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پایو با بیش از 89 سال قدمت در ماساژ درمانی

البراتوار پایو با همکاری تیم تحقیقاتی خود که شامل گروهی از درماتولوژیست ها، داروسازان و 
 ،)patent(زیست شناسان می باشد، موفقیت چشمگیری را در به دست آوردن ترکیبات انحصاری
دستیابی به خالص ترین فرمول ها و همچنین استفاده از ترکیبات سازگار با پوست، بدون عوارض 

جانبی و باالترین میزان اثربخشی در سراسر جهان کسب کرده است.
ماساژ و نرمش های منحصر به فرد پایو با 42 تکنیک عالوه بر Relaxation ، لیفتینگ، افزایش 
قابل مالحظه االستیسیته و فرم دادن به عضالت صورت با فعال کردن سیستم فیزیولوژیکی 
)لنفاوی، عروق و ...( سبب تنظیم ترشح غدد و عملکرد اندام های داخلی و سم زدایی از بدن 

می گردد.

 PAYOT PHILOSOPHY
BEAUTY IN MOTION

  Lausanne پزشکی   دانشکده  از  پزشکان زن  اولین  از  یکی  عنوان  به  پایو در سال 1913  نادیا 
سوئیس فارغ التحصیل شد. دکتر پایو به خواص اعجاب انگیز ماساژ و نرمش های اختصاصی 
صورت، جهت بروز اثرات مطلوب محصوالت زیبایی اعتقاد داشت که این تلفیق در سال 1917 
از طریق آشنایی با ستاره بالرین روسی Anna Pavlova  مفهوم جدیدی را تحت عنوان فرهنگ 

فیزیکی صورت )physical culture( پدید آورد.
 1947 سال  در  را  تراپی  بیوتی  کالج  اولین  فرانسه،  در  درمانی  ماساژ  بنیانگذاران  از  پایو  دکتر 
تاسیس کرد و در حال حاضر این کالج یکی از معتبرترین کالج های زیبایی_ درمانی در جهان 
است. در نهایت در سال 1920 دکتر پایو توانست اولین محصوالت خود را با نام های کرم  No1  و  

No2  تولید کرده و به دنیای مدرن زیبایی معرفی کند.
دکتر پایو برای دستیابی به اثربخشی ایده ال،  تاکید زیادی بر رایحه دلپذیر،  ساختار خوشایند 

و نیز انتخاب بسته بندی ویژه و زیبا برای محصوالت پایو داشته است.

تخصص پزشکی، اعتبار علمی، اصول اخالقی

همکاری پایو با مراکز آنکولوژی در سراسر جهان
تیم پزشکی پایو برای حمایت از جامعه بیماران سرطانی، تمام دانش حرفه ای خود را از طریق 
گرفته  کار  به  بیماران  برای  پروتکل خاص، جهت رفع عوارض پوستی  با  خواص درمانی ماساژ 

است.
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مراقبت از صورت
و  احساسات  بیانگر  شما  صورت  گیرد،  می  منشا  سالم  پوستی  از  زیبا  پوست 
حاالت درونی شماست که می تواند در معرض عوامل مخرب محیطی قرار گیرد. 

لذا پوست شما نیازمند مراقبت های روزانه می باشد. 
همانند بدن، پوست همگام با گذر فصول، دستخوش تغییرات می شود. جهت 
مراقبت و حفظ زیبایی آن در طی سال، بایستی تمهیداتی مناسب با نوع پوست 

در نظر گرفت. 
برند پایو تحت عنوان DERMO-SENSORIAL با به کارگیری ترکیبات موثر و ویژه 
با ارزش و ترکیبات  انواع  آنتی اکسیدان ها، امالح کمیاب سنگ های  از جمله 
DERMO-COSMETIC پیدا کرده  Prebiotic جایگاه ویژه ای در میان محصوالت 

است.

5
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دکتر پایو سـولـوشن
SOS RANGE در پایو معروف می باشند، برای رفع مشکالت موضعی  این محصوالت که به نام 
پوست طراحی شده اند، جنبه هدف درمانی داشته و  از جمله ویژگی های منحصر به فرد این 
خانواده اثر بخشی سریع به همراه تحمل باالی پوستی و کمترین عوارض جانبی می باشد.در 
این محصوالت تلفیقی از سادگی و مدرنیته به کار گرفته شده است، به گونه ای که از خالص ترین 
ترکیبات طبیعی، بقایای فسیل های گوگردی تا تکنولوژی روز دنیا که فاکتورهای رشد و پپتید ها 
 PÂTE GRISEمی باشد، در این محصوالت استفاده شده است. در میان محصوالت این خانواده از
)َپت گریس( به عنوان هویت برند پایو نام برده می شود که با فرموالسیون خمیری خاص و اثر 

بخشی فوق العاده مهر تاییدی بر اثر بخشی محصوالت این برند می باشد.
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 ژل ضدآکنه اسپشیال 5                                      
• موثر در رفع جوش های التهابی

• آنتی باکتریال و پاک سازی عمقی چربی با داشتن اسانس های  
گیاهی

و  گوگرد  اسید،  سالیسیلیک  چای،  درخت  عصاره  ترکیبات: 
زینک اکساید.

از خمیر  بعد  ترجیحا  آکنه  نواحی  روش مصرف: شب ها روی 
خاکستری استفاده شود.

SPECIALE 5 GEL 15ml

خمیر َپت گریس                   
• محصولی با فرمول تخصصی و انحصاری ایکتیول

• آنتی باکتریال قوی و مسئول به بلوغ رساندن آکنه
• ضد التهاب قوی و پاک سازی عمقی چربی

ترکیبات: ایــکتامول و ایکتیول برگرفته از  بــقایای فسیل های 
گوگردی، زینک اکساید و روغن بادام شیرین.

روش مصرف: شب ها فقط روی نواحی آکنه استفاده شود.

PÂTE GRISE 15ml

 کرم ترمیم کننده سیکا ِاکسپرت 
با داشتن  • ترمیم کننده قوی و سریع پوست های آسیب دیده 

)CGF( فاکتور رشد سلولی
• آنتی باکتریال، ضد عفونی کننده و ضد التهاب

•  ایده آل جهت ترمیم انواع بریدگی ها، بخیه و زخم بدون ایجاد کلوئید
• مناسب برای انواع التهابات پوستی ناشی از لیزر، پیلینگ های 

قوی، آفتاب سوختگی و...
Mineral complex،ترکیبات: فاکتور رشد سلولی، عصاره جو دوسر

.Malachite هیالورونیک اسید و امالح سنگ ، B5 ویتامین
روش مصرف: روزی 2 بار روی ناحیه مورد نظر استفاده شود.

ترجیحا روی زخم ترشح دار استفاده نشود.

CICAEXPERT CREAM 40ml

استیک ضد قرمزی 
• پوشاننده ضایعات قرمز با داشتن رنگدانه سبز

• مکمل درمان انواع قرمزی های پوست به همراه کرم شماره 2
• آنتی اکسیدان و تقویت کننده دیواره مویرگی 

• ضد التهاب و محافظت کننده از پوست 
ترکیبات: عصاره انگور قرمز، موم گل رز و رنگدانه سبز.

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی نواحی قرمز پوست 
استفاده شود.

SOS ROUGEURS stick 1.6gr

کرم شماره 2 )ضد سوختگی(
• التیام بخش و ضد قرمزی فوری با داشتن اسانس های گیاهی

• محصولی با  فرمول اختصاصی برای پوست های ملتهب و حساس 
از  سوختگی  انواع  مناسب  کننده  عفونی  ضد  و  باکتریال  آنتی   •

جمله آفتاب سوختگی، سوختگی پای نوزاد و...
ترکیبات: روغن کنجد، روغن ذرت، موم ژاپنی برگرفته از سماق، 

عصاره شیرین بیان و اسانس های اسطوخودوس و آویشن.
الیه  برافروختگی،  و  شدید  قرمزی  موارد  در  مصرف:  روش 

ضخیمی از کرم را روی منطقه تحریک شده استفاده شود.

                No 2 CREAM  (Preservative free)30ml
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ِدَمکیانت: بـهداشت و پـاک سـازی ) انـواع پـوست (
محصوالت  و  آفتاب،...(  )آلودگی،  محیطی  عوامل  معرض  در  روزانه  فرد  هر  پوست 
پوست  اکسیژن  کاهش  و  شدن  کدر  باعث  عوامل  این  گیرد.  می  قرار  متعددی   آرایشی 
 می شوند. جهت بهبود تنفس سلولی و اکسیژن رسانی، پوست نیازمند پاک سازی عمقی 
su-  ) اولین قدم در مراقبت زیبایی پوست( می باشد.محصوالت ِدَمکیانت سرشار از عصاره
per fruit غنی از آنتی اکسیدان، از جمله تمشک، آناناس و انبه فروت بوده و دارای امالح 
سنگ های با ارزش برای شفافیت و آبرسانی پوست می باشد. این محصوالت با خاصیت 
پروبیوتیک از پوست در برابر عوامل محیطی محافظت کرده و سبب اکسیژن رسانی، تغذیه 

عمقی و آبرسانی فوق العاده به پوست می گردد. 

11
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ژل شوینده ِد توکس
• پاک کننده عمقی پوست با خاصیت کنترل چربی و سم زدایی

•  مناسب برای پوست های نرمال، مختلط، چرب
• شفاف کننده و اکسیژن رسان

• تنظیم کننده PH پوست
ترکیبات اصلی: دارچین، ویتامین C و گلیسرین.

روش مصرف: صبح و شب مقداری از ژل را روی پوست مرطوب 
پخش کرده و پس از ماساژ آبکشی نمایید.

D’TOX cleansing gel 125ml

لوسیون تونرمالیم
• لوسیون پاک کننده با قدرت پاک کنندگی باال

• محلولی با خاصیت شفاف کننده، روشن کننده و رفع کدری و 
خستگی پوست، مناسب انواع پوست

• آبرسانی به همراه حذف تدریجی سلول های مرده سطحی
• فرموالسیون فاقد الکل و مواد حساسیت زا

ترکیبات اصلی: عصاره تمشک و آناناس، هیالورونیک اسید و 
گلیسرین

با پنبه آغشته به محلول پوست را  صبح و شب  روش مصرف: 
تمیز کنید.)بدون نیاز به آبکشی(

Gentle lotion tonic 200ml

Cleansing micellar milk

شیرپاک کن میسالر
• پاک کننده صورت و آرایش جهت انواع پوست

از  جلوگیری  برای  کننده  نرم  و  کننده  مرطوب  عوامل  حاوی    •
خشک شدن پوست

• پیش گیری از بروز عالیم پیری زودرس و رفع چین و چروک 
سطحی ناشی از دهیدراته بودن پوست

• پیش گیری از بروز عالیم پیری زودرس و رفع چین و چروک 
ترکیبات اصلی: روغن تمشک، هیالورونیک اسید و گلیسرین
روش مصرف: صبح و شب با پنبه آغشته به شیر پاک کن پوست 

را تمیز کنید.)بدون نیاز به آبکشی(

200ml

کرم پاک کننده مالیم میسالر
• پاک کننده صورت و آرایش حذف آلودگی ها از سطح پوست

• افزایش مقاومت طبیعی پوست همراه با قدرت پاک کنندگی باال
• شفاف کننده، درخشان کننده، سم زدایی و رفع کدری پوست
• ساختار کرمی مغذی مناسب پوست خشک، بدون نیاز به آبکشی
و  کشیدگی  احساس  بدون  پوست  لطافت  و  نرمی  افزایش   •

خشکی پوست
ترکیبات اصلی: انبه، هیالورونیک اسید، گلیسرین
روش مصرف:صبح و شب روی پوست صورت، گردن

استفاده شود. )بدون نیاز به آبکشی(

محلول ِاکسپرس میسالر
• پاک کننده قوی چشم و صورت برای انواع پوست

•  ایجاد طراوت و رطوبت با دوام در سطح پوست حاوی عصاره 
تمشک

• آماده سازی پوست برای استفاده از سایر محصوالت
ترکیبات اصلی: عصاره تمشک و آناناس، هیالورونیک اسید و 

گلیسرین
روش مصرف:  صبح و شب با پنبه آغشته به محلول پوست را 

تمیز کنید.)بدون نیاز به آبکشی(

Gentle lotion tonic 200ml

Cleansing micellar milk 200ml
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پاک کننده دوفاز آرایش چشم و لب
و لب  آرایش چشم  نوع  پاک کردن هر  برای  کننده دوفاز  پاک   •

حتی واتر پروف
• مورد تایید متخصصان چشم، قابل استفاده برای چشم های 

حساس و استفاده کنندگان لنز
• رطوبت رسانی، روشن کننده و شفاف کننده پوست

• فاقد مواد نگه دارنده حساسیت زا، با چربی کنترل شده
ترکیبات اصلی: عصاره تمشک، AHA آبرسان 

روش مصرف: روزی یک تا دو بار با استفاده از پد تمیز جهت 
پاکسازی چشم و لب استفاده شود.) بدون نیاز به آبکشی(

Gentle lotion tonic 125

ژل الیه بردار مالیم پاپایا
• الیه بردار مالیم، پاک کننده عمقی منافذ و حذف سلول های 

مرده از سطح پوست بدون ایجاد تحریک و التهاب پوستی
• مناسب برای انواع پوست به ویژه پوست های حساس و خشک

)Bioecolia®( تقویت سطح دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •
• روشن کننده، شفاف کننده و رفع تیرگی و کدری پوست با اثر 
های  سنگ  پودر  و   AHA complex پاپایا،  عصاره  شده  تقویت 

ارزشمند
AHA complex ، vit PP ، صمغ کندر  عصاره پاپایا،  ترکیبات: 

)Boswellia serrate gum( ، روغن جوجوبا، آالنتوئین، کره
و  سونیت  اسمیت  های  سنگ  پودر   ،  E,B5 ویتامین  کاریته، 

ُردوکروزیت و گلیسرین.

بار در هفته، الیه نازکی از ژل را روی  روش مصرف:یک تا دو 
پوست صورت و گردن به جز ناحیه دور چشم با ماساژ مالیم به

مدت چند دقیقه استفاده شده، سپس آبکشی شود.
توجه: ساختار این محصول به فرم melting gel می باشد که با 
ماساژ مالیم و حرارت پوست، به راحتی روان شده و روی پوست
پخش می شود. به علت ساختار melting یا ذوب شونده و پایه 
مغذی این محصول، بعد از استفاده حس نرمی و لطافت مانند 

ابریشم در پوست ایجاد می شود.

Gentle exfoliating gel with papaya 50ml

اسکراب الیه بردار با عصاره ِکَرن بری
چربی،  جاذب  سیلیکا  های  میکروگرانول  با  قوی  بردار  الیه   •

برای رفع جوش های سر سیاه و منافذ باز پوست
•  روشن کننده و آنتی اکسیدان 

•  مناسب برای انواع پوست 
• حاوی عوامل مغذی و رطوبت رسان 

کره  جوجوبا،  آناناس،روغن  بــری،  کـــرن  عــصاره  ترکیبات: 
.Malachite و Smithsonite کاریته، آالنتوئین، امالح سنگ های

روش مصرف: اسکراب را روی پوست تمیز و مرطوب صورت با 
حرکات دورانی ماساژ داده، بعد از 2 دقیقه با آب بشویید.

Exfoliating scrub with cranberry 50ml
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هیدرا+24: تغذیه کننده و رطوبت رسان )پوست خشک و دهیدراته(
بین  لحاظ چربی های  از  و  باشد  با کمبود آب در الیه های عمقی همراه می  پوست دهیدراته 
سلولی کامال طبیعی است. انواع پوست می توانند در شرایط مختلف مثال شرایط آب و هوایی 

نامناسب، برخی داروها، استفاده از شوینده های صابونی و... دهیدراته شوند.
اند  انواع پوست های دهیدراته طراحی شده  +HYDRA 24 به طور اختصاصی برای  محصوالت 
که با داشتن ترکیب انحصاری®Hydro defence complex سبب تامین آب در الیه های عمقی 
پوست شده و دارای خاصیت آنتی پولوشن )anti-pollution( و محافظت کننده در برابر عوامل 
مهاجم و اکسیدان محیطی می شود. این محصوالت عالوه بر رطوبت رسانی باعث انرژی بخشی 

و پر کردن چین و چروک ناشی از کم آبی پوست می شوند.
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کرم-ژل هیدرا 24 پالس  
• مرطوب کننده عمقی و بادوام، مناسب پوست دهیدراته نرمال 

تا مختلط )فاقد چربی با جذب سریع(
• پیشگیری از بروز اولین عالیم پیری و کمک به پر کردن چین و 

چروک ناشی از دهیدراته بودن پوست
• تقویت سطح دفاعی پوست در برابر رادیکال های آزاد و آلودگی

تـرکیبـات: ®Hydro defense complex، پودر جاذب چربی 
اکریالت،هیالورونیک اسید، بابونه طالیی و گلیسرین.

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

کرم نوتریشیا کانفورت  
oleo-lipidic complex تغذیه کننده عمقی و بازسازی کننده حاوی •

• مناسب برای پوست خشک و خیلی خشک، با عملکرد دو جانبه 
روی عالیم و علل بروز خشکی

• تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست با افزایش ساخت چربی ها و 
NMF های طبیعی داخل پوست با داشتن ترکیب انحصاری

و  نرمی  ایجاد حس   Japanese mondograss از عصاره  برگرفته 
لطافت و بدون حس ناخوشایند چربی

Japanese mon- عصاره   ،  Oleo-lipidic complex® :ترکیبات 
E ویتامین ، dograss ، Fucogel

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

NUTRICIA CONFORT cream 50ml

کرم هیدرا 24 پالس                                      
•  مرطوب کننده عمقی و بادوام، مناسب پوست دهیدراته نرمال 

تا خشک
• شفاف کننده، و جلوگیری از تبخیر آب پوست

• پیشگیری از بروز اولین عالیم پیری و کمک به پر کردن چین و 
چروک ناشی از دهیدراته بودن پوست 

• تقویت سد دفاعی پوست در برابر عوامل مهاجم و رادیکال های آزاد
•  ساختار ابریشمی لطیف بدون ایجاد حس سنگین چربی روی پوست

ترکیبات:®Hydro defence complex،بابونه طالیی، هیالورونیک اسید 
گردن  و  صورت  تمیز  پوست  روی  شب  و  صبح  مصرف:  روش 

استفاده شود.

ماسک هیدرا 24 پالس                                      
• بالم-ماسک آبرسان التیام بخشی و رفع خستگی پوست

• مراقبت هفتگی، مناسب انواع پوست دهیدراته
• پیشگیری از بروز اولین عالیم پیری و کمک به پر کردن چین و 

چروک ناشی از دهیدراته بودن پوست
کننده  شفاف  و  زدا  سم  بخش،  انرژی  عمقی،  کننده  تغذیه   •

پوست
هیالورونیک  میکا،   ،  Hydro defense complex® ترکیبات: 

اسید، Fucogel ،بابونه طالیی و گلیسرین
روش مصرف: یک تا دو بار در هفته الیه ای نازکی از ماسک را 
روی پوست پخش کرده و ماساژ دهید، سپس بعد از 10 دقیقه 

با آب بشویید.

HYDRA24+cream HYDRA24+balm-mask 50ml50ml

NUTRICIA lip balm

کرم دور چشم هیدرا 24 پالس ریگارد                                      
• مرطوب کننده و احیا کننده بافت ظریف دور چشم با ماساژور 

roll-on
• مناسب پوست دهیدراته و کم آب

• جلوگیری از ایجاد چین و چروک، رفع پف و تیرگی دور چشم
محافظت  و   )anti-pollution( پولوشن  آنتی  اکسیدان،  آنتی   •

کننده از پوست نازک دور چشم
اسید،  هیالورونیک   ،  Hydro defense complex® ترکیبات: 

Fucogel ،صمغ بیوساکاریدبابونه طالیی و گلیسرین
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز دور چشم با ماساژ 

ضربه ای استفاده شود.

بالم لب نوتریشیا                                   
خشکی•  رفع  و  بخش  التیام  عمقی،  کننده  مرطوب  مغذی،    •

تقویت الیه هیدرولیپیدی و ترمیم کننده لب های ترک خورده
با ایزوترتینوئین  التیام بخش در درمان آکنه  • مکمل آبرسان و 

خوراکی
uv ضدآفتاب و محافظ لب ها با داشتن فیلتر •

Japanese mon- ®lipidic complex-Oleo ، عصاره  :ترکیبات 
اسکواالن،  میکا،   ،  Fucogel اکساید،  دی  تیتانیوم   ،  dograss

ویتامین E و گلیسرین
روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی لب ها استفاده شود.

15ml

HYDRA24+cream-gel 

HYDRA24+regard 

50ml

15ml
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ِاکسِپرت پیورته : درمان پوست های چرب و مستعد آکنه ) پوست مختلط تا چرب ( 
این محصوالت با کنترل سریع چربی اضافی پوست، اثر آنتی باکتریال و جمع کننده منافذ باز 

پوست داشته و مناسب پوست های مختلط، چرب و مستعد آکنه می باشند.
AHA ،)محصوالت ِاکسپرت پیورته حاوی عصاره نعنا فلفلی)کنترل ترشح چربی و آنتی باکتریال

در فرم های مختلف با اثر الیه برداری عمقی و پیوسته و عصاره میوه گل رز )مات کننده و جمع 
کننده منافذ باز پوست( می باشند.

20
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آب میِسالر پیوریفیانت
• پاک کننده صورت با فرموالسیونی ویژه جهت پوست های 

چرب و مختلط
• ضد عفونی کننده و پاک کننده عمقی بدون آسیب رساندن 

به اپیدرم
• افزایش شفافیت، شادابی و سالمت پوست

•  فاقد مواد صابونی و الکل
ترکیبات: زینک، گالیکول و عوامل شوینده فوق مالیم.

روش مصرف: روزی یک تا دوبار پوست را با پد آغشته به 
محلول پاک کنید)بدون نیاز به آبکشی(.

Purifiant micellar water 200ml

کرم َمتیفیانت                    
• مرطوب کننده و تنظیم کننده ترشح سبوم پوست چرب

• رفع خشکی پوست های کم آب تحت درمان آکنه
• مناسب پوست های مختلط، چرب و مستعد آکنه

• ساختار سبک و غیر چرب با قابلیت جذب سریع
• رفع براقی پوست

ترکیبات: عصاره نعنا فلفلی، زینک، عصاره میوه رز، پودر 
جاذب چربی و روغن گل رز.

روش مصرف: صبح و شب ترجیحا روی پوست تمیز شده با 
آب میسالر پیوریفیانت استفاده شود.

 Matifiant cream 50ml

کرم پیوریفیانت                     
• درمان جوش های سر سیاه و سر سفید

• کنترل ترشح چربی و مات کننده
• آنتی باکتریال و ضد التهاب

• دارای دو فرم AHA با اثر الیه برداری بدون تحریک پوست 
ترکیبات: عصاره نعنا فلفلی، زینک،گالیکولیک اسید،پودر 

جاذب چربی، AHA ester و روغن گل رز.
با  شده  تمیز  پوست  روی  ترجیحا  شب  هر  مصرف:  روش 

محلول میسالر پیوریفیانت استفاده شود.

Purifiant cream 50ml

CLINICAL EVALUTIO
N

24H
HYDRATION

+47%
MATTIFY

+75%

CLINICAL EVALUTIO
N

IMPERFECTION
-10%

PORE SIZE
-16%

کرم-ژل ُپــرآنِکالگینگ                     
• درمان اختصاصی منافذ باز پوست

• پاک سازی عمقی چربی
• الیه برداری مالیم با اثر آنتی باکتریال

• تنظیم کننده ترشح چربی
زینک،  اسید،  گالیکولیک  فلفلی،  نعنا  عصاره  ترکیبات: 

عصاره میوه رز .
مورد  نواحی  در  تمیز  پوست  روی  شب  هر  مصرف:  روش 

نظر استفاده شود.

Pore unclogging cream gel 30ml

ماسک پیوریفیانت                     
•  پاک کنندگی هفتگی و کنترل ترشح چربی و ضد براقی

•  کمک به رفع کومدون های سر سیاه و جوش های زیرپوستی
• مناسب پوست های چرب، مختلط و مستعد آکنه

• الیه برداری مالیم با اثر آنتی باکتریال
AHA ester ترکیبات: عصاره نعنا فلفلی، کائولین، روغن گل رز و
روش مصرف: یک تا دوبار در هفته الیه نازکی از ماسک را روی 

پوست تمیز قرار داده،  بعد از 10 دقیقه آبکشی کنید.

Purifiant mask 50ml

CLINICAL EVALUTIO
N

BLACKHEADS
-19%

PORE SIZE
-10%
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ِسنسی ِاکسِپرت : التیام بخش و ضد قرمزی ) پوست حساس( 
با  پایو  البراتوار  باشد.  می  ویژه  و  اختصاصی  های  مراقبت  نیازمند  شکننده  و  حساس   پوست 
رفع  و  حساس  پوست  دفاعی  سد  تقویت  سبب   SENSI EXPERT اختصاصی  خط  اندازی  راه 
هایپوآلرژیک،  این محصوالت  ترکیب  کم  فرموالسیون  پوستی می شود.  التهابات  و  ها  قرمزی 
شکننده  و  حساس  پوست  نیازهای  تامین  جهت  و  باشد  می  پارابن  و  الکل  رنگ،  عطر،  فاقد 
تقویت   (   Laminaria Digitata قرمز  این محصوالت حاوی عصاره جلبک  طراحی شده است. 
از  برگرفته  ِدسین  ُپلی  و  ِاسکواالن  فیتو  پوستی(،  تحریکات  کاهش  و  پوست  دفاعی  کننده سد 
و ضروری پوست)التیام  امالح کمیاب  و  بازسازی الیه های پوست(  و  کننده  )نرم  زیتون  روغن 

بخش و رطوبت رسان( می باشند.
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کرم ریچ ِسنسی ِاکسِپرت 
برابر  در  حساس  های  پوست  بخش  التیام  و  کننده  مرطوب   •

عوامل خارجی)آفتاب،گرما و سرما ...(
• مناسب پوست خشک و خیلی خشک حساس

• بازسازی کننده و تقویت سد دفاعی پوست
• فاقد اسانس مصنوعی، پارابن و رنگ باpH سازگار با پوست

ترکیبات:عصاره جلبک قهوه ای Laminaria، فیتو ِاسکواالن و 
ُپلی ِدسین برگرفته از روغن زیتون و گلیسیرین.

روش مصرف: صبح و شب ترجیحا روی پوست تمیز شده با آب 
درمومیِسالر ِسنسی ِاکسِپرت استفاده شود.

SENSI EXPERT rich cream 50ml

آب ِدرمو میِسالر ِسنسی ِاکسِپرت
• پاک کننده بسیار عالی با ساختار میِسلی 

انواع  چشم  و  صورت  آرایش  و  آلودگی  رفع  برای  مناسب   •
پوست های حساس و نازک

• ایجاد طراوت و رطوبت در سطح پوست
• فاقد اسانس مصنوعی، الکل و مواد صابونی

ترکیبات: گلیسیرین و  میسل های حاوی عوامل شوینده مالیم.
روش مصرف: روزی یک تا دو بار با پد آغشته به محلول پوست 

را تمیز کنید)بدون نیاز به آبکشی(.

 SENSI EXPERT Dermo – micellar cleansing water  200ml

کرم ِسنسی ِاکسِپرت
برابر  در  حساس  پوست  سریع  بخش  التیام  و  کننده  مرطوب   •

عوامل خارجی)آفتاب،گرما، سرما و ...(
• مناسب پوست نرمال، مختلط و چرب حساس

• تقویت پوست آسیب دیده و افزایش مقاومت طبیعی پوست
• فاقد اسانس مصنوعی، پارابن و رنگ باpH سازگار با پوست

ترکیبات:عصاره جلبک قهوه ای Laminaria، فیتو ِاسکواالن و 
ُپلی ِدسین برگرفته از روغن زیتون و گلیسیرین.

روش مصرف: صبح و شب ترجیحا روی پوست تمیز شده با آب 
درمومیِسالر ِسنسی ِاکسِپرت استفاده شود.

SENSI EXPERT dermo-apaisant cream 50ml

ژل دور چشم ِسنسی ِاکسِپرت
• التیام بخش، آبرسان و پیشگیری از چروک

• مناسب برای دور چشم های حساس و نازک
• کاهش پف و تیرگی اطراف چشم

بودن  دارا  با  چشم  دور  ظریف  پوست  از  کننده  محافظت   •
ترکیبات پلی ساکاریدی

• فاقد اسانس مصنوعی، پارابن و رنگ باpH سازگار با پوست
ترکیبات:عصاره ریشه تاپیوکا، صمغ بیوساکارید4، هیالورونیک 

.C اسید و فرم پایدار ویتامین
روش مصرف: روزانه یک تا دو بار روی پوست تمیز دور چشم با 

حرکات ضربه ای استفاده شود.

SENSI EXPERT eye contour gel 15ml

ماسک ِسنسی ِاکسِپرت
• مراقبت هفتگی التیام بخش و آبرسان

• مناسب برای انواع پوست حساس و نازک
• بازسازی کننده و تقویت سد دفاعی پوست

• فاقد اسانس مصنوعی، پارابن و رنگ باpH سازگار با پوست
ترکیبات:عصاره جلبک قهوه ای Laminaria، صمغ بیوساکارید 

1، کره کاریته و گلیسیرین.
را  از ماسک  نازکی  بار الیه  تا دو  روش مصرف: هفته ای یک 
روی پوست تمیز پخش کرده و بعد از چند دقیقه با آب بشویید.

SENSI EXPERT mask 50ml
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مای پایو : انرژی بخش و تقویت کننده ) انواع پوست(
ها  ویتامین  انواع  و  غذایی  مواد  امالح،  تامین  سالم،  و  زیبا  شاداب،  پوست  رازهای  از  یکی 
اپیدرم  شدن  کدر  بــاعث  روزانه  هـــای  اســترس  و  مفــرط  خستگی  باشد.  می  آن  برای 
تامین  و  رسانی  انرژی  با   MY PAYOTتخصصی محصوالت  شود.  می  پوست(  سطحی  )الیه 
پوست  طراوت  و  احیا  درخشندگی،  افزایش  باعث  پوست  به  مغذی  عوامل  و  ها  ویتامین  انواع 
و پوست(  کننده  تقویت  و  اکسیدان  )آنتی   Goji berry حاوی  محصوالت  این  شوند.   می 

اثر پروبیوتیک سبب تقویت سد دفاعی  با  )سم زدا و اکسیژن رسان( می باشد و   Acaii berry  
پوست شده و پوستی مقاوم و شاداب را برای شما به ارمغان می آورند.
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کرم روز مای پایو                                      
• مولتی ویتامین و انرژی بخش با خاصیت شفاف کننده و رفع 

Super fruits خستگی چهره با دارا بودن
•  مناسب انواع پوست به جز پوست چرب و جوشدار

•  تغذیه کننده ، آبرسان، رفع کدری و خشکی پوست 
• آنتی اکسیدان و محافظت از پوست در برابر عوامل محیطی از 

قبیل نور خورشید، آلودگی و ... 
ACTIVE BIFIDUS تقویت سد دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •

انواع  و  کاریته  کره   ،Goji berry ,Acaii berry ترکیبات:روغن 
.A,B5,PP,E,C ویتامین های

روش مصرف: هر روز روی پوست تمیزصورت و گردن استفاده 
شود. 

فلویید مای پایو                                      
• انرژی بخش، شاداب کننده و رفع خستگی پوست

• مناسب انواع پوست کدر و خسته، ایده آل برای پوست نرمال تا 
مختلط با داشتن نشاسته تاپیوکاجاذب چربی

• مراقبت آبرسان روزانه شفاف کننده و رفع کدری پوست
و  پوست  دفاعی  سد  تقویت  برای  پروبیوتیک  خاصیت  دارای   •

جلوگیری از پیری زودرس پوست
سم  خاصیت  با  مغذی  و  اکسیدان  آنتی   superfruits حاوی   •

زدایی و محافظت کننده از پوست
 ، Goji berry ،Acaii berry ،Active bifidu ، rhodocrosite:ترکیبات

E ، B5،C،A ویتامین های
روش مصرف: هر روز روی پوست تمیزصورت و گردن استفاده 

شود. 

MY PAYOT day cream 50ml

MY PAYOT fluid 50ml کرم شب مای پایو                                      
Super fruits انرژی بخش و شفاف کننده پوست با داشتن •

•  مناسب انواع پوست به جز پوست چرب و جوشدار
•  تغذیه کننده عمقی با داشتن روغن های مغذی گیاهی

•  ترمیم کننده الیه های پوستی طی شب 
•  مرطوب کننده، آنتی اکسیدان و محافظت کننده

ACTIVE BIFIDUS تقویت سد دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •
موم  فندق،  روغن   ،Goji berry ,Acaii berry ترکیبات:روغن 

.C زنبور عسل و روغن کنجد ویتامین
روش مصرف: هر شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده 

شود. 

MY PAYOT night cream 50ml

کرم دور چشم مای پایو ریگارد                                      
•  رفع چین و چروک، کاهش تیرگی و پف دور چشم با داشتن 

پودر مروارید
•  مولتی ویتامین و انرژی بخش

• شاداب کننده، رفع خستگی و مرطوب کننده دور چشم
ACTIVE BIFIDUS تقویت سد دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •

هیالورونیک   ،Goji berry ,Acaii berry ترکیبات:روغن 
بیان، عصاره گیاه Centella asiatica، امالح  اسید، شیرین 
سنگهای Malachite ،Rhodocrosite و انواع ویتامین های  

. A,B5,PP,E,C
دور  خشک  و  تمیز  پوست  روی  شب  و  صبح  مصرف:  روش 
چشم استفاده شود.)ساختار Roll -on این کرم صدفی رنگ با 
 ایجاد ماساژ مالیم در ناحیه دور چشم سبب اثر بخشی بهتر آن

 می شود(.  

MY PAYOT REGARD eye contour cream 15ml
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َابسولوت پیوروایت : پیشگیری و درمان انواع لک 
با گذر زمان روند تولید رنگدانه های پوست رفته رفته تغییر می کند. مالنوسیت ها تکثیر پیدا 
کرده و تجمع مالنین بیش از حد تولید شده باعث بروز لک های تیره در سطح پوست می شود. 
Derma-white berry®که حاوی کمپلکس انحصاری  ABSOLUTE PURE WHITEمحصوالت

آنزیم  )مهار  لک  ضد  چندگانه  مکانیسم  با  باشند،  می  لک(  ضد  و  کننده  )روشن   C ویتامین  و 
و  برداری مالیم( سبب روشن شدن  و الیه  به سطح  ها  انتقال مالنوزوم  از  جلوگیری  تیروزیناز، 

درمان انواع لک می شوند.
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200ml

ژل پاک کننده َابسولوت پیوروایت
• پاک کننده اختصاصی پوست های کدر و تیره

• مناسب برای انواع پوست
سایر  کننده  روشن  و  ضدلک  اثر  افزایش  برای  مکمل  بهترین   •

محصوالت سری َابسولوت پیوروایت
• مرطوب کننده پوست بدون احساس خشکی و کشیدگی 

 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:تـرکیبات
ویتامین PP و آلوئه ورا.

روش مصرف: مقداری از ژل را روی پوست مرطوب پخش کرده 
و ماساژ دهید، سپس با آب بشویید.

ABSOLUTE PURE WHITE cleansing gel

تونر َابسولوت پیوروایت
پوست  اختصاصی  کننده،  پاک  ژل  از  بعد  سازی  پاک  مکمل   •

های کدر و تیره
• مناسب برای انواع پوست

• شفاف کننده و یکنواخت سازی رنگ پوست 
• مرطوب کننده پوست بدون احساس خشکی و کشیدگی 

 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:تـرکیبات
ویتامین PP و آلوئه ورا.

به  آغشته  پد  با  را  پوست  بار  دو  تا  یک  روزی  مصرف:  روش 
محلول تمیز کنید. )بدون نیاز به آبکشی(

 ABSOLUTE PURE WHITE toner 200ml

30ml

 کنسانتره مرطوب کننده َابسولوت پیوروایت 
• محصولی با دو عملکرد ضد لک قوی و مرطوب کننده

• مناسب برای درمان انواع لک 
• ایجاد رطوبت بادوام و افزایش شفافیت پوست

BIOECOLIA تقویت سد دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •
 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:ترکیبات

ویتامین PP، B5  و هیالورونیک اسید.
کامال  پوست  روی  قطره  چندین  شب  و  صبح  مصرف:  روش 
تمیز و خشک، با تمرکز روی لک های تیره با حرکات ضربه ای 

استفاده شود. 

 ABSOLUTE PURE WHITE hydrating concentrate 

کنسانتره لیفتینگ َابسولوت پیوروایت
• محصولی با دو عملکرد ضد لک قوی و لیفتینگ

• مناسب برای درمان انواع لک
•  همراه با عوامل ضد چروک و سفت کننده پوست با اثر لیفتینگ فوری

BIOECOLIA تقویت سد دفاعی پوست با اثر پروبیوتیک •
 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:ترکیبات

عصاره سبوس برنج،ویتامین PP، B5  و هیالورونیک اسید.
کامال  پوست  روی  قطره  چندین  شب  و  صبح  مصرف:  روش 
تمیز و خشک، با تمرکز روی لک های تیره با حرکات ضربه ای 

استفاده شود. 

ABSOLUTE PURE WHITE lifting concentrate 30ml



توصیه های زیبایی
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SPF30 کرم روز َابسولوت پیوروایت
• محصولی با عملکرد دوگانه ضد آفتاب و ضد لک

• مناسب برای پوست نرمال، خشک و خیلی خشک
• مکمل درمان و افزایش دهنده اثر ضد لک ها

• مرطوب کننده و محافظت کننده از پوست
 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:ترکیبات
و  اسید  هیالورونیک   ،  B5 ویتامین  آفتابگردان،  گل  روغن 

فیلترهای ضد آفتاب.
تمیز  پوست  روی  نیاز  مورد  دفعات  به  روزانه  مصرف:  روش 

صورت استفاده شود.

ABSOLUTE PURE WHITE day cream SPF30 50ml

کرم دور چشم َابسولوت پیوروایت 
• کرم- ژل اختصاصی برای رفع تیرگی، لک و کدری دور چشم

• ضد چروک و آبرسانی عمقی
• آنتی اکسیدان و محافظت کننده

• شفاف کننده و رفع خستگی دور چشم
 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،Derma white berry®:ترکیبات

عصاره شیرین بیان، ویتامین PP، B5  و هیالورونیک اسید.
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز و خشک دور چشم 

با حرکات ضربه ای استفاده شود.

15mlABSOLUTE PURE WHITE eye contour cream

کرم دست َابسولوت پیوروایت
• روشن کننده و رفع تیرگی دست

• ترمیم کننده و مغذی پوست 
• حاوی عوامل محافظ مناسب دست های خشک و آسیب دیده

• آبرسانی عمقی و پیشگیری از چروک دست ها
C، کره  ترکیبات:®Derma white berry، فرم پایدار ویتامین 

کاریته، روغن جوجوبا، ویتامینB5  و هیالورونیک اسید.
تمیز  پوست  روی  نیاز  مورد  دفعات  به  روزانه  مصرف:  روش 

دست استفاده شود.

ABSOLUTE PURE WHITE hand cream 50ml

پیشگیری و درمان انواع لک:
ابتدا پوست خود را با ژل پاک کننده اَبسولوت پیوروایت بشویید، سپس روزی یک تا دو بار از تونر اَبسولوت 
پیوروایت برای پاک سازی عمقی تر و یکنواخت سازی رنگ چهره استفاده کنید. برای درمان لک های تیره 
مطابق نوع و شرایط پوست خود می توانید صبح و شب از کنسانتره مرطوب کننده )در صورت خشک و دهیدراته 
بودن پوست( یا کنسانتره لیفتینگ)در صورت افتادگی پوست( به صورت حرکات ضربه ای در زیر کرم اَبسولوت 

پیوروایت SPF30 )در صورت خشک بودن پوست برای محافظت در برابر آفتاب(  استفاده کنید. 



محصوالت ضد چروک و لیفتینگ پایو
فرد  هر  اصلی  های  دغدغه  از  پوست  پیری  و  افتادگی  چروک،  و  چین  زمان  گذر   با 

می باشد. محصوالت ضد چروک و لیفتینگ پایو شامل:

ترکیب  حاوی  پوست  کننده  بازسازی  و  عمقی  و  سطحی  چروک  انواع  درمان   TECHNI LISS

.LISS PROCESS COMPLEX® انحصاری

لیفتینگ، ضد افتادگی و ضد  خواص  با  پیری  ضد  گانه  چند  PERFORM LIFT سیستم 

.ACTI LIFT COMPLEX®چروک قوی حاوی ترکیب انحصاری

SUPRÊME JEUNESSE  کامل ترین محصوالت درمان چروک و پیری پوست .

3839
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ِتکنی لیس: درمان چروک سطحی و عمقی )انواع پوست(
انحصاری ترکیب  بــا داشتن  پـــوست،  کـــننده  بـــازسازی  و   ایــن مــحصوالت ضــد چـــروک 
کل  روی  ژاپنی(  ذرت  و   Hibiscus عصاره  ای،  قهوه  )جلبک    LISS PROCESS COMPLEX®
فرآیند ایجاد چــین و چـــروک در پوست اثر گذاشته و با تقویت عملکرد فیبرو بالست ها سبب 

پیشگیری و رفع چروک های سطحی و عمقی می شود .

®
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کرم دور چشم ِتکنی ریگارد
•  درمان چروک های عمقی و رطوبت رسانی ایده ال به ناحیه دور چشم
• رفع تیرگی و درخشان کننده دور چشم با داشتن پودر الماس
• اثر ضد احتقان و تحریک میکرو سیرکوالسیون اطراف چشم

• حاوی فرم ®Reticulated Hyaluronic acid in Liposome با 
نفوذ فوق العاده عالی در پوست

E و C فرم پایدار ویتامین ، Liss process complex® :ترکیبات
امالح سنگ Smithsonite و دکستران سولفات.

روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز و خشک دور چشم 
با حرکات ضربه ای استفاده شود.

TECHNI REGARD eye contour cream 15ml

کرم ِتکنی لیس َاکتیو
•  ضد چروک قوی همراه با اثر تغذیه و ترمیم کننده عمقی پوست
• غنی شده با عصاره گیاه  شبه بوتاکس Hibiscus و ذرت ژاپنی

• حاوی فرم ®Reticulated Hyaluronic acid in Liposome با 
نفوذ فوق العاده عالی در پوست

• افزایش درخشندگی پوست با داشتن پودر الماس
E و C فرم پایدار ویتامین ، Liss process complex® :ترکیبات

امالح سنگ Smithsonite و کره کاریته.
گردن  و  صورت  تمیز  کامال  پوست  روی  روزها  مصرف:  روش 

استفاده شود.

50mlTECHNI LISS ACTIVE cream

کرم روز ِتکنی لیس ِفرست
• پیشگیری و درمان چروک های اولیه

• غنی شده با عصاره تغلیظ شده جلبک قهوه ای
• حاوی فرم ®Reticulated Hyaluronic acid in Liposome با 

نفوذ فوق العاده عالی در پوست
• افزایش درخشندگی پوست با داشتن پودر الماس

E و C فرم پایدار ویتامین ، Liss process complex® :ترکیبات
امالح سنگ Smithsonite و کره کاریته.

گردن  و  صورت  تمیز  کامال  پوست  روی  روزها  مصرف:  روش 
استفاده شود.

TECHNI LISS FIRST cream 50ml

کرم شب ِتکنی پیل
• کرم ضد چروک قوی و بازسازی کننده الیه های پوست در طی شب

 Glycolic acid graft فرم   به 3   AHA از   باالیی  میزان  • حاوی 
 AHA ester , Hibiscus flower acid

• افزایش درخشندگی پوست با داشتن پودر الماس
• حاوی فرم کوچک شده هیالورونیک اسید با قابلیت نفوذ باال

پایدار  فرم  آرژینین،   ،Liss process complex® ترکیبات: 
ویتامین C و E، امالح سنگ Smithsonite و کره کاریته.

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

TECHNI PEEL night cream 50ml

ماسک ِتکنی پیل
• ماسک الیه بردار هفتگی برای حذف سلول های مرده پوست

• جوان سازی و بازسازی کننده پوست
• تغذیه کننده  با قدرت لیفتینگ

 Glycolic acid graft فرم   به 3   AHA از   باالیی  میزان  • حاوی 
 AHA ester , Hibiscus flower acid

• افزایش درخشندگی پوست با داشتن پودر الماس
هیالورونیک  آرژینین،   ،Liss process complex®:ترکیبات
 Smithsonite سنگ  امالح   ،E و   C ویتامین  پایدار  فرم  اسید، 

وصمغ بیوساکارید 1.
را  ماسک  از  نازکی  الیه  بار  دو  تا  یک  ای  مصرف:هفته  روش 
روی پوست تمیز پخش کرده و بعد از 10 دقیقه با آب بشویید.

فیلر تکنی لیس
عملکرد  با  چروک   ضد  فرموالسیون  از  باالیی  غلظت  حاوی   •

قوی برای خطوط خنده، اخم
• پر کننده روزانه خطوط، فرم دهنده و بازسازنده عمقی

• دارای اپلیکاتور خاص برای استفاده آسان روی خطوط
• قابل استفاده برای صورت، دور چشم، لب و گردن

 ، Cross-linked hyaluronic acid in microsphere :ترکیبات
روغن گیاه چای ترش ، فرم پایدار ویتامین C ، میکا

 روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز روی خطوط عمیق 
استفاده شود.

50ml

10ml

TECHNI PEEL mask

TECHNI LISS filler
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ِپرفورم لیفت: سیستم چندگانه ضد پیری)پوست بالغ(
این محصوالت با سیستم چندگانه ضد پیری مناسب پوست های بالغ بوده که عالوه بر اثر روی 
پیری Cellular )اختالل در متابولیسم سلول های پوست( و Cutaneous )کاهش خاصیت کشسانی 
و بروز چین و چروک(، با تقویت اتصاالت درم و اپیدرم بر پیری نوع Structural )لیپوآتروفی و از 
دست رفتن فرم متعارف صورت( نیز اثر می گذارد و تمام آثار پیری را از چهره محو می کند. این 
محصوالت با ترکیب انحصاری ®ACTI LIFT COMPLEX )جلبک قهوه ای wakame، فرم لیپوزومال 
هیالورونیک اسید و ®Renovating peptide( سبب رفع انواع چروک سطحی و عمقی و لیفتینگ 

پوست می شود.
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کرم شب ِپرفورم لیفت
• ضد چروک، لیفتینگ و حجم دهنده پوست صورت 

• افزایش سفتی و قوام پوست  با اثر بر روی اپیدرم
• بازسازنده قوی پوست در طول شب 

 Peony عــصـــاره ریشه    ،ACTI LIFT COMPLEX®:ترکیبـات
.E روغن جوجوبا و ویتامین

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

 PERFORM LIFT night cream 50ml

کرم روز ِپرفورم لیفت
فرم  بازسازی  و  کننده  کننده،سفت  شفاف  گانه:  سه  عملکرد   •

چهره   
• قوام دهنده و ضد افتادگی پوست

• حاوی عوامل مغذی و رطوبت رسان با ساختاری غیر چرب
ترکیبات: ®ACTI LIFT COMPLEX ، ویتامین E و کره کاریته.

گردن  و  صورت  تمیز  کامال  پوست  روی  روزها  مصرف:  روش 
استفاده شود.

50mlPERFORM LIFT day cream

کرم ِپرفورم لیفت اینِتنس
• ضد افتادگی و لیفتینگ بسیار سریع

 lipopeptide® فرم دهنده  و رفع لیپوآتروفی با داشتن ترکیب انحصاری  •
• مناسب جهت درمان خطوط خنده و اخم

 ،E ویتامین ، ACTI LIFT COMPLEX®، lipopeptide® :ترکیبات
کره کاریته و روغن جوجوبا.

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

PERFORM LIFT INTENSE cream 50ml

ماسک ِپرفورم لیفت                                  
•  مراقبت هفتگی لیفتینگ، برای از بین بردن سلول های مرده 

سطحی، آلودگی ها و... در سطح پوست
• کمک به حداکثر جذب مواد فعال محصوالت پرفورم لیفت

Peony رفع لیپوآتروفی و حجم دهنده صورت با داشتن عصاره ریشه •
• حاوی رایحه آرامبخش با خاصیت ریلکس کردن عضالت صورت
 ،Peony ریشه  عصاره   ،ACTI LIFT COMPLEX®:ترکیبات

ویتامین E عصاره جو دوسر.
روش مصرف: هفته ای یک تا دوبار الیه نازکی از ماسک را روی 
پد  با  دقیقه   10 از  بعد  و  داده  قرار  گردن  و  صورت  تمیز  پوست 

مرطوب پاک نمایید.

PERFORM LIFT SCULPT mask 50ml

کرم دور چشم ِپرفورم لیفت ریگارد 
• لیفتینگ بسیار قوی و ضد افتادگی پلک

• حاوی هیالورونیک اسید برای رطوبت رسانی سریع پوست
• کاهش دهنده چروک ها و خطوط پنجه کالغی دور چشم

• ضد پف و تیرگی دور چشم با داشتن عصاره درخت ابریشم قرمز
ابریشم   درخت  عصاره   ،ACTI LIFT COMPLEX®:ترکیبات

 .E قرمز و ویتامین
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز و خشک دور چشم 

با ماساژ ضربه ای استفاده شود.

PERFORM LIFT REGARD eye contour cream 15ml

AWARDS

T H E  I R I S H2014
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سوپریم ژوِنس: توقف پیری + رفع لک های ناشی از افزایش سن
این محصوالت دارای سیستم چند جانبه ضد پیری برای رفع چین و چروک، جلوگیری از افتادگی 
و شلی پوست، لیفتینگ قوی، رفع لک های ناشی از پیری، رفع کم آبی و کدری پوست می باشد. 
هدف اصلی این محصوالت اثر بر پیری Inflamm-aging می باشد،این نوع پیری در اثر رادیکال های 
آزاد داخلی و خارجی مانند اشعه UV ، آلودگی، استرس، دخانیات، تغذیه نامناسب، کمبود خواب 
و...به وجود می آورد. این رادیکال ها سبب فعالسازی سیستم دفاعی پوست شده و مکانیسم های 
التهابی را به وجود می آورند که درنهایت روی تمام سلول های پوستی تاثیر منفی می گذارد، در 
مورد سلول های فیبروبالست، این رادیکال ها سبب تخریب فیبرهای استحکام بخش پوست یعنی 
کالژن و االستین شده، در مورد سلول های مالنوسیت، اختالالت رنگدانه ای و لک های ناشی از 
پیری رابه وجود می آورد و سبب تجمع مواد زاید و سموم داخل سلول های کراتینوسیت می شود. 
در محصوالت سوپریم ژوِنس، که برایپوست های بالغ )Mature skin( طراحی شده اند، از ترکیب 
انحصاری ®Youth process complex برای اثر بر تمام جوانب Inflamm-aging استفاده شده است.
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کنسانتره سوپریم ژوِنس
• ضد پیری بسیار قوی با اثر بر تمام علل پیری درونی و محیطی

• درمانی کامل برای رفع چین و چروک های عمقی 
به  از  )پیشگیری  پوست  های  رنگدانه  ساز  و  ساخت  تنظیم   •

وجود آمدن لک های ناشی از سن(
• مکمل درمان در افزایش اثر کرم روز و شب سوپریم ژوِنس

• حاوی کنسانتره ای از فرم پایدار ویتامین c و هیالورونیک اسید
• حاوی هیالورونیک اسید با قدرت جذب باالی آب و نفوذ بسیارعمقی

 ،  Wakame جلبک   ،  Youth process complex® ترکیبات: 
Ascorbyl tetra-isopalmitate، C فرم پایدار ویتامین

هیالورونیک اسید، روغن جوجوبا، ویتامین E و گلیسرین
شب  و  روز  کرم  از  قبل  ترجیحا  وشب  صبح  مصرف:  روش 
سوپریم ژو نِس، روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

کرم دور چشم سوپریم ژوِنس ریگارد
• ضد چروک قوی و کاهش خطوط پنجه کالغی دور چشم

• حاوی غلظت باالیی از عوامل محرک ساخت کالژن
• اثر ضد پف و تیرگی با داشتن جلبک Wakame ، عصاره ابریشم 

C و فرم پایدار ویتامین )Albizia julibrissin( قرمز
• تقویت و افزایش استحکام و ضخامت پوست ظریف دور چشم

• ایده آل برای شفاف کردن و آبرسانی ناحیه دور چشم
ترکیبات:®Youth process complex،جلبکWakame، عصاره 

،C فرم پایدار ویتامین ، )Albizia julibrissin( ابریشم قرمز
التیام  و  آبرسان  محافظ  )الیه   Fucogel اسید،  هیالورونیک 

بخش(، ویتامین E و گلیسرین
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز دور چشم با ماساژ 

ضربه ای استفاده شود.

کرم روز سوپریم ژوِنس 
با هدف قرار دادن علل  • جوانسازی کامل و همه جانبه پوست 

تسریع کننده فرآیند پیری، به واسطه داشتن ترکیب انحصاری
Youth process complex®

بالغ  پوست  برای  مناسب  پوست،  متخصصان  تایید  مورد   •
)Mature skin(

• تقویت کننده سیستم دفاع طبیعی پوست و حفاظت پوست در 
برابر عوامل محیطی از قبیل نور خورشید و آلودگی های محیطی

• آنتی اکسیدان و درمان لک های ناشی از پیری پوست
• ساختار بسیار مالیم و مخملی با جذب سریع و اثر بخشی باال

 ،  Wakame جلبک   ،  Youth process complex® ترکیبات: 
 C فرم پایدار ویتامین

التیام  و  آبرسان  محافظ  الیه   Fucogel اسید،  هیالورونیک 
بخش، کره کاریته، ویتامین E و گلیسرین

روش مصرف: هر روز روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

50ml

30ml

15ml
50ml

SUPREME JEUNESSE day cream

SUPREME JEUNESSE concentrate

SUPREME JEUNESSE regard cream
SUPREME JEUNESSE night cream

کرم شب سوپریم ژوِنس
• دارای تکنولوژی chrono-biologically release که باعث آزادسازی 

مواد موثر به صورت آهسته و پیوسته در طول شب می شود.
• جوان سازی، بازسازی و سفتی مجدد پوست

بالغ  پوست  برای  مناسب  پوست،  متخصصان  تایید  مورد   • 
)Mature skin(

• حجم دهنده و رفع چین و چروک عمقی با اثر دوگانه روی طول 
و عمق چروک ها با اثر تقویت شده جلبک Wakame و

®Youth process complex و میکرو جلبک یوگِلنا
 ،  Wakame جلبک   ،  Youth process complex® ترکیبات: 
 ،C ویتامین  پایدار  فرم   ،  )Euglena gracilis( یوگِلنا  جلبک  میکرو 
التیام  و  آبرسان  محافظ  )الیه   Fucogel،اسید هیالورونیک 

بخش(، بیوتین، کره کاریته، ویتامینE و گلیسرین
روش مصرف: هر شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده 

شود.
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مراقبت از بــدن 
سالم  بدن  یک  دارد.  بسزایی  اهمیت  صورت  از  مراقبت  همانند  بدن  از  مراقبت 
منشا ذهن سالم می باشد. دکتر پایو محصوالتی جهت تامین نیازهای پوست بدن 
در نظر گرفته است که باعث تغذیه عمقی، رطوبت رسانی، زیبایی و ضد افتادگی 

بدن می شوند. 
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هیدرا بادی: رطوبت رسانی و بهداشت
بدن هر فرد نیازمند تغذیه، رطوبت و مراقبت روزانه می باشد. محصوالت بهداشتی و رطوبت 

رسان مراقبت از بدن پایو پوستی نرم، مرطوب و لطیف را به ارمغان می آورد. 
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کرم دست مغذی 
• تغذیه کننده و آبرسانی عمقی

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده از دست و ناخن
• رفع هر گونه خشکی و ترمیم کننده ترک های دست

• ساختار فاقد چربی و جذب سریع با اثر رطوبت رسانی بادوام
ترکیبات:  کره کاریته،  ویتامین E  و گلیسیرین. 

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

کرم بدن هیدرا 24                                      
•  مرطوب کننده بدن با ساختاری سبک و غیر چرب

• پیشگیری از ایجاد چروک و افتادگی پوست
• محافظ و ترمیم کننده

• رفع هر نوع خشکی پوست
ترکیبات:®Hydro-dermo-regulator complex، عصاره شاه بلوط، 

.Olivinو Smithsonite هیالورونیک اسید و امالح سنگ های
بدن  پوست  روی  نیاز  مورد  دفعات  به  روزانه  مصرف:  روش 

استفاده شود.

400ml

Nourishing softening hand cream 50ml

HYDRA24 body cream
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دئودورانت ضد عرق 
• دئودورانت رولی فاقد الکل با اثر 24 ساعته

بوی  رفع  برای  باکتریال  آنتی  اثر  با  عرق  ترشح  کننده  کنترل   •
بد عرق

• التیام بخش و ضد تحریکات پوستی 
• بدون ایجاد تیرگی روی پوست

ترکیبات:آلومینیوم کلراید، عصاره بابونه و تری کلوزان.
نواحی مورد نظر  نیاز در  به دفعات مورد  روش مصرف: روزانه 

استفاده شود.

اسپری دئودورانت                                   
• اسپری دئودورانت با اثر 24 ساعته 

Alum stone کنترل ترشح و رفع بوی بد عرق با داشتن •
• آنتی باکتریال و ضد تحریکات پوستی در اثر عرق

• بدون ایجاد لک سفید روی لباس 
ترکیبات:Alum stone و روغن بادام شیرین.

نواحی مورد نظر  نیاز در  به دفعات مورد  روش مصرف: روزانه 
استفاده شود.

75mlRoll-on deodorant

Deodorant spray 125ml

(Alcohol free)

(Alcohol free)



58

مراقبت در برابر آفتاب
طیف اشعه UV آفتاب سبب تسریع پروسه پیری در پوست می گردد، بنابراین به منظور 
 SUN SENSI جلوگیری از این فرآیند، نیازبه مراقبت های ویژه می باشد. محصوالت آفتاب

حداکثر محافظت در برابر اشعه UV به همراه اثرات ضد پیری را به ارمغان می آورند . 

5859
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سان ِسنسی: مراقبت در برابر آفتاب)انواع پوست( 
تکنولوژی  است.  ضروری  بسیار  امری  آفتاب  با  مواجهه  هنگام  در  پوست  از  صحیح  مراقبت 
ترکیب   ،Photostable ضدآفتاب  فـیلترهای  پــایین  غــلظت  کـارگیری  به  با  ـِــنسی  ســان س
)فرم   Cell protect complex® نام  به  آفتاب  برابر  در  کننده  محافظت  و  پیری  ضد  انحصاری 
پایدار ویتامین E,C وسنگ رودولیت( و عوامل مرطوب کننده جهت جلوگیری از خشکی پوست، 

جایگاه ویژه ای در بین محصوالت مراقبت در برابر آفتاب دارند.
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ِاستیک ضد آفتاب سان ِسنسی 
مستعد  و  حساس  نواحی  مناسب  اختصاصی  کامال  فرمولی   •

آفتاب سوختگی اطراف چشم، لب، بینی، گوش و...
• مناسب انواع پوست با ساختاری غیر چرب و غیر چسبناک

• خاصیت ضد پیری و ویتامین رسان
• مقاوم در برابر تعریق و شست و شو

گل  روغن  گندم،  جوانه   ،Cell protect complex®:ترکیبات
 .UVB و UVA آفتابگردان و فیلترهای ضد

نواحی مورد نظر  نیاز در  به دفعات مورد  روش مصرف: روزانه 
استفاده شود. در صورت تماس مستقیم با نور آفتاب شدید هر 

2 ساعت یک بار تکرار شود.

8grSUN SENSI anti-aging stick SPF50+ 

 SPF50+ کرم ضد آفتاب سان ِسنسی
UVA و UVB محافظت بسیار باال در برابر اشعه •

پیری  عالیم  پیشگیری  و  رفع  برای  چروک  ضد  عوامل  حاوی   •
ناشی از نور

• مناسب برای پوست نرمال، خشک و خیلی خشک
• مرطوب کننده و رفع خشکی پوست

و  UVA ضد  فیلترهای  و   Cell protect complex®:ترکیبات
 .UVB

در  شود.  استفاده  نیاز  مورد  دفعات  به  روزانه  مصرف:  روش 
صورت تماس مستقیم با نور آفتاب شدید هر 2 ساعت یک بار 

تکرار شود.

SUN SENSI anti-aging cream SPF50+ 50ml

اسپری َافترسان سان ِسنسی
• التیام بخش و کاهش قرمزی و تحریکات پوستی بعد از آفتاب 

با داشتن  عصاره شیرین بیان
• مناسب صورت و بدن با ساختار شیری سبک و غیر چرب

• ضد التهاب با خاصیت ضد پیری
ترکیبات:®Cell protect complex و عصاره شیرین بیان.

روش مصرف: بعد از تماس با آفتاب روی پوست آسیب دیده 
ابتدا  صورت  مورد  در  است  شود.بهتر  اسپری  بدن  و  صورت 
صورت  پوست  روی  سپس  گرفته،  ها  چشم  مقابل  را  ها  دست 

استعمال شود. 

125mlSUN SENSI soothing spray

اسپری ُاتوبرنز سان ِسنسی                                  
• ایجاد رنگی یکنواخت و زیبا با ماندگاری باال

• مناسب صورت و بدن 
• استفاده آسان و پخش سریع به علت ساختار سبک و غیر چرب

• مقاوم به تعریق
ترکیبات: DHA و عوامل مرطوب کننده.

اسپری  بدن  کل  به  یکنواخت  رنگ  ایجاد  برای  مصرف:  روش 
مقابل  را  ها  دست  روی  ابتدا  صورت  مورد  در  است  بهتر  شود. 
چشم ها گرفته،  سپس روی پوست صورت اسپری شود. سپس 

دست ها را بشویید.

SUN SENSI self tanning spray

A
LCO

H
O

L FREE
A

LCO
H

O
L FREE

125ml (Face & body)

(Face & body)
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ُاپتی ِمیل: مراقبت از پوست آقایان 
با توجه به این موضوع که پوست آقایان از بانوان چرب تر، آسیب پذیر تر و ضخیم تر 
بوده و دارای مقادیر بیشتری از کالژن و االستین می باشد و با در نظر گرفتن تفاوت های 
ساختاری بین پوست آقایان و بانوان و نیازمندی های ویژه پوست آقایان، محصوالت 
ویژه ای جهت مراقبت های خاص از جمله تنظیم ترشح چربي و مقابله با اثرات مضر 
عوامل خارجی در نظر گرفته شده است. محصوالت ُاپتی ِمیل هماهنگ با خصوصیات 

پوست آقایان طراحی و تولید گردیده است.
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ُاپتی ِمیل:  انرژی بخش پوست آقایان 
پایو  ِمیل  ُاپتی  محصوالت  در  آقایان،  پوست  در  بیشتر  چربی  میزان  و  ضخامت  به  توجه  با 
عمقی  سازی  پاک  کردن،  احیا  برای  باال  جذب  قدرت  با  موثر  های  فرموالسیون  از  شده  سعی 
چربی، التیام بخشی، بازسازی الیه های پوست و لیفتینگ متناسب با پوست آقایان استفاده 
مانند  بهایی  گران  های  سنگ  از  آمده  دست  به  ارزشمند  امالح  از  غنی  محصوالت  این  شود. 
و... )روی(   Smithsonite،)منگنز(  Rhodocrosite )مس(،   Malachite )آهن(،   Hematite 

می باشند.



6869

ژل- فوم اصالح ُاپتی ِمیل
و  بخش  التیام  اثر  و  سبک  ساختاری  با  صورت  اصالح  ژل   •

ضدالتهاب
• تامین امالح و ویتامین های ضروری پوست

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده 
• روشن کننده و رفع عالیم خستگی چهره

ترکیبات: امالح سنگ های Rhodocrosite,Hematite، عصاره 
.B3,B5,E شیرین بیان، ویتامین

روش مصرف: برای اصالح مقداری از ژل را روی پوست مرطوب 
ماساژ داده، سپس بعد از اصالح آبکشی کنید.

100mlOPTIMALE foaming gel

ژل- اسکراب صورت ُاپتی ِمیل
• شوینده صورت حاوی دانه های ریز الیه بردار  مالیم برای از بین 

بردن سلول های مرده از سطح پوست
• کنترل کننده چربی بیش از حد 

• تامین امالح و ویتامین های ضروری پوست
 ،Malachite , Hematite هـــای  ســنـــگ  امــالح  ترکیبات: 
ویتامین مخمر،  عصاره  گلوکونات،  زینک  بلوط،  شاه  عصاره 

.B3,B8,B5,C
ماساژ  پوست  روی  مالیمت  به  بار  یک  روزی  مصرف:  روش 

دهید و سپس با آب بشویید.

OPTIMALE exfoliating gel 150ml

دئودورانت ضد عرق ُاپتی ِمیل                             
• دئودورانت رولی فاقد الکل با اثر 24 ساعته

• کنترل کننده ترشح عرق با اثر آنتی باکتریال
• التیام بخش و ضد تحریکات پوستی

• بدون ایجاد تیرگی روی پوست
.Malachite ,Hematite ترکیبات: امالح سنگ های

مورد  نواحی  در  نــیاز  مورد  دفــعات  به  روزانـه  مصرف:  روش 
نظراستفاده شود.

OPTIMALE roll-on deodorant 75ml

شامپو سر وبدن ُاپتی ِمیل
• ژل شوینده سر و بدن متناسب با پوست و موی آقایان

• پاک سازی عمقی چربی و انرژی بخش
• تامین ویتامین ها و امالح مورد نیاز مو و پوست

• حاوی بیوتین برای تقویت کراتین مو
 ،Malachite , Hematite, Smithsonite ترکیبات: امالح سنگ های

.A,B5,B8 ویتامین های
وبدن  سر  وشوی  شست  برای  استحمام  جهت  مصرف:  روش 

استفاده شود.

OPTIMALE all over shampoo 200ml

(Alcohol free)
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ژل دور چشم رولی ُاپتی ِمیل
• ژل 3 کاره ضد چروک، پف و تیرگی اطراف چشم

• انرژی بخش و رفع خستگی دور چشم با داشتن انواع ویتامین ها 
و امالح مورد نیاز پوست 

• مرطوب کننده و آنتی اکسیدان
• پوشاندن کدری دور چشم با داشتن پودر مروارید

 Rhodocrosite ,Hematite هـــای  ســنگ  امــالح  ترکیبات: 
کندر،  صمغ  جینکوبیلوبا،  و  جینسینگ  عصاره   ،Smithsonite
مولتی  کمپلکس  کنجد،  روغن  بیان،  شیرین  کاکائو،  عصاره 

ویتامین، پودر مروارید و هیالورونیک اسید.
روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست تمیز دور چشم 

استفاده شود.) ساختار Roll -on این محصول با ایجاد ماساژ
مالیم در ناحیه دور چشم سبب اثر بخشی بهتر آن می شود(.

15mlOPTIMALE eye contour gel

کرم پس از اصالح ُاپتی ِمیل
• بالم بعد از اصالح با ساختاری سبک و فاقد الکل

•  التیام بخش، ضدالتهاب و تحریک پوستی ناشی از اصالح
• آبرسان و روشن کننده پوست و رفع خستگی چهره

• تامین امالح و ویتامین های ضروری پوست
ترکیبات: امالح سنگ های Rhodocrosite ,Hematite، عصاره 

.A,B5,B3 شیرین بیان، آلوئه ورا، آالنتوئین، ویتامین های
روش مصرف: بعد از اصالح روی پوست خشک و تمیز استفاده 

شود. 

OPTIMALE after shave balm 50ml

(Alcohol free)

ِامولسیون ضد پیری ُاپتی ِمیل
ساختاری  با  پوست  افتادگی  ضد  و  کننده  سفت  ضدچروک،   •

فاقد چربی و غیر کومدون زا
• بازسازی و احیا کننده پوست

• مغذی و حاوی عوامل رطوبت رسان 
• تامین امالح و ویتامین های ضروری پوست

 ،Hematite,Smithsonite هـــای  ســنــگ  امــالح  ترکیبات: 
مولتی  کمپلکس  اسید،  هیالورونیک  گندم،  میکروپروتئین 

ویتامین، روغن کانوال و گل گاوزبان.
روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی پوست کامال تمیز صورت 

و گردن استفاده شود.

50mlOPTIMALE regenerating emulsion
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Hotel partners

توزیع گسترده برند پایو در سراسر دنیا
سالن های SPA ، هتل های 5 ستاره لوکس، موسسات زیبایی، فروشگاه های آرایشی بهداشتی، 

داروخانه ها و دراگ استورها.

65 کشور
6500 مرکز فروش

توزیع:
50% مصرف خانگی

50% محصوالت حرفه ای سالنی


