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ِاس وی آر در یک نگاه

تاریخچه ِاس وی آر

ِزریال درمان تخصصی پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز   

هیدراسید تخصص چند جانبه در رفع عالیم پیری پوست و روشن کننده قوی

ِسبیا کلیِیر درمان تخصصی پوست چرب و مستعد آکنه

ِکلیریال درمان تخصصی انواع لک و مشکالت هایپرپیگمنتاسیون 

هیدرالیان آبرسانی عمقی و بادوام پوست خشک و دهیدراته 

توپیالیز درمان تخصصی پوست خشک، ملتهب و مستعد درماتیت آتوپیک   

ِسنسی فاین متخصص در رفع عالیم پوست بسیار حساس، ُپلی آلرژیک و مستعد قرمزی

لیفتیان متخصص در رفع عالیم پیری پوست، لیفتینگ و ضد چروک

ِدنسیتیوم متخصص در افزایش حجم صورت و سفتی پوست با قابلیت بازگرداندن فرم اولیه چهره

محصوالت آفتاب مراقبت در برابر آفتاب با خاصیت ضد چروک و آنتی اکسیدان

پروِوُگل بهداشت روزانه پوست نرمال تا خشک حساس 

ِاسپیریال کنترل کننده تعریق بیش از حد با اثر طوالنی مدت 48 ساعته
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کــرم بــدن ِزریــال 30: کــرم مرطــوب کننــده و روشــن کننــده بــدن مناســب بــرای نواحــی زبــر و تیــره ماننــد آرنــج، زانــو و...جلوگیــری از 
ایجــاد دانــه هــای پوســت مرغــی و درمــان موهــای برگشــتی )زیــر پوســتی(

کــرم پــا ِزریــال ِاکســتریم 50: بهتریــن درمــان بــرای رفــع خشــکی بیــش از حــد و زبــری پوســت، درمــان پینــه پــا، میخچــه هــای مقــاوم و 
رفــع تــرک پــا تنهــا در هفــت روز

ژل ناخن ِزریال  40  : ضد قارچ، مرطوب کننده  و ترمیم کننده ناخن های زبر و آسیب دیده
کرم هیدراسیدC20: شفاف کننده قوی، مرطوب کننده عمقی، روشن کننده، ضد چروک  و انرژی بخش، ایده آل برای انواع پوست

ژل شــوینده ِســبیاکلیِیر: پــاک کننــده پوســت چــرب و مســتعد جــوش بــا اثــر کنتــرل کننــده چربــی، پــاک ســازی عمقــی و کمــک بــه کوچــک 
کــردن منافــذ بــاز پوســت

محلــول پــاک کننــده میِســار ِســبیاکلیِیر:   یــک محلــول  بــا عملکــرد )3X1( ضــد جــوش، مــات کننــده و جمــع کننــده منافــذ بــاز پوســت، 
قابــل اســتفاده بــرای صــورت و چشــم 

ژل  ضد جوش ِسبیاکلیِیر سیکاپیل: درمان قطعی جوش با اثر بخشی سریع طی 24 ساعت، از بین برنده جوش و جای جوش
فلوییــد مرطــوب کننــده ِســبیاکلیِیر َمــت پــاس ُپــرز: کامــل تریــن مرطــوب کننــده پوســت چــرب بــا عملکــرد چنــد گانــه: کنتــرل کننــده 

چربــی، مــات کننــده و کمــک بــه کوچــک کــردن منافــذ بــاز پوســت  
امولســیون  ضــد جــوش ِســبیاکلیِیر َاکتیــو: ضــد جــوش قــوی، درمــان قرمــزی و التهــاب جــوش هــا، رفــع جــای جــوش، آنتــی باکتریــال 

و کنتــرل کننــده چربــی پوســت 
بی بی کرم ِسبیاکلیِیر SPF20: کرم پودر حاوی ضد آفتاب، مخصوص پوست های چرب حساس، مات کننده ،  ضد جوش و مرطوب 

Light,Medium کننده فاقد چربی،، در دورنگ
کرم ضدآفتاب ِسبیاکلیِیر SPF50: ضدآفتاب  فاقد چربی مخصوص پوست چرب و مستعد جوش، حاوی فیلترهای ضد آفتاب ارگانیک،                

کمک به درمان انواع جوش

سرم ِکِلیریال: قوی ترین محصول ضد لک سری کلیریال، شفاف کننده، تقویت اثر کرم های ضد لک با جذب بسیار سریع و نفوذ عمقی 
مناسب برای انواع پوست  حتی پوست حساس

ــی  ــواع پوســت حت ــرای ان ــده. مناســب ب ــگ پوســت و شــفاف کنن ــده رن ــوی ، یکدســت کنن ــک ق ــده و ضــد ل ــال10 :  روشــن کنن ــرم ِکِلیری ک
ــده ــی اکســیدان و جــوان کنن ــت آنت ــا خاصی ــن پوســت هــا ب حســاس تری

ســی ســی کــرم ِکِلیریــال SPF 50: کــرم ضــد لــک قــوی بــا پوشــانندگی بــاال حــاوی کــرم پــودر ، روشــن کننــده، شــفاف کننــده و پوشــاننده 
فــوری لــک هــا ، پیشــگیری از ایجــاد مجــدد لــک، مناســب بــرای انــواع پوســت ، حــاوی فیلتــر ضــد آفتــاب اُرگانیــک و مینــرال، فاقــد فیلتــر هــای 

یی شیمیا
کــرم ضدآفتــاب ِکِلیریــال+SPF50: ضدآفتــاب اختصاصــی مکمــل درمــان انــواع لــک )فاقــد رنــگ(، روشــن کننــده ، شــفاف کننــده و ضــد لــک 

دارای فیلترهــای نانــو ارگانیــک و فیزیکــی
کرم بالم اکسترا ریچ هیدرالیان: کرم آبرسان غنی از مواد مغذی  و آنتی اکسیدان، مخصوص پوست های خشک و خیلی خشک

ــدن بزرگســاالن،  ــام بخــش پوســت خشــک و حســاس صــورت و ب ــده والتی ــت : شــوینده، مرطــوب کنن ــز الوان ــده توپیالی ــاک کنن ــرم پ ک
ــوزادان ــال و حتــی ن اطف

کــرم  التیــام بخــش پلــک توپیالیــز پالِپبــرال: التیــام  بخــش، ضــد التهــاب  و مرطــوب کننــده پلــک هــای حســاس و تحریــک شــده، جلوگیــری 
از چــروک  ناشــی از خشــکی بیــش از حــد دور چشــم

بالم  مرطوب کننده صورت و بدن توپیالیز: مرطوب کننده فوق مغذی، ضد خارش و ضد التهاب با ماندگاری 48 ساعته
استیک لب توپیالیز : مرطوب کننده عمقی  و ترمیم کننده لب های خشک و ترک خورده               
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شــیرپاک کننــده ِسنســی فایــن:  شــیر پــاک کــن)3x1( پــاک کننــده چشــم، صــورت و لــب هــا ، آب رســان و نــرم کننــده پوســت، ایــده ال بــرای 
آمــاده ســازی پوســت جهــت اســتفاده از ســایر محصــوالت ، مناســب  انــواع پوســت حتــی پوســت های حســاس

ــاک کــردن آرایــش  ــاال جهــت پ ــاک کنندگــی ب ــدرت پ ــا ق ــده تخصصــی چشــم ب ــاک کنن ــن : پ ــی فای ــار ِسنس ــم میِس ــده چش ــاک کنن  ژل پ
) حتی واتر پروف ( التیام بخش  و شاداب کننده مناسب برای چشم های حساس

فلویید التیام بخش ِسنسی فاین:  مرطوب کننده ، تسکین بخش و آبرسان پوست های  حساس و مستعد قرمزی نرمال تا چرب                                   
کرم التیام بخش ِسنسی فاین:  مرطوب کننده ،التیام بخش و آبرسان پوست های  حساس و مستعد قرمزی خشک و حساس

محلــول پــاک کننــده میســار سنســی فایــن A.R : پــاک کننــده عمقــی، اختصاصــی انــواع پوســت حســاس و مســتعد قرمــزی )بــدون نیــاز 
بــه آبکشــی(

کــرم ضــد قرمــزی ِسنســی فایــن A.R :  مرطــوب کننــده عمقــی ، ضــد التهــاب و ضــد قرمــزی پوســت هــای حســاس  بــا رنگدانــه ســبز جهــت 
پوشــش رنــگ قرمــز پوســت    

ســرم  لیفتیــان: کنســانتره قــوی لیفتینــگ ، ضــد چــروک  وشــفاف کننــده پوســت و افزایــش دهنــده  تاثیــر انــواع کــرم هــای جــوان ســازی، 
مناســب انــواع پوســت

کرم لیفتیان: کرم  ضد افتادگی ،شفاف کننده وضد چروک قوی پوست، مناسب پوست نرمال تا مختلط
کرم لیفتیان ریچ: اثر لیفتینگ فوری، ضد افتادگی ، شفاف کننده وضد چروک قوی، مناسب پوست خشک و خیلی خشک

کرم دور چشم و لب لیفتیان: دور چشم با عملکرد سه گانه ضد چروک، پف و ضد تیرگی، ضد افتادگی پوست نازک دور چشم و لب

کنسانتره ِدنسیتیوم: سفت کننده قوی و پر کننده چین و چروک عمقی و حجم دهنده صورت با تاثیر فوری مناسب برای انواع پوست
کرم ِدنسیتیوم : سفت کننده و حجم دهنده صورت، شفاف کننده و بازسازی فرم چهره، مناسب پوست نرمال تا خشک

کــرم ریــچ ِدنســیتیوم: ســفت کننــده و حجــم دهنــده صــورت،  صــاف کننــده ، شــفاف کننــده و بازســازی فــرم چهــره، مناســب پوســت 
خشــک وخیلــی خشــک             

 کــرم دور چشــم ِدنســیتیوم : رفــع چیــن و چــروک عمقــی وافتادگــی پلــک و کاهــش خطــوط پــا کالغــی دورچشــم، شــفافیت پوســت دور 
چشــم، رفــع عالیــم خســتگی و تیرگــی اطــراف چشــم

کــرم ضدآفتــاب مینــرال SPF50)رنگــی(: کــرم ضــد آفتــاب و ضــد چــروک حــاوی فیلتــر هــای مینــرال نانــو )فاقــد فیلتــر هــای شــیمیایی(، 
مناســب انــواع پوســت حتــی پوســت هــای حســاس  و خانــم هــای بــاردار

پودر فشرده ضدآفتاب مینرال SPF50: ضد آفتاب رنگی مینرال فشرده با چربی کنترل شده، با رنگ بژ روشن، مناسب انواع پوست
کــرم ضدآفتــاب و ضــد قرمــزی روبیالیــن SPF50: ضــد آفتــاب ضــد قرمــزی و تســکین بخــش، مناســب بــرای پوســت هــای حســاس و 

مســتعد قرمــزی
ــا اثــر رطوبــت رســانی و جــوان ســازی، مناســب پوســت و مــوی  ــروِوُگل: شــوینده ســر وبــدن فــوق مغــذی ، ب ــدن پ ــر و ب ــاور ژل س ش

نرمــال و خشــک حســاس
ــد عــرق و جلوگیــری از  ــع بــوی ب ــه رف ــق بیــش از حــد، کمــک ب ــرل تعری ــپیریال: رول ضــد عــرق 48 ســاعته ،کنت ــی ِاس ــت رول  دئودوران

عرق سوز شدن

5 4



کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
• مرطــوب کننــده و الیــه بــرداری قــوی اختصاصــی بــرای درمــان هایپرکراتــوز مقــاوم پــا، حــاوی %50 

خالص اوره 
• درمانــی موثــر در رفــع خشــکی و زبــری پــا در مــواردی ماننــد پینــه پــا، میخچــه هــای مقاوم، پوســت 

پــای خشــک و تــرک خــورده و...)بهبود عالیــم تنهــا در 7 روز(
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــو و... ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر کراتولیتیک)الیه بردار( تقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

50ml

XÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  

ــواده  ــک خان ــل از ی ــه نس ــای س ــق روی ــه تحق ــه SVR ب تاریخچ
ــاز  ــال 1962 آغ ــه از س ــردد ک ــی گ ــاز م ــوی ب ــاز فرانس داروس
شــد. در آن زمــان یــک زوج داروســاز جــوان، خانــم ســیمون و 
آقــای رابــرت ِوِرت در داروخانــه محلــی خــود بــرای خانــواده های 
ــه ای  ــده حرف ــاب و مرطــوب کنن ــه، کــرم هــای ضــد آفت آن منطق

درســت مــی کردنــد کــه بســیار پــر طرفــدار بودنــد.
بــا گــذر زمــان اشــتیاق ســیمون ورت بــرای فرمولــه کردن کــرم های 
ــل  ــزان تحم ــن می ــرد و باالتری ــن عملک ــا بهتری ــت ب ــت از پوس مراقب

ــی یافــت. ــه روز فزون پوســتی روز ب
تیزهوشــی ایــن زوج و موفقیــت هــای ســریع آنهــا در زیبایــی و 
مراقبــت از پوســت، انگیــزه قدرتمنــدی شــد تــا مقدمــات مربــوط 
بــه ثبــت یــک برنــد جدیــد را فراهــم کنــد. برنــد SVR برگرفتــه از 
نــامSimone Véret Robert  مــی باشــد، ســیمون و رابــرت نمــاد 
گل رز و مــار کــه نشــان دهنــده زیبایــی و اثــر بخشــی محصــوالت 
مــی باشــد را بــرای معرفــی ایــن برنــد انتخــاب کردنــد. گل رز در 

افســانه هــای یونــان باســتان نمــادی از الهــه عشــق آفرودیــت و 
ونــوس اســت کــه بــرای انســان زیبایــی، پاکــی، جوانــی وعشــق 
را بــه ارمغــان مــی آورد و مــار نمــاد ســالمت و تندرســتی اســت.

ــد  ــه مانن ــواده ورت ک ــر خان ــد، Guy Véret، پس ــالهای بع در س
پــدر و مــادرش یــک داروســاز بــود، بــا راه انــدازی آزمایشــگاه 
تحقیقاتــی مجهــز و بهــره گیــری از باالتریــن تکنولــوژی روز دنیــا 

در کارخانــه خــود، بــه توســعه ایــن برنــد ادامــه داد. 
ــن  ــر ای ــاز دیگ ــواده ورت، Cyril Véret، داروس ــوه خان ــپس ن س
خانــواده، SVR را وارد تجــارت بیــن المللــی کــرد. او اکنــون مدیــر 

بخــش نــوآوری و توســعه شــرکت اســت.
از  اســتفاده  در  SVR در عرصــه درماتولــوژی،  راز موفقیــت 
ــه بهتریــن  ــرای رســیدن ب ــره ب ــزان ممکــن مــواد موث ــر می حداکث
نتیجــه روی پوســت اســت و همچنیــن فرموالســیون هایــی ویــژه 
ــی  ــت، حت ــواع پوس ــه ان ــرای هم ــد را ب ــن برن ــوالت ای ــه محص ک

ــد. ــی کن ــب م ــاس مناس ــای حس ــت ه پوس

1977 2009Simone  Véret

Guy  Véret Cyril  Véret

New brand logo
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کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
• مرطــوب کننــده و الیــه بــرداری قــوی اختصاصــی بــرای درمــان هایپرکراتــوز مقــاوم پــا، حــاوی %50 

خالص اوره 
• درمانــی موثــر در رفــع خشــکی و زبــری پــا در مــواردی ماننــد پینــه پــا، میخچــه هــای مقاوم، پوســت 

پــای خشــک و تــرک خــورده و...)بهبود عالیــم تنهــا در 7 روز(
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــو و... ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر کراتولیتیک)الیه بردار( تقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

کرم بدن ِزریال 30                                                                                                                                                         
• مرطوب کننده با خاصیت الیه برداری، مناسب پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ــد آرنــج،  ــم بــدن مانن • ایــده آل بــرای رفــع خشــکی مفــرط، ضخامــت و تیرگــی نواحــی زبــر و ضخی
ــا و... زانــو، قــوزک پ

• درمانی مطلوب برای رفع حالت پوست مرغی)Follicular Keratosis( ، ایکتیوز، فولیکولیت و ...
 )BHA(تقویت شده با داشتن 30% اوره خالص و سالیسیلیک اسید )اثر کراتولیتیک )الیه برداری •

ــا  ــت ب ــرط پوس ــکی مف ــی از خش ــارش ناش ــا خ ــوزش ی ــری از س ــش، جلوگی ــام بخ ــده، التی ــرم کنن • ن
ــن ــه و آالنتوئی ــره کاریت ــذی ک ــاز مغ ــتن ف داش

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست
:Active ingredients

.Pure urea technology, Salisylic acid, Shea Butter, Allantoin & Silica

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.
)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin ِزریال

50ml
100ml

XÉRIAL30 CreamXÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  

درمان عالیم پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

The Expert in Pure Urea Technology 
for Dry to Rough Skin

البراتوارهــای SVR، ســری محصــوالت زریــال را اختصاصــی بــرای پوســت هــای خشــک، زبــر و مســتعد کراتــوز طراحــی کــرده، 
ایــن محصــوالت عــالوه بــر خاصیــت مرطــوب کنندگــی دارای اثــر الیــه بــرداری و حــذف ســلول هــای مــرده ســطحی جهــت بهبــود 

کیفیــت پوســت مــی باشــد. ترکیــب اصلــی ســری محصــوالت زریــال Pure Urea Technology اســت.

Pure Urea Technology: کمپلکســی انحصــاری و موثــر از اوره، آنزیــم هــای ســرین پروتئــاز برگرفتــه از تخمیــر باکتــری باســیلوس 

ســابتیلیس)Bacillus subtilis( ، اســیدآمینه هــای سرین-هیســتیدین و گلیســرین مــی باشــد کــه ســبب رفــع خشــکی و زبــری پوســت ، 
رفــع پوســته ریــزی فلــس ماننــد )Desquamation(، تامیــن رطوبــت مــورد نیــاز پوســت)Hydration(  و افزایــش ســاخت و عملکــرد 
آنزیــم هــای ســرین پروتئــاز طبیعــی داخــل پوســت)Serine Protease(  بــرای سســت کــردن و قطــع اتصــاالت بیــن ســلول هــای الیــه 

شــاخی جهــت کاهــش ضخامــت پوســت مــی باشــد.

درمان تخصصی پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ِزریال
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XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

50ml
100ml

XÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  XÉRIAL30 Cream

کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
ــدید  ــری ش ــکی و زب ــا، خش ــرک ه ــع ت ــرای رف ــی ب ــوی، اختصاص ــردار ق ــه ب ــده و الی ــوب کنن • مرط
ــای  ــت پ ــاوم، پوس ــای مق ــه ه ــا، میخچ ــه پ ــد پین ــواردی مانن ــا  )Hyperkeratosis(، در م ــت پ پوس

ــا در 7 روز( ــم تنه ــود عالی ــورده و...)بهب ــرک خ ــک و ت خش
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــص( ــتن 50% اوره خال ــا داش ــو و...)ب ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر الیه بردارتقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال30(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.
)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

کرم بدن ِزریال 30                                                                                                                                                         
• مرطوب کننده با خاصیت الیه برداری، مناسب پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

• ایده آل برای رفع خشکی مفرط، ضخامت و تیرگی آرنج، زانو، قوزک پا و...
ایکتیــوز،  ،  )Follicular Keratosis(مرغــی پوســت  حالــت  رفــع  بــرای  مطلــوب  درمانــی   • 

فولیکولیت )موهای زیر پوستی( و ...
 )BHA(اثر الیه برداری تقویت شده با داشتن 30% اوره خالص و سالیسیلیک اسید •

ــکی  ــی از خش ــارش ناش ــا خ ــوزش ی ــری از س ــش، جلوگی ــام بخ ــده، التی ــوب کنن ــده و مرط ــرم کنن • ن
ــن گیاهــی ــه و آالنتوئی ــاز مغــذی کــره کاریت ــا داشــتن ف ــرط پوســت ب مف

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست
روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.

)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

Active ingredients:

Pure urea technology, Salisylic acid, Allantoin & Glycerin.

Active ingredients:

Pure urea technology, Salisylic acid, Shea Butter, Allantoin & Silica.

درمان تخصصی پوست خشک، زبر و مستعد کراتوزِزریال
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XERIAL درمان عالیم پوست خشک، زبر و مستعد کراتوزِزریال

ژل ناخن ِزریال  40
• مرطوب کننده ناخن های ترک خورده و آسیب دیده، حاوی 40% اوره

• کمک به درمان و جلوگیری از بروز عفونت های قارچی با داشتن پیروکتون اوالمین
• کاهش دهنده ضخامت ناخن های ضخیم شده با داشتن سالیسیلیک اسید

 • اســتفاده آســان روی ناخــن و کوتیکــول اطــراف آن بــه دلیــل داشــتن اپلیکاتــور ُبــرس ماننــد
 )Brush-tip(

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با جذب سریع
روش مصرف: روزی یک تا دو بار به مدت سه ماه روی ناخن و اطراف آن استفاده شود.

)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

10ml

Active ingredients:

Pure urea technology, Salisylic acid, Piroctone olamine(0.5%).

The Expert in Pure Urea Technology for Dry to Rough Skin

XÉRIAL40 Gel (Ongles)

درمان تخصصی پوست خشک، زبر و مستعد کراتوزِزریال
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1415

 ROS یــک آنتــی اکســیدان قــوی اســت بــا خاصیــت دوگانــه روشــن کننــده و جــوان ســازی، کــه از طریــق مهــار تولیــد C ویتامیــن
)رادیــکال هــای آزاد مخــرب و اکســید کننــده( ســبب محافظــت از ســلول هــا مــی شــود. ایــن ویتامیــن بــا شــرکت در ســاخت کالژن و 
Sphingolipid هــا ســبب جــوان ســازی و تقویــت ســد دفاعــی پوســت مــی شــود. ویتامیــن C همچنیــن مــی توانــد از ایجــاد لــک هــای 

ناشــی از آفتــاب جلوگیــری کنــد و در کل باعــث شــفاف شــدن و روشــن شــدن پوســت مــی شــود.
)ATI)Ascorbyl Tetra iso-palmitate :   فــرم پایــدار ویتامیــن C کــه در هیدراســید C20 اســتفاده شــده اســت. ایــن فــرم در واقــع نوعــی 

پروویتامیــن محلــول در چربــی مــی باشــد و میــزان جــذب آن در پوســت حدود 6 برابر بیشــتر از فــرم ویتامین C خالص )آســکوربیک اســید( 
 C اســت. بعــد از نفــوذ بــه داخــل پوســت ایــن فــرم بــه طــور عمــده در اثــر آنزیــم هــای اســتراز پوســتی بــه فــرم خالــص ویتامیــن

تبدیــل مــی شــود. از طــرف دیگــر ایــن فــرم ویتامیــن C دارای تحمــل و ســازگاری بــاالی پوســتی اســت.

تخصص چند جانبه در رفع عایم پیری پوست و روشن کننده قوی

هیدراسید

14

Effectively Erase the Signs of Aging 
with High Dose Vitamin C Specifically 

Dedicated for Skin Radiance

                                                                                        C20 کرم هیدراسید
• انرژی بخش، روشن کننده قوی با اثر یکنواخت کننده رنگ چهره 

به دلیل داشتن غلظت باالی ویتامین C )20%( به صورت فرم پایدار 
با قدرت نفوذ عمقی در پوست

• خاصیت جوان سازی و جلوگیری کننده از ایجاد چین و چروک با 
)ATI( C اثر تقویت شده هیالورونیک اسید و فرم پایدار ویتامین

• شاداب کننده و رفع کدری، تیرگی و خستگی پوست 
• شفاف کننده و آنتی اکسیدان قوی به منظور محافظت  از پوست 
در برابر عوامل مهاجم محیطی مانند نورآفتاب، آلودگی هوا و...

• ساختار سبک با جذب سریع و پخش آسان روی پوست، مناسب 
هر نوع پوست خسته و کم طراوت

 C بسته بندی پمپی برای جلوگیری از اکسید شدن و تخریب ویتامین •
و ماندگاری طوالنی مدت محصول

روش مصرف: هر شب روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته 
استفاده شود.)توصیه: حتما در طی استفاده از این محصول از ضد 

آفتاب با SPF حداقل 30 استفاده شود.(
Active ingredients:

Stabilized Vitamin C(ATI)20%, Hyaluronic acid, Xylitol 

(hydrating), Shea butter, silica, Glycerin.30ml

vitamin

20%



کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
• مرطــوب کننــده و الیــه بــرداری قــوی اختصاصــی بــرای درمــان هایپرکراتــوز مقــاوم پــا، حــاوی %50 

خالص اوره 
• درمانــی موثــر در رفــع خشــکی و زبــری پــا در مــواردی ماننــد پینــه پــا، میخچــه هــای مقاوم، پوســت 

پــای خشــک و تــرک خــورده و...)بهبود عالیــم تنهــا در 7 روز(
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــو و... ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر کراتولیتیک)الیه بردار( تقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

کرم بدن ِزریال 30                                                                                                                                                         
• مرطوب کننده با خاصیت الیه برداری، مناسب پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ــد آرنــج،  ــم بــدن مانن • ایــده آل بــرای رفــع خشــکی مفــرط، ضخامــت و تیرگــی نواحــی زبــر و ضخی
ــا و... زانــو، قــوزک پ

• درمانی مطلوب برای رفع حالت پوست مرغی)Follicular Keratosis( ، ایکتیوز، فولیکولیت و ...
 )BHA(تقویت شده با داشتن 30% اوره خالص و سالیسیلیک اسید )اثر کراتولیتیک )الیه برداری •

ــا  ــت ب ــرط پوس ــکی مف ــی از خش ــارش ناش ــا خ ــوزش ی ــری از س ــش، جلوگی ــام بخ ــده، التی ــرم کنن • ن
ــن ــه و آالنتوئی ــره کاریت ــذی ک ــاز مغ ــتن ف داش

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست
:Active ingredients

.Pure urea technology, Salisylic acid, Shea Butter, Allantoin & Silica

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.
)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin ِزریال

50ml
100ml

XÉRIAL30 CreamXÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  

درمان عالیم پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

پوســت" بــا  ســازگاری  بیشــترین  و  کارایــی  "بیشــترین  شــعار  بــا  ِســبیاکلییِر  محصــوالت  ســری   ،SVR  البراتوارهــای 
 High Efficacy,High Tolerance ، را بــه طــور اختصاصــی بــرای پوســت هــای چــرب حســاس و مســتعد آکنــه طراحــی کــرده و 
ایــن محصــوالت بــا فرموالســیون هایــی Oil-free ودارا بــودن ترکیبــات الیــه بــردار ماننــد PHA ســبب حــذف چربــی و جــوش هــای 
سرســیاه از ســطح پوســت شــده و نقــش بســزایی در کوچــک کــردن منافــذ بــاز پوســت دارد. از طــرف دیگــر وجــود نیاســین آمیــد یــا 
ویتامیــن PP بــه عنــوان یــک ترکیــب ضدالتهــاب قــوی، کنتــرل کننــده چربــی و آنتــی باکتریــال، کارایــی ایــن محصــوالت را بیشــتر 

مــی کنــد. ترکیبــات اصلــی ســری ِســبیا کلییِــر:
Gluconolactone: اثــر الیــه بــرداری بــا قدرتــی برابــر AHA، بــا ایــن مزیــت کــه ســازگاری بیشــتری بــا پوســت داشــته و بــدون تحریک 

و پوســته پوســته کــردن الیــه بــرداری صــورت مــی گیــرد. ایــن ترکیــب دارای اثــر ضــد التهــاب قابــل مقایســه بــا بنزوئیــل پراکســاید%5 
مــی باشــد. از اثــرات دیگــر گلوکونوالکتــون مــی تــوان بــه اثــر آنتــی اکســیدان قابــل مقایســه بــا ویتامیــن E و C، اثــر محافظــت کننــده 

و تنظیــم ترشــح بیــش از حــد چربــی آن اشــاره کــرد.
ــام بخــش مــی باشــد. از  ــن B3 ( کــه دارای خاصیــت ضــد التهــاب قــوی و التی ــن PP )ویتامی ــا ویتامی ــد ی Niacinamide: نیاســین آمی

طــرف دیگــر خاصیــت آنتــی باکتریــال و کنتــرل کننــده چربــی نیــز دارد. در مطالعــات انجــام شــده، دیــده شــده کــه نیاســین آمیــد%4 
اثــری قابــل مقایســه بــا کلیندامایســین1% دارد.

ــتقات  ــکل از مش ــه متش ــت ک ــد پوس ــش از ح ــی بی ــده چرب ــادل کنن ــده و متع ــات کنن ــه م ــرد دوگان ــا عملک ــی ب ®Mat SR:   کمپلکس

سیلوکســان، ســیلیکا و کوپلیمرهــای آکریالت-تائــورات مــی باشــد.

درمان تخصصی پوست چرب و مستعد آکنه

ِسبیاکلیِیر
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Seboregulating Range for Oily &
 Acne-prone Skin 
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XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

ژل شوینده ِسبیاکلیِیر                                                                                                                                                     
• شوینده اختصاصی پوست چرب حساس و مستعد آکنه )صورت و بدن(

PHA و AHA فاقد مواد صابونی با خاصیت الیه برداری مالیم حاوی •
• مکمل درمان انواع آکنه  

• کنترل کننده چربی، آنتی باکتریال، پاک سازی عمقی و کمک به کوچک کردن منافذ باز پوست
• التیام بخش، ضد التهاب و جلوگیری از تحریک و خشک شدن پوست در اثر درمان های آکنه

• فرموالسیون فاقد الکل، فاقد رنگ و پارابن، دارای رایحه مالیم و دلپذیر
روش مصــرف: روزی یــک تــا دوبــار روی پوســت مرطــوب ماســاژ داده تــا کــف کنــد، ســپس آبکشــی 

. د شو

200ml

SEBIACLEAR Foaming Gel

درمان تخصصی پوست چرب و مستعد آکنه ِسبیاکلیِیر

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA), Lactic Acid(AHA), Sarcosine, Glycol, Xanthan 

gum & Glycerin.

محلول پاک کننده میِسار ِسبیاکلیِیر                                      
• محلولی با عملکرد ســه گانه پــاک کننده، جمع کننده 

 (Cleansing-Purifying-Mattifying( منافذ باز پوســت و مات کننده
ــده چربــی پوســت، بــدون ایجــاد حــس خشــکی و کشــش در  ــده عمقــی و کنتــرل کنن ــاک کنن • پ

ــرای پوســت چــرب حســاس و مســتعد جــوش پوســت، مناســب ب
• مکمل در درمان انواع آکنه، بدون نیاز به آبکشی

Water-proof قابل استفاده برای صورت و چشم، پاک کننده کامل هر نوع آرایش حتی •
• فرموالسیون غیر جوش زا، فاقد الکل، صابون و پارابن

• کنترل براقی بیش از حد پوست خصوصا در T-zone )پیشانی، بینی و چانه(
روش مصرف: روزی یک تا دوبار با پد آغشته به محلول میِسالر پوست را پاک کنید.

)بدون نیاز به آبکشی( 
در صــورت اســتفاده بــه عنــوان مــات کننــده و کنتــرل کننــده چربــی بیــش از حــد و رفــع براقــی 
پوســت، توصیــه مــی شــود بعــد از شســت وشــو بــا ژل شــوینده ِســبیاکلییِر، روی نواحــی بــراق 

و منافــذ بــاز پوســت اســتفاده شــود.
400ml

SEBIACLEAR Cleansing micellar water  

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA),Glycol, Gentle cleansing base.

SEBIACLEAR Seboregulating Range for Oily & Acne-prone Skin 

3x1

Face &
 Eyes
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ژل ضد جوش ِسبیاکلیِیر سیکاپیل                                                                                                                                                     
• ژل ضد جوش قوی موضعی، موثر در از بین بردن سریع جوش و جای جوش 

 )Targeted active( اثر بخشی سریع طی 24 ساعت با فرموالسیون درمان هدفمند •
• عملکرد آنتی باکتریال، ضدالتهاب و الیه برداری بدون تحریک پوست

AHA-Free فرموالسیون فاقد پارابن و •
روش مصرف: روزی دوبار به صورت موضعی روی جوش و جای جوش استفاده شود. 

15ml

SEBIACLEAR Cicapeel gel 

ِسبیاکلیِیر

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA,14%),Salisylic acid(BHA), Sarcosine, Hydroalcoholic 

base, Glycerin.

20

فلویید مرطوب کننده ِسبیاکلیِیر َمت پاس ُپرز                                       
• مرطــوب کننــده ای بــا عملکــرد چندگانــه کنتــرل کننــده چربــی، مــات کننــده و کمــک بــه کوچــک کــردن 

منافــذ بــاز پوســت
(BHA) و سالیسیلیک اسید Mat SR®اثر مات کنندگی طوالنی و بادوام 8 ساعته با داشتن •

• رطوبــت رســانی 72 ســاعته بــه پوســت بــه همــراه خاصیــت میکروپیلینــگ مالیــم بــا داشــتن قنــد هــای 
PHA گیاهــی فیزیولوژیــک جاذب رطوبــت و

• مکمل در انواع درمان های آکنه، قابل استفاده به عنوان پایه آرایش
• فرموالسیون فاقد پارابن و AHA-Free، مناسب برای پوست چرب حساس

• pH فیزیولوژیک سازگار با پوست، دارای رایحه مالیم و دلپذیر
روش مصــرف: روزی دوبــار روی پوســت تمیــز شــده )ترجیحــا بــا ژل یا محلول میِســالر ِســبیاکلییِر( 

ــتفاده شود.  اس

40ml

SEBIACLEAR MAT+PORES Fluid 

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA, 4%),Salisylic acid(BHA), Mat SR®(2%), Niacinamide(4%),

Physiologic sugars(Saccharide isomerate: hygroscopic herbal sugar).

21

SEBIACLEAR
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Seboregulating Range for Oily & Acne-prone Skin درمان تخصصی پوست چرب و مستعد آکنه
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امولسیون  ضد جوش ِسبیاکلیِیر َاکتیو                                                                                                                                                     
• درمانی ایده آل برای رفع جوش و جای جوش )میکروکومدون های سرسیاه و سرسفید(

• دارای عملکرد چندگانه الیه برداری، آنتی باکتریال، کنترل کننده چربی و 
ضدالتهاب با اثر تقویت شده PHA و نیاسین آمید

• کمــک بــه کوچــک کــردن منافــذ بــاز پوســت و کنتــرل براقــی بیــش از حــد پوســت بــا داشــتن پــودر 
(BHA) ــید ــیلیک اس ــی و سالیس ــاذب چرب ج

• فرموالسیون Oil-free، فاقد پارابن و AHA-Free، مناسب پوست چرب حساس و مستعد آکنه
• مرطــوب کننــده پوســت چــرب مناســب بــه عنــوان پایــه آرایــش  بــه واســطه دارا بــودن قندهــای گیاهــی 

بــا  pH فیزیولوژیــک ســازگار بــا پوســت
روش مصــرف:  روزی دوبــار روی پوســت تمیــز شــده )ترجیحــا بــا ژل یا محلول میِســالر ِســبیاکلییِر( 

ــتفاده شود.  اس
ــا از  ــاب، حتم ــور آفت ــدید ن ــتقیم و ش ــش مس ــرض تاب ــری در مع ــگام قرارگی ــد در هن ــه کنی )توج

ــود.( ــتفاده ش ــر SPF50 اس ــبیا کلیی ــاب س ــد آفت ــا ض ــب، ترجیح ــاب مناس ــد آفت ض

40ml

SEBIACLEAR ACTIVE Emulsion 

ِسبیاکلیِیر

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA, 14%),Niacinamide(4%), Salisylic acid(BHA), Mattifying 

powder, Physiologic sugars(Saccharide isomerate: hygroscopic herbal sugar).

22

                                    SPF20   بی بی کرم ِسبیاکلیِیر
• کرم پودر اختصاصی پوست های چرب حساس و مستعد آکنه با خاصیت

 کنترل کننده چربی، مات کننده و مرطوب کننده
ــر اثــرات مضــر نــور آفتــاب بــه همــراه  ــده از پوســت در براب • خاصیــت ضدآفتــاب و محافظــت کنن

آبرســانی عمقــی بــه پوســت
PHA کمک به تسریع روند درمان جوش با داشتن سالیسیلیک اسید و •

Mat SR® دارای اثر مات کنندگی بادوام و کمک به کوچک کردن منافذ باز پوست با داشتن •
• فرموالسیون Oil-free و غیرجوش زا، در دو رنگ Light,Medium با رایحه مالیم و دلپذیر

• پوشاننده ایده ال، با دوام اثر باال  برای پوشاندن جای جوش، لک، حالت پوست پرتقالی و...
• فرموالسیون فاقد پارابن، AHA-Free  با pH فیزیولوژیک و سازگار با پوست

روش مصــرف: روزانــه روی پوســت تمیــز شــده )ترجیحــا بــا ژل یــا محلــول میِســالر ِســبیاکلییِر( 
اســتفاده شــود.

40ml

SEBIACLEAR BB Cream SPF20 

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA, 1%),Niacinamide(4%), Salisylic acid(BHA), Mat SR®(2%), UVA-B 

filter, Mineral pigment, Physiologic sugars(Saccharide isomerate: hygroscopic  

herbal sugar), Vitamin E.
23
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                                                                                                                                                    SPF50 کرم ضدآفتاب ِسبیاکلیِیر
ــا قابلیــت محافظــت در برابــر طیــف وســیع  ــه ب • ضدآفتــاب اختصاصــی پوســت چــرب و مســتعد آکن

ــا دارا بــودن فیلترهــای ضــد آفتــاب ارگانیــک  اشــعه UVA-B، ب
PHA  کمک به درمان انواع جوش با داشتن سالیسیلیک اسید و •

• کنتــرل کننــده چربــی و براقــی بیــش از حــد پوســت، مــات کننــده و کمــک بــه کوچک کــردن منافذ باز پوســت 
بــا اثــر تقویــت شــده ®Mat SR و پودر نشاســته ذرت

• موثر در رفع التهاب، قرمزی و تحریک ناشی از درمان های آکنه
• فرموالسیون Oil-free و غیر جوش زا،بدون رنگ، فاقد پارابن و AHA-Free، با رایحه مالیم و دلپذیر

روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض نــور آفتــاب روی پوســت تمیــز اســتفاده 
شــده و در صــورت لــزوم تمدیــد شــود.

50ml

SEBIACLEAR Cream SPF50  

ِسبیاکلیِیر

Active ingredients:

Gluconolactone(PHA, 1%),Niacinamide(4%), Salisylic acid(BHA), Mat SR®(2%), 

UVA-B filter, Modified corn starch.

24
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البراتوارهــای SVR، ســری محصــوالت کلِیریــال را بــه طــور اختصاصــی بــرای مشــکالت هایپرپیگمنتاســیون و لــک طراحــی کــرده اســت، 
ترکیبــات انحصــاری بــه کار رفتــه در ایــن محصــوالت از چندیــن مســیرمانع از تولیــد مالنیــن یــا رنگدانــه بیــش از حــد پوســت شــده و اجــازه 
فعــال شــدن آنزیــم تیروزینــاز، TRP-1,TRP-2 را نمــی دهنــد. ایــن محصــوالت بــرای رفــع انــواع لــک بــا انــواع فنوتیــپ هــای پوســتی مــورد 

اســتفاده مــی باشــد. کمپلکــس انحصــاری ســری محصــوالت کلِیریــال:
+LUMIWHITE: ترکیبــی انحصــاری کــه مهــار کننــده فرآینــد مالنوژنــز )ســاخت رنگدانــه مالنین( در پوســت بــوده و از چندین مســیر از تولید 

مالنیــن بیــش از حــد در پوســت جلوگیــری مــی کنــد و شــامل ســه ترکیــب زیر می باشــد:
TGFß-،1 Agonist peptide: کــه بــه علــت شــباهت زیــاد بــا ســاختار TGFß- ،1 ( فاکتــور رشــد بتــا1( روی گیرنــده هــای آن قــرار می گیرد و ســبب 

مهــار آنزیــم هــای کلیــدی در مســیر تولیــد رنگدانــه مالنیــن از جملــه تیروزینــاز، TRP-1,TRP-2 شــده کــه ایــن عمــل از طریــق مهــار مســیر 
)MITF (Melanogenesis Associated Transcription Factor انجــام مــی شــود.

Diacetyl boldine: این ترکیب از طریق مهار مسیر )فسفوکیناز PKC  )C  از تولید رنگدانه مالنین جلوگیری می کند.

Undecylenoylphenyl alanin:  این ترکیب از طریق مهار مسیر )فسفوکیناز PKA (A  از تولید رنگدانه مالنین جلوگیری می کند.

Ferulate derivative:   ایــن ترکیــب منحصــر بــه فــرد بــا اثــر بــر ســلول هــای فیبروبالســت، ســبب افزایــش تولیــد  DKK-1 شــده کــه ایــن مــاده 

بــا اثــر بــر ســلول هــای مالنوســیت، باعــث کنــد شــدن و مهــار فرآینــد مالنوژنــز مــی گــردد.

درمان تخصصی انواع لک و مشکات هایپرپیگمنتاسیون

کِلیریال
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XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

سرم کِلیریال                                                                                                                                                         
• ضدلــک قــوی، موثــر در درمــان انــواع لــک حتــی لــک هــای مقــاوم بــه درمــان، مناســب بــرای انــواع 

پوســت حتــی حســاس تریــن پوســت هــا
ــرای  ــل اســتفاده ب ــه، قاب ــد جانب ــه صــورت چن ــن ب ــد مالنی • عملکــرد فــوق العــاده در مهــار تولی

لــک هــای صــورت، دســت و ســایر نواحــی بــدن
•  افزایش قابل توجه اثر بخشی سایر کرم های ضد لک در صورت استفاده همزمان با این محصول

• ســاختار شــیری ســبک بــا جــذب بســیار ســریع، غیــر جــوش زا و دارای اپلیکاتــور نوآورانــه باریــک 
بــرای اســتفاده موضعــی روی لــک و کنتــرل میــزان محصــول خــارج شــده از تیــوب

• اثربخشــی ســریع روشــن کننــده، شــفاف کننــده و یکنواخــت کننــده رنــگ چهــره بــا داشــتن پــودر 
Soft focus “bio-snow“ــرف ــبه ب ش

• اثــر بــر لــک هــای ناشــی از التهــاب، ســوختگی پوســت و جــای جــوش بــه واســطه اثــر بــر سیســتم 
عروقــی )Vascularization) بــا داشــتن عصــاره پالنکتــون دریایــی

)BHT( فنوکسی اتانول، النولین و بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن ،AHA ،فرموالسیون فاقد پارابن •
ــک روی پوســت تمیــز صــورت،  ــل از کــرم هــای ضــد ل ــار ترجیحــا قب ــرف: روزی دو ب روش مص

گــردن و دکلتــه اســتفاده شــود.

30ml

CLAIRIAL Serum 

درمان تخصصی انواع لک و مشکالت هایپرپیگمنتاسیون کِلیریال

Active ingredients:

DUOWHITE complex(tyrosinase inhibitor) 8%,Ferulate derivative, Stabilized vitamin C 2%, 

Hyaluronic acid, Soft focus “bio-snow”(Silica+Bentonite: unifying & brightening), Plankton 

ext, Vitamin E & Glycerin.

کرم کِلیریال10                                   
• روشــن کننــده، شــفاف کننــده و ضــد لــک قوی،مناســب انــواع پوســت حتــی حســاس تریــن 

پوســت هــا
• مرطــوب کننــده و یکنواخــت کننــده رنــگ چهــره، بــه عنــوان مکمــل و نگــه دارنــده اثــر درمانی 

ســایر محصــوالت ضــد لــک قــوی ماننــد ســرم کلِیریال
• محو کننده انواع لک و تیرگی ناشی از بارداری، نور آفتاب، پیری پوست و...

• ساختار سبک و غیر چرب با جذب سریع، فرموالسیون فاقد پارابن و عطر
روش مصرف: روزی دو بار روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته استفاده شود.

ــرض  ــری در مع ــگام قرارگی ــول، هن ــن محص ــرف ای ــول دوره مص ــه در ط ــد ک ــه نمایی )توج
ــی ــاب اختصاص ــد آفت ــک ض ــتی از ی ــا بایس ــاب حتم ــور آفت ــدید ن ــتقیم و ش ــش مس تاب

 ترجیحا کرم ضد آفتاب کلِیریال +SPF50 استفاده شود.(

40ml

CLAIRIAL Cream 10

CLAIRIAL Dermatological care for efficient vanishing of spots & treatment of hyperpigmentation 
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Active ingredients:

LUMIWHITE+ (tyrosinase inhibitor) 10%, Lactic acid (AHA), Glycol & Lecithin(emollient).

2829
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SPF50 سی سی کرم کِلیریال
ــه  ــل اســتفاده ب ــاال، قاب ــت پوشــانندگی ب ــا قابلی ــاب ب ــک وضــد آفت ــودر اختصاصــی ضــد ل • کــرم پ

ــه آرایــش ــوان پای عن
• حاوی فیلترهای نانو ضد آفتاب ارگانیک و مینرال

• روشــن کننــده، شــفاف کننــده و یکنواخــت کننــده رنــگ چهــره بــا اثــر درمــان انــواع لــک و پیشــگیری 
از ایجــاد مجــدد لــک هــا

• دارای رنگ بژ طبیعی، مناسب انواع پوست حتی حساس ترین پوست ها
• ساختار سبک و غیرچرب با جذب سریع، غیر حساسیت زا، غیر جوش زا 

• فرموالسیون فاقد پارابن ، عطر و فیلترهای شیمیایی 
روش مصرف: روزانه روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

40ml

CLAIRIAL CC Cream SPF50 

کِلیریال

Active ingredients:

LUMIWHITE+ (tyrosinase inhibitor) 5.5%, Correcting pigments, UVA-B nano filter 

(Organic & Mineral), Vitamin E, Alumina (brightening), Silica & Lecithin(emollient).
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                                 SPF50+کرم ضدآفتاب کِلیریال
• ضدآفتاب اختصاصی مکمل درمان انواع لک )فاقد رنگ( با اثر روشن کننده و ضد لک

• پیشگیری از ایجاد مجدد لک ها و پایداری درمان لک
• ساختار سبک با جذب سریع مناسب انواع پوست حتی حساس ترین پوست ها

• محافظــت کننــده از پوســت در برابــر اشــعه هــای مضر آفتــاب )UVA-B( بــا داشــتن فیلترهای 
نانــو ارگانیــک و فیزیکی

• فرموالسیون غیر جوش زا، فاقد پارابن و عطر
روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض نــور آفتــاب روی پوســت تمیــز 

اســتفاده شــده و در صــورت لــزوم تمدیــد شــود.

50ml

CLAIRIAL Cream SPF50+ 

Active ingredients:

LUMIWHITE+ (tyrosinase inhibitor) 5.5%, UVA-B nano filter(Organic & Mineral), Vitamin 

E, Alumina (brightening), Silica, Lecithin & Glycerin.
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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 محــرک مثــل الــکل، تغذیــه نامناســب، شــرایط آب و هوایــی، اســتفاده از برخــی داروهــا و... ایجــاد مــی شــود. پوســت دهیدراته 
مــی توانــد دارای ضایعــات خشــک و یــا برعکــس دارای جــوش و نواحــی چــرب باشــد. از نشــانه هــای پوســت دهیدراته مــی توان بــه انعطاف 
پذیــری پاییــن پوســت، عــدم شــادابی، آســیب پذیــر بــودن و...اشــاره کــرد. پوســت خشــک اغلــب چربــی تولیــد نمــی کنــد و ممکــن اســت که 
بــا تغییــرات آب و هوایــی بدتــر شــود. از نشــانه هــای ایــن نــوع پوســت مــی تــوان بــه ظاهــری کــدر و خســته، پوســته ریــزی، حس ســوزش، 
بــروز چیــن و چــروک زودرس و... اشــاره کــرد. پیشــنهاد برنــد SVR بــرای رفــع خشــکی و بــی آبــی پوســت، ســری محصــوالت هیدرالیــان 

مــی باشــد. ترکیــب اصلــی هیدرالیان:
Physio-adapted water: آب خالــص شــده و ایزوتونیــک، حــاوی امــالح ارزشــمند و کــم یــاب بــرای آبرســانی ایــده آل بــه پوســت بــا ســازگاری 

بســیار بــاال کــه قابــل اســتفاده بــرای تامیــن رطوبــت در حســاس تریــن پوســت هــا می باشــد.

آبرسانی عمقی و بادوام پوست خشک و دهیدراته

هیدرالیان
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High Concentration Hydration for Sensitive 
Skin with Special Physio-Adapted Water

40ml

بالم اکسترا ریچ هیدرالیان                                                  

• کــرم- بالــم فــوق مغــذی بــا خاصیــت آبرســانی عمقــی و 
ــای  ــاوی Physio-adapted water40% و قنده ــادوام، ح ب
فیزیولوژیک، مناســب برای پوســت خشــک و خیلی خشک 

حتــی پوســت هــای حســاس
• خاصیت ترمیم کننده و بازســازی الیه های پوســتی بــا دارا 

بــودن فاز مغــذی کره کاریتــه، موم زنبورعســل و زینک
• آنتــی اکســیدان و محافظــت کننــده از پوســت در برابــر 

E عوامــل مهاجــم محیطــی بــا داشــتن ویتامیــن
روش مصــرف: روزی یــک تــا دو بــار روی پوســت تمیــز 

صــورت و گــردن اســتفاده شــود.

Active ingredients:

Physio-adapted water40%, Physiological 

sugars(Glucose & Fructose) , Shea butter 

10%, Beeswax, Squalane, Lecithin, Zinc, 

Vitamin E, Glycerin.

HYDRALIANE extra rich balm



کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
• مرطــوب کننــده و الیــه بــرداری قــوی اختصاصــی بــرای درمــان هایپرکراتــوز مقــاوم پــا، حــاوی %50 

خالص اوره 
• درمانــی موثــر در رفــع خشــکی و زبــری پــا در مــواردی ماننــد پینــه پــا، میخچــه هــای مقاوم، پوســت 

پــای خشــک و تــرک خــورده و...)بهبود عالیــم تنهــا در 7 روز(
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــو و... ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر کراتولیتیک)الیه بردار( تقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

کرم بدن ِزریال 30                                                                                                                                                         
• مرطوب کننده با خاصیت الیه برداری، مناسب پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ــد آرنــج،  ــم بــدن مانن • ایــده آل بــرای رفــع خشــکی مفــرط، ضخامــت و تیرگــی نواحــی زبــر و ضخی
ــا و... زانــو، قــوزک پ

• درمانی مطلوب برای رفع حالت پوست مرغی)Follicular Keratosis( ، ایکتیوز، فولیکولیت و ...
 )BHA(تقویت شده با داشتن 30% اوره خالص و سالیسیلیک اسید )اثر کراتولیتیک )الیه برداری •

ــا  ــت ب ــرط پوس ــکی مف ــی از خش ــارش ناش ــا خ ــوزش ی ــری از س ــش، جلوگی ــام بخ ــده، التی ــرم کنن • ن
ــن ــه و آالنتوئی ــره کاریت ــذی ک ــاز مغ ــتن ف داش

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست
:Active ingredients

.Pure urea technology, Salisylic acid, Shea Butter, Allantoin & Silica

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.
)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin ِزریال

50ml
100ml

XÉRIAL30 CreamXÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  

درمان عالیم پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

SVR، ســری محصــوالت توپیالیــز بــا شــعار "فرمــول ســاده بــا حداکثــر ســازگاری و تحمــل پوســتی"  البراتوارهــای 
minimal formula-Optimal tolerance را بــه طــور اختصاصــی بــرای پوســت هــای خشــک، ملتهــب و مســتعد درماتیــت آتوپیــک 

طراحــی کــرده اســت. ایــن محصــوالت بــا مــواد موثــر ویــژه خــود دارای عملکــرد ســه گانــه زیــر مــی باشــد:
 Restore)بازسازی چربی ها وتقویت اتصاالت ِدسموزومی بین سلولی( 

Regulate)تقویت انسجام بین سلول ها و تنظیم عملکرد دفاعی پوست(

Soothe)التیام بخش و ضد خارش( 

)Replenishing lipid complex)Omega3,6,9: کمپلکــس لیپیــدی گیاهــی برگرفتــه از روغــن پنبــه و روغــن نارگیــل کــه ســبب بازســازی 

ــت  ــل پوس ــر آب داخ ــن از تبخی ــد، همچنی ــی نمای ــت م ــت را تقوی ــی پوس ــد دفاع ــده)Restore(  و س ــلولی ش ــن س ــرب بی ــیمان چ س
جلوگیــری کــرده و مانــع ورود عوامــل مهاجــم و محــرک خارجــی بــه درون پوســت مــی شــود.

Prebiotic sugar: نوعــی قنــد پــری بیوتیــک بــه نــام آلفــا گلــوکان اولیگوســاکارید، بــا خاصیــت محافظــت کننــده و متعــادل کننــده فلــور 

نرمــال باکتریایــی در ســطح پوســت )Regulate( کــه باعــث افزایــش مقاومــت و تقویــت ســد دفاعــی پوســت در برابــر عوامــل مهاجــم 
و محــرک خارجــی مــی شــود.

 )Soothe( ــش ــام بخ ــوی و التی ــاب ق ــد الته ــت ض ــه دارای خاصی ــن B3( ک ــن PP )ویتامی ــا ویتامی ــد ی ــین آمی Niacinamide: نیاس

مــی باشــد و همچنیــن مــی توانــد بــا کمــک بــه ســاخت رشــته هــای کالژن ســبب افزایــش اســتحکام و انســجام ســلولها شــده و بــه ایــن 
ترتیــب قــدرت دفاعــی پوســت را تقویــت مــی کنــد.

درمان تخصصی پوست خشک، ملتهب و مستعد درماتیت آتوپیک

توپیالیز

The Specific Range for Dry to Very Dry 
Atopic Skin
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XERIAL درمان تخصصی پوست خشک، ملتهب و مستعد درماتیت آتوپیک

کرم پاک کننده توپیالیز الوانت                                
• شوینده اختصاصی پوست خشک، حساس و مستعد آلرژی )درماتیت آتوپیک(

ــر  ــک و قرمــزی پوســت در اث ــری از تحری ــاب و جلوگی ــام بخــش، ضــد خــارش، ضــد الته • التی
شســت و شــو

• قابــل اســتفاده بــرای شســت و شــوی پوســت حســاس و خشــک صــورت و بــدن نــوزادان، 
کــودکان و بزرگســاالن

• مرطوب کننده و نرم کننده با تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست
• شــفاف کننــده و بازســازی کننــده، افزایــش اســتحکام و مقاومــت پوســت بــا داشــتن پپتیدهای 

برگرفتــه از عصــاره برنج 
عطــر و  پارابــن  صابونــی،  مــواد  فاقــد  )هایپوآلــرژن(  حساســیت  ضــد  فرموالســیون   • 

)بدون سوزش چشم(
روش مصــرف: روزانــه یــک تــا دو بــار روی پوســت مرطــوب صــورت و بــدن ماســاژ داده تــا 

کــف کنــد ســپس آبکشــی شــود.

TOPIALYSE Lavante Cream 

200ml

Active ingredients:

Replenishing lipid complex(Omega3,6,9), Ceramides complex(Camelina oil),  

Gluconolactone, Rice regulating peptides & Glycerin.

توپیالیز

کرم التیام بخش پلک توپیالیز پالِپبرال  
• محصول تخصصی التیام بخش و رفع کننده خشکی پوست نازک و حساس پلک ها

•  قابل استفاده برای کنترل التهاب پلک )Blepharitis(، انواع درماتیت و اگزمای مزمن
 در ناحیه دور چشم و پلک

ــید و ــک اس ــتن هیالورونی ــا داش ــم ب ــروک دور چش ــد چ ــده  و ض ــت کنن ــده، محافظ ــوب کنن  • مرط
 قند زایلیتول)جاذب رطوبت(

•  ضد خارش، رفع قرمزی و التهاب با داشتن عصاره Licorice، قابل استفاده برای کودکان و بزرگساالن
•  ایــده آل بــرای التیــام پلــک هــای حســاس و تحریــک شــده در اثــر مصــرف برخــی داروهــا، اعمــال جراحــی، 

اســتفاده از لنــز، آلــرژی فصلــی، بــی خوابــی، خســتگی هــای مفــرط و...
•  کمــک بــه افزایــش اســتحکام و مقاومــت پوســت نــازک پلــک هــا بــا داشــتن پپتیدهــای تنظیــم کننــده عملکــرد 

سیســتم دفاعــی )برگرفتــه از عصــاره برنــج(
• فرموالسیون غیر حساسیت زا با ساختار کرم-ژل فاقد پارابن و عطر، تست شده روی پلک های حساس

روش مصــرف: روزانــه یــک تــا دو بــار روی پوســت تمیــز پلــک یــا ناحیــه دور چشــم بــا حداقــل ماســاژ 
اســتفاده شــود.

15ml

TOPIALYSE Palpébral Cream 

The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

Active ingredients: Replenishing lipid complex(Omega3,6,9), Ceramides complex(Camelina 

oil), Hyaluronic Acid, Licorice, Xylitol, Rice regulating peptides, Shea butter & Glycerin.

TOPIALYSE The Specific Range for Dry to Very Dry Atopic Skin
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XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin درمان تخصصی پوست خشک، ملتهب و مستعد درماتیت آتوپیکتوپیالیز

بالم مرطوب کننده صورت و بدن توپیالیز                                                                                                                                                         
ــک،  ــت خش ــرای پوس ــی ب ــش، اختصاص ــکین بخ ــارش و تس ــد خ ــذی، ض ــوق مغ ــده ف ــوب کنن • مرط

ــاعته( ــی 48 س ــر طوالن ــک )اث ــت آتوپی ــتعد درماتی ــب و مس ملته
• طوالنی کردن فواصل بین فازهای اشتعال درماتیت آتوپیک و جلوگیری از عود حمالت آتوپی

• قابل استفاده برای نوزادان، کودکان و بزرگساالن
• تغذیــه کننــده، رطوبــت رســان قــوی و رفــع خشــکی مفــرط پوســت بــا تقویــت و بازســازی چربــی هــای 

ســیمان بیــن ســلولی بــه واســطه داشــتن امــگا 3،6،9 برگرفتــه از روغــن هــای گیاهــی
• تقویــت ســد دفاعــی پوســت بــا داشــتن قنــد پــری بیوتیــک بــه منظــور جلوگیــری از بــروز عفونــت هــای 

ثانویــه در اثــر خــارش شــدید پوســت خصوصــا در کــودکان
• فرموالســیون فاقــد پارابــن، عطــر و ســیلیکون، ســاختار غیــر چســبناک بــا پخــش آســان در ســطح 

پوســت حــاوی 46% فــاز مغــذی گیاهــی )روغــن نخــل برزیلــی باباســو(
روش مصرف: روزانه روی پوست تمیز صورت وبدن با حداقل ماساژ استفاده شود.

)توصیــه مــی شــود بــرای اثــر بخشــی بهتــر از کــرم پــاک کننــده توپیالیــز الوانــت بــرای پــاک کــردن 
پوســت اســتفاده شــود.(

200ml

 TOPIALYSE Balm (face&body) 

Active ingredients:

Replenishing lipid complex(Omega3,6,9), Prebiotic sugar, 4% Niacinamide, 

Babassu oil & Glycerin.

استیک لب توپیالیز                                                         
• تغذیــه کننــده، مرطــوب کننــده و ترمیــم لــب هــای خشــک و تــرک خــورده بــا داشــتن مــوم جوجوبــا 

و مــوم زنبورعســل
• رفع چروک های ریز ناشی از خشکی بیش از حد پوست و در نتیجه افزایش حجم لب ها

ــن گل  ــه از روغ ــگا 3،6،9 برگرفت ــتن ام ــا داش ــت ب ــدی پوس ــه هیدرولیپی ــت الی ــده و تقوی ــرم کنن • ن
آفتابگــردان و ســرامیدهای برگرفتــه از روغــن گل کاملینــا

• قابــل اســتفاده بــه عنــوان مکمــل درمــان آکنــه بــا ایزوترتینوئیــن خوراکــی )کوراکنــه، راکوتــان و...( 
و ســایر آنتــی بیوتیــک هــا

E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از لب در برابر عوامل محیطی با داشتن فرم پایدار ویتامین •
• فرموالسیون غیر چسبناک، فاقد رنگ و عطر 

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

4g

TOPIALYSE Lip Stick

Active ingredients:

Replenishing lipid complex(Omega3,6,9), Ceramides complex(Camelina oil), Beeswax, 

Jojoba wax, Mineral oil, Dimethicone(healing) & Vitamin E.

TOPIALYSE The Specific Range for Dry to Very Dry Atopic Skin
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کرم پا ِزریال ِاکستریم 50                                    
• مرطــوب کننــده و الیــه بــرداری قــوی اختصاصــی بــرای درمــان هایپرکراتــوز مقــاوم پــا، حــاوی %50 

خالص اوره 
• درمانــی موثــر در رفــع خشــکی و زبــری پــا در مــواردی ماننــد پینــه پــا، میخچــه هــای مقاوم، پوســت 

پــای خشــک و تــرک خــورده و...)بهبود عالیــم تنهــا در 7 روز(
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــرده پوس ــطحی م ــای س ــه ه ــذف الی ــرای زدودن و ح ــا ب ــنگ پ ــابه س ــری مش • اث

ــو و... ــج، زان ــد آرن ــدن مانن ــم ب ــر و ضخی ــی زب ــایر نواح ــرای س ب
• اثر کراتولیتیک)الیه بردار( تقویت شده با داشتن باالترین غلظت اوره و BHA)2 برابر کرم بدن ِزریال(

• نرم کننده، التیام بخش و ایجاد حس لطافت در پوست با داشتن آالنتوئین و گلیسرین
• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست

کرم بدن ِزریال 30                                                                                                                                                         
• مرطوب کننده با خاصیت الیه برداری، مناسب پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ــد آرنــج،  ــم بــدن مانن • ایــده آل بــرای رفــع خشــکی مفــرط، ضخامــت و تیرگــی نواحــی زبــر و ضخی
ــا و... زانــو، قــوزک پ

• درمانی مطلوب برای رفع حالت پوست مرغی)Follicular Keratosis( ، ایکتیوز، فولیکولیت و ...
 )BHA(تقویت شده با داشتن 30% اوره خالص و سالیسیلیک اسید )اثر کراتولیتیک )الیه برداری •

ــا  ــت ب ــرط پوس ــکی مف ــی از خش ــارش ناش ــا خ ــوزش ی ــری از س ــش، جلوگی ــام بخ ــده، التی ــرم کنن • ن
ــن ــه و آالنتوئی ــره کاریت ــذی ک ــاز مغ ــتن ف داش

• فرموالسیون فاقد پارابن و عطر، غیر چرب و غیر چسبناک با پخش آسان در سطح پوست
:Active ingredients

.Pure urea technology, Salisylic acid, Shea Butter, Allantoin & Silica

روش مصرف: روزی یک تا دو بار روی نواحی خشک و زبر استفاده شود.
)مصرف این محصول در کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.(

XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin ِزریال

50ml
100ml

XÉRIAL30 CreamXÉRIAL50 Extreme Cream (Pieds)  

درمان عالیم پوست خشک، زبر و مستعد کراتوز

ــتی"   ــل پوس ــازگاری و تحم ــر س ــا حداکث ــاده ب ــول س ــعار "فرم ــا ش ــن ب ــی فای ــوالت سنس ــری محص ــای SVR، س البراتواره
Minimal formula-Maximal tolerance را بــه طــور اختصاصــی بــرای بهبــود عالیــم پوســت هــای حســاس و واکنــش پذیــر طراحــی 

ــی  ــد دفاع ــت س ــده و تقوی ــازی کنن ــانی، بازس ــارش، آب رس ــد خ ــاب و ض ــد الته ــرد ض ــوالت دارای عملک ــن محص ــت. ای ــرده اس ک
پوســت مــی باشــند. 

 ایــن محصــوالت فاقــد پارابــن، عطــر، ســیلیکون، الــکل، مــواد نگــه دارنــده، رنگ، روغــن های معدنــی، النولیــن و هرگونــه ماده حساســیت زا 
مــی باشــند. ترکیبــات اصلی ســری ِسنســی فاین:

Niacinamide: نیاســین آمیــد یــا ویتامیــن PP )ویتامیــن B3( کــه دارای خاصیــت ضــد التهــاب قــوی و التیــام بخــش )Soothing( مــی باشــد و 

همچنیــن مــی توانــد بــا کمــک بــه ســاخت رشــته هــای کالژن ســبب افزایش اســتحکام و انســجام ســلولها شــده و بــه این ترتیــب قــدرت دفاعی 
پوســت را تقویــت مــی کند.

  )Angiogenesis(که دارای اثر ضدقرمزی بســیار قوی از طریق کاهش پدیــده رگزایی ،SVR ترکیــب انحصــاری البراتوارهای     :Endothelyol®

و تنــگ کــردن عــروق بــوده و همچنیــن در کاهــش التهابــات پوســتی بــه واســطه مهــار تولیــد فاکتورهــای التهابــی از جملــه اینترلوکیــن هــا و 
پروســتاگلندین هــا موثر می باشــد.

متخصص در رفع عایم پوست بسیار حساس، ُپلی آلرژیک و مستعد قرمزی

ِسنسی فاین
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Soothing Range for Reactive,  
Intolerant & Polyallergic Skin
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XERIAL The Expert in Pure Urea technology for Dry to Rough Skin

شیرپاک کننده ِسنسی فاین                                                                                                                                                                                                 
• پــاک کننــده تخصصــی بــا عملکــرد ســه گانــه بــرای پــاک کــردن آرایــش و آلودگــی هــای صــورت، 
لــب و چشــم هــای حســاس )اســتفاده کننــدگان لنــز(، آمــاده ســازی پوســت جهــت اســتفاده از ســایر 

محصــوالت
PP التیام بخش، ضد التهاب و جلوگیری از ایجاد قرمزی و تحریک پوست با داشتن ویتامین •

• مرطوب کننده، کاهش خشکی و ایجاد الیه محافظ در سطح پوست با داشتن صمغ زانتان
• تنظیم pH پوست بدون نیاز به تونر، مناسب برای انواع پوست حتی پوست های حساس

• فرموالسیون غیر حساسیت زا، فاقد پارابن، عطر و سایر مواد نگه دارنده
ــار جهــت پاکســازی روی پوســت مرطــوب ماســاژ داده، ســپس  ــا دو ب ــرف: روزی یــک ت روش مص

آبکشــی شــود.

SENSIFINE make-up removing cleanser

200ml

متخصص در رفع عالیم پوست بسیار حساس، ُپلی آلرژیک و مستعد قرمزی ِسنسی فاین

Active ingredients:

Niacinamide, Xanthan gum (protective & emollient) & Pentylene glycol (hydrating).
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ological control

ژل پاک کننده چشم میِسار ِسنسی فاین          
• پاک کننده فاقد صابون، اختصاصی برای چشم های فوق حساس و استفاده کنندگان از لنز

• رطوبت رسان، التیام بخش و ضد التهاب ناحیه ظریف دور چشم، با pH مشابه با اشک چشم
ــش  ــی آرای ــا و حت ــی ه ــا، ناخالص ــی ه ــام آلودگ ــل تم ــذف کام ــرای ح ــالر* ب ــاختار میس • دارای س

 water-proof

• ساختار ژلی برای به حداقل رساندن میزان اصطکاک روی پوست هنگام پاک کردن
• فرموالسیون غیرحساسیت زا ، فاقد پارابن، عطر، فاقد الکل و سیلیکون

روش مصــرف: روزی یــک تــا دو بــار جهــت پاکســازی بــا پــد تمیــز آغشــته بــه ژل میســالر اســتفاده 
شــود.

125ml

SENSIFINE Micellar Eye Gel

Active ingredients:

Niacinamide, Herbal glycerides (hydrating) & Gentle cleansing surfactants micelles.

SENSIFINE Soothing Range for Reactive, Intolerant & Polyallergic Skin
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 *میســار: تجمعــی از مــواد شــوینده کــه ســاختار کــروی داشــته و تمــام آلودگــی هــا و مــواد آرایشــی را داخــل خــود بــه 

دام انداختــه و بــه راحتــی از ســطح پوســت حــذف مــی کنــد.
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کرم التیام بخش ِسنسی فاین                                     
• مرطــوب کننــده عمقــی بــا اثــر التیام بخــش، اختصاصی بــرای پوســت حســاس، اینتولرانت 

و مســتعد قرمــزی)Polyallergic skin(  حــاوی روغــن پنبه و نشاســته ذرت فرآوری شــده
• پایه آرایش ایده آل، مناسب پوست نرمال تا خشک حساس و فوق حساس

• اثر ضدالتهاب قوی، التیام بخش و ضد قرمزی با داشتن ویتامین PP و روغن پنبه
• مکمل در درمان بیماری های قرمزی پوست مانند اریتروز، کوپروز و رزاسه

• محصولــی بــا کمتریــن تعــداد ترکیبــات بــرای بــه حداقــل رســاندن حساســیت پوســت و 
ــاالی پوســت حداکثــر ســازگاری و تحمــل ب

• pH فیزیولوژیک و سازگار با پوست
روش مصرف: روزی یک تا دوبار روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

فلویید التیام بخش ِسنسی فاین                                     
• مرطــوب کننــده عمقــی بــا اثــر التیام بخــش، اختصاصی بــرای پوســت حســاس، اینتولرانت 

و مســتعد قرمــزی)Polyallergic skin(  حــاوی روغــن پنبه و نشاســته ذرت فرآوری شــده
• پایه آرایش ایده آل، مناسب پوست نرمال، مختلط و چرب حساس

• اثر ضدالتهاب قوی، التیام بخش و ضد قرمزی با داشتن ویتامین PP و روغن پنبه
• مکمل در درمان بیماری های قرمزی پوست مانند اریتروز، کوپروز و رزاسه

• محصولــی بــا کمتریــن تعــداد ترکیبــات بــرای بــه حداقــل رســاندن حساســیت پوســت و 
ــاالی پوســت حداکثــر ســازگاری و تحمــل ب

• pH فیزیولوژیک و سازگار با پوست
روش مصرف: روزی یک تا دوبار روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

40ml

متخصص در رفع عالیم پوست بسیار حساس، ُپلی آلرژیک و مستعد قرمزی ِسنسی فاین

Active ingredients: Niacinamide, Cotton oil 10%, Herbal squalane (hydrating) 

& Modified corn starch (emollient).
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SENSIFINE Soothing Range for Reactive, Intolerant & Polyallergic Skin

40ml

SENSIFINE CreamSENSIFINE Fluid

Active ingredients: Niacinamide, Cotton oil 6%, Herbal squalane (hydrating) & 

Modified corn starch (emollient).



                                     A.R محلول پاک کننده میِسار ِسنسی فاین
• پاک کننده عمقی، اختصاصی انواع پوست حساس و مستعد قرمزی

ــتن  ــا داش ــت ب ــزی پوس ــده قرم ــاب و کاهن ــد الته ــش، ض ــام بخ ــانی، التی ــت رس • رطوب
PP ویتامیــن

• عملکــرد چنــد منظــوره بــرای پــاک کــردن آرایــش صــورت، چشــم و لــب هــا، حتــی 
Water-proof

• فاقد پارابن، عطر، الکل، سیلیکون و روغن های معدنی
روش مصــرف: روزی یــک تــا دوبــار جهــت پــاک ســازی پوســت بــا پــد تمیــز آغشــته بــه 

محلــول پــاک کننــده اســتفاده شــود.

200ml

SENSIFINE A.R micellar water

Active ingredients: 

Niacinamide, Pentylene Glycol & Micellar gentle cleansing base.
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SENSIFINE

                                    A.R  کرم ضد قرمزی ِسنسی فاین
• محصــول اختصاصــی ضــد قرمــزی بــرای کنتــرل عالیــم بیمــاری هــای قرمــزی ماننــد اریتــروز، 

کوپــروز و رزاســه
• مرطــوب کننــده عمقــی، التیــام بخــش، کمــک بــه کاهــش قرمــزی، رفــع التهــاب و تحریــک پوســت در 

)Endothelyol®( و اِندوتلیــول Licorice دوره اشــتعال بــا اثــر تقویــت شــده
ــی  ــر گرفتگ ُگ ــد  ــت و ض ــای پوس ــده دم ــم کنن ــر تنظی اث ــا  ــژه ب ــیون وی • دارای فرموالس

)Endothelyol®( بــه واســطه داشــتن ترکیــب انحصــاری اِندوتلیــول )Thermoregulation(
• طوالنی کردن فواصل اشتعال بیماری های قرمزی پوست

ــری از  ــرای جلوگی ــواره عــروق ب ــت دی ــان خــون مویرگــی و تقوی ــود جری ــی، بهب • کاهــش رگ زای
ــار عنکبوتــی مویــرگ هــای خونــی در ســطح پوســت ــان شــدن شــبکه ت نمای

ــیون  ــش، فرموالس ــه آرای ــوان پای ــه عن ــتفاده ب ــل اس ــبز، قاب ــگ س ــا رن ــرم-ژل ب ــاختار ک • س
غیــر حساســیت زا، فاقــد الــکل و مــواد نگهدارنــده

روش مصرف: روزی یک تا دوبار روی پوست تمیزاستفاده شود.

40ml

SENSIFINE A.R Cream

Active ingredients:

Endothelyol®, Licorice, Herbal Squalane, Green pigment, Shea butter & Glycerin.

THERMO                 REGULATION

متخصص در رفع عالیم پوست بسیار حساس، ُپلی آلرژیک و مستعد قرمزی SENSIFINEِسنسی فاین Soothing Range for Reactive, Intolerant & Polyallergic Skin
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البراتوارهــای SVR، ســری محصــوالت لیفتیــان را بــرای جــوان ســازی و لیفتینــگ پوســت طراحــی کــرده اســت کــه حــاوی دو فــرم هیالورونیــک 
اســید بــا ســایزهای متوســط )فیلــر( و درشــت )آبرســان( بــوده و تاثیــر بســزایی در پرکــردن ســریع چیــن و چــروک و ســفت شــدن پوســت دارد. 
همچنیــن ترکیــب ِرســِوراترول خالــص )Pure Resveratrol( در ایــن محصــوالت دارای خاصیــت آنتــی اکســیدان بســیار قــوی بــوده، با مهــار فرآیند 
Glycation از شکســته شــدن رشــته هــای کالژن در پوســت جلوگیــری مــی کنــد و ســبب تولیــد کالژن جدیــد نــوع 1 و3 شــده و بــه ایــن ترتیــب ســبب 

اســتحکام و ســفتی پوســت مــی شــود. ترکیبــات اصلــی ســری محصــوالت لیفتیــان:
Pure resveratrol:   ترکیــب آنتــی اکســیدان قــوی برگرفتــه از گیــاه هفــت بنــد ژاپنــی)Japanese knotweed(  که عــالوه بر جلوگیری از تخریب رشــته های 

کالژن، ســبب تقویــت ســاخت کالژن جدیــد نــوع 1 و3 در پوســت شــده و بــا عالیــم Inflamm-aging یا پیــری محیطی)ناشــی از آفتــاب، آلودگی هوا، 
رژیــم غذایــی نامناســب و...( از طریــق فعالســازی پروتئیــن هــای Sirtuin )پروتئیــن هــای مســئول جــوان ســازی پوســت( مبــارزه کــرده و بــه ایــن 

ترتیــب ســبب اســتحکام و ســفتی پوســت می شــود.
Hyaluronic acid:   هیالورونیــک اســید در دو ســایز متوســط و درشــت کــه ســبب پــر کــردن چیــن و چــروک ســطحی و عمقــی و آبرســانی ایــده ال 

بــه پوســت شــده و الیــه ای محافــظ را در ســطح پوســت ایجــاد مــی نمایــد. هیالورونیــک اســید ســایز متوســط بــا افزایــش آزادســازی ß-Defensin، ها 
در پوســت ســبب تقویــت سیســتم دفــاع طبیعــی پوســت شــده و همچنین با تحریک ســلول هــای فیبروبالســت، تولیــد کالژن و االســتین را در پوســت 

افزایــش مــی دهــد. بــه طــور کلــی هیالورونیــک اســید هــر دو نــوع پیــری محیطــی و فیزیولوژیــک) ارثــی( را تحــت تاثیــر قرار مــی دهد.
Hydroxy proline:   هیدروکســی پرولیــن نوعــی اســید آمینــه پیــش ســاز کالژن بــوده، کــه اثــر اســتحکام بخــش، لیفتینــگ و ســفت کننــده برای پوســت 

دارد.

متخصص در رفع عایم پیری پوست، لیفتینگ و ضد چروک

لیفتیان

48

35+

Clinically Proven anti-aging range; 
1 Minute to Lift & 1 Week to Fill Wrinkles



سرم لیفتیان
• کنسانتره قوی غنی از ترکیبات موثر لیفتینگ و ضد چروک پوست، مناسب برای انواع پوست

• آنتــی اکســیدان قــوی و محافظــت کننــده از پوســت در برابــر عوامــل مهاجــم محیطــی بــا داشــتن 
ِرســِوراترول خالــص و صمــغ بیوســاکارید_1

• اثــر لیفتینــگ فــوری بــا داشــتن هیدروکســی پرولیــن و کمپلکــس پلیمرهــای طبیعــی از صمــغ زانتــان و 
صمــغ گیــاه آکاســیا

داشــتن بــا  بــرق صدفــی مالیــم  دارای  زا،  غیــر جــوش  و  بــا جــذب ســریع   • ســاختاری ســبک 
Soft focus powder 

• اثــر پــر کننــده چیــن و چــروک و ســفت کننــده پوســت بــا داشــتن دو فــرم هیالورونیــک اســید در ســایز 
متوســط و درشــت

PHA افزایش دهنده قابل توجه شفافیت پوست و میکروپیلینگ مالیم با داشتن •
روش مصــرف: صبــح و شــب روی پوســت تمیــز صــورت و گــردن ترجیحــا قبــل از کــرم هــای لیفتیــان 

اســتفاده شــود.

30ml

LIFTIANE Serum 

متخصص در رفع عالیم پیری پوست، لیفتینگ و ضد چروک لیفتیان

Active ingredients:

Pure resveratrol 1%, Biosaccharide gum-1, Natural polymers(Acacia Senegal gum & 

Xanthane gum), h.Mw & m.Mw Hyaluronic acid, Hydroxy proline(instant lifting) , 

Gluconolactone(PHA), Soft focus powder(Mica & Alumina), Vitamin E & Glycerin.
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 کرم لیفتیان                                                                            
• اثر لیفتینگ فوری، ضد افتادگی و سفت کننده پوست، مناسب پوست نرمال تا مختلط

ــا داشــتن دو فــرم  • خاصیــت جــوان ســازی، رفــع چیــن و چــروک و مرطــوب کننــده عمقــی ب
هیالورونیــک اســید

ــتن  ــا داش ــی( ب ــری محیط ــم Inflamm-aging )پی ــروز عالی ــری از ب ــیدان و جلوگی ــی اکس • آنت
ــص ــوراترول خال رس

(Soft focus powder) مناسب به عنوان پایه آرایش با داشتن پودر جاذب چربی  •
• فرموالســیون فاقــد پارابــن بــا ســاختار ســبک و جــذب ســریع ، مناســب حســاس تریــن پوســت ها، 

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

LIFTIANE Cream 

40ml

LIFTIANE Clinically Proven anti-aging range; 1 Minute to Lift & 1 Week to Fill Wrinkles

Active ingredients:

Pure resveratrol 0.5%, h.Mw & m.Mw Hyaluronic acid, Hydroxy proline(instant lift-

ing), Soft focus powder(Mica & Alumina), Shea butter, Vitamin E & Glycerin.
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کرم لیفتیان ریچ                                                                  
• اثر لیفتینگ فوری، ضد افتادگی و سفت کننده پوست، مناسب پوست خشک و خیلی خشک

• خاصیت جوان سازی، رفع چین و چروک و آبرسان عمقی با داشتن دو فرم هیالورونیک اسید
ــا  ــم Inflamm-aging )پیــری محیطــی( ب ــروز عالی ــری از ب ــده و جلوگی ــی اکســیدان، شــفاف کنن • آنت

داشــتن رســوراترول خالــص
• ساختار غنی از روغن های مغذی نارگیل و دانه کرچک و کره کاریته

• فرموالسیون فاقد پارابن، مناسب حساس ترین پوست ها، با رایحه مالیم
روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

40ml

LIFTIANE rich Cream 

متخصص در رفع عالیم پیری پوست، لیفتینگ و ضد چروک لیفتیان
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Active ingredients:

Pure resveratrol 0.5%, h.Mw & m.Mw Hyaluronic acid, Hydroxy proline(instant lifting), 

Soft focus powder(Mica & Alumina), Shea butter, Coconut oil, Castor oil, Vitamin E & 

Glycerin.

کرم دور چشم و لب لیفتیان                             
ــات  ــا داشــتن ترکیب ــه ضــد چــروک، پــف و ضــد تیرگــی ب ــا عملکــرد ســه گان • مراقبــت دور چشــم ب

ــید ــک اس ــدی و هیالورونی پپتی
• اثر سفت کننده و ضد افتادگی پوست نازک دور چشم و لب

• رفــع چیــن و چــروک و خطــوط دور لــب و افزایــش دهنــده قابلیــت کشســانی پوســت اطــراف چشــم 
و لــب

• رطوبت رسانی، شفاف کننده و رفع خستگی دور چشم
• فرموالسیون غیر حساسیت زا، فاقد پارابن، تست شده روی حساس ترین پوست ها

روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز دور چشم ولب با ماساژ مالیم استفاده شود.

LIFTIANE Lip&Eye contour Care

15ml

LIFTIANE Clinically Proven anti-aging range; 1 Minute to Lift & 1 Week to Fill Wrinkles
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Active ingredients:

Pure resveratrol, h.Mw & m.Mw Hyaluronic acid, Hydroxy proline(instant lifting),  

Draining peptide(anti-puffiness & dark circles), Vitamin E & Glycerin.

Tested under ophthalm
olgical control



5455

متخصص در افزایش حجم صورت و سفتی پوست با قابلیت بازگرداندن فرم اولیه چهره

ِدنسیتیوم

54

البراتوارهــای SVR، ســری محصــوالت ِدنســیتیوم را بــرای پوســت بالــغ یــا mature )خصوصیــات پوســت بالــغ: تحلیــل چربــی هــای زیــر 
پوســت خصوصــا امــگا 6، چیــن و چــروک عمقــی، افتادگــی شــدید و از بیــن رفتــن فــرم اولیــه چهــره و...( طراحــی کــرده اســت کــه حــاوی 
هیالورونیــک اســید اولتــرا فرگمنــت بــا ســایز بســیار ریــز بــوده و تاثیــر بســزایی در پرکــردن چیــن و چــروک عمقــی پوســت دارد. همچنیــن 
وجــود Bio-calcium در ایــن محصــوالت ســبب اســتحکام و ســفتی پوســت شــده و از افتادگــی آن جلوگیــری مــی کننــد. ترکیبــات اصلــی 

ســری محصــوالت ِدنســیتیوم:
Ultra-fragmented hyaluronic acid: هیالورونیــک اســید نوعــی NMF یــا فاکتــور مرطــوب کننــده طبیعــی پوســت مــی باشــد، مولکولی اســت با 

قــدرت جــذب آب بــاال، کــه مــی توانــد بــا بــه دام انداختــن آب داخل ســاختار شــبکه ای )مشــبک( خــود افزایش حجــم پیدا کــرده و بــا قرارگیری 
زیــر چیــن و چــروک هــا ســبب پــر شــدن آن هــا شــود و فــرم چهــره را بــه حالــت اولیــه اش برگردانــد. هیالورونیــک اســید مولکولــی درشــت 
بــوده کــه قابلیــت نفــوذ داخــل پوســت را نــدارد، بنابراین متخصصیــن برنــد SVR با اســتفاده از تکنولــوژی ویــژه، آن را به فــرم اولترافرگمنت 

یعنــی بســیار ریــز بــا وزن ملکولــی پاییــن تبدیــل کــرده انــد تــا نفــوذ ایــن ترکیــب را تا عمقــی تریــن خطوط پوســت نیــز افزایــش دهند.
Bio-calcium: کلســیم PCA  بــا تقویــت اتصــاالت بیــن ســلولی ســبب اســتحکام، ســفتی و تقویــت ســد دفاعــی پوســت شــده و شــل شــدگی و 

افتادگــی پوســت را برطــرف مــی کنــد.

45+

Redensifying & Firming Care for Mature 
Skin with Dual Action in Surface & Depth



کنسانتره ِدنسیتیوم                                                     
• ســفت کننــده قــوی و پــر کننــده چیــن و چروک عمقی پوســت بــا اثــر تقویــت شــده Bio-calcium و 
هیالورونیــک اســید اولتــرا فرگمنــت بــرای نفــوذ عمقــی در پوســت کــه باعــث افزایــش قابــل توجه 

شــفافیت و رطوبــت در پوســت مــی شــود
• حجــم دهنــده صــورت، رفــع لیپوآتروفــی )تحلیــل چربــی هــای زیــر پوســت( و بازگرداننــده 

 )Mature skin(فــرم اولیــه چهــره، مناســب بــرای پوســت بالــغ
• اثر سفت کننده و لیفتینگ فوری با داشتن هیدروکسی پرولین

• فرموالسیون فاقد پارابن، ساختار کرمی ابریشمی با رایحه دلپذیر
• عملکــردی شــبیه فیلرهــای تزریقــی بــرای حجــم دادن و پــر کــردن چیــن و چــروک )قابــل 

اســتفاده روی خطــوط عمیــق چهــره ماننــد خــط اخــم، خنــده، پنجــه کالغــی و...(
ــا داشــتن  ــاب ب ــر پیــری ناشــی از آفت ــده از پوســت در براب • آنتــی اکســیدان و محافظــت کنن

ــا ــاه آرتِمیزی عصــاره گی
روش مصــرف: صبــح و عصــر روی پوســت تمیــز صــورت، گــردن و ناحیــه دکلتــه اســتفاده 

. د شو

30ml

DENSITIUM Concentrate

متخصص در افزایش حجم صورت و سفتی پوست با قابلیت بازگرداندن فرم اولیه چهره ِدنسیتیوم

Active ingredients:

Ultra-fragmented hyaluronic acid, Bio-calcium, Hydroxy proline, Artemisia  

arbotanum ext, Biosaccharide gum-1, Shea butter & Glycerin.
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کرم ِدنسیتیوم                                                                                                      
 Bio-calcium ضــد چــروک عمقــی، ســفت کننــده و اســتحکام بخــش پوســت بــا داشــتن •

و هیالورونیــک اســید اولتــرا فرگمنــت بــرای نفــوذ عمقــی در پوســت
• حجم دهنده صورت، ضد افتادگی و بازگرداننده فرم اولیه چهره

• بازســازی کننــده، آبرســان، شــفاف کننــده و حــذف ســلول هــای مــرده ســطحی بــا داشــتن 
PHA

• رطوبت رسان، تغذیه کننده و نرم کننده پوست با داشتن موم زنبورعسل و کره کاریته
• ساختار کرمی ابریشمی غیر چسبناک با رایحه مالیم، مناسب به عنوان پایه آرایش

• فرموالسیون فاقد پارابن، مناسب پوست بالغ (Mature) حساس نرمال تا خشک
روش مصــرف:  صبــح و عصــر روی پوســت تمیــز صــورت، گــردن و ناحیــه دکلتــه 

ــود. ــتفاده ش اس

50ml

DENSITIUM Cream 

Active ingredients:

Ultra-fragmented hyaluronic acid, Bio-calcium, Gluconolactone, 

Beeswax, Shea butter & Glycerin.
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DENSITIUM Redensifying & Firming Care for Mature Skin with Dual Action in Surface & Depth



کرم ِدنسیتیوم ریچ                                                       
 Bio-calcium رفــع چیــن و چــروک عمقــی، ســفت کننــده و اســتحکام بخش پوســت بــا داشــتن •

و هیالورونیــک اســید اولتــرا فرگمنــت بــرای نفــوذ عمقی در پوســت
• حجم دهنده صورت، ضد افتادگی و بازگرداننده فرم اولیه چهره

PHA بازسازی کننده، آبرسان، شفاف کننده و حذف سلول های مرده سطحی با داشتن •
• رطوبت رسان، تغذیه کننده و نرم کننده پوست با داشتن موم زنبورعسل و کره کاریته

• ساختار کرمی ابریشمی غیر چسبناک با رایحه مالیم، مناسب به عنوان پایه آرایش
و خشــک  حســاس   (Mature) بالــغ  پوســت  مناســب  پارابــن،  فاقــد  فرموالســیون   • 

 خیلی خشک
روش مصرف: روزانه روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته استفاده شود.

50ml

DENSITIUM Rich Cream 

ِدنسیتیوم
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Active ingredients:

Ultra-fragmented hyaluronic acid, Bio-calcium, Gluconolactone, 

Beeswax, Shea butter & Glycerin.

متخصص در افزایش حجم صورت و سفتی پوست با قابلیت بازگرداندن فرم اولیه چهره

کرم دور چشم ِدنسیتیوم                               
ــطه  ــه واس ــده آل ب ــانی ای ــت آبرس ــا خاصی ــک ب ــی پل ــی وافتادگ ــروک عمق ــن و چ ــع چی • رف

داشــتن Bio-calcium و هیالورونیــک اســید اولترافرگمنــت
ــطه  ــه واس ــی ب ــون مویرگ ــان خ ــش جری ــا افزای ــوی ب ــی ق ــد تیرگ ــف و ض ــد پ ــرد ض •  عملک

ــاعتی ــاره گل س ــه از عص ــولفات و Chrysin برگرفت ــتران س ــتن دکس داش
•  شفافیت و رفع عالئم خستگی اطراف چشم

• ســفت کننــده و جلوگیــری از شــل شــدگی و افتادگــی پوســت نــازک دور چشــم بــا داشــتن 
Bio-calcium و کمپلکــس پپتیدی

• فرموالسیون فاقد پارابن، مناسب برای پوست حساس 
E آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست ظریف دور چشم با داشتن ویتامین •

ــم  ــاژ مالی ــا ماس ــم ب ــز دور چش ــت تمی ــار روی پوس ــا دو ب ــک ت ــرف: روزی ی روش مص
ــود. ــتفاده ش اس

15ml

DENSITIUM Eye Contour Cream 

Active ingredients:

Ultra-fragmented hyaluronic acid, Bio-calcium, Dextran sulfate, Chrysin, Vitamin E, 

Biotin, Peptide complex, Glycerin.
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میزان کارآیی ضدآفتاب های SVR براساس قوانین اروپا:

:    UVA  محافظت در برابر اشعه

محصوالت آفتاب
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 UVB محافظت در برابر اشعه

)محافظت پایین(

)محافظت متوسط(

)محافظت باال(

)محافظت بسیار باال(

Low protection SPF<15

15<SPF<30

30<SPF<60

SPF>60+

Moderate protection 

High protection

Very high protection

 PF که معادل UVA است به فاکتور محافظتی در برابر اشعه SPF که معادل UVB نسبت محافظت از پوست در برابر اشعه :SPF/PFUVA<3

است، بایستی کمتر یا مساوی 3 باشد.
c > 370nm      : محدوده ای که در آن 90% اشعه UV توسط ضدآفتاب جذب می شود، بزرگتر از370 نانومترباشد.

y

The Double Sun Protection & 
 Anti-Oxidant Effect with a  

Broad-spectrum UVA-B Filter System 



SPF 50 کرم ضدآفتاب و ضد قرمزی روبیالین
ــر  ــت در براب ــزی محافظ ــتعد قرم ــاس و مس ــت حس ــرای پوس ــی ب ــاب اختصاص ــد آفت • ض

)UVA-B(ــاب ــور آفت ــیع ن ــف وس طی
• التیــام بخــش، ضــد التهــاب و کاهــش قرمــزی پوســت بــا داشــتن Biflavonoid  طبیعــی و 

 )Rhizobian gum(ــان ــغ ریزوبی صم
• فرموالسیون فاقد رنگ و غیر جوش زا 

• حاوی فیلتر ضدآفتاب ارگانیک و فیزیکی)فاقد فیلتر شیمیایی(
روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض نــور آفتــاب روی پوســت تمیــز 

اســتفاده شــده و در صــورت لــزوم تمدیــد شــود.

RUBIALINE cream SPF50

مراقبت در برابر آفتاب با خاصیت ضد چروک و آنتی اکسیدان محصوالت آفتاب
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50ml

UVB protection

SPF=58.4(High protection)

UVA protection

SPF/PF=2.5 & ،  c > 377nmy

میزان کارایی ضد آفتاب بر اساس قوانین اروپا

                              SPF50+ کرم ضد آفتاب و ضد لک کِلیریال
 )UVA-B(ضد آفتاب اختصاصی ضد لک ، محافظت در برابر طیف وسیع نور آفتاب •

• فرموالسیون فاقد رنگ و غیر جوش زا با سازگاری باال با پوست
• حاوی فیلتر ضدآفتاب ارگانیک و فیزیکی)فاقد فیلتر شیمیایی(

• اثــر پیشــگیری کننــده از ایجــاد لــک هــای جدیــد ناشــی از آفتــاب و روشــن کننــده پوســت بــا 
LUMIWHITE+ داشــتن کمپلکــس انحصــاری

روش مصــرف:  نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض نــور آفتــاب روی پوســت تمیــز 
اســتفاده شــده و در صــورت لــزوم تمدید شــود.

CLAIRIAL cream SPF50+
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50ml

UVB protection

SPF=68.1(Very high protection)

UVA protection

SPF/PF=2.9 & ،  c > 380nmy

میزان کارایی ضد آفتاب بر اساس قوانین اروپا



SPF 50 )کرم ضدآفتاب مینرال )رنگی
•  ضد آفتاب مینرال مناسب برای انواع پوست نرمال، خشک و خیلی خشک حتی

 )UVA-B(حساس ترین پوست ها، محافظت در برابر طیف وسیع نور آفتاب
• حاوی 100% فیلترهای ضدآفتاب مینرال نانو)زینک اکساید و تیتانیوم دی اکساید(

• ایده آل در دوران بارداری، برای کودکان و ناحیه دور چشم به علت عدم وجود
فیلترهای ضدآفتاب شیمیایی مضر

E سلولی با داشتن فرم پایدار ویتامین DNA آنتی اکسیدان، ضد چروک و جلوگیری از آسیب •
• بســیار مقاوم به تعریق و شســت و شــو، فرموالســیون غیر جوش زا با سازگاری

با پوست باال 
روش مصرف: نیم ساعت قبل از قرار گیری در معرض نور آفتاب روی پوست تمیز

استفاده شده و در صورت لزوم تمدید شود.

Mineral sunscreen SPF50(Tinted) 

محصوالت آفتاب
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UVB protection

SPF=51.6(High protection)

UVA protection

SPF/PF=2.2 & ،  c > 380nmy50ml

مراقبت در برابر آفتاب با خاصیت ضد چروک و آنتی اکسیدان

میزان کارایی ضد آفتاب بر اساس قوانین اروپا

                              SPF50  پودر فشرده ضدآفتاب مینرال
• ضدآفتــاب کــرم پــودری بــا اثــر پوشــانندگی فــوق العــاده بــاال، مناســب بــرای انــواع پوســت 

حســاس حتــی پوســت چــرب 
 )UVA-B(محافظت در برابر طیف وسیع نور آفتاب •

• حاوی 100% فیلترهای ضدآفتاب مینرال نانو)زینک اکساید و تیتانیوم دی اکساید(
 )Oil-free(ــوش زا ــر ج ــیون غی ــو، فرموالس ــت و ش ــق و شس ــه تعری ــاوم ب ــیار مق • بس

غیرحساســیت زا، فاقــد عطــر، پارابــن و فیلترهــای شــیمیایی 
ــرم  ــتن ف ــا داش ــلولی ب ــیب DNA س ــری از آس ــروک و جلوگی ــد چ ــیدان، ض ــی اکس • آنت

ــن ــژ روش ــگ ب ــن E، دارای رن ــدار ویتامی پای
روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قرارگرفتــن در معــرض تابــش نــور آفتــاب با اســتفاده 

از پــد مرطوب اســتفاده شــود.
ــه مــی شــود  ــون کامــال بشــویید. توصی ــا آب و صاب ــد را ب ــار اســتفاده، پ )بعــد از هــر ب
در مــورد پوســت هــای خشــک و خیلــی خشــک حتمــا از یــک مرطــوب کننــده قبــل از ایــن 

محصــول اســتفاده شــود.(
10ml

Mineral compact SPF50   
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محصوالت آفتاب
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UVB protection

SPF=57.7(High protection)

UVA protection

SPF/PF=2.8 & ،  c > 378nmy
50ml

                                                                                                                                                    SPF50 کرم ضدآفتاب و ضدآکنه ِسبیاکلیِیر
• ضدآفتــاب اختصاصــی پوســت چــرب و مســتعد آکنــه بــا قابلیــت محافظــت در برابــر طیــف وســیع اشــعه 

UVA-B، بــا دارا بــودن فیلترهــای ضــد آفتــاب ُارگانیــک 
• کنترل کننده چربی و براقی بیش از حد پوست، مات کننده و کمک به کوچک کردن منافذ باز پوست

PHA  کمک به درمان انواع جوش با داشتن سالیسیلیک اسید و •
• موثــر در رفــع التهــاب، قرمــزی و تحریــک ناشــی از درمــان هــای آکنــه بــا قابلیــت افزایــش قابــل توجــه 

رطوبــت پوســت
• فرموالسیون Oil-free و غیر جوش زا، فاقد پارابن و AHA، با رایحه مالیم و دلپذیر

روش مصــرف: نیــم ســاعت قبــل از قــرار گیــری در معــرض نــور آفتــاب روی پوســت تمیــز اســتفاده شــده 
و در صــورت لــزوم تمدیــد شــود.

SEBIACLEAR Cream SPF50  

مراقبت در برابر آفتاب با خاصیت ضد چروک و آنتی اکسیدان

میزان کارایی ضد آفتاب بر اساس قوانین اروپا

50ml
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شاور ژل سر و بدن پرو ِوُگل
ــا  • شــوینده ســر وبــدن فــوق مغــذی، مناســب پوســت و مــوی نرمــال و خشــک حســاس ب

ــده داشــتن کمپلکــس مرطــوب کنن
 All(ــدن کــودکان و بزرگســاالن ــرای شســت و شــوی صــورت، ســر و ب ــل اســتفاده ب • قاب

 )family

• خاصیــت ضــد پیــری، آنتــی اکســیدان و مرطــوب کننــده بــا داشــتن عصــاره بائوبــاب )درخــت 
زندگی(

• فرموالسیون هایپوآلرژن فاقد صابون و پارابن با رایحه مالیم
روش مصرف: در هر بار استحمام جهت شست و شوی سر و بدن استفاده شود.

200ml

PROVEGOL shower gel 

Active ingredients:

Xylitol-Glucose(Hydrating sugars), Baobab ext, Gentle cleansing base & Glycerin.

بهداشت روزانه پوست نرمال تا خشک حساس  پروِوُگل

Hygiene for normal to dry sensitive skin

پروِوگل
بهداشت روزانه پوست نرمال تا خشک حساس 
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دئودورانت رولی ِاسپیریال
• رول ضد تعریق 48 ساعته مناسب برای پوست حساس، حاوی پلیمرهای جاذب عرق

• قابل استفاده برای کف دست، زیربغل وسایر نواحی بدن 
• عملکرد چندگانه کاهش دهنده تعریق بیش از حد، آنتی باکتریال و التیام بخش 

• ساختار سبک و غیرچسبناک بدون ایجاد لکه سفید یا زرد روی لباس 
• کنترل کننده pH پوست برای جلوگیری از رشد باکتری ها و جلوگیری از ایجاد بوی عرق

• التیام بخش، جلوگیری از عرق سوز شدن و تیرگی ناحیه زیر بغل با داشتن آالنتوئین گیاهی
• فرموالسیون غیرحساسیت زا، فاقد الکل و پارابن

روش مصــرف: روزانــه روی پوســت تمیــز و خشــک زیــر بغــل و ســایر نواحــی بــا تعریــق بــاال 
اســتفاده شــود.

50ml

SPIRIAL roll-on

کنترل کننده تعریق بیش از حد با اثر طوالنی مدت 48 ساعته

کنترل کننده تعریق بیش از حد با اثر طوالنی مدت 48 ساعته

ِاسپیریال

Active ingredients:

Aluminium chlorohydrate, Triethyl citrate, Methacrylate crosspolymer,

 Allantoin, Glycerin.

The leading 48h intense anti-perspirant 
for sensitive skin 

ِاسپیریال
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