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تاریخچه
تمامی داستان ها بایک اسطوره آغاز می شوند

در ســال 1948 خانــم دکتــر جوانــی بــه نــام دنیــل روش )Danielle Roches( کــرم آنتــی باکتریالــی را از عصــاره گیاهان بــرای ترمیم ســوختگی های 
چشــم و صــورت مجروحــان جنگــی طراحــی کــرد. تاثیــر منحصــر بــه فــرد و خــارق العاده ایــن کرم گیاهی در رشــد مــژه و ابرو ســبب پیدایــش کمپلکس 
لیپوســیلز و پایــه برنــد تالیــکا شــد. کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز معجونــی معجــزه آســا از 5 عصــاره گیاهــی مــی باشــد کــه بــه واســطه افزایــش 
خونرســانی بــه پیــاز مــو ســبب تقویــت رشــد و جلوگیــری از ریــزش مــو مــی گــردد. ایــن ترکیــب خــارق العــاده دارای خاصیــت ضــد التهــاب، رطوبــت 
رســانی عمقــی، ترمیــم کنندگــی بــه واســطه افزایــش ســاخت کالژن و کراتیــن مــی باشــد. اجــزای ایــن کمپلکــس شــامل گزنــه، شــاه بلــوط، گل راعــی، 
 هاماملیــس و ســیب مــی باشــد.در طــول ســالها، بســیاری از ســتارگان ســینما، مــدل هــا و خانــم هــا از محصــوالت تالیــکا در جهــت افزایــش زیبایــی خود

 بهره برده اند.
تالیــکا در ســال 1948 اولیــن محصــول رشــد مــژه بــه نــام لیپوســیلز را بــا خاصیــت تحریــک رشــد، افزایــش طــول مــژه و ضخامــت آن را وارد بــازار 
کــرد . در ســال 2010 لیپوســیلز اکســپرت را کــه در کنــار عملکــرد لیپوســیلز ســبب هایپرپیگمانتاســیون) افزایــش رنگدانــه( و انعطــاف بیشــتر مــژه 

مــی گــردد، تولیــد کــرد. در نهایــت در ســال 2012 ریمــل دوکاره بــرای حصــول رضایــت کامــل زیبایــی پســندان ارائــه شــد.
خالــق برنــد تالیــکا Alexis de brosses در طــول ســفر هــای متعــدد بــه دور دنیــا بــه واســطه مطالعــه در طــب ســنتی، خالقیــت و نــوآوری و تحقیقــات 

علمــی، محصوالتــی را بــر پایــه گیاهــی بــا اثــری قابــل مشــاهده در مــدت زمــان کوتــاه در جهــت افزایــش زیبایــی ارائــه  داد.
تالیــکا بــر ایــن بــاور اســت کــه تمامــی افــراد قادرنــد زیبایــی درونــی خــود را آشــکار ســازند و بــا ایــن فلســفه تالیــکا بیــش از یــک برنــد آرایشــی 
اســت. در حــال حاضــر تالیــکا بــا 70 ســال تجربــه در بیــش از 60 کشــور دنیــا و 55 اســپا در حــال ارائــه خدمــات بــه زیبایــی پســندان مــی باشــد.
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لوسیون پاک کننده چشم  
• پاک کننده آرایش چشم و صورت

• مناســب بــرای انــواع پوســت خصوصــا بــرای پوســت هــای 
حســاس

• شــفاف کننــده، شــاداب کننــده و رفــع خســتگی دور چشــم بــا 
ــر گل رز ــتن آب مقط داش

• قابل استفاده توسط دارندگان لنز طبی و پس از جراحی چشم
• فرموالســیون فاقــد چربــی )oil free( و فاقــد الــکل، قابــل 
ــی( ــز چرب ــای ری ــه ه ــا) دان ــتعد میلی ــراد مس ــرای اف ــتفاده ب اس

ترکیبات موثر:
ــوق  ــده ف ــاک کنن ــل پ ــر گل رز )Rose extract( و عوام آب مقط

مالیــم
روش استفاده: 

روزانــه پــد را بــه لوســیون آغشــته کــرده و بــه آرامــی چشــم و 
صــورت را پــاک کنیــد. )بــدون نیــاز بــه آبکشــی(

ژل پاک کننده آرایش مژه
• پاک کننده اختصاصی آرایش مژه

• مناســب بــرای افــراد دارای اکستنشــن مــژه، مســتعد ریــزش و 
مــژه هــای ضعیــف و کــم حجــم

• افزایــش ضخامــت واســتحکام مــژه هــا و جلوگیــری از ریــزش بــا 
داشــتن پروتئین ابریشــم

ــل  ــی ریم ــا حت ــم ه ــش چش ــا و آرای ــی ه ــه آلودگ ــذف کلی • ح
)water proof ضــد آب) 

• شــفاف کننــده، شــاداب کننــده و رفــع خســتگی دور چشــم بــا 
داشــتن آب مقطــر گل گنــدم

ترکیبات موثر:
آب مقطــر گل گنــدم)Cornflower water(، پروتئیــن ابریشــم 

)Silk protein( و عوامــل پــاک کننــده فــوق مالیــم
روش اســتفاده: پــد را بــه ژل آغشــته کــرده و بــه آرامــی 
ــی( ــاز آبکش ــدون نی ــاک کنید.)ب ــا را پ ــژه ه ــم و م ــش چش آرای

Gentle 
Eye cleanser

Lash
Conditioning
cleanser
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ژل مژه لیپوسیلز اکسپرت                         
• ژل تقویــت کننــده اختصاصــی مــژه 100% گیاهــی ، فاقــد ترکیبــات 

ابــرو( بــرای  شــیمیایی)قابل اســتفاده همچنیــن 
ــس از  ــگ، پ ــم رن ــور و ک ــاه، ب ــت، کوت ــم پش ــای ک ــژه ه ــرای م ــب ب • مناس

ــژه ــن م ــی یــا برداشــتن اکستنش شــیمی درمان
ــا داشــتن  ــده ضخامــت و اســتحکام مــژه هــا ب • ضــد ریــزش و افزایــش دهن

ــز شــده ابریشــم کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز و پروتئیــن هیدرولی
• افزایــش دهنــده رنــگ مــژه بــه واســطه تحریــک ســلولهای رنگدانــه ســاز 

بــا داشــتن عصــاره کولئــوس هنــدی
• کمــک بــه افزایــش انعطــاف پذیــری و حالــت دهــی بــه مــژه هــا بــا داشــتن 

کمپلکــس پپتیــدی
ترکیبــات موثــر: کمپلکــس انحصاری لیپوســیلز، لســیتین ســویا، آالنتوئین، 

کولئــوس هنــدی و کمپلکــس پپتیدی
ــی  ــم م ــه ه ــل ب ــور متص ــیلز دارای دو اپلیکات ــتفاده: ژل لیپوس روش اس
ــژه  ــه م ــفنجی روی ریش ــور اس ــط اپلیکات ــه ژل توس ــه 2 مرتب ــد. روزان باش
ــا قســمت بــرس ماســکارا ماننــد آن کل مــژه هــا را  هــا زده شــود ســپس ب
بپوشــانید. پــس از 28 روز مصــرف، درمــان را بــه یــک بــار در روز کاهــش 
دهیــد. در صــورت ورود ژل بــه چشــم وایجــاد ســوزش خفیــف، آن را بــا آب 

زیــاد شســته و اســتفاده از محصــول را بــرای ســه روز قطــع کنیــد.
                        نتایج پس از مصرف: افزایش رشد مژه 36%، افزایش                      

                                     رنگ مژه تا  50%، بهبود انعطاف و حالت دهی مژه تا %50.     

+36% LONGER*

+50% CURLIER**

+50% DARKER***

My eyelashes grew 2 mm*

LIPOCILS 
EXPERT®
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ژل مژه  لیپوسیلز
• ژل تقویت کننده مژه 100% گیاهی ، فاقد ترکیبات شیمیایی 

ــاه، پــس از شــیمی  ــرای مــژه هــای کــم پشــت و کوت • مناســب ب
ــژه ــن م ــتن اکستنش ــس از برداش ــی و پ درمان

• خاصیــت ضــد ریــزش، افزایــش دهنــده ضخامــت و اســتحکام 
مــژه بــا داشــتن کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز

• التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آالنتوئین گیاهی
• رطوبــت رســان و جلوگیــری از خشــکی بــا داشــتن لســیتین 

ــی گیاه

ترکیبــات: کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز، لســیتین ســویا و 
آالنتوئیــن

 
روش اســتفاده: صبــح و شــب قبــل از آرایــش  روی ریشــه مــژه 
ــه  ــس از 28 روز، اســتفاده از آن را ب ــود. پ ــتفاده ش تمیــز اس
یــک بــار در روز کاهــش دهیــد. آرایــش مــژه هــا پــس از جــذب 

کامــل ژل امــکان پذیــر اســت.

ژل ابرو لیپوسیلز       
، فاقــد ترکیبــات  ابــرو 100% گیاهــی  • ژل تقویــت کننــده 

یی  شــیمیا
• فرموالسیون هایپوآلرژن، بی رنگ، بی بو و غیر چرب

• کمــک بــه افزایــش ضخامــت، پــر پشــت شــدن و رشــد ابروهــا 
بــا داشــتن کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز

• قابل استفاده در دوران بارداری، شیردهی و شیمی درمانی
• التیام بخش و ضد التهاب با داشتن آالنتوئین گیاهی

ترکیبــات: کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز، لســیتین ســویا و 
آالنتوئیــن

روش اســتفاده: صبــح و شــب قبــل از آرایــش روی ریشــه 
ــه  ــتفاده از آن را ب ــس از 28 روز اس ــود. پ ــتفاده ش ــا اس ابروه
یــک بــار در روز کاهــش دهیــد. آرایــش ابروهــا پــس از جــذب 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــل ژل ام کام

10ml9

EYELASH 
LIPOCILS gel

EYEBROW
gel
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ریمل لیپوسیلز َاند بلک      
• ریمل مژه دو کاره با خاصیت تقویت کننده و حجم دهنده مژه 

• محــرک رشــد، افزایــش طــول و ضخامــت مــژه  بــا داشــتن 
لیپوســیلز انحصــاری  کمپلکــس 

• حاوی ترکیبات 100% گیاهی، فاقد ترکیبات شیمیایی
• حاوی انواع موم های طبیعی برای حالت دهی بهتر به مژه

• مناسب برای چشم های حساس و استفاده کنندگان از لنز طبی
ترکیبــات موثــر: کمپلکــس انحصــاری لیپوســیلز، مــوم طبیعــی، 

vit C، vit E ، مــوم کارنوبــا، لســیتین، روغــن کرچــک

اســت.  اپلیکاتــور   2 دارای  محصــول  ایــن  اســتفاده:  روش 
اپلیکاتــور اول ژل مــژه لیپوســیلز و اپلیکاتــور دوم ریمــل حجــم 

ــد. ــی باش ــده م دهن
صبــح هــا ابتــدا ژل مــژه لیپوســیلز را بــه ریشــه مــژه تمیــز زده 
ــده  ــم دهن ــل حج ــش از ریم ــرای آرای ــل ب ــذب کام ــس از ج و پ
اســتفاده کنیــد. شــب هــا پــس از شســت و شــو، ژل مــژه 
لیپوســیلز را بــه ریشــه مــژه هــا بزنیــد. تــا 28 روز مصــرف ژل 

ــد. ــه دهی ــه ادام ــه 2 مرتب ــیلز را روزان لیپوس
نتایــج پــس از 28 روز مصــرف: 80% تحریــک رشــد، %74 

ــر ــاف پذیرت ــر و انعط ــر، بلندت ــم ت ــژه ضخی م

2x2.5ml

LIPOCILS&BLACK
Mascara

+80% GROWTH STIMULATING*

+74% THICKNESS**

1.8ml5ml

EYE DETOX
gel

ژل دور چشم آی دی توکس
• ضد پف، تیرگی و رفع خستگی پوست ظریف اطراف چشم

• آبرســان و مرطــوب کننــده پوســت و کمــک بــه رفــع چیــن و چــروک 
خفیــف تــا متوســط

• بهبــود جریــان خــون مویرگــی اطــراف چشــم بــرای رفــع پــف و تیرگــی 
بــا داشــتن عصــاره شــاه بلــوط

ــه افزایــش  ــه ، تقویــت ســاختار پوســت و کمــک ب • بازســازی ، تغذی
ــن  ــتن پروتئی ــا داش ــم ب ــازک دور چش ــت ن ــفتی پوس ــتحکام و س اس

ــدی ــس پپتی ــفید و کمپلک ــای س لوبی
• شــفاف کننــده و شــاداب کننــده پوســت دور چشــم بــا داشــتن آب 

مقطــر گل گنــدم
• قابل استفاده برای دور چشم حساس

ترکیبــات موثــر: عصــاره شــاه بلــوط، ، پروتئیــن لوبیــای ســفید، 
بــادام شــیرین و آب گل گنــدم  کمپلکــس پپتیــدی، پروتئیــن 

روش اســتفاده: ایــن محصــول بــه صــورت قلمــی مــی باشــد. در حجــم 
5ml فشــار درانتهــای قلــم ســبب خــروج یــک دوز از ژل روی اپلیکاتــور 

ــا  ــح ب ــرای اســتفاده هــر چشــم کافــی مــی باشــد. هــر صب شــده کــه ب
ــتفاده  ــم اس ــراف چش ــز اط ــت تمی ــم روی پوس ــه ای مالی ــاژ ضرب ماس
شــود.در حجــم 1.8ml  بــا چرخانــدن  انتهــای قلــم، یــک دوز از ژل روی 

اپلیکاتــور ظاهــر مــی شــود کــه بــرای یــک چشــم کافــی اســت.
نتایج پس از 28 روز مصرف : 65% حذف تیرگی و 57% کاهش پف

-65% DARK CIRCLES*

-57% PUFFINESS**
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کرم-ماسک دور چشم آی دریم
• ضــد چــروک، بازســا زی کننــده و ســفت کننــده دور چشــم بــا داشــتن عصــاره 

شــاه بلــوط، کمپلکــس پپتیــدی و پروتئین ســویا
ــا  ــم ب ــالت دور چش ــده عض ــس کنن ــس و ریلک ــبه بوتاک ــت ش • دارای خاصی

Hibiscus داشــتن عصــاره گیــاه
ــش  ــی و افزای ــفت کنندگ ــت س ــا خاصی ــده ب ــوب کنن ــش و مرط ــام بخ • التی
بــا داشــتن عصــاره جلبــک  پـــــوست ظــــریف دور چـــــشم   ضــــخامت 

Fucus vesiculosus قهوه ای
• خاصیت ضد احتقان و کمک به افزایش گردش خون و لنف

Tilia التیام بخش و ضد پف با داشتن آب مقطر گل •
• استریل ماندن در طول دوره مصرف به دلیل طراحی ویژه ماسک

ترکیبــات موثــر: عصــاره شــاه بلــوط، پروتئیــن ســویا، عصــاره جلبــک قهــوه ای 
 ،F کمپلکــس پپتیدی، ویتامین ،Hibiscus عصــاره گیــاه ،Fucus vesiculosus

آب مقطــر Tilia و شــکوفه پرتقــال
ــه نســبتا ضخیمــی از کرم-ماســک را )در  روش اســتفاده: هرشــب یــک الی
حالیکــه بــه واســطه پمــپ کــردن روی ســر اپلیکاتــور قــرار گرفتــه( در ناحیــه 
ــل  ــه داخ ــارج ب ــاژور از خ ــط ماس ــی توس ــه آرام ــرار داده و ب ــم ق ــراف چش اط

ماســاژ دهیــد و صبــح آبکشــی شــود.
ــا 50 % ،  ــا 39 ت ــروک ه ــول چ ــش ط ــرف: کاه ــس از 28 روز مص ــج پ نتای
کاهــش عمــق چــروک هــا 23 تــا 40 % و بازســازی پوســت اطراف چشــم 86 %

15ml

EYE DREAM 
Cream-mask

-50% LENGTH OF WRINKLES*

-40% DEPTH OF WRINKLES**

+86% REGENERATING***

کرم روتوش پوست
ــردن و  ــورت، گ ــز ص ــوط ری ــی خط ــردن آن ــو ک ــاندن و مح • پوش

penstia™ powder دســت بــا داشــتن  
• مــات کننــده، رفــع براقــی بیــش از حــد و کمــک بــه بســتن 

ــت  ــاز پوس ــذ ب ــریع مناف س
• حــذف عالیــم خســتگی، تیرگــی و کــدری پوســت حتــی پــس از 

اولیــن مرتبــه مصــرف
• محصولی فاقد رنگ با ساختار سبک مناسب انواع پوست

• قابل استفاده برای بانوان و آقایان
• آبرسانی و ایجاد حس نرمی و لطافت در پوست

ترکیبات موثر: penstia™ powder و گلیسرین

روش اســتفاده: روزانــه بــه دفعــات مــورد نیــاز توســط اپلیکاتور 
ــارج روی  ــمت خ ــه س ــل ب ــت از داخ ــک جه ــط در ی ــرم فق ــر ک س

پوســت تمیــز بــا حداقــل ماســاژ اســتفاده شــود.
نتایــج پــس از مصــرف: بســته شــدن منافــذ بــاز پوســت %86، 
یکنواختــی رنــگ پوســت تــا 72% و کاهــش خســتگی پوســت تــا 

%79

30ml

SKIN RETOUCH
Cream

+86% ASTRINGENT*

+72% SMOOTHING**

-79% TIREDNESS***
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سرم حجم دهنده سینه 
واســطه  بــه  ســایز   1 تــا  ســینه  ســایز  دهنــده  افزایــش   •
ترگیــل  میــوه   ،guggul هنــدی   صمــغ  شــده  تقویــت  اثــر 

پــــپتیدی کــــمپلکس  و  ِبــه  میــوه   ،)mangosteen(
• دارای خاصیــت ســفت کنندگــی، ضــد افتادگــی و لیفتینــگ 

ــوط ــاه بل ــاره ش ــطه عص ــه واس ــت ب باف
• مرطوب کننده و آبرسان عمقی پوست به واسطه هیالورونیک اسید

• تقویــت ســاخت کالژن و االســتین بــرای اســتحکام بافــت ســینه 
بــا داشــتن پروتئیــن لوبیــای ســفید

ترکیبــات موثــر: عصاره شــاه بلــوط، گیــاه guggul، هیالورونیک 
اســید، کمپلکــس پپتیــد، میــوه ترگیــل و میــوه ِبه

روش اســتفاده: روزانــه 2 مرتبــه مقــداری از کــرم را از قاعــده 
ســینه بــه ســمت زیــر چانــه تــا جــذب کامــل ماســاژ دهیــد)روی 

نــوک ســینه اســتفاده نشــود(.
منــع مصــرف در دوران بــارداری و شــیر دهــی و افــراد زیــر 

18 ســال.

50ml

BUST PHYTOSERUM

+66% LIFTING*

+71% TIGHTENING**

+97% HYDRATING***
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سرم بازسازی کننده ناخن
• بازســازی کننــده و اســتحکام بخــش ناخــن هــای آســیب دیــده 

پــس از مانیکــور یــا کاشــت بــه واســطه روغــن کنــدر
بــا  ناخــن  • آبرســان و برطــرف کننــده خشــکی و شــکنندگی 

بنژامیــن صمــغ  عصــاره  داشــتن 
• افزایش سرعت رشد ناخن ها

• التیــام بخــش، ضــد التهــاب و مرطــوب کننــده پوســت اطــراف 
ناخــن بــا اثــر تقویــت شــده صمــغ مرمکــی و صمــغ بنژامیــن

• جلوگیــری از ایجــاد عفونــت هــای قارچــی و باکتریــال بــا داشــتن 
ــغ مرمکی صم

ترکیبات موثر: صمغ مرمکی، صمغ بنژامین، روغن کندر
روش اســتفاده: بــا فشــار قســمت زیریــن ســرم یــک دوز از آن 
بــه قســمت اســفنجی اپلیکاتــور منتقــل مــی شــود. ریشــه ناخــن 
و پوســت اطــراف آن را توســط ســرم مرطــوب کــرده ســپس بــه 

واســطه دســت آن را روی بنــد اول انگشــت ماســاژ دهیــد.
ســرم را بــه مــدت 28، روز هــر شــب قبــل از خــواب روی ناخــن 

تمیــز اســتفاده کــرده ســپس اســتفاده از آن را بــه 2 بــار در                   
هفته کاهش  دهید.

سرم الغری                                                                  
ــا  ــی ب ــی چرب ــریع متابولیســم موضع ــرعت لیپولیــز و تس ــش س • افزای

PHYTOSONIC™ تکنولــوژی  از  اســتفاده 
ــا داشــتن  ــه محــل مربوطــه ب ــا افزایــش خونرســانی ب • رفــع ســلولیت ب

ــوط   عصــاره شــاه بل
• تکنولوژی قابل مقایسه با  امواج اولتراسونیک  در شکستن ذخایر چربی

• سفت کننده و رطوبت رسان پوست با داشتن عصاره شاه بلوط

 PHYTOSONIC™ تکنولوژی
ایــن تکنولــوژی بــا اثــری مشــابه امــواج اولتراســونیک)صوتی( مــی توانــد 
ســبب افزایــش ســوخت و ســاز چربــی هــا و جلوگیــری از تجمــع آن هــا 
در زیــر پوســت شــود. اجــزای تشــکیل دهنــده آن شــامل کافئیــن، 
شــاخدار  یوگلنــا)Euglena gracilis(،شــقایق  پالنکتــون  عصــاره 
زرد)yellow horned  poppy(  مــی باشــد کــه اثــر همزمــان ایــن ســه 
ترکیــب بــا هــم ســبب افزایــش ســرعت لیپولیــز، رفــع ســلولیت، ســفتی 

پوســت و جلوگیــری از ایجــاد تــرک در پوســت مــی شــود.

ترکیبــات موثر: کمپلکــس ™PHYTOSONIC، عصاره شــاه بلوط، کمپلکس 
الئوریــل پرولین) جلوگیری از تجمع چربی( ، لســیتین وگلیســرین

روش اســتفاده: روزانــه 2 مرتبــه روی موضــع  بــه مــدت 10 تــا 15 دقیقــه 
بــه صــورت دورانــی ماســاژ دهید.

NAIL REGENERATOR
Serum

SLIM
Serum

+79% FRIMNESS*

+93% MORE TONED SKIN**

-73% ORANGE PEEL APPEARANCE***

+86% HYDRATED SKIN***
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کرم زیرو استرچ مارک
• از بیــن برنــده تــرک هــای پوســتی ناشــی از بــارداری یــا تغییــر 

وزن در اثــر ورزش یــا رژیــم غذایــی
ــک  ــطه تحری ــه واس ــت ب ــانی در پوس ــت کشس ــش خاصی • افزای
ــاری  ــب انحص ــتن ترکی ــا داش ــی ب ــتین طبیع ــد کالژن و االس تولی

D-stretch و پپتیــد 

• بهبــود قــوام ، ســفتی و جلوگیــری از افتادگــی پوســت بــا 
پالنکتــون  عصــاره  داشــتن 

• مرطــوب کننــده و جلوگیــری ازخشــکی مفــرط و کشــش پوســت 
بــا داشــتن روغــن زیتــون و لســیتین گیاهــی

• اصالح رنگ پوست
ترکیبــات موثــر: ترکیــب انحصــاری D-stretch، پپتیــد، عصــاره 

پالنکتــون، لســیتین و روغــن زیتــون
روش اســتفاده: روزی 2 مرتبــه صــورت دورانــی روی موضــع 

ــد. ــاژ دهی ماس
ــو  ــر مح ــرک 87%، اث ــق ت ــر عم ــر ب ــرف: اث ــس از مص ــج پ نتای
کــردن رنــگ تــرک 68% و افزایــش کشســانی و ســفتی پوســت 

%87

سرم حجم دهنده و لیفتینگ باسن
• حجــم دهنــده و افزایــش انحنــای خــوش فــرم بــه واســطه 
ــدی guggul و  ــغ هن ــتن صم ــا داش ــع ب ــی در موض ــره چرب ذخی

هیالورونیــک اســید
• ســفت کننــده، ضــد افتادگــی و لیفتینــگ موضعــی  بــا داشــتن 

چــاوودار، عصــاره ngalama bark و گریــپ فــروت
• قابل استفاده در افتادگی پس از بارداری و کاهش وزن

• دارای خاصیــت آنتــی ســلولیت و جلوگیــری از ایجاد ترک ناشــی 
از افزایــش حجــم بــا داشــتن عصــاره گل ســاعتی و زنجبیل

• حــاوی ترکیبــات الیــه بــردار )گالیکولیــک اســید و الکتیــک اســید( 
بــرای جــذب بهتــر ترکیبــات موثــر و اثــر بخشــی ســریع

عصــاره   ،  guggul هنــدی  صمــغ  عصــاره  موثــر:  ترکیبــات 
ngalama bark، روغــن پنبــه دانــه، عصــاره  چــاوودار، عصــاره 

ــل ــاره زنجبی ــروت و عص ــپ ف ــاعتی، گری گل س
روش اســتفاده: روزی 2 مرتبــه بــه صــورت دورانــی و از پائیــن 
بــه ســمت بــاال ماســاژ دهیــد. پــس از جــذب هــم ماســاژ را ادامــه 

دهید.

ZERO STRETCHMARK
                                    Cream

BACK UP 3D
                   Serum

-87% DEPTH*

-68% COLOUR**

+87% TONE,FIRMNESS***
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