
تاریخچه
برند میس ِاِدن از سال 2005 فعالیت خود را در زمینه پوست و مو آغاز کرده است. 

مهندس Raphael بنیانگذار کمپانی miss eden cosmétiques paris با حس دلبستگی 
به کشور خود و نگاه به فرقه ها و زیبایی های شرقی نام miss eden )بانوی بهشتی( را برای 

این برند در فرانسه به ثبت رساند.
حجم انبوهی از تولیدات این کمپانی را محصوالت تخصصی روغن آرگان به خود اختصاص 

داده است و محصوالت این برند فاقد پارابن ) ماده نگهدارنده حساسیت زا( می باشند. 
نواحی جنوب شرقی مراکش و غرب  بومی   Argania Spinosa نام علمی  با  آرگان  درخت 
مدیترانه می باشد. ارتفاع این درخت به 8 تا 10 متر می رسد و درختی با عمر 150 تا 200 
اوایل  در  که  باشد  می  آرگان  مغذی  های  هسته  حاوی  درخت  این  های  میوه  است.  سال 
روغن  آرگان،  هسته  داخل  مغز  از  ریزند.  می  زمین  روی  و  شده  تیره  و  خشک  تابستان 
بیابان شهرت  یا طالی  نام طالی مایع  به  ارزشمندی به دست می آید، که در سراسر دنیا 
یافته است.این روغن منبعی غنی از ویتامین های A,E، اسیدهای چرب ضروری امگا 3، 6، 

9 ، اسکواالن، استرول ها و آنتی اکسیدان های کاروتنوئیدی می باشد. 
آرگان  میوه  ابتدا  آرگان،  هسته  مغز  از  مراکشی  آسای  معجزه  روغن  این  استخراج  برای 
کرده،  جدا  را  آن  گوشتی  میوه  سپس  کنند،  می  خشک  محیط  هوای  مجاورت  در  را 
کم فشار  و  دما  تحت  سپس  آورند،  می  بیرون  را  آن  مغز  و   شکنند  می  را  هسته   بعد 

 )Cold Press( روغن آرگان به دست می آید.
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ARGAN OIL HAIR CARE
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250ml

250ml

روغن آرگان سبب بازسازی، ترمیم و تغذیه عمقی مو و پوست سر خشک و آسیب دیده شده 
و با داشتن انواع ویتامین ها به تقویت رشد و جلوگیری از ریزش موی سر کمک می کند. 
ساختار ابریشمی این روغن معجزه آسا سبب ایجاد حس نرمی، لطافت، رفع شکنندگی و 

جلوگیری از ایجاد موخوره در تار مو می شود.
مو  اکسیدان  آنتی  و  آفتاب  ضد  کننده،  محافظت  عامل  یک  عنوان  به  تواند  می  روغن  این 
عمل کرده و از طرف دیگر با تقویت کراتین مو، سبب افزایش استحکام و احیا تار مو شود. 
استفاده روزانه از روغن آرگان سبب تقویت و بازسازی موهای آسیب دیده ناشی از رنگ، 
دکلره، موادشیمیایی، حرارت سشوار و...شده و با مرطوب کنندگی بسیار عالی از وز شدن 

موها جلوگیری کند.  

خواص معجزه آسای روغن آرگان در مراقبت از مو و پوست سر
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ARGAN OIL HAIR CARE
Pure miraculous moroccan oil



ARGAN OIL HAIR CARE

67 میس ِاِدن محصوالت مراقبت از مـو روغن آرگان

250ml

Argan Oil Treating Shampoo ................................شامپو روغن آرگان
• تغذیه کننده و رطوبت رسان

• مناسب موی خشک و آسیب دیده
• بازسازی و ترمیم کننده مو

• فاقد پارابن
ترکیبات: روغن آرگان،آالنتوئین،گلیسرین، اسانس لیمونن.

روش مصرف: هفته ای دوبار به مو و پوست سر مرطوب ماساژ داده، 2 تا 5 دقیقه بماند، 
سپس آبکشی شود. 

Pure m
oroccan argan oil

250ml



ARGAN OIL HAIR CARE

89 میس ِاِدن محصوالت مراقبت از مـو روغن آرگان

 Argan Oil Hydra Serum ................................سرم آبرسان روغن آرگان
•  مرطوب کننده و مغذی موی خشک و آسیب دیده
• حالت دهنده، ضد موخوره و رفع شکنندگی تار مو

• ساختار غیر چرب با جذب سریع
 • فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان و  Cyclomethicone)نرم کننده(.
روش مصرف: بعد از حمام به ساقه مو با تمرکز بر نواحی موخوره دار ماساژ دهید تا به طور 
کامل جذب شود.)در صورت آسیب و خشکی بیش از حد مو و پوست سر می توانید قبل از 

حمام این سرم را به مو و پوست سر ماساژ داده، کمی صبر کنید، سپس آبکشی کنید(.

Argan Oil Repair Serum.........................سرم ترمیم کننده روغن آرگان
• ترمیم کننده و رطوبت رسان

• تغذیه کننده عمقی موهای خشک و آسیب دیده
• ضد موخوره و رفع شکنندگی تار مو

• درخشان کننده تار مو
• فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان و کره کاریته.
روش مصرف: بعد از حمام روی تار مو با تمرکز بر نواحی موخوره دار ماساژ دهید تا به طور کامل 

جذب شود.

50ml

50ml

50ml
ARGAN OIL HAIR CARE

Great natural moisturizer

ULTRA NOURISHING DESERT GOLD



ARGAN OIL HAIR CARE

1011 میس ِاِدن محصوالت مراقبت از مـو روغن آرگان

Argan Oil Hair Care Without Rinse ..)ماسک مو روغن آرگان ) بدون نیاز به آبکشی
• ترمیم کننده و ضد موخوره

• رطوبت رسان و تقویت کننده موی خشک و آسیب دیده
• نرم کننده با حفظ حجم و حالت مو

• فاقد پارابن
• قابل استفاده برای بانوان و آقایان )واکس مو(

ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته،  صمغ گوار و اسانس دارچین.
روش مصرف: بعد از حمام به ساقه موی نیمه مرطوب ماساژ دهید تا به طور کامل جذب شود.

150ml

ARGAN OIL HAIR CARE
Luminous & velvety hair



250ml

250ml

ARGAN OIL FACE CARE

ARGAN OIL FACE CARE محصوالت مراقبت از صورت آرگان

50ml

روغن آرگان یک مرطوب کننده، آنتی اکسیدان و تغذیه کننده عمقی پوست می باشد که 
با افزایش ساخت کالژن و االستین و تقویت اتصاالت درم و اپیدرم، تاثیر شگرفی در جوان 

سازی و لیفتینگ پوست دارد. 
در افرادی که پوست صورت خشک و خیلی خشک دارند، این روغن با بازسازی و تقویت 
به  و  شده  مفرط  خشکی  رفع  و  رطوبت  حفظ  سبب  پوست،  های  سلول  بین  های  چربی 

عنوان مکمل در درمان انواع خشکی های پوستی همراه با التهاب موثر می باشد. 
برابر  از پوست در  به محافظت  اکسیدان قوی  آنتی  به واسطه داشتن عوامل  آرگان  روغن 
عوامل محیطی می پردازد و از طرف دیگر می تواند به عنوان یک ترمیم کننده، آسیب های 

پوستی ناشی از لیزر، آفتاب و... را بهبود دهد. 

خواص معجزه آسای روغن آرگان در مراقبت از پوست صورت

ARGAN OIL FACE CARE
Pure miraculous moroccan oil
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ARGAN OIL FACE CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صـورت روغن آرگان

  Argan Oil Day Cream ......................................کرم روز روغن آرگان
• مغذی، آنتی اکسیدان و آبرسان

• پایه آرایش سبک با ساختار غیر چرب و جذب سریع
ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته، روغن جوجوبا، ویتامین E، روغن بادام شیرین و گلیسرین.

 Argan Oil Night Cream ....................................کرم شب روغن آرگان
• تغذیه کننده عمقی، مولتی ویتامین و مرطوب کننده

• ترمیم و بازسازی کننده الیه های پوست طی شب
ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته، ویتامین A ،B5 ،E ، گلیسرین و ُامگا3 ، 6 ، 9.

 Argan Oil Anti Age Cream ...........................کرم ضد پیری روغن آرگان
• تغذیه کننده عمقی و رفع چین و چروک

 • بازسازی کننده و آنتی اکسیدان
کاریته،  کره  جو،  عصاره  شده،  هیدرولیز  االستین  محلول،  آرگان،کالژن  روغن  ترکیبات: 

.E روغن بادام شیرین، عصاره خیار،  گل آفتابگردان و ویتامین

روش مصرف: برای تغذیه و رطوبت رسانی انواع پوست به جز چرب و جوش دار، روزها از 
کرم روز و شب ها از کرم شب و برای جوان سازی پوست، روز و شب از کرم ضد پیری روغن 

آرگان استفاده شود.

50ml

50ml

50ml

ARGAN OIL FACE CARE

50ml

ARGAN OIL FACE CARE
Superior source of anti-oxidant
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ARGAN OIL FACE CARE

 Argan Oil Eye Contour Cream ......................کرم دور چشم روغن آرگان
• استحکام بخش و لیفتینگ دور چشم

• ضد چروک، رفع تیرگی و کدری دور چشم
• مغذی و مرطوب کننده

• التیام بخش وآنتی اکسیدان
• محافظت از پوست ظریف دور چشم در برابر نور آفتاب، آلودگی هوا و...

• فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان، عصاره ختمی، صمغ بیوساکارید4، گلیسرین. 
با تمرکز روی  و تمیز  به دور چشم خشک  با حرکات ضربه ای  روش مصرف: صبح و شب 

خطوط ماساژ داده شود.

20ml

150ml 20ml

ARGAN OIL FACE CARE محصوالت مراقبت از صورت آرگان

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صـورت روغن آرگان

ARGAN OIL EYE CARE
Highly effective anti aging care
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ARGAN OIL FACE CARE

 Argan Oil Exfoliating Scrub ......................اسکراب الیه بردار روغن آرگان
• پاک سازی عمقی چربی و حذف سلول های سطحی پوست

• مغذی و اکسیژن رسان
• ضد التهاب و مرطوب کننده

• رفع جوش های سر سیاه و کمک به جمع کردن منافذ باز پوست
ترکیبات: روغن آرگان، پــودر هـسته زردآلو،عصاره پیچک ،  کره کاریته. 

روش مصرف: هفته ای 2 تا 3 بار مقداری از اسکراب را روی پوست صورت ماساژ داده، بعد 
از 2 تا 3 دقیقه آبکشی شود.

 Argan Oil Purifiant Mask ........................ماسک پیوریفیانت روغن آرگان
• پاک سازی عمقی چربی و کمک به جمع کردن منافذ باز پوست

• مناسب انواع پوست
• روشن کننده و رفع کدری پوست

• التیام بخش و ضد التهاب
عصاره  اسب،  دم  گیاه  عصاره  )کائولین(،  چینی  رس  خاک  آرگان،  روغـن  تـرکیبات: 

tormentilla، آالنتوئین، روغن نارگیل. 

روش مصرف: هفته ای 1 تا 2 بار مقداری از ماسک را روی پوست صورت نیمه مرطوب و 
تمیز قرار دهید، 5 تا 6 دقیقه بماند و سپس آبکشی شود.

150ml

150ml

محصوالت مراقبت از صورت آرگان

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صـورت روغن آرگان

ARGAN OIL FACE CARE
Absolute purifying & regenerating care
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250ml

ARGAN OIL FACE & BODY CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صورت و بدن روغن آرگان

 Argan Oil Dermatological Soap For Dry Skin ...........صابون پوست خشک
• شوینده مغذی و رطوبت رسان

• مناسب پوست خشک صورت و بدن کودکان و بزرگساالن
• ایجاد حس نرمی و لطافت در پوست 

• فاقد پارابن
ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته، روغن هسته نخل، گلیسرین.

روش مصرف: جهت شست و شوی صورت و بدن استفاده شود.
 

 Argan Oil Dermatological Soap For Oily Skin ............صابون پوست چرب
• شوینده مناسب پوست چرب و مستعد آکنه

• کنترل کننده چربی و کمک به جمع کردن منافذ باز پوست
• حفظ رطوبت داخل پوست

• فاقد پارابن
ترکیبات: روغن آرگان، عصاره خیار، روغن هسته نخل و گلیسرین. 

روش مصرف: جهت شست و شوی صورت و بدن استفاده شود.

100g

100g

100gr
100gr

ARGAN OIL FACE CARE ARGAN OIL FACE & BODY CAREمحصوالت مراقبت از صورت آرگان



ARGAN OIL HAIR CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از مـو روغن آرگان

250ml

250ml ساخت افزایش  سبب  پیری  ضد  و  اکسیدان  آنتی  فرد  به  منحصر  خواص  با  آرگان  روغن 
و  سازی  جوان  به  شایانی  کمک  شده،  اپیدرم  و  درم  اتصاالت  تقویت  و  االستین  و  کالژن 
رفع افتادگی پوست بدن می کند و با اثر تغذیه کنندگی عمقی و آبرسانی فوق العاده عالی، 
خشکی و زبری بیش از حد پوست را خصوصا در نواحی زانو، قوزک پا، آرنج و... کاهش می  

دهد و نرمی و لطافت را برای پوست شما به ارمغان می آورد. 
جمله  از  پوست  التهابات  و  خشکی  انواع  درمان  در  مکمل  عنوان  به  تواند  می  روغن  این 
بدن  در  را  سوختگی  آفتاب  از  ناشی  التهابات  و  شود  واقع  مفید  و...  پسوریازیس  اگزما، 

کاهش دهد.
 در دوران بارداری نیز روغن آرگان خالص به عنوان یک پیشگیری کننده و ضد ترک های 
بارداری می تواند عمل کند و نیز در ترمیم ترک های دست و پا و تقویت ناخن بسیار موثر 

می باشد.

خواص معجزه آسای روغن آرگان در مراقبت از پوست بدن

ARGAN OIL BODY CARE
 Pure miraculous moroccan oil

22
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ARGAN OIL BODY CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از بـدن روغن آرگان

Argan Oil  Hands & Nails Cream .................کرم دست و ناخن روغن آرگان
• آبرسان عمقی با خاصیت ضد پیری دست

• ساختار سبک و غیر چرب با جذب سریع و رطوبت رسانی بادوام
• تغذیه کننده و محافظت از دست در برابر عوامل محیطی از جمله نور آفتاب، آلودگی و...

• ترمیم کننده آسیب و ترک های دست
• تقویت و محافظت از کوتیکول ناخن

• مناسب به عنوان مکمل مانیکور جهت جلوگیری از عفونت قارچی و باکتریایی
• فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان، عصاره برگ گیاه دم اسب، کره کاریته، گلیسرین.
روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز بر روی دست ها ترجیحا از سمت انگشت ها به 

طرف مچ تا جذب کامل ماساژ داده شود.

100ml

ARGAN OIL HAND & NAIL CARE
Ultra hydrating & non greasy texture
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ARGAN OIL BODY CARE

150ml
   Argan Oil Feet Cream ........................................ کرم پا روغن آرگان

• تغذیه کننده و آبرسان عمقی
• ایجاد الیه محافظ نامرئی جهت ترمیم آسیب و ترک های پا

• ساختار سبک و غیر چرب با جذب سریع
• رفع بوی بد پا با خاصیت آنتی باکتریال 

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده در برابر عوامل محیطی از جمله آفتاب و...
• مناسب به عنوان مکمل پدیکور جهت جلوگیری از عفونت قارچی و باکتریایی

• فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته، روغن بادام شیرین، تری کلوزان و گلیسرین.  
روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز بر روی پاهای خشک و تمیز تا جذب کامل ماساژ 

داده شود.

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از بـدن روغن آرگان

ARGAN OIL FEET CARE
Deep nourishing & revitalizing care
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   Black Soap Shower Gel ................................... شاور ژل صابون سیاه
• شوینده مکمل درمان آکنه های مقاوم بدن، پسوریازیس و اگزما

• الیه بردار و بازسازی کننده پوست
• آنتی باکتریال و کنترل کننده چربی پوست

• روشن کننده و حذف سلول های سطحی پوست
• فاقد پارابن

ترکیبات: صابون سیاه، روغن برگ رزماری، روغن زیتون، گلیسرین و عوامل شوینده مالیم. 
 روش مصرف: جهت استحمام برای شست وشوی کل بدن استفاده و بعد از 5  دقیقه آبکشی شود.

  Argan Oil Shower Cream ................................شاور کرم روغن آرگان
• شوینده بدن مناسب انواع پوست

• تغذیه کننده و آبرسانی عمقی
• فاقد پارابن

ترکیبات: روغن آرگان، عوامل شوینده مالیم و اسانس کارامل. 
 روش مصرف: جهت استحمام برای شست وشوی کل بدن استفاده و بعد از 5  دقیقه آبکشی شود.

250ml

250ml

ARGAN OIL BODY CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از بـدن روغن آرگان

ARGAN OIL BODY CARE
Soft sense & natural hygiene
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  Argan Oil Anti Aging Body Lotion .........  لوسیون بدن ضد پیری روغن آرگان
• جلوگیری از افتادگی و رفع چین و چروک بدن

• مغذی، آبرسان عمقی و محافظت کننده از پوست بدن
• ترمیم و بازسازی کننده پوست خشک 

• فاقد پارابن
ترکیبات: روغن آرگان، کره کاریته، آالنتوئین  و گلیسرین.

روش مصرف: روزانه به دفعات مورد نیاز یا در موارد احساس خشکی و کشش بیش از حد 
در پوست، تا جذب کامل ماساژ داده شود.

 Argan Oil Face & Body Cream ................... کرم صورت و بدن روغن آرگان
•  مغذی و ترمیم کننده پوست خشک 

• آبرسانی عمقی و آنتی اکسیدان 
• مکمل درمان انواع خشکی و التهابات پوستی از جمله اگزما، پسوریازیس و...

•  فاقد پارابن 
ترکیبات: روغن آرگان، موم زنبور عسل و گلیسرین.

روش مصرف: صبح و شب روی پوست خشک و تمیز صورت و بدن تا جذب کامل ماساژ داده شود. 

150ml

500ml

150ml

ARGAN OIL FACE CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صـورت و بـدن روغن آرگان

ARGAN OIL FACE & BODY CARE

ARGAN OIL FACE & BODY CARE
Rich protection & hydration
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   Argan Oil After Sun Milk ............................. شیر َافتر سان روغن آرگان
• التیام بخش، ترمیم کننده و رفع التهابات ناشی از آفتاب سوختگی

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده
ترکیبات: روغن آرگان، آالنتوئین، منتول، عصاره گیاه Centella asiatica و گلیسرین.

   Tanning Argan Oil  ...................................... روغن برنزه کننده آرگان
• برنزه شدن یکنواخت و بادوام به کمک آفتاب

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده از پوست در برابر التهاب و تحریک
• تغذیه کننده و جلوگیری از خشکی پوست

.E ترکیبات: روغن آرگان، عصاره ریشه هویج، روغن نارگیل و ویتامین

   Tanning Argan Wax  .................................... واکس برنزه کننده آرگان
• برنزه شدن یکنواخت و بادوام به کمک آفتاب

• تغذیه، نرم کننده و جلوگیری از ایجاد التهاب و تحریک پوست
ترکیبات: روغن آرگان، موم میکروکریستالین.

روش مصرف:قبل از تماس با آفتاب از روغن یا واکس برنزه کننده آرگان و بعد از تماس با 
آفتاب از شیر َافتر سان برای کاهش التهابات پوستی ناشی از آفتاب استفاده کنید. 

150ml

150ml

200ml

ARGAN OIL FACE & BODY CARE

میس ِاِدن محصوالت مراقبت از صـورت و بـدن روغن آرگان

ARGAN OIL FACE & BODY CARE
Anti-oxidant sun care
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مراقبت گیاهی مو و پوست سر میس ِاِدن
البراتوار miss eden cosmétiques با به کارگیری ترکیبات موثر گیاهی، به تولید محصوالت 
بهداشت و مراقبت از مو و پوست سر، با حداکثر کیفیت و کارایی و حداقل عوارض جانبی 

پرداخته است. این محصوالت فاقد پارابن می باشند.
ترکیبات کلیدی:

ضد  و  رشد  محرک  مو،  پیاز  به  رسانی  خون  تقویت   :Rosmarinus officinalis رزماری   •
ریزش مو، آنتی باکتریال و ضد قارچ، کنترل چربی بیش از حد، مکمل در درمان انواع شوره، 

ضد پیری زودرس مو و  آنتی اکسیدان.
• جینسینگ Panax ginseng: تقویت خون رسانی به پیاز مو، محرک رشد و ضد ریزش 
مو، پیشگیری از ایجاد شوره، محافظت از تار مو، افزایش استحکام و ضخامت مو با تقویت 

کراتین سازی، ضد پیری زودرس مو و  آنتی اکسیدان، ضد التهاب.    
• عسل Honey : ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده، مغذی و مرطوب کننده عمقی، 
محرک رشد و ضد ریزش مو، تامین کننده انواع ویتامین ها و امالح مورد نیاز مو و پوست سر، 
آنتی باکتریال، نرم کننده مو، آنتی اکسیدان و محافظت کننده از تار مو، درخشان کننده و رفع 

کدری تارمو، احیا موهای ضعیف و بی جان، کمک به روشن شدن موهای هایالیت و دکلره. 
• مریم گلی Salvia officinalis: کنترل چربی بیش از حد مو و پوست سر، تامین ویتامین و 
امالح مورد نیاز مو، ضد پیری زودرس مو، محرک رشد و ضد ریزش مو، آنتی باکتریال و ضد 

HERBAL HAIR CAREقارچ، مکمل در درمان شوره چرب.
Stimulating & energizing plant extracts 34
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HERBAL HAIR CARE

Rosemary Stimulating Shampoo ..................... شامپو ضد ریزش رزماری
• تقویت رشد و جلوگیری از ریزش مو

• افزایش استحکام و ضخامت تار مو
• آنتی اکسیدان و کند کردن روند پیری زودرس مو

• فاقد پارابن
آویشن،  روغن  اسطوخودوس،  عصاره  جینسینگ،  عصاره  رزماری،  برگ  ترکیبات:عصاره 

پروتئین هیدرولیز شده سویا، Apigenin،Biotinoyl tripeptide-1 و گلیسرین.
بماند، سپس  تا 5 دقیقه   2 داده،  ماساژ  و پوست سر  مو  به  دوبار  ای  هفته  روش مصرف: 

آبکشی شود.

Rosemary Stimulating Lotion ....................... لوسیون ضد ریزش رزماری
• تقویت رشد و جلوگیری از ریزش مو با ساختار غیر چرب

• افزایش استحکام و ضخامت تار مو با تقویت کراتین سازی
• کنترل چربی پوست سر، آنتی باکتریال و ضد قارچ

• فاقد پارابن
عصاره برگ رزماری، عصاره جینسینگ، عصاره اسطوخودوس، روغن آویشن،  ترکیبات: 

پروتئین هیدرولیز شده سویا، Apigenin،Biotinoyl tripeptide-1 و گلیسرین . 
روش مصرف: یک شب در میان به پوست سر تمیز با تمرکز بر نواحی مورد نظر اسپری کرده 

و ماساژ دهید.

50ml

250ml

HERBAL HAIR CARE
Complete hair loss treatment
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Honey Dry Hair shampoo ............................. شامپو موی خشک عسل
• درخشان کننده و رفع کدری تار مو

• مغذی و مرطوب کننده عمقی
• احیا کننده موهای ضعیف و بی جان

• آنتی اکسیدان و محافظت کننده
• فاقد پارابن

ترکیبات: عسل، کره کاریته، عوامل شوینده مالیم نارگیل.      
بماند، سپس  تا 5 دقیقه   2 داده،  ماساژ  و پوست سر  مو  به  دوبار  ای  هفته  روش مصرف: 

آبکشی شود.

 Sage Oily Hair Shampoo ............................شامپو موی چرب مریم گلی
• پاک سازی عمقی و کنترل چربی مو و پوست سر

• تقویت کننده و حجم دهنده مو
• آنتی باکتریال، ضد قارچ و مکمل درمان شوره چرب

• فاقد پارابن
• ترکیبات:  عصاره مریم گلی، عصاره هاماملیس، عصاره درخت سرو، عوامل شوینده مالیم 

نارگیل و اسانس لیمونن.    
بماند، سپس  تا 5 دقیقه   2 داده،  ماساژ  و پوست سر  مو  به  دوبار  ای  هفته  روش مصرف: 

آبکشی شود.

250ml

250ml

میس ِاِدن محصوالت گیاهی مراقبت از مـو

HERBAL HAIR CARE

HERBAL HAIR CARE
Revitalizing & glorious hair
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250ml

250ml

مراقبت گیاهی پوست میس ِاِدن
البراتوار miss eden cosmetique با به کارگیری ترکیبات موثر گیاهی، به تولید محصوالتی 
جهت درمان مشکالت شایع پوستی از جمله لک و آکنه با حداکثر کارایی و حداقل عوارض 

جانبی پرداخته است. این محصوالت  فاقد پارابن می باشند.
ترکیبات کلیدی:

• شیرین بیان Glycyrrhiza glabra: روشن کننده و ضد لک، آنتی اکسیدان، ضد چروک و 
افزایش خاصیت کشسانی پوست، ضد التهاب و التیام بخش، آنتی باکتریال، کنترل چربی 

بیش از حد پوست، مکمل در درمان اگزما، رزاسه، پسوریازیس و...
Arctostaphylos uva-ursi: ضد لک و روشن کننده با دارا بودن آلفا-آربوتین،  بیر بری   •
ضد پیری، آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال و کنترل چربی بیش از حد پوست، ضد التهاب و 

التیام بخش با دارا بودن آالنتوئین. 
• توت سفید  Morus alba: ضدلک و روشن کننده با دارا بودن آربوتین، آنتی اکسیدان، 

ضد پیری، پاک سازی عمقی چربی، آنتی باکتریال و ضد التهاب.
• جوانه گندم  Triticum vulgare: ضدلک و روشن کننده، ضد پیری، آنتی اکسیدان با دارا 
بودن ویتامین E، مرطوب کننده با دارا بودن انواع ویتامین های گروه B، ترمیم و بازسازی 

کننده، التیام بخش و ضد التهاب، ضد ترک و افزایش خاصیت کشسانی پوست.
• رازک Humulus lupulus: ضد باکتری P.Acnes و کنترل کننده چربی بیش از حد پوست، 

کمک به ترمیم جای جوش، التیام بخش و ضد التهاب.
• سرو کوهی Juniperus communis: ضد باکتری P.Acnes ، کنترل کننده چربی بیش از 

HERBAL SKIN CAREحد و جمع کننده منافذ باز پوست و ضد التهاب.
Brightening & purifying program 40
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HERBAL SKIN CARE

 Clear Complexion Cream with AHA ..............................کرم ضد لک
• روشن کننده و درمان انواع لک

• شفاف کننده و یکنواخت سازی رنگ چهره
•  مغذی و مرطوب کننده

•  فاقد پارابن
ترکیبات: عصاره ریشه شیرین بیان، BHA،AHA، عصاره توت سفید، روغن جوانه گندم، 

 .scutellaria baicalensis روغن بادام شیرین و عصاره ،Bearberry عصاره
روش مصرف: شب ها به پوست خشک و تمیز با تمرکز روی لک ها استفاده شود.

 Anti Acne Perfect Cream ......................................... کرم ضد آکنه
• درمان آکنه های التهابی و کومدون های سرسفید

• پاک سازی عمقی چربی و آنتی باکتریال
• جمع کننده منافذ باز پوست و کمک به ترمیم جای جوش

• ضد التهاب و التیام بخش 
•  فاقد پارابن

BHA، روغن بادام شیرین، تری کلوزان.  ترکیبات: عصاره گیاه رازک، عصاره سرو کوهی، 
روش مصرف: روزی 2 بار به پوست خشک و تمیز با تمرکز روی جوش ها، استفاده شود.  

40ml

40ml

HERBAL SKIN CARE
Complete anti imperfection series
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  3Perfect Purifying Foaming Gel ......................... ژل شوینده تری پرفکت
• شوینده فاقد عوامل صابونی برای پوست های چرب و مستعد آکنه

• آنتی باکتریال و کنترل کننده چربی بیش از حد پوست
• مناسب برای اصالح آقایان

ترکیبات: پروپیلن گالیکول ) مرطوب کننده و آنتی باکتریال( و عوامل شوینده فوق مالیم. 
   3Perfect Astringent Lotion........................ لوسیون مات کننده تری پرفکت

• مات کننده، ضد براقی و کنترل چربی بیش از حد پوست 
• آنتی باکتریال و مکمل درمان با کورکتور تری پرفکت

• پاک سازی عمقی و جمع کننده منافذ باز پوست
ترکیبات:آلفا بیزابولول از عصاره بابونه، آالنتوئین، ِستریمونیوم کلراید و هگزامیدین.

3Perfect Anti-Blemish Corrector.................... کورکتور ضد آکنه تری پرفکت
• درمان جوش و جای جوش با فرمولی غیر چرب

• التیام بخش فوری و ضد تحریک
• پاک سازی عمقی پوست با خواص آنتی باکتریال

ترکیبات: روغن گل راعی یا علف چای)آنتی باکتریال و  ضد التهاب بسیار قوی(، روغــن ذرت، کره 
کاریته، آالنتوئین و پلیمرهای آکریالت)مات کننده و جاذب چربی اضافی(.

روش مصرف:برای بهداشت روزانه پوست چرب و مستعد آکنه، صبح و شب از ژل تری پرفکت 
و برای کنترل چربی بیش از حد پوست از لوسیون و برای درمان آکنه از کورکتور استفاده کنید. 

75ml

30ml

75ml
HERBAL SKIN CARE 

Oily & acne prone skin care

HERBAL SKIN CARE
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 Personal Hygiene Gel .......................................ژل بهداشتی بانوان
• شست و شو و بهداشت روزانه فاقد عوامل صابونی

• ساختار مایع روان، سازگار با فلور طبیعی واژن
• آنتی باکتریال و ضد قارچ با حفظ تعادل pH پوست

•  التیام بخش و ضد التهاب
•  روشن کننده و مرطوب کننده

• ایجاد الیه محافظ نامرئی با وجود آلفا گلوکان اولیگو ساکارید
• دارای تاییدیه متخصصین زنان

• فاقد پارابن
ساکارید،  اولیگو  گلوکان  آلفا  بابونه،  گل  مقطر  آب  ختمی،  گل  و  برگ  عصاره  ترکیبات: 

گلیسرین و عوامل شوینده مالیم از نارگیل. 
روش مصرف: روزانه جهت شست و شوی ناحیه واژینال استفاده شود.

500ml

میس ِاِدن محصوالت گیاهی مراقبت از پوست

HERBAL SKIN CARE

HERBAL SKIN CARE 
Herbal feminine hygiene
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