبورعسل،  موم  َاون،  آب  ترکیبات: 
متاکریالت متیل  پلی  و   Silica اکساید،  زینک 

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

10g

SPF50

 anti oxidant sun care productsمحصوالت ضد آفتاب

ضدآفتاب های سفید:
دارای فیلتر 100% مینرال TiO2  در سایز نانو می باشند، از این رو برای انواع پوست حساس، 
فوق حساس، آلرژیک و اینتولرانت مناسب هستند. ضدآفتاب های مینرال بهترین ضد آفتاب ها 
مانند  حساس  نواحی  برای  استفاده  قابل  و  نوزادان  باردار،  های  خانم  به  توصیه  برای 

دور چشم می باشند. در این دسته پودر فشرده ضد آفتاب مینرال SPF50 وجود دارد.

ضدآفتاب های نارنجی:
شامل  فیلترها  این  بوده،  نور  برابر  در  پایدار  شیمیایی  و  ارگانیک  فیلترهای  دارای 
Tinosorb M, Tinosorb S, Parsol 1789, UVasorb HEB می باشند و قادرند پوست را در برابر 

طیف وسیعی از اشعه آفتاب UVA-UVB محافظت نمایند. در این گروه ضدآفتاب های مختلفی 
+SPF50 رنگی و بدون رنگ  انواع پوست قرارداده شده است: کرم ضدآفتاب  براساس نیاز 
+SPF50 رنگی و بدون رنگ برای  برای پوست خشک و خیلی خشک، امولسیون ضدآفتاب 
پوست نرمال، مختلط و چرب، امولسیون کلینانس SPF30 برای پوست چرب و جوش دار و 

لوسیون ضدآفتاب کودک +SPF50 مختص پوست حساس صورت و بدن کودکان.

ضدآفتاب های َاون به دو دسته سفید و نارنجی تقسیم می شوند:
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      Cleanance Sunscreen emulsion                   امولسیون کلینانس
با   UVA-UVB اشعه  وسیع  طیف  برابر  در  باال  بسیار  .محافظت 

پایدار شیمیایی  و  ارگانیک  فیلترهای  داشتن 
.ضد آفتاب اختصاصی برای پوست چرب و مستعد آکنه دارای 
زا  پیگمان های رنگی کومدون  فاقد  فاقد چربی،  ساختار سبک و 

کنترل  عملکرد  با    Glyceryl laurate® انحصاری  ترکیب  .دارای 
ضدالتهاب  و  باکتریال  چربی،آنتی 

 Pre-tocopheryl،UVasorb HEB، Parsol 1789،َاون آب  ترکیبات: 
Glyceryl laurate® و Tionosorb M ، Tinosorb S

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

  Kids Sunscreen lotion SPF50+....             لوسیون ضدآفتاب کودک
.محافظت بسیار باال در برابر طیف وسیع اشعه UVA-UVB با داشتن 

فیلتر فیزیکی
دارای  کودکان،  بدن  و  صورت  حساس  پوست  برای  .مناسب 

ساختار سبک و فاقد چربی
.التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آب َاون

 UVasorb HEBو Pre-tocopheryl،ترکیبات: آب َاون، تیتانیوم دی اُکساید
روش مصرف: نیم ساعت قبل از تماس با آفتاب استفاده و هر 4 ساعت 

یک بار تمدید گردد.

50ml

100ml

SPF30SPF30

SPF50+

...
  Sunscreen cream SPF50+.......................                 کرم ضد آفتاب
.محافظت بسیار باال در برابر طیف وسیع اشعه UVA-UVB با داشتن 

فیلترهای ارگانیک و شیمیایی پایدار
.در 2 نوع ساده و رنگی، مناسب برای پوست خشک و خیلی خشک
.ضد تعریق و مقاوم در برابر آب با داشتن نشاسته فرآوری شده

 Pre-tocopheryl،UVasorb HEB، Parsol 1789،َاون آب  ترکیبات: 
 Tinosorb S و Tionosorb M

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

  Sunscreen emulsion SPF50+...........             امولسیون ضدآفتاب
.محافظت بسیار باال در برابر طیف وسیع اشعه UVA-UVB با داشتن 

فیلترهای ارگانیک و شیمیایی پایدار
و  مختلط  نرمال،  پوست  برای  مناسب  رنگی،  و  ساده  نوع   2 .در 

چرب با داشتن ساختار سبک و فاقد چربی
.ضد تعریق و مقاوم در برابر آب با داشتن نشاسته فرآوری شده

کنترل  عملکرد  با    Glyceryl laurate® انحصاری  ترکیب  .دارای 
ضدالتهاب  و  باکتریال  چربی،آنتی 

 Pre-tocopheryl،UVasorb HEB،Parsol 1789،َاون آب  ترکیبات: 
Glyceryl laurate®و Tionosorb M ، Tinosorb S

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

50ml

50ml

SPF50+

SPF50+
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