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نـوآوری های درمـانی برای مشکالت پوسـتی
برنـد فارماسـریز، محصـوالت دارویـی و مراقبتی 
اسـت کـه بـرای مراقبـت کامـل  و همـه جانبـه از 

مشـکالت پوسـتی طراحـی شـده اند.
تیمـی از کارشناسـان محصـوالت آرایشـی درمانـی 
درمانـی  محلول هـای  ترکیـب  بـا  را  فارماسـریز 
پوسـتی و فرمول های پیشـرفته آرایشـی، بـرای تولید 
نیازهـای  کـردن  برطـرف  منظـور  بـه  محصوالتـی 
انـواع  ماننـد  کنتـرل  غیرقابـل  پوسـت های  انـواع 
پوسـت های مشـکل دار، تولیـد می کننـد. متخصصان 
پوسـت تمامـی ایـن محصـوالت را مـورد آزمایـش 
قـرار می دهنـد و راه هایـی را انتخـاب می کننـد کـه 
تحـت آزمایش هـای بالینـی در موسسـات تحقیقاتی 
مسـتقل با مشـارکت افرادی با پوسـت های حسـاس 

و مسـتعد ابتـال بـه آلـرژی انجـام پذیرفتـه اسـت.

آلرژی زا نمی باشد، تحمل باال و اثر بخشی اثبات شده.

E
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فـارمـاسـریـز
برنـدی قـابل اطمینان

ــی  ــد و آنهای ــن برن ــی از ای ــتریان راض ــر از مش ــا نف میلیون ه
ــن  ــد، و همچنی ــد مانده ان ــد پایبن ــن برن ــتفاده از ای ــه اس ــه ب ک
اطمینــان بــاالی متخصصــان بهداشــتی و متخصصــان پوســت، 
داروســازان، متخصصــان زنــان و مامایــی کــه ایــن محصــوالت 
ــی و  ــواه اثر بخش ــد، گ ــه می کنن ــود توصی ــاران خ ــه بیم را ب

ــاالی محصــوالت فارماســریز اســت.  تاثیرگــذاری ب
تـوصیـه متخصصان پـوست

محصــوالت تخصصــی مراقبــت از پوســت فارماســریز 
بســیاری از جوایــز معتبــر و متفــاوت را از آن خــود کــرده اســت. 
فارماســریز یــک برنــد بــرای محصــوالت آرایشــی درمانــی 
اســت کــه پیوســته در حــال توســعه می باشــد و در بازارهــای 

جهانــی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 
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مرکز علمی و تحقیقاتی
دکتر ایـرنـا اریـس

آزمایشات طوالنی مدت
اثربخشـی محصـوالت فارماسـریز بوسـیله مطالعـات انجـام گرفتـه در 
مرکـز علمـی و تحقیقاتـی، براسـاس تجربـه سـی سـاله تیـم متخصصـان 
مـا کـه شـامل طیـف وسـیعی از رشـته های مختلـف ماننـد: متخصصـان 
پوسـت، متخصصـان آلـرژی، داروسـازان، زیسـت شناسـان و متخصصـان 
زیست شناسـی مولکولـی، تائید شـده اسـت. گـروه متخصصان ما با اسـتفاده 
از آخریـن پیشـرفت ها در مواد آرایشـی و درجـه باالی کیفیت مـواد دارویی، 
ابتـکاری محصـوالت فارماسـریز را بـه منظـور رسـیدگی بـه  فرمـول 

نیازهـای خـاص انـواع پوسـت های مشـکل دار، تولیـد کرده انـد.

اثـر بخـشـی
در  فارماسـریز  پوسـت  از  مراقبـت  محصـوالت 
و  منظـوره  چنـد  آزمایشـات  تحـت  مرحلـه،  چندیـن 
ارزیابـی دقیـق متخصصـان پوسـت قـرار می گیرند. به 
عـالوه بسـیاری از ایـن محصـوالت تحـت آزمایشـات 
بالینی در موسسـات تحقیقاتی مسـتقل  )بیمارسـتان ها 
یـا درمانگاه هـا( قـرار می گیرنـد و تائیدیـه محصوالت 
آرایشـی درمانـی بـا تحمـل بـاال را دریافـت می کننـد. 

بی خطر بودن و موثـر بودن محصوالت به اثبات رسیده

رناتا دبوسکا، دکترای زیست شناسی 
مدیر مرکز علمی و تحقیقاتی

دکتر ایرنا اریس
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بی خطـر بودن
عــالوه بــر الزامــات اجبــاری، مرکــز علمــی و تحقیقاتــی دکتــر ایرنــا اریــس 
ــدود  ــی از مع ــتان و یک ــور لهس ــی در کش ــی و تحقیقات ــز علم ــا مرک تنه
ــی  ــه بررس ــگاهی ب ــرایط آزمایش ــه در ش ــد ک ــان می باش ــز در جه مراک
ــده فعــال در رشــد ســلول های  ــر مــواد تشــکیل دهن ــه تحلیــل اث و تجزی
پوســتی انســان و انــواع مدل هــای پوســت می پــردازد. بــه منظــور 
ــریز در  ــای فارماس ــوالت، فرمول ه ــودن محص ــر ب ــان از بی خط اطمین

ــد. ــرار می گیرن ــق ق ــات دقی ــت آزمایش ــد تح ــه از تولی ــر مرحل ه

 نـوآوری
ــان،  ــترده کارشناس ــش گس ــی و دان ــال ابداع ــات فع ــتفاده از ترکیب ــا اس ب
آزمایشــگاه های مجهــز مــا فرمول هــای منحصــر به فــرد و پیچیــده 
ــره برنامه هــای  ــب در زم ــد کــه اغل ــد می کنن ــی را تولی ــت جهان ــا اهمی ب
ــا و  ــان م ــی کارشناس ــای پژوهش ــد. طرح ه ــرار می گیرن ــراع ق ــت اخت ثب
ــن مجــالت علمــی  ــوازم آرایشــی در معتبر تری ــه ل ــا در زمین یافته هــای م
در سراســر جهــان منتشــر شــده اند. دانشــمندانی کــه بــرای فارماســریز 
ــی و  ــوازم آرایش ــت ل ــه در صنع ــت ک ــی اس ــدت طوالن ــد م کار می کنن
بــرای دســتاوردهای برجســته دانــش و تجربــه خــود مــورد تقدیــر و تشــکر 
ــی و  ــای علم ــیاری از کنگره ه ــرکت در بس ــرای ش ــد، و ب ــرار می گیرن ق
ــده اند. ــوت ش ــه دع ــات نوآوران ــکاری در تحقیق هم
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فـارمـاسـریـز: نـوآوری های درمـانی برای مشکالت پوسـتی

XV
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محصوالت آرایشی درمانی 
فـارمـاســریــز

راه حلی دو منظوره برای 
پیشگیری و مراقبت مناسب

از پوست می باشند. 
هر یک از این
13 گروه تخصصی
 محصوالتی برای مراقبت های

 موثـر پوست در شرایط 
مختلف ارائه می نماید که

در ادامه با ذکر نام محصول 
شرح داده خواهد شد:

پیـدا کردن راه حـلی برای مشکل پـوست شمـا

آلرژیک و پوست حساس
مرطوب کننده

برای پوست های خشک و بسیار خشک

 کرم پـودر مایـع

مــو - برای مو و پوست سر

دوران بــارداری

مویرگ های آسیب دیده - اریتروز - کوپروز

پسوریازیس (صدفک)
برای پوست مبتال به پسوریازیس

روزاســه

آفتــاب - برای حفاظت در برابر آفتاب

T ناحیه
(پیشانی و بینی)، پوست چرب، پوست مستعد به آکنه  

ویتیلیگو (پیسی - بَـَرص)

روشن کننده
برای پوست های لک دار یا  مستعد به لک

اشعه ایکس
برای پوست پس از پرتو درمانی

V

W



پوست های آلـرژیک
و حسـاس
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A
مراقبت درمانی برای پوست های آلـرژیک و حسـاس

ــر  ــانی موث ــی درمـ ــوالت آرایش ــل از محص ــروه کام ــک گ ــریز A  ی فارماس
ــه  ــال ب ــد ابت ــاس و مستعـ ــت حسـ ــه از پوس ــت روزان ــرای مراقب ــده ب ــه ش توصی
ــا فرمول هــای علمــی پیشــرفته  آلـــرژی و ســوزش اســت. محصــوالت ابداعــی ب

ــو  ـ  پربـایـوتـیـک  مانند: ایمـونـ
و لوکیــن  ـ بریــر بــرای تنظیــم 
عملکــرد سیســتم ایمنــی پوســت و 
ــتی  ــای پوس ــردن ناراحتی ه ــن ب از بی
طراحــی شــده اند. آنهــا تقویــت  کننــده 
رشـــد میـکرو فـــلورهای محـافـــظ 
فیزیولوژیکــی پوســت، بــه منظــور 
آن، می باشــند. کاهــش حساســیت 

ــوزش و  ــارش، س ــزی، خ ــت، قرم ــک پوس ــال از تحری ــور فع ــه ط ــات ب ــن ترکیب ای
ــا و  ــر آن را زیب ــالم و ظاه ــت را س ــد. پوس ــری می کنن ــیت جلوگی ــش حساس افزای

نگه می دارنــد. مطلــوب 

اثـربخشی و تحمـل بـاال.
از نظـر بالیـنـی و 

پـوستی آزمـایش شده است.
آلـرژی زا نمی باشد.

 فاقد بـو و مـواد حسـاسیت زا.
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MICELLAR  
SOLUTION  

SENSI-MICELLAR 
200 ml

MOISTURIZING  
PHYSIOLOGICAL  
CLEANSING GEL 
PHYSIOPURIC-GEL 
190 ml

GENTLE  
LOTION  

PURI-SENSIMIL 
200 ml

SOOTHING  
FOAM  
PURI-SENSILIUM 
150 ml

CREAM-RELIEF 
ULTRA-SENSILIUM 

30 ml

SERUM WITH
8% VITAMIN E 

E-SENSILIX 
30 ml

AA مراقبت
پاک کننده

مراقبت
ویـــژه

کرم ترمیم کننده  
برای پوست قرمز

و تحریک شده
اولتـرا ـ سنسیلیوم

   E سرم با 8% ویتامین
برای پیشگیری از

تحریکات پوست
ای ـ سنسی لیکس

محلول میسالر  
پاک کننده آرایش 

و مرطوب کننده
سنسی ـ میسـالر

فوم پاک کننده و تسکین دهنده 
پاک کننده

صورت و چشم  
پیـوری ـ سنسیـلیوم

ژل مرطوب کننده
و پاک کننده فیزیولوژیک  
ژل ـ فیـزوپوریک

لوسیون نرم کننده 
پاک کننده 

صورت و چشم 
پیـوری ـ سنسیمیل

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

163516491637

1656163616001

NEW

NEW

KORNEO-REPAIR CREAM 
SOOTHING

irritation, micro damage, 
redness

CORNEO-SENSILIUM
75 ml

کرم ترمیم و تسکین دهنده کورنئو
التهابات، ریزآسیب ها و قرمزی   

کورنئـو ـ سنسیـلیوم

16004
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DEEPLY  
MOISTURIZING  

FACE CREAM SPF 20 
VITA-SENSILIUM 

50 ml

REGENERATING  
ANTI-WRINKLE  
CREAM SPF 10 
SENSIRENEAL 

30 ml

TIGHTENING & FIRMING  
PEPTIDE CREAM SPF 20 

SENSI-RELASTINE-E 
50 ml

DUO-ACTIVE  
ANTI-WRINKLE  
EYE CREAM 
OPTI-SENSILIUM 
15 ml

MULTILIPID  
NOURISHING  
FACE CREAM 
LIPO-SENSILIUM 
50 ml

A

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

مراقبت
صــورت

کرم مرطوب کننده صورت 
 SPF 20 و ضد آفتاب

ویتاـ سنسیلیوم

کرم صورت تغذیه کننده 
مولتی لیپید
لیپو ـ سنسیلیوم

کرم دو منظوره
 برطرف کننده
 چین و چروک دور چشم
اُپتی ـ سنسیلیوم

کرم از بین برنده چین و چروک  
 SPF 10 همراه با ضد آفتاب

سنسی رنئـال

 پپتید کرم سفت کننده و قوام دهنده
سنسی ـ   ری الستین ـ ای

16341633

16431640

16002

NEW
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ایــن فــوم )کــف( مالیــم بــا اســتفاده بســیار لــذت بخــش، پوســت را بــه طــور کامــل پــاک و ناخالصــی 
ــع از بوجــود آمــدن احســاس کشــیدگی و خشــکی در پوســت می شــود،  ــرد. مان و آرایــش را از بیــن می ب
ــر آن  ــالوه ب ــد و ع ــرل می کن ــت را کنت ــیت پوس ــکین داده و حساس ــت را تس ــی  پوس ــوزش و آزردگ س

عــاری از صابــون اســت.

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | D-pantenol | Glucam®

Soothing foam
face and eyes
cleansing
PURI-SENSILIUM

Micellar solution moisturizing
make-up removal 
SENSI-MICELLAR

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | water hyacinth extract |Glucam®

•

•

•

•

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

200 ml

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

150 ml

ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | عصاره سنبل آبی | گلوکام ®

ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک |دی پانتنول  | گلوکام ®

85%
 پاک کننده

موثـر

86%
 کاهش سوزش

و آزردگی

88%
 شاداب
کننده

100%
پاک کننده

 کامل و موثر 

محلول میسـالر
پاک کننده آرایشی مرطوب کننده   

سنسی ـ میسالر

فوم پاک کننده و تسکین دهنده
صورت و چشم   

پیوری ـ سنسیلیوم

مـواد آرایشـی و ناخالصی هـا را بـه آرامـی و بـه طـور کامـل پاک می کنـد. این محصـول پوسـت را عمیقا 
مرطوب کرده و مانع از بوجود آمدن احسـاس کشـیدگی و خشـکی در پوسـت می شـود. سـوزش و آزردگی  

پوسـت را تسـکین می دهد و حساسـیت پوسـت را کنتـرل می کند.

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

ــز  ــم ها را تمی ــورت و چش ــی ص ــه آرام ــرده و ب ــته ک ــول آغش ــه محل ــه ای را ب ــد پنب ــک پ ــتفاده: ی ــوه اس نح
کــرده و ســپس کرمــی مناســب از ســری A فارماســریز اســتفاده کنیــد. هــر صبــح و هرشــب تکــرار کنیــد.

نحوه استفاده: مقدار اندکی فوم را روی دست ها ریخته و صورت خود را شسته و سپس آبکشی کنید. 
سپس از تونر و کرم مناسب از سری A فارماسریز استفاده کنید. هر صبح و شب تکرار کنید.

1649
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فوق العاده مالیم و بی خطر:
فاقد پارابن، آلرژن ها،

صابون، سولفات الریل سدیم،
سدیم لورت سولفات، رنگ، رایحه و عطر

ترکیبات فعال:
  موم انبـه

  گلوکـام®
  آالنتویین

ـ پانتنول    دی 

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

87%
 شاداب
کننده

91%
 مرطوب کننده

پوست

آلــرژی زا نمی باشد.
بی خطر بودن و اثر بخشی

آن ثابت شده است.
از نظر درمانی نیز آزمایش شده است. 

190 ml 

MOISTURIZING 
PHYSIOLOGICAL 
c l e a n s i n g  g e l 
PHYSIOPURIC-GEL

مناسب برای پوست های:
• بسیار حساس 

• مستعد ابتال به آلـرژی 
• خشک و مستعد ابتال به سوزش و التهاب 

• این محصول برای پوست در تمام سنین توصیه می شود.
عمـلکـرد:

•  حذف ناخالصی و آرایش 
•  به سد حفاظتی طبیعی پوست آسیب نمی رساند

•  تسکین دهنده سوزش و التهابات پوست
•  محافظت از رطوبت سطحی پوست 

ـــده ـــاک کنـنـ ژل پ
مــــرطوب کنـنـده
فـیـزیـولـوژیـکال
ژلـ  فیزیوپیـوریک

نحــوه اســتفاده: فرمولــی دوکاره بــا عملکــرد بــا آب یــا بــدون آب. صــورت را بــا ژلــی کــه در کــف دســت یــا پــد پنبــه ای ریخته ایــد 
بشــویید. آن را آبکشــی نماییــد یــا باقیمانــده ژل را بــا اســتفاده از یــک پــد پنبــه ای تمیــز پــاک کنیــد. از تمــاس ژل بــه داخــل 
پلــک اجتنــاب کنیــد. ســپس از کــرم مناســبی از ســری A فارماســریز اســتفاده نماییــد. بــرای مراقبــت روزانــه پوســت خــود، هــر 

بــار صــورت خــود را بــا ایــن محصــول بشــویید.
1656

Calming moisturizing 
face toner 
PURI-SENSILIQUE

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | hyaluronic acid

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

200 ml

90%
 مرطوب
کننده

90%
 پاک کننده

موثـر

ــده را پــاک می کنــد و پوســت را عمیقــا مرطــوب کــرده و آرامــش طوالنــی  ناخالصی هــا و آرایــش بجــا مان
مــدت را بــرای پوســت بــه ارمغــان مــی آورد. pH پوســت را متعــادل کــرده و پوســت را ســالم نگه مــی دارد. 

ســوزش و آزردگــی پوســت را تســکین داده و حساســیت پوســت را کنتــرل می کنــد.
از نظر بالینی آزمایش شده است. ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | اسید هیالورونیک

تونر صورت مرطوب کننده
و آرام بخـش

پیوری ـ سنسی لیـک

نحـوه اسـتفاده: پوسـت را بـا محصـوالت سـری A فارماسـریز تمیـز کنیـد. سـپس  پـد پنبـه ای را بـه تونر آغشـته نموه و بـه آرامی 
روی پوسـت خـود بکشـید و بعـد از آن کـرم مناسـبی از سـری A فارماسـریز اسـتفاده نماییـد. هـر صبح و شـب تکـرار کنید.

1638
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 Active ingredients:
sucralfate encapsulated | colloidal silver | hemp oil
Shea butter | phyto-diosgenin | olive wax | candelilla wax

KORNEO-REPAIR CREAM 
SOOTHING
irritation, micro damage, redness
CORNEO-SENSILIUM

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

•

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
تحقیقات 
in vivo در 
موسسه علوم و 
تحقیقات دکتر 
ایرنا ایریس 
بعد از 4 هفته 
استفادهاز 
محصول تایید 
شده است.

75 ml

96%
 بازسازی
 اپیدرم

96%
ازبین بردن 

سفتی پوست              

96%
 تسکین
 دهندگی

ـــرای  ـــی ب ـــش حفاظت ـــا نق ـــرد ب ـــر بف ـــده منحص ـــت ش ـــول ثب ـــا فرم ـــی ب ـــرم درمان ـــک ک ـــول ی ـــن محص ای
ــده  ــل شـ ــاخی آن مختـ ــه شـ ــرد الیـ ــه عملکـ ــیب دیده کـ ــت آسـ ــد. پوسـ ــیب دیده می باشـ ــدرم آسـ اپیـ
و عالئـــم نازک شـــدگی ماننـــد بعـــد از مداخـــالت درمانـــی، آســـیب های ســـطحی تحریـــک شـــدگی و 
ـــدرم  ـــک اپی ـــت فیزیولوژی ـــی ضخام ـــی بالین ـــتناد بررس ـــه اس ـــد. و ب ـــازی می کن ـــال بازس ـــت دارد را کام جراح
ـــن  ـــدرم را از بی ـــفتی اپی ـــکی و س ـــوده، خش ـــرب نم ـــوب و چ ـــت را مرط ـــد. پوس ـــازی می نمای ـــاًل بازس را کام
بـــرده و تعـــادل طبیعـــی الیـــه محافـــظ شـــاخی را بـــاز می گردانـــد. تنهـــا محصولی ســـت کـــه حـــاوی 
ـــد  ـــوده و از رش ـــال ب ـــت آنتی باکتری ـــا خاصی ـــره ب ـــد نق ـــوی کولوئی ـــفر محت ـــت میکروس ـــه حال ـــوکرالفیت، ب س
ـــف  ـــت ضعی ـــام، و پوس ـــطحی را التی ـــیب های س ـــات و آس ـــرعت التهاب ـــه س ـــوده و ب ـــری نم ـــری جلوگی باکت
شـــده را تســـکین و تقویـــت می نمایـــد. همچنیـــن می تـــوان ایـــن محصـــول را بعـــد از لیـــزر مداخـــالت 
ـــل  ـــی و عوام ـــاب آور خارج ـــل الته ـــرض عوام ـــه در مع ـــی ک ـــژن، مزوتراپ ـــد درموابری ـــکی مانن ـــی پزش زیبای
مکانیکـــی اعـــم از اصـــالح، اپیالســـیون قرارگرفتـــه اســـتفاده نمـــود. بـــرای مراقبـــت منظـــم از پوســـت 
ـــداوم پوســـت  ـــارش م ـــد و خ ـــش از ح ـــن، خشـــکی بی ـــاد و مزم ـــات ح ـــن التهاب ـــک و همچنی حســـاس و آلرژی
توصیـــه می شـــود. روغـــن کنـــف اثربخشـــی طبـــی در تســـکین التهابـــات، خـــارش و اریتـــم دارد. ایـــن 

ـــت. ـــب اس ـــز مناس ـــب نی ـــت و دور ل ـــای پوس ـــزی و بریدگی ه ـــراش، قرم ـــرای خ ـــول ب محص

از نظر بالینی آزمایش شده است.
ترکیبات فعال: 

)فرمول ثبت  شده) سوکرالفیت به فرم میکروسفر | کلویید نقره| 
روغن کنف | شی باتر | دیوسجنین با منشاء جلبک | موم زیتون | موم کاندلیال

کرم ترمیم و تسکین دهنده کورنئو 
التهابات، ریزآسیب ها و قرمزی   

کورنئـو ـ سنسیـلیوم

نحوه استفاده: کرم را به صورت موضعی یک یا دو بار در روز به اندازه نیاز روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید. 
هیچ محدودیتی در استفاده از این محصول در قسمتهای حساس صورت و بدن مثل پلک و زیر بغل وجود ندارد.

16004
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Deeply moisturizing 
face cream SPF 20  
VITA-SENSILIUM

Multilipid nourishing face cream  
8,5% dermo-lipids   
LIPO-SENSILIUM

Active ingredients:
Immuno-Prebiotic |cogon grass extract |Glucam®

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | Leukine-Barrier formula | 8,5% dermo-lipids

•

•

•

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

50 ml

92%
آرام کننده و

تسکین دهنده 

81%
 مرطوب
   کننده

92%
 مرطوب

 کننده قوی

85%
 آرام کننده و

 تسکین  دهنده

با  می کند.  انعطاف پذیر  آنرا  دوباره  و  لطیف  و  نرم  را  پوست  که  می سازد  فراهم  باال  ماندگاری  با  رطوبت  کرم  این 
به همراه داشتن ترکیبات تغذیه کننده و مرطوب کننده که به دقت انتخاب شده اند الیه هیدرولیپیدی )الیه محافظتی 
رطوبت( پوست را تقویت می کند و مانع از دست رفتن رطوبت پوست و خشکی بیش از حد آن می گردد. فیلترهای 
ـ   محافظتی ضد آفتاب )ضد UV( از پوست در برابر پیری بر اثر اشعه های مضر آفتاب، محافظت می کند. فرمول ایمونو
پوست کمک  آزردگی   و  و تسکین سوزش  پوست  ایمنی  تنظیم عملکرد سیستم  به  لوکین ـ بریر  و  پربایوتیک 
می کند. این کرم به سرعت جذب می شود و منافذ پوست را مسدود نمی کند و باعث بوجود آمدن کمدون ها )جوش های 

سرسیاه و زیر پوستی( نمی شود. این کرم یک پایه آرایشی بسیار عالی می باشد.

این کرم شامل 8/5% درموـ لیپید )چربی های ضروری: سرامید و سربروزید( می باشد و پوست را به خوبی تغذیه کرده و 
با برگردادن دوباره چربی های ضروری به پوست احساس خشکی و زبری پوست را از بین می برد. الیه هیدروـ لیپیدی 
)الیه محافظتی رطوبت( اپیدرمی )سطح پوست( را تقویت کرده و مانع موثری در از دست دادن رطوبت و خشکی بیش 
از حد برای پوست را تشکیل می دهد. این کرم پوست را بازسازی کرده، حالت کشسانی و نرمی آن را افزایش داده و 
ـ  پربایوتیک و لوکین ـ بریر به تنظیم عملکرد سیستم ایمنی پوست و تسکین سوزش و آزردگی   فرمول ایمونو
پوست کمک می کند. این محصول از پوست در برابر عوامل محیطی همچون باد سرد و خشک محافظت می کند. این 
کرم به سرعت جذب می شود و منافذ پوست را مسدود نمی کند و باعث بوجود آمدن کمدون ها )جوش های سرسیا و 

زیر پوستی( نمی شود. و یک پایه آرایشی بسیار عالی می باشد.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | عصاره چمن کوگون | گلوکام 

ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | فرمول لوکین بریر |  8/5 % درمو لیپید 

کرم مرطوب کننده عمیق صورت 
   SPF 20 همراه با ضد آفتاب

ویتـاـ سنسیـلیوم

کرم تغذیه کننده مولتی لیپید صورت
با  8/5% درموـ لیپید )سرامید و سربروزیدها(   

لیـپـو ـ سنسیـلیوم

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده 
از محصول 
آزمایش شده 
است.

50 ml

نحوه استفاده: پوست را با محصوالت سری A فارماسریز تمیز کنید و کرم را استفاده نمایید. هر صبح و شب تکرار کنید.

نحوه استفاده: پوست را با محصوالت سری A فارماسریز تمیز کنید و کرم را استفاده کنید. در صورت لزوم هر روز تکرار کنید. بافت کرم 
غیر روغنی و سبک است. به سرعت جذب شده و باعث پرشدن منافذ یا جوش های سرسیاه نمی شود. پایه ای فوق العاده برای آرایش است.

1633
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Regenerating anti-wrinkle 
face cream SPF 10  
SENSIRENEAL

Duo-active anti-wrinkle 
eye cream 
OPTI-SENSILIUM

• •

•

•

••

این محصول طی 
انجام آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم و 
تحقیقات 
دکتر ایرنا اریس 
تایید شده 
است:
 پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول
 تنها با ادامه 
استفاده از این 
محصول
30 ml

•

• •

این محصول طی 
انجام آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم و 
تحقیقات 
دکتر ایرنا اریس 
تایید شده 
است:

 پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

 تنها با ادامه 
استفاده از این 
محصول

15 ml

•

• •

86%
 نوسازی و
 بازسـازی

82%
 بازسازی و
 نوسـازی

96%
نرم  کنند گی

بیشتر

89%
 سفت کننده

پوست

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | Leukine-Barrier formula | peptide | vitamin E

این کرم بازسازی کننده اپیدرم و نرم کننده پوست می باشد. چروک های پوست را کاهش و از بوجود آمدن آنها 
جلوگیری می کند و روند پیری پوست را به تاخیر می اندازد. فرم پوست را باز می گرداند و به آن قوام و استحکام 
تسکین  و  پوست  ایمنی  سیستم  عملکرد  تنظیم  به  ـ بریر  لوکین  و  ـ پربایوتیک  ایمونو فرمول  می بخشد. 
پیری  برابر عوامل آسیب رسان محیطی و  از پوست در  این محصول  آزردگی پوست کمک می کند.  سوزش و 

پوست بر اثر آفتاب محافظت می کند و یک پایه آرایشی بسیار عالی می باشد.

ایـن کـرم دارای دو اثـر اسـت: چیـن و چروک هـا را از بین می برد و پوسـت خسـته ناحیه دور چشـم را به خوبی 
تغذیـه می کنـد. بـا تحریـک سـنتز کالژن و االسـتین، سـاختار پوسـت را تقویت کـرده و ثبات و اسـتحکام را به 
ـ پربایوتیک  آن بـاز می گردانـد. ایـن محصول پوسـت را بـه خوبی مرطـوب و تغذیه می کنـد. فرمـول ایمونو
ـ بریـر بـه تنظیـم عملکـرد سیسـتم ایمنـی پوسـت و تسـکین سـوزش و آزردگـی  پوسـت کمـک  و لوکین 

می کنـد و یـک پایه آرایشـی بسـیار عالی می باشـد.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

E ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | فرمول لوکین بریر | پپتید | ویتامین

ترکیبات فعال: ایمونو پربایوتیک | فرمول لوکین بریر | پپتید | میوه گل ساعتی 

کرم بازسازی کننده و  ضد چروک 
SPF 10 صورت همراه با ضد آفتاب

سنسی  رنئـال

کرم دو منظوره برطرف کننده چین و چروک
دور چشم )ازبین برنده خستگی اطراف چشم(

اپتی ـ سنسیـلیوم

Active ingredients: Immuno-Prebiotic | Leukine-Barrier formula | peptide | passion fruit

نحوه استفاده: پوست را با محصوالت سری A فارماسریز تمیز کنید و کرم را استفاده نمایید. 
هر صبح و شب تکرار کنید. پایه ای فوق العاده برای آرایش است.

نحوه استفاده: کرم را روی پوست تمیز دورچشم بزنید و مراقب باشید که محصول به داخل پلک برخورد نکند.
 هر صبح و شب تکرار کنید. پایه ای فوق العاده برای آرایش است.

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

1640

1643

پوست های آلـرژیک و حسـاس
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•

•

•

•

80%
 تغذیه و
بازسـازی

82%
 پوست نرمتر

 و صاف تر

88%
 پوست نرمتر

و صاف تر

89%
 پوست را

سفت   میکند

این محصول بخاطر غلظت باالیی از دی پانتنول )5%(، آالنتویین )1/5%( و روغن کانوال )8%( پوست را آرام و سوزش 
و آزردگی های مکرر و قرمزی آن را به سرعت و به طور موثر تسکین می دهد. بازسازی اپیدرم را افزایش داده و باعث 
می شود پوست کمتر در معرض واکنش های حساسیت زا در پاسخ به عوامل محیطی و تحریکات مکانیکی مانند اصالح 

و یا اپیالسیون قرار بگیرد. این کرم ترمیم سریع را برای پوست به ارمغان می آورد.

ایــن ســرم بــا دارا بــودن مقادیــر زیــادی کنســانتره ویتامیــن E بــا پیشــگیری از تحریــکات پوســت ناشــی از عوامــل 
خارجــی کمــک کــرده و ویژگــی ضــد اکســیداتیو و طبیعــی پوســت را افزایــش می دهــد. ایــن محصــول بــه طــور 
موثــر بــا کاهــش ســرعت فرآینــد پیــری فیزیولوژیــک پوســت، آن را بازســازی می کنــد. پوســت مســتحکم تر شــده 

ــر می شــود. ــت پوســت نرم ت ــرده و باف ــق را یکنواخــت ک و چروک هــای عمی

توصیه می شود  از این کرم به صورت روزانه به منظور ترمیم چروک های عمیق و بازسازی بهتر و سفت شدن عمق 
پوست استفاده شود. این محصول از تعداد، حجم و عمق چروک ها کاسته وتاثیر جوان کننده ای برجای می گذارد.

ترکیبات فعال: 8%  روغن کانوال | 1/5% آالنتویین | 5%  پانتونول

ترکیبات فعال: 8% ویتامین E  | روغن بادام

E 2% ترکیبات فعال: االستین دریایی | هپتاپپتید  | اسید هیالورونیک |ویتامین

کرم ترمیم کننده 
برای پوست تحریک و قرمز شده 

اولتـرا ـ سنسیـلیوم

E سرم با 8% ویتامین
ای ـ سنسی لیکس

 SPF 20 پپتید کرم سفت کننده و قوام دهنده
سنسی ـ ری الستین ـ ای

این محصول 
طی انجام 
آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم و 
تحقیقات

 دکترایرنااریس 
تایید شده 
است:

 پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

50 ml

این محصول 
طی انجام آزمایش 
مصرف کننده 
در مرکز علوم و 
تحقیقات
 دکترایرنااریس 
تایید شده است:
 پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

•

•

 کـاهــش
 قــرمـزی

 آرام بخش و
ضد التهاب

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحوه استفاده: پوست را با لوسیون پاک کننده مالیم سری A فارماسریز، یا با فوم تسکین دهنده همین سری پاک کنید. 
سپس الیه نازکی از کرم روی صورت بزنید. در صورت لزوم دوباره از کرم استفاده کنید.

نحوه استفاده: کرم را بصورت روزانه روی صورت، گردن و باال تنه استفاده کنید. 
پایه بسیار مناسبی برای آرایش می باشد.

•

•

Tightening & Firming 
Peptide Cream SPF 20 
SENSI-RELASTINE-E

CREAM-RELIEF
for irritated and reddened skin  
ULTRA-SENSILIUM

Serum With 8% Vitamin E  
E-SENSILIX

Active ingredients:
8% Canola oil | 5% D-panthenol | 1.5% allantoin

Active ingredients: 8% vitamin E | almond oil

Active ingredients: marine elastin | heptapeptide | hyaluronic acid | vitamin E 2%

این محصول •
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 3 هفته 
استفاده 
از محصول 
آزمایش شده 
است.

30 ml

نحوه استفاده: سرم را شب بر روی پوست صورت تمیز گردن و صورت ماساژ دهید و سپس از کرم مناسب استفاده کنید. 
برای درمان پوست خاکستری و خشک، باید حداقل یک ماه از محصول استفاده نمود.

1637

16002

16001

 آرامبخش و
ضدالتهاب

 کاهــش
قــرمــزی

NEW

NEW

Allergic and Sensitive



DRY AND ATOPIC SKIN

E

FROM 
THE FIRST
DAY OF LIFE

پوست خشک و آتوپیک

اموتاپیک

از اولین روز
زنـدگی
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E

روغن های طبیعی با اثربخشی 
ثابت شده پزشکی که در این طیف 

وجود دارند، الیه چربی محافظ پوست 
را تقویت نموده و باعث عملکرد درست 

ساختار پوست نوزادان، نوباوگان، 
کودکان و بزرگساالن می شود.

ــا عنــوان اموتاپیــک طیــف نــرم کننده هــای زیبایــی پوســت  فارماســـریز ب
ــک،  ــی خش ــک، خیل ــت های خش ــه از پوس ــت روزان ــب مراقب ــه مناس ــتند ک هس
ــه پوســته پوســته شــدن، خــارش و ســوزش  ــت و حســاس مســتعد ب ــدون رطوب ب

ــک  ــب آتوپی ــت های ملته ــز پوس و نی
هــم  فعالیــت  به موجــب  می باشــد 
ــال،  ــای فع ــرم کننده ه ــی ن اثربخش
ــت را  ــا پوس ــوالت عمیق ــن محص ای
تغذیــه  و رطوبــت آن را احیــاء نمــوده 
و بدیــن ترتیــب آن را نــرم و کشســان 

می کننــد.
این محصوالت از سالمت و راحتی 

پوست در هر سنی محافظت می نمایند.

 مراقبت پوستی از پوست های خشک و بسیارخشک
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EVERYDAY BATH 
EMULSION 

CREAMY BODY 
WASH GEL

 
400 ml

E

امولسیون
 حمام روزانه

اموتاپیک 

فـوم شامپو 
مرطوب کننده فیزیولوژیک

اموتاپیک 

ژل کرمی 
شستشوی بـدن

اموتاپیک 

حمـام و
شستشوی بــدن

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

400 ml: 16910
200 ml: 91394

16917

16911

PHYSIOLOGICAL 
MOISTURIZING FOAM 

SHAMPOO

200 ml

NEW
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E

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

LIPID
REPLENISHING

 FORMULA 3 IN 1 
 

400 ml

چربی رسان
فرمول 3 در 1
اموتاپیک 

16916

SPECIAL
LIPID-REPLENISHING

 CREAM 
 

75 ml

SOOTHING
 AND SOFTENING

 EMOLLIENT CREAM 
 

200 ml

EMOLLIENT BARRIER 
CREAM 
for face and body 

 
75 ml

HYDRATING
LIPID-REPLENISHING 
BODY BALM

E

کرم مخصوص 
چربی رسان
اموتاپیک 

امولینت کرم
نرم کننده و 

تسکین دهنده
اموتاپیک 

کرم محافظ نرم کننده
 امولیانت باریر کرم
برای صورت و بدن، دست، آرنج و زانو 

اموتاپیک 

بالم مرطوب کننده و 
تامین کننده چربی بـدن

اموتاپیک 

مراقبت
صـورت و بـدن

400 ml: 16914
190 ml: 91396

1691316912

16915

DERMO-PROTECTIVE
MINERAL CREAM SPF 50+ 

for face and body 

75 ml

کرم ضد آفتاب مینرال
اموتاپیک

برای صورت و بدن، 
محافظت قوی در برابر آفتاب

برای پوست های خشک و اتوپیک

16908

NEW
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Active ingredients: hemp oil | canola oil | soybean oil | omega acids 3,6,9

از ایــن محصــول می تــوان بــه صــورت روزانــه،  بــرای داشــتن پوســتی لطیــف در حمــام اســتفاده نمــود. در ترکیــب 
بــا آب بــه یــک امولســیون شستشــوی مرطوب کننــده و مالیــم تبدیــل می شــود. آلودگی هــا را بــه خوبــی و بــدون 
ــول،  ــن محص ــود در ای ــی موج ــای طبیع ــرد. روغن ه ــن می ب ــت از بی ــظ پوس ــد محاف ــه هیدرولیپی ــه الی ــیب ب آس
ــکات  ــیون تحری ــن امولس ــد. ای ــازی می کن ــی را بازس ــجام اپیدرم ــوده و انس ــن نم ــت را تامی ــی پوس ــود چرب کمب

پوســتی را همچــون خــارش، خشــکی و ســفتی پوســت راتســکین می دهــد.

با فرمول غیرکفی برای استفاده روزانه پوست های حساس، خشک و سفت مستعد به تحریک پذیری،  این محصول 
خارش و سوزش پیشنهاد می شود. این ژل شستشوی بدن برپایه نرم کننده های فعال، پوست را به نرمی پاک، مرطوب 
و لطیف می کند. این محصول به بازسازی جداره هیدرولیپید محافظ پوست کمک نموده و سطح لیپید را تنظیم، اپیدرم 

را تغذیه و پوست را در برابر عوامل محیطی مخرب محافظت می کند.

ترکیبات فعال: روغن کنف | روغن کانوال| روغن دانه سویا| اسیدهای امگا 3، 6، 9

ترکیبات فعال: روغن کنف| روغن کانوال| ویتامین E| اسیدهای امگا 3، 6، 9

400 ml

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Active ingredients: hemp oil | canola oil | vitamin E| omega acids 3,6,9

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

EVERYDAY BATH EMULSION 

ژل کرمی شستشوی بدن
اموتاپیک 

لوسیون حمام روزانه
اموتاپیک 

نحــوه اســتفاده: نــوزادان و کــودکان تــا 6 مــاه: بــرای کــودکان ظرفــی پــر آب نمــوده و 1 تــا 2 واحــد امولســیون در آن بریزیــد. دمــای 
آب بایــد حــدود 37 درجــه ســانتیگراد باشــد. بــه آرامــی ســر و بــدن کــودک را بشــویید. پوســت را بــه آرامــی بــا حولــه خشــک کنیــد 
مراقــب باشــید پوســت را مالــش ندهیــد. در هنــگام اســتحمام مراقــب باشــید چــرا کــه محصــول الیــه ای لیــز از خــود باقــی می گــذارد.

 کودکان و بزرگساالن: در یک وان استاندارد پر از آب، 4 واحد امولسیون بریزید. و مانند باال عمل کنید.

CREAMY BODY WASH GEL

نحــوه اســتفاده: نــوزادان و کــودکان تــا 6 مــاه: بــه ظــرف حمــام کــودک کــه پــر از آب اســت 2-3 واحــد ژل اضافــه کــرده و بــا دســت بــه 
هــم بزنیــد. دمــای آب بایــد حــدود 37 درجــه ســانتیگراد باشــد. بــه آرامــی ســر و بــدن کــودک را بشــویید. پوســت را بــه آرامــی بــا حولــه 

خشــک کنیــد مراقــب باشــید پوســت را مالــش ندهیــد.

کـودکان و بزرگسـاالن: مقـدار اندکـی از ژل را بـه پوسـت زده و بـه آرامـی آن را پخـش کنید و سـپس آبکشـی نموده و به آرامـی با حوله 
خشـک کنیـد مراقـب باشـید پوسـت را مالـش ندهیـد. جامعه اطفال لهسـتان پیشـنهاد می کنـد که از یک روزگی نوزاد اسـتفاده شـود.

16911

400 ml: 16910
200 ml: 91394

پوست های خشـک و آتـوپیک
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PHYSIOLOGICAL 
MOISTURIZING 
FOAM SHAMPOO

ایــن محصــول کــه بــه فــرم فــوم بســیار ســبک می باشــد، بــا pH طبیعــی پوســت ســازگار بــوده و بــدون اینکــه 
ــن  ــز و از خــارش و خشــکی مزم ــی تمی ــه خوب ــو آســیب برســاند، آن را ب ــد پوســت ســر و م ــه هیدرولیپی ــه الی ب

ــد.  ــری می کن ــر جلوگی ــت س پوس
ایــن محصــول حساســیت بــه عوامــل خارجــی را کــم کــرده و در عیــن حــال پوســت را بازســازی و مــو را تقویــت 
می نمایــد. ایــن شــامپو بــا فرمــول شستشــوی مالیــم منحصــر بفــرد خــود، پوســت را تســکین داده و التهابــات را 
التیــام بخشــیده و مانــع ســوزش چشــم می شــود. ایــن محصــول حجــم مــو را کــم نمی کنــد، شــانه کشــیدن مــو 
ــر کارآیــی آزمایــش شــده ایــن  ــرم شــدن و ابریشــمی شــدن آن می شــود. عــالوه ب ــر کــرده و باعــث ن را راحت ت

محصــول، شستشــوی مــوی کــودکان را بــه کاری ســرگرم کننــده تبدیــل می کنــد. 

فـوم شامپو 
مرطوب کننده فیزیولوژیک

اموتاپیک

نحوه استفاده:
نـوزادان: یک واحد از محصول را در وان ریخته و سر نوزاد را به آرامی شسته و سپس آبکشی نمایید.

نوباوگان، کودکان و بزرگساالن: چند قطره از شامپو را روی موی خیس ریخته، و همه سر را با آن ماساژ دهید. سپس آبکشی نمایید.

ترکیبات فعال: بتائین| دی-پانتنول| عصاره بابونه | گلیسرین
Active ingredients: Betaine | D-panthenol | Chamomile extract | Glycerine

200 ml16917

از نظر بالینی آزمایش شده است.

NEW

Dry and Atopic Skin



بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.26

این محصول سرامیدها و چربی های از دست رفته را به پوست باز گردانده و اپیدرم را به بهترین نحو آب رسانی، تغذیه 
و لطیف می نماید. الیه ای  یکنواخت محافظ از چربی بر روی پوست باقی می گذارد که از آن در برابر عوامل محیطی 
روزانه پوست های  استفاده  برای  این محصول  پیشگیری می کند.  اپیدرم  ریزآسیب های  از سفتی و  و  محافظت کرده 
حساس، خشک و خیلی خشک صورت و بدن )دست، آرنج و زانو( توصیه می شود. فرمول نرم کننده به خوبی سطح 
رطوبت را در اپیدرم احیا کرده و در مواردی همچون خشکی بیش از حد، با بهبود فوری در وضعیت پوست، تاثیر طوالنی 

مدت لطافت و احساس راحتی را تضمین می کند.

بازسازی در وضعیت وجود  و  از روند رطوبت رسانی عمیق پوست  نرم کنندگی  ترمیم چربی و  با خواص  فرمول غنی 
عالئم شدید مانند: خشکی شدید، پوسته پوسته شدن، شاخی شدن پوست و ریزآسیب های اپیدرم مراقبت می کند. این 
کرم، الیه ای محافظ بر روی پوست ایجاد می کند تا از تشدید یا تکرار این عالئم جلوگیری کند. از تحریک، قرمزی، 
خارش و سوختن پوست جلوگیری می کند. این کرم، نرمی را به پوست های خشک، سفت و تحریک شده بازگردانده و 

از پوسته پوسته شدن جلوگیری کرده و سطح پوست را تسکین می دهد.

EMOLLIENT BARRIER CREAM
for face and body 

SOOTHING
AND SOFTENING
EMOLLIENT CREAM 

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

کرم محافظ نرم کننده
برای صورت و بدن، دست، آرنج و زانو

اموتاپیک 

امولینت کرم نرم کننده
و تسکین دهنده

اموتاپیک 

ترکیبات فعال: روغن کنف| روغن کانوال| روغن دانه سویا| اسیدهای امگا 3، 6، 9

ترکیبات فعال: روغن کنف| روغن کانوال | النولین| روغن آووکادو | ویتامین E| اسیدهای امگا 3، 6، 9

Active ingredients: hemp oil | canola oil | soybean oil| omega acids 3,6,9

Active ingredients: hemp oil | canola oil | lanolin | soybean oil | vitamin E| omega acids 3,6,9

نحوه استفاده: کرم را چند بار در روز (1 تا 3 بار) بسته به درجه خشکی پوست بر روی پوست خشک و تمیز صورت و بدن استفاده کنید.

75 ml

200 ml 16915نحوه استفاده: لوسیون را بر روی پوست خشک و تمیز بدن استفاده کنید. برای مصرف روزانه (1 تا 2 بار) مناسب می باشد.

16913
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Active ingredients: hemp oil | canola oil |sodium hyaluronate | omega acids 3,6,9

برای پوست های بسیار خشک، حساس و آتوپیک مستعد به تحریک، ریزآسیب ها و قرمزی و نیز خارش دار و سوخته 
پیشنهاد می شود. فرمول نرم کنندگی غنی آن، الیه محافظ پوست را ترمیم کرده و از عملکرد درست آن اطمینان حاصل 
می کند. این کرم به صورت طوالنی مدت چربی و رطوبت پوست را تامین کرده و اثر آسیب و سفتی پوست خشک را با 
یک بار استفاده کاهش می دهد. این محصول ترمیم ریزآسیب های پوست را بهبود بخشیده و خطر پیشرفت در نواحی 

مستعد به چنین زخم هایی را کاهش می دهد. 

این محصول برای اسـتفاده روزانه پوسـت های خشـک، خیلی خشـک و حسـاس مسـتعد خشـکی پوسـت همراه با سـفتی 
و خـارش کـه بـه عوامـل محیطی بیـش از حد واکنـش نشـان می دهند، توصیه می شـود.

نرم کننده موجود در این بالم، بافت درون سلولی را پر کرده و سطح چربی در پوست را به بهترین نحو بازسازی می کند. این 
بالم تعادل فیزیولوژیک طبیعی، آب رسانی مطلوب و نرمی پوست را تامین می نماید. همچنین خشکی و لک شدن پوست را 

کاهش داده و از آن در برابر عالئم مکرر خشکی بیش از حد جلوگیری می کند.
ترکیبات فعال:  روغن کنف| روغن کانوال| روغن برنج| النولین موم زیتون | ویتامین E| اسیدهای امگا 3، 6، 9

ترکیبات فعال:  روغن کنف| روغن کانوال| سدیم هیالورونت| اسیدهای امگا 3، 6، 9
از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Active ingredients: hemp oil | canola oil | rice oil | lanolin |olive wax | vitamin E | Omega acid 3,6,9

75 ml

نحوه استفاده: لوسیون را روی پوست تمیز و خشک بدن استفاده کنید. مناسب مصرف روزانه، 1-2 بار در روز.

نحــوه اســتفاده: لوســیون را روی پوســت تمیــز و خشــک صــورت و بــدن اســتفاده کنیــد. چنــد بــار در روز بــر روی قســمت هــای بســیار 
خشــک (التهابــات اتوپیــک) و عالئــم مشــابه مثــل خــارش، تحریــکات و ســوزش اســتفاده شــود.

HYDRATING 
LIPID-REPLENISHING 
BODY BALM

بالم مرطوب کننده
و تامین کننده چربی بـدن

اموتاپیک 

کرم مخصوص چربی رسان
اموتاپیک 

SPECIAL
LIPID-REPLENISHING
CREAM

16912

400 ml: 16914
190 ml: 91396

Dry and Atopic Skin
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DERMO-PROTECTIVE
MINERAL CREAM SPF 50+ 
for face and body 

very high sun protection
for dry and atopic skin

ایــن کــرم معدنــی بــرای محافظــت از پوســت صــورت و بــدن نــوزادان از بــدو تولــد، کــودکان و بزرگســاالن در 
برابــر نــور آفتــاب و کاهــش التهــاب پوســت ناشــی از قرارگرفتــن در معــرض عوامــل زیانبــار خارجــی )آفتــاب، 

بــاد، ســرمای شــدید( مناســب می باشــد.
ــاب،  ــور آفت ــه ن ــه حساســیت ب ــک مســتعد ب ــرای پوســت های حســاس و اتوپی ــن محصــول ب ــتفاده از ای اس

ــود. ــه می ش ــده توصی ــواد نگهدارن ــو و م ــیمیایی، ب ــای ش فیلتره
ایــن محصــول کــه 100درصــد بــر پایــه فیلترهــای معدنــی می باشــد، محافظــت باالیــی در برابــر 
اشــعه UVA و UVB ایجــاد کــرده و اثــر منفــی ایــن عوامــل را بــر روی پوســت از بیــن می بــرد. 
مضــر  اشــعه  نفــوذ  از  مانــع  و  نمــوده  پخــش  و  منعکــس  را  خورشــید  اشــعه  معدنــی  فیلترهــای 
ســوختگی،  احتمــال  می گــردد.  پوســتی  ســلول   DNA بــه  آســیب  و  پوســت  در   UVB و   UVA
 اگزمــا و التهابــات ناشــی از آفتــاب و همچنیــن واکنش هــای آلــرژی بــه نــور را کاهــش می دهــد.
ترکیــب روغــن کانــوال و روغــن کنــف بــا جلبــک طالییــف الیــه محافــظ پوســت را در برابــر عوامــل خارجــی 
را تقویــت نمــوده و اپیــدرم را ترمیــم و بازســازی می کنــد، خشــکی پوســت را از بیــن بــرده، التهــاب، خــارش، 

قرمــزی و درماتیــت آتوپیــک را تســکین می دهــد.
اثــر تســکین دهنــده داشــته و خشــکی و احســاس کشــیدگی پوســت را از بیــن می بــرد و از آن در برابــر کــم 

آبــی پوســت محافظــت می کنــد.

 SPF 50+ کرم مینرال
DERMO-PROTECTIVE 

اموتاپیک
برای صورت و بدن

محافظت زیاد در برابر آفتاب
برای پوست های خشک و اتوپیک

نحوه استفاده:
- مقدار اندکی از کرم را به آرامی روی صورت و بدن بزنید. 

- توصیه می شود هر روز 30 دقیقه قبل از در معرض قرار گرفتن عوامل خارجی مضر استفاده کنید.
- هر دو ساعت یک بار و هر بار پس از استحمام و شنا

 UVB و UVA  ترکیبات فعال: روغن دانه کنف| روغن کانوال| فیلترهای 100درصد معدنی
Active ingredients: hempseed oil | canola oil | 100% mineral filters

75 ml 16908

•

•

•

89%
 نرم کننده و
مالیم کننده

78%
کاهش عالئم 
خشکی پوست

100%
 مرطوب
کننده

این محصول طی 
انجام تحقیقات  
in vivo در مرکز 
علوم و تحقیقات
 دکترایرنااریس 
 پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول
تایید شده است.

•

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.
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PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

فرمــول منحصربفــرد 3 در 1، رونــد بازســازی اپیــدرم را تنظیــم نمــوده و میــزان پوسته  پوســته 
ــرم  ــی )%18( و ن ــاالی چرب ــر ب ــد. مقادی ــش می  ده ــت را کاه ــد پوس ــش از ح ــدن بی ش
کننــده )%32( کمبــود چربــی را در بافــت درون ســلولی جبــران و اپیــدرم را تقویــت و تعــادل 

ــد.  ــن می  کن ــک مناســب آن را تضمی فیزیولوژی
ــکی  ــر خش ــی ب ــر درمان ــته و اث ــارش داش ــکین  دهنده و ضدخ ــواص تس ــول خ ــن محص ای

ــد. ــش می  ده ــود را کاه ــال ع ــته و احتم ــک داش ــت آتوپی ــن و درماتی مزم
ایــن محصــول را می  تــوان بــه عنــوان امولســیون نرم  کننــده بــرای اســتحمام، پــاک کــردن 

بــدن و کــرم بــدن ترمیم  کننــده و چربی  رســان اســتفاده نمــود.

LIPID REPLENISHING
FORMULA 3 IN 1 

فرمول چربی رسان
3 در 1

اموتاپیک 

ترکیبات فعال: روغن کنف| روغن کانوال| روغن دانه سویا| اسیدهای امگا 3، 6، 9
Active ingredients: hemp oil | canola oil | soybean oil| omega acids 3,6,9

400 ml

نحوه استفاده:

یک محصول با کاربرد به جای سه محصول به عنوان:
1. امولسیون چرب حمام بدن

برای نوزادان، نوباوگان، کودکان و بزرگساالن

1 تــا 2 قاشــق چایخــوری از محصــول را در یــک لیــوان آب داغ حــل کنیــد. آنقــدر بــه هــم بزنیــد تــا بــه غلیظــی 
ــتفاده  ــری اس ــوینده دیگ ــواد ش ــود. از م ــه ش ــه وان اضاف ــیون ب ــدن امولس ــک ش ــس از خن ــود. پ ــیر ش ش
نکنیــد. پــس از اســتحمام، بــدن را بــا حولــه بــه آرامــی خشــک کنیــد. در هنــگام خــروج از وان مراقــب ســطح 

لغزنــده باشــید. 

2. محصولی برای شستشوی بدن کودکان باالی 6 ماه، کودکان و بزرگساالن
مقــدار اندکــی از محصــول را بــر روی پوســت مرطــوب ریختــه و پخــش کنیــد. ســپس آبکشــی نمــوده و بــدن 
را بــا حولــه خشــک کنیــد و مراقــب باشــید پوســت را مالــش ندهیــد. ایــن محصــول در تمــاس بــا آب تبدیــل 

بــه امولســیون شــوینده چــرب غیــر کفــی می شــود. نیــازی بــه ســایر شــوینده ها وجــود نــدارد.

3. محصولی برای چرب کردن بدن کودکان باالی 6 ماه، کودکان و بزرگساالن
محصول را روزی 1تا 2 بار روی پوست تمیز و خشک بدن استفاده کنید.

16916
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گروه فارماسـریز F  شامل ِکرم 
پودرهای مایع پرفروش در بازار 
محصوالت آرایشی درمانی است.*

فارماسـریز F گروهی متشکل از مجموعه ای نوآورانه از کرم پودرهای مایع است 
آخرین  ترکیب  این محصول  می سازد.  برطرف  را  پوست مشکل دار  انواع  نیازهای  که 

است  تولید  تکنولوژی  دست آوردهای 
را  پوست  عیوب  پوست،  به نوع  بسته  و 
برای مدت زمان بیشتری پوشش داده، 
و  کرده  مات  را  درخشان  پوست های 
برای  مدت  طوالنی  در  خوبی  آبرسان 
با   آنها  می باشد.  خشک  پوست های 
فیلتر ضد آفتاب SPF 20  غنی شده اند  
و محافظتی روزانه در برابر اثرات مضر 

اشعه UVA / UVB می باشند بخاطر بافت کرمی سبک و فن آوری مبتکرانه خود ، آنها :

کـرم پـودر مایع برای مشکالت پـوستی

F

ــش شــده اســت.  ــی و پوســتی آزمای ــاال. از نظــر بالین ــل ب تاثیرگــذاری و تحم
ــو. ــن و ب ــدون پاراب ــد. ب ــرژی زا نمی باش آل

کمک می کند تا آرایش شما تا 10 ساعت پایدار بماند روی پوست سنگینی ایجاد نمی کند

به پوست اجازه می دهد تا به راحتی تنفس کند منافذ پوست را مسدود نمی کنند

* طبق اطالعات و داده های تحقیق IMS Health, Pharmatrend PEC (مراقبت شخصی)، فروش در سال 2012
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Intense coverage mild 
fluid foundation SPF 20  
long-lasting effect

INTENSE COVERAGE •

•

این محصول •
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل 
آزمایش و 
تائید شده 
است. 

30 ml

89%
 روی پــوست

 سنگینی
   نمی کند

94%
عیوب پوست
را می پوشاند 

Active ingredients: sodium hyaluronate | milk thistle | honeysuckle | vitamin B3

ایـن محصـول بـرای انواع پوسـت های حسـاس و مشـکل دار که نیاز به یـک درجه رنـگ یکنواخت  
را می پوشـاند.  لکه هـا  ایـن محصـول  توصیـه می شـود.  دارنـد،  پوسـت  عیـوب  قـوی  پوشـش  و 
سیسـتم پوشـانندگی نسـل جدید نوآورانه آن روی پوسـت سـنگینی یا مانند ماسـک الیه ای 
روی پوسـت ایجـاد نمی کنـد و حـدود 10 سـاعت بـر روی پوسـت باقـی می مانـد*. ایـن کـرم پـودر 
مایـع بـه پوسـت اجـازه می دهـد تا بـه راحتی تنفـس کند و باعث بسـته شـدن منافـذ و بوجـود آمدن 
کمـدون )جوش هـای سرسـیاه و زیـر پوسـتی( نمی شـود و همچنیـن روی لبـاس لکه ایجـاد نمی کند. 
ایـن محصـول از پوسـت در برابـر اشـعه های UVA و UVB محافظـت می کنـد و یـک الیـه مـات با 

دوام ایجـاد کـرده و پوسـت را صـاف می کنـد و رنـگ چهـره یکدسـتی را بوجود مـی آورد.
B3 ترکیبات فعال: هیالورونات سدیم | شیر خار | پیچ امین الدوله | ویتامین

اینتنـس کـاورج
کرم پودر مایع مالیم با پوشش قوی 

SPF 20 )همراه با ضد آفتاب(
ماندگاری طوالنی مدت 

* بر اساس خود ارزیابی انجام شده در مرکز علوم و تحقیقات دکتر ایرنا اریس
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01 IVORY 02 SAND 03 BRONZE

موجود در سه رنگ:

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

تاثیـر طـوالنی مـدت

1530 1531 1532

1530 | 1531 | 1532

نحوه استفاده: 
الیه اي نازک از کرم را به صورت یکنواخت بر روي پوست تمیز صورت استفاده نمایید. صبر کنید تا جذب شود.

روشـن شـنـی بـرنـزه

کـــرم پـــودرهای مایـــع
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PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

قبــــل                 بـعــــد

قبــــل                 بـعــــد

قبــــل                 بـعــــد

تغییر رنگ
این محصول تغییر رنگ پوست ناشی از موارد زیر را می پوشاند: 

• قرار گرفتن در معرض آفتاب و آفتاب سوختگی
• عدم تعادل هورمونی
• لک ناشی از جـوش

• پیسی یا ویتیلیگو

آکـنــه
این محصول لکه های زیر را می پوشاند: 

• جــوش های چـرکی )پاپول، پوسچول(
• جوش های زیر پوستی

• کمدون ها و )جوش های سرسیاه(  
• جــای جـوش

قـرمـزی
این محصول قرمزی های ناشی از موارد زیر را می پوشاند: 

• مویرگ های گشاد شده و آسیب دیده
• التهاب پوستی

• قرمزی پوست  
• تغییر رنگ بعد از عمل جراحی

عیوب پوست را به طور موثر می پوشاند.

Fluid Foundations
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Mattifying fluid with lactoflavin  
(Vitamin B2) SPF 25

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ulotka_strona_1_2_press.pdf   1   13-01-28   15:37

MATTIFYING FLUID 

01 IVORY 02 NATURAL 03 TANNED

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 1 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

100%
 آرایش
 طبیعی

96%
 نرم و صاف

 کننده

Active ingredients: Pore-Diminish formula | biotin | burdock extract | zinc PCA

این محصول برای پوست های نرمال، چرب و مختلط براق و ملتهب توصیه می شود. این محصول کمک می کند 
تا عیوب پوست پوشیده شود و درخشش آن را کنترل می کند. ظاهری مات به پوست می بخشد و آرایش را تا 
10 ساعت روی صورت حفظ می کند*. تاثیر طوالنی مدت مات کنندگی دارد و تعادل طبیعی پوست را حتی 
در شرایط تحت فشار و استرس  نیز حفظ می کند. بدون اینکه بر روی صورت مانند ماسک الیه ای  ایجاد کند 
پوست را صاف کرده و عیوب آن را می پوشاند. الکتوفالوین موجود در آن پوست را به خوبی بازسازی می کند و 
رنگ چهره را یکدست می کند. مکانیسم های دفاعی پوست را تقویت کرده و باعث مقاوم تر شدن پوست در برابر 
عوامل آسیب رسان محیطی و التهابات می شود. همچنین از پوست در برابر اثرات مخرب  اشعه های خورشید و 

رادیکال های آزاد محافظت می کند. این محصول عاری از پارابن و بدون بو است.
بافت سبک آن که بر اساس تکنولوژی SoFTBase تولید شده: 

ـ روی پوست سنگینی ایجاد نمی کند.
ـ منافذ پوست را مسدود نمی کند.

ـ به پوست اجازه می دهد تا به راحتی تنفس کند.
PCA ترکیبات فعال: فرمول تنگ کننده منافذ | بیوتین | عصاره بابا آدم | زینک

کرم پـودر مـات کننده

* بر اساس خود ارزیابی انجام شده در مرکز علوم و تحقیقات دکتر ایرنا اریس

مایع مات کننده با الکتوفالوین  
)B2 ویتامین(

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

موجود در سه رنگ:

آرایـش طبیـعـی، مـات کننـدگی آنـی 
با مانـدگـاری 10 ساعت

SPF 25

1536 1537 1538

1536 | 1537 | 1538

نحوه استفاده: الیه اي نازک از کرم را به صورت یکنواخت بر روي پوست تمیز صورت استفاده نمایید. صبر کنید تا جذب شود.

روشـن طبیـعـی بـرنـزه

کـــرم پـــودرهای مایـــع
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•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

89%
 ایجاد ماسک

    الیه ای

96%
 آرایشی
 یکدست

Active ingredients: SoFTBase technology | silymarin

ــواع پوســت شــامل: پوســت های مشــکل دار و حســاس، خشــک و خیلــی خشــک و  ایــن محصــول بــرای ان
پوســت های مســتعد بــه کــم آبــی توصیــه می شــود. رطوبــت عمقــی و طوالنــی مــدت تــا الیه هــای زیریــن 
اپیــدرم فراهــم و پوشــش بــا دوامــی کــه بــرای 10 ســاعت حفــظ می شــود. رنگدانه هــای منحصــر بــه فــرد 
ایــن محصــول رنگــی یکدســت و یکنواخــت ایجــاد می کنــد و بــدون اینکــه بــر روی صــورت ماننــد ماســک 

ــوب آن را می پوشــاند. ــد پوســت را صاف کــرده و عی ــه ای ایجــاد کن الی
فرمــول تخصصــی آنتــی اکســیدان بــر پایــه ســیلیمارین، اثــرات رادیکال هــای آزاد را خنثــی و از پوســت در 
ــر در معــرض  ــد  و باعــث می شــود کــه پوســت کمت ــر عوامــل آسیب رســان محیطــی محافظــت می کن براب
تحریــک و خشــکی بیــش از حــد قــرار گیــرد. ایــن محصــول حــاوی فیلترهــای ضــد UVA و UVB می باشــد 

کــه پوســت را  در برابــر اثــرات مضــر اشــعه آفتــاب حفاظــت می کنــد. 

ترکیبات فعال: تکنولوژی SoFTBase |سیلیمارین

کـرم پـودر آب رسـان

* بر اساس خود ارزیابی انجام شده در مرکز علوم و تحقیقات دکتر ایرنا اریس

فلوئید آنتی اکسیدان و مرطوب کننده
SPF 20  حاوی سیلیمارین

موجود در سه رنگ:

Moisturizing antioxidant fluid  
with silymarin SPF 20
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01 IVORY 02 NATURAL 03 TANNED

MOISTURIZING FLUID FOUNDATION

فرمول آنتی اکسیدان - ثبت اختراع انحصاری 
این کرم پودر مایع حاوی فرمول آنتی اکسیدان است

 که از پوست در برابر عوامل پیـر کننده خارجی محافظت می کند.

بافت سبک آن که بر اساس تکنولوژی SoFTBase تولید شده: 
ـ روی پوست سنگینی ایجاد نمی کند.

ـ منافذ پوست را مسدود نمی کند.
ـ به پوست اجازه می دهد تا به راحتی تنفس کند.

1533 1534 1535

1533 | 1534 | 1535

نحوه استفاده: الیه اي نازک از کرم را به صورت یکنواخت بر روي پوست تمیز صورت استفاده نمایید. صبر کنید تا جذب شود.

روشـن طبیـعـی بـرنـزه

Fluid Foundations
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این محصول
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 1 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

Fluid foundation
with SPF 50+

PROTECTIVE-CORRECTIVE 
•

•

•

100%
 پوشش
کامــل

98%
 محافظت از

UVاشعه  های

Active ingredients:
Leukine-BarrierTM linseed extract |  beeswax

mattifying micro-sponges | micronized pigments 

ایـن محصـول بـرای انـواع پوسـت شـامل پوسـت های فـوق حسـاس و پوسـت های تحریک شـده بـر اثـر 
عوامـل زیسـت محیطـی )PHOTOALLERGY) التهابـات ناشـی از عمل هـای جراحـی زیبایی، لیـزر درمانی 
و الیه بـرداری و همچنیـن افـراد مبتـال یـا مسـتعد بـه خطـر تغییـر رنگ پوسـت )بر اثر مصـرف برخـی داروها، 

بیماری هـای التهابـی و دوران بـارداری( و افـراد مبتـال بـه پیسـی )vitiligo) توصیـه می شـود.
ــات  ــر آرام بخــش و تســکین دهنده التهاب ــول تخصصــی  Leukine-Barrier  دارای اث ــا فرم ــن محصــول ب ای

ــد. ــتی می باش پوس
- منافذ پوست را مسدود نمی نماید.

- روی پوست سنگینی ایجاد نمی کند.
- به پوست اجازه می دهد تا به راحتی تنفس کند.

- ایجاد کمدون و آکنـه نمی نماید.
ترکیبات فعال: عصاره بذر کتان

Leukine-BarrierTM | موم زنبور عسل

کرم پـودر مـایع
 SPF 50+ همراه با ضدآفتاب

* بر اساس خود ارزیابی انجام شده در مرکز علوم و تحقیقات دکتر ایرنا اریس

تسکین دهنده التهابات و پوشاننده
با محافظت باال در برابر آفتاب

موجود در 2 رنگ:

فرمول تخصصی Leukine-Barrier دارای اثر آرام بخش و تسکین دهنده 
SPF 50+ التهابات پوستی محافظت باال در برابر آفتاب

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ulotka_strona_1_2_press.pdf   1   13-01-28   15:37

01 IVORY 02 SAND

NEW

1541 1542

1541 | 1542 

نحوه استفاده: الیه اي نازک از کرم را به صورت یکنواخت بر روي پوست تمیز صورت استفاده نمایید. صبر کنید تا جذب شود.

روشـن طبیـعـی

کـــرم پـــودرهای مایـــع
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NEW

کرم پـودر فلوئید
تسکین دهنده، پوشاننده و محافظ

PROTECTIVE, CORRECTIVE  
AND SOOTHING FLUID FOUNDATION SPF 50+

100% 

95% 

95% 

89% 

89% 

74% 

84%

کک و مک کک و مک
ناشی آفتاب 

تغییر رنگ
ویتیلیگو (پیسی) بر اثر التهاب پروسه های طبی 

پس از زیبایی
حساسیت

 بیش از حد آفتاب

SPF 50+  حفاظت بسیار باالی

برای انواع پوست ها که به پوشانندگی و حفاظت باال از خورشید نیازمند است، توصیه می شود.  
کارآیی این محصول در پیش گیری از تغییر رنگ و پوشش عیوب پوست ثابت شده است.

این التهابات را کاهش می دهد*
 پروسه های درمانی زیبایی

 میـکـرودرم ابـریـژن
 درمان های لیـزر

 الیـه بـرداری

اثربخشی و نتایج ثابت شده **

فرمول فلوئید
 دوام بــاال

 پـوشـش باال
 منافذ پوست را نمی بندد

 روی پوست سنگینی نمی کند
 جلوگیری از خشکی بیش از حد

 جلوگیری از زیاد شدن کومودن ها

 عیوب پوست را می پوشاند

پوست را نرم تر می کند

تغییرات رنگی پوست را می پوشاند

پوست را یکنواخت می کند

قرمزی را می پوشاند

پوست را مات می کند

کومودن ها را کاهش می دهد

* مورد تایید کلینیک ها و متخصصین پوست مستقل

** مورد تایید در آزمایش های In-Vivo در مرکز علمی و تحقیقاتی دکتر ایرنا اریس،
      پس از 2 هفته استفاده از محصول

فـاقـد پـارابـن، آلـرژی زا نمی باشد، 
از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

Fluid Foundations



ــو ـُ  م
و پوست سـر 
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H

تاثیرگذاری و تحمـل باال.
از نظر بالینی و پوستی آزمایش 

شده است.
آلـرژی زا نمی باشد.

گروه تخصصی فارماسـریز H  شامل شامپوهایی است که برای انواع مشکالت مـو و 
پوست َسر می باشند. این محصوالت به طور موثری مو را نرم کرده و سالمتی را به پوست 
َسر باز می گردانند. تاثیر باال و اطمینان در استفاده از این محصوالت اثبات شده و با مشورت 

یافته اند.  توسعه  پوست،  متخصصین  با 
 H فارماسـریز  محصوالت  با  درمان 
را  سر  پوست  و  مو  توجهی  قابل  طور  به 
بهبود می بخشد. تمام شامپوهای این گروه 
ساختار مو را تقویت کرده و ظاهری زیبا و 
سالم به آن می بخشند، در حالی که برای 
برطرف کردن یک مشکل خاص طراحی 

شده اند. با کمک آزمایش های بالینی این گروه از محصوالت دارای فرآورده های بسیار 
موثر متخصص ضد شوره سر نیز هستند که با هر دو نوع شوره سر خشک و چرب  مبارزه 
می کنند. همه شامپوهای گروه H مالیم و برای استفاده قابل اطمینان هستند و میزان 

pH  آن ها شبیه به pH  طبیعی پوست سر است.

 محصوالت آرایشی درمانی برای مـو و پوست سـر
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Specialist hair growth 
stimulating shampoo
H-STIMUPURIN

•

•

•

این محصول ••
در موسسه 
تحقیقاتی مستقل 
طی 6 هفته 
استفاده مورد 
آزمایش قرار 
گرفته است. 
250 ml

70%
 جلوگیری از
ریزش مـو

87%
 قوی تر شدن

مــو

93%
مهــار

ریزش مو 

100%
افزایش تراکم
 و ضخامت مـو

Active ingredients: Complex natural growth factor FGF & caffeine | Biotin | Niacinamide | D-panthenol

شامپو تقویت کننده محرک رشد 
و ُپرپشت کننده مـو

اچـ  استیـموپیـورین
ــا  ــوی دوره ای ی ــزش م ــش ری ــار افزای ــه دچ ــت ک ــی اس ــردان و زنان ــوص م ــامپو مخص ــن ش ای
ناگهانــی شــده اند. ایــن محصــول بــا آلوپســی آندروژنتیــک )ریــزش مــوی ارثــی( ناشــی از ژنتیــک 
ــزش  ــد. از ری ــارزه می کن ــی مب ــل محیط ــی از عوام ــوی ناش ــزش م ــن ری ــا و همچنی و هورمون ه
مــو کــه بــه علــت اســتفاده طوالنــی مــدت از دارو، اضطــراب، خســتگی، بهداشــت ضعیــف )رژیــم( 
و ریــزش مــوی بعــد از بــارداری و زایمــان بــه خوبــی جلوگیــری کــرده و بــرای پوســت های ســـر 

ــت.  ــرر اس ــب و بی ض ــاس مناس حس
دو فاکتــور رشــد طبیعــی FGF و کافئیــن، اثــری بــه اثبــات رســیده موثــر و علمــی می باشــد کــه مانــع 
از رونــد ریــزش مــو شــده و همزمــان باعــث تحریــک رشــد مــو می گــردد. اجــزای ایــن مجموعــه در 

ســطح ســلولی بــا فعال ســازی ژن هــای مســئول فرآینــد تولیــد مــوی جدیــد کار می کننــد.
همزمــان حیــات فولیکول هــای مــو را تحریــک کــرده و رشــد طبیعــی مــو را ســرعت می بخشــد 
و چرخــه حیــات )مرحلــه آنــاژن( آنهــا را تمدیــد می کنــد. کافئیــن از ریــزش مــوی ژنتیکــی )ارثــی( 
ــزش  ــایی و ری ــئول فروس ــدروژن DHT( مس ــای )آن ــی هورمون ه ــر منف ــرده، تاثی ــری ک جلوگی
مــوی ناگهانــی را خنثــی می کنــد. عناصــر نرم کننــده ایــن شــامپو کــه بــا دقــت فــراوان انتخــاب 
ــک  ــادل فیزیولوژی ــن تع ــول و تســکین دهنده بیوتی ـ پانتن ــن PP(، دی  ــینامید )ویتامی شــده اند: نیاس
پوســت ســر را بازســازی می کنــد. ایــن شــامپو بــه آرامــی و به طــور موثــری مــو و پوســت ســر را 
تمیــز می کنــد. ســاختار مــو را نــرم کــرده و تراکــم طبیعــی موهــا را مقــاوم و بازســازی می کنــد. 

ایــن شــامپو دارای pH طبیعــی پوســت اســت.
ترکیبات فعال: فاکتور رشد طبیعی FGF و کافئین | بیوتین | نیاسینامید | دی ـ پانتنول

 آلـرژی زا نمی باشـد.
 تاثیرگذاری و تحمل باال 

 آزمایشات پوستی بر روی این محصول انجام گرفته است.
 فاقد پارابن، آلـرژن، رنگ، سلیـکون

1582

نحوه استفاده: موهایتان به صورت روزانه یا حداقل 3 بار در هفته شامپو کنید. شامپو را بر روی موی خیس  به آرامی 
به مدت 2 تا 3 دقیقه ماساژ دهید و سپس  مو را آبکشی نمایید. اگر شامپو وارد چشمتان شد،بالفاصله با آب، چشم 
را شستشو دهید. می توان این شامپو را به صورت روزانه مصرف نمود. برای افزایش اثربخشی، از این محصول به 

همراه نرم کننده اچ- استیموپیورین فارماسریز استفاده کنید.

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

ُمـــو و پوسـت ســـر
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Hair growth stimulating 
conditioner
H-STIMULINUM

Active ingredients: burdock extract | natural growth factor FGF & caffeine | biotin | D-panthenol | vitamin PP

نـرم کننده و محرک رشـد مـو
اچـ  استـیمولینـیوم

فرمـول ایـن محصـول نرم کننـده بـرای مـردان و زنانـی طراحـی شـده اسـت کـه مبتال بـه ریزش 
مـوی دوره ای، دائمـی و یـا ناشـی از افزایش سـن می باشـند. این محصول بـا آلوپسـی آندروژنتیک 
)ریـزش مـوی ارثـی( ناشـی از ژنتیـک و هورمون هـا و همچنیـن ریـزش مـوی ناشـی از عوامـل 
محیطـی مبـارزه می کنـد. از ریـزش مـو کـه بـه علـت اسـتفاده طوالنـی مـدت از دارو، اضطـراب، 
خسـتگی، بهداشـت ضعیـف )رژیـم( و ریـزش مـوی بعـد از بـارداری و زایمـان به خوبـی جلوگیری 

کـرده و بـرای پوسـت های سـر حسـاس مناسـب و بی ضـرر اسـت. 
ترکیـب طبیعـی ایـن محصـول بـر اسـاس فاکتـور رشـد طبیعـی مـو FGF و کافئین اسـت. اجزای 
ایـن ترکیـب، موجـب تاخیـر در پیـری سـلول ها، افزایـش مـدت چرخـه حیـات مـو، و از سـفیدی و 
نازک شـدن سـاقه مو ناشـی از عوامل مختلـف جلوگیری می کنـد. با تحریک میکروسیرکوالسـیون 
)جریـان خـون مویرگـی( و اکسیژن رسـانی بـه فولیکول های مو، رشـد مجـدد مو را تحریـک کرده، 
رشـد طبیعـی و تراکـم مـو را افزایـش می دهـد. ترکیبـات غنـی از مـواد مقاوم کننـده و آرام بخـش 
ـ پانتنـول، بیوتیـن( مـو را بـه حجـم طبیعـی و ظاهـر سـالم خـود بـاز می گرداند.  )ویتامیـن PP، دی 

مـو را نـرم و لطیـف می کند. 
ترکیبات فعال: عصاره بابا آدم |فاکتور رشد طبیعی FGF و کافئین | بیوتین | ویتامین PP | دی ـ پانتنول

•

•

•

این محصول •
در موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل طی 6 
هفته استفاده 
مورد آزمایش 
قرار گرفته 
است. 

150 ml

67%
 محرک رشد

مـــو

87%
 دیده نشدن
 پوست سر

93%
 کاهش ریزش

 مـــو

نحــوه اســتفاده: از ایــن نــرم کننــده پــس از هــر بــار شــامپو کــردن بــرروی مــوی خیــس، حداقــل ســه بــار در هفتــه 
اســتفاده کنیــد. بــه آرامــی بــر روی پوســت ســر و مــو ماســاژ دهیــد و بــه مــدت 2-3 دقیقــه بگذاریــد بمانــد، ســپس 
آبکشــی کنیــد. اگــر نــرم کننــده وارد چشــمتان شــد، بالفاصلــه بــا آب، چشــم را شستشــو دهیــد. بــرای افزایــش 

اثربخشــی، از ایــن محصــول بــه همــراه شــامپو اچ-اســتیموپیورین فارماســریز اســتفاده کنیــد.
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Hair and Scalp
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Intensive hair growth stimulating 
treatment
H-STIMUFORTEN

Active ingredients: natural growth factor FGF | caffeine

افزایش رشد موی سریع
اچـ  استـیموفُرتن 

محصولــی ویــژه بــا ترکیبــی منحصــر بفــرد از ترکیبــات فعــال کــه از ریــزش مــو جلوگیــری کــرده 
و رشــد موهــای جدیــد را افزایــش می دهــد. ایــن ترکیــب بــر پیــاز مــو اثــر می گــذارد، بــا بهبــود 
ــو شــده و رشــد  ــر م ــد عم ــر شــدن فرآین ــز گــردش و اکســیژن رســانی ســلولی باعــث کندت ری

ــد. ــش می ده ــر آن را افزای ــی و عم طبیع
ــی دارد،  ــل مختلف ــه عوام ــی ک ــو و کچل ــدن م ــازک ش ــوی زودرس، ن ــزش م ــه، از ری در نتیج
ــوی  ــای م ــای پیازه ــی، ژن ه ــد شــده علم ــا اثربخشــی تایی ــب ب ــن ترکی ــد. ای ــری می کن جلوگی
غیرفعــال را تحریــک می کنــد تــا موهــای جدیــد بروینــد کــه مســلمًا حجــم مــو را افزایــش داده 
ــر و  ــو را محکم ت ــول م ــن محص ــد. ای ــری می کن ــر جلوگی ــت س ــتر پوس ــدن بیش ــده ش و از دی
ــه  ــن محصــول ب ــد. ای ــش می ده ــر و حجــم آن را افزای ــو را نرم ت ــاختار م ــوده و س ــر نم ضخیم ت

مــدت 24 ســاعت فعــال اســت.
ترکیبات فعال: فاکتور رشد طبیعی FGF | کافئین

•

•

•

•

این محصول •
در موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل طی 6 
هفته استفاده 
مورد آزمایش 
قرار گرفته 
است. 

125 ml

63%
 محرک رشد

مـــو

67%
 دیده نشدن
پوست سر

75%
 پر پشت

 کننده مــو

79%
 کاهش

ریزش مـــو

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحــوه اســتفاده: در صــورت ریــزش مــوی شــدید، هــر صبــح و شــب بــر روی مــوی مرطــوب یــا خشــک اســتفاده کنیــد. 
بــا اســتفاده از شــانه موهــا را بــه 15 تــا 18 قســمت تقســیم کــرده و روی هــر قســمت محصــول را 3 بــار اســپری 
کنیــد. ســپس بــه آرامــی ســطح ســر را ماســاژ دهیــد. آبکشــی نکنیــد. ایــن محصــول بــرای درمــان عالیــم بــه کار مــی 
رود. بــه منظــور افزایــش کارآیــی درمــان، بهتــر اســت از شــامپو و نــرم کننــده روزانــه محــرک رشــد مــوی فارماســریز 
H اســتفاده نمایــد. بــرای درمــان پیشــگیرانه چنــد بــار در هفتــه اســتفاده شــود. قبــل از مصــرف خــوب تــکان دهیــد.
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NEW

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

ُمـــو و پوسـت ســـر
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NEW

Trichology cleansing peel
H-STIMUPEEL

Active ingredients: caffeine | piroctone olamine | urea | papain | apricot shells

پیلینگ پاکسازی مــو
اچـ  استـیموپیـل

ــرده و  ــاز ک ــو را ب ــول م ــد، فولیک ــه می کن ــرده و پوســت را کراتین ــن ب ــاًل از بی ــا را کام آلودگی ه
تعــادل فیزیولوژیــک پوســت ســر را، کــه مرحلــه اصلــی مراقبــت مناســب از پوســت ســر مســتعد 
ــرداری  ــرد الیه ب ــا عملک ــول ب ــن محص ــد. ای ــرار می کن ــت را برق ــوره اس ــو و ش ــزش م ــه ری ب

ــد.  ــازی می کن ــًا پاکس ــت را عمیق ــود، پوس ــی خ ــی تکمیل ــی و بیولوژیک ــی، آنزیم مکانیک
ایــن محصــول وضعیــت پوســت ســر و مــو را بهبــود بخشــیده و بــدون اینکــه مــو را چــرب و یــا 

ــا آب شســته می شــود. ــه راحتــی ب ــه مــو حجــم می دهــد. ب حجــم آن را کــم کنــد، ب

ترکیبات فعال: کافئین | االمین پیروکتون | اوره | پاپین | پوسته زردآلو

•

•

•

•70%
 افزایش حجم
 مو از ریشه

77%
ازبین بردن 

پوسته و شوره

83%
 تسکین التهاب

 پوست سر

90%
 پاکسازی عمیق

 پوست سر

نحوه استفاده: یک بار در هفته استفاده شود.
محصول را روی موی خیس ریخته و با حرکت دورانی ماساژ دهید، سپس مو را آبکشی نموده و شامپو کنید.
از این محصول برای آماده سازی مراقبت مناسب پوست سر استفاده می شود و در صورت مصرف به همراه 
محصوالت سری H فارماسریز که برای مشکالت مو و پوست سر مناسب هستند، بهترین نتیجه را به ارمغان 

می آورد.

1586 | 125 ml

Hair and Scalp



                     دوران       
 بـارداری
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M

این گروه بزرگ از محصوالت آرایشی 
درمانی مخصوص دوران بـارداری و 
شیـردهی با مشارکت زنان باردار در 

موسسه مادر و کودک آزمایش شده اند.

گروه فارماسـریز M گروهی از محصوالت آرایشی است که برای برطرف کردن و 
رسیدگی به نیازهای مراقبتی از پوست بانوان باردار و شیرده ای می باشدکه دچار تجمع بافت 
چربی و کشیدگی و سفتی پوست شده اند و پوست آنها به دلیل افزایش ترشح استروژن 

تغییراتی  دچار  آنها  بدن  و  شده  تضعیف 
محصوالت  است.  شده  مدت  این  در 
ضعیف  پوست  ساختار   M فارماسـریز 
می نمایند،  محافظت  آن  از  و  تقویت  را 
کشش  برابر  در  آن  مقاومت  و  کشسانی 
می بخشند  بهبود  افزایش حجم   علت  به 
و سالمت کامل را برای پوست به ارمغان 
می آورند. pH طبیعی و بهداشت  پوست 

بانوان را در نواحی خاص حفظ می کند. این محصوالت حاوی ترکیبات حیاتی مانند: اسید 
فولیک که خاصیت احیا کنندگی و نوسازی دارد، ویتامین E که مانع از پیری زودرس 

می شود و دیوسمین و هسپریدین که عروق خونی را تقویت می کنند، می باشند.
ــت.  ــش شده اس ــتی آزمای ــی و پوس ــر بالین ــاال. از نظ ــل ب ــذاری و تحم تاثیرگ
آلــرژی زا نمی باشــد. بــدون عطــر و بــوی حساســیت زا. توصیــه شــده از طــرف 

متخصــص زنــان و زایمــان.

مراقبت درمـانی برای مـادران بـاردار و شیـرده
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Stretch marks preventing 
cream strengthening skin 
structure FOLIACTI™

Stretch marks reducing balm  
TOCOREDUCT™ forte

•

•

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش بر بدن 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

150 ml

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش بر بدن 
در مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

75 ml

99%
 افزایش قابلیت

 ارتجـاعی

94%
 افزایش
رطوبت

100%
 افزایش لطافت

 و نـرمی

100%
 افزایش قابلیت

 ارتجـاعی

Active ingredients:  folic acid | phyto-complex |cottonseed oil | vitamin E 

کرم پیشگیری از ترک های پوستی 
و تقویت ساختار پوست

فولـی اکتـی

بالم کاهش دهنده قوی ترک های پوستی  
توکـوِرداکـت™ فـورت

می شود.  ترک خوردگی  و  کشش  برابر  در  آن  مقاومت  و  پوست  ارتجاعی  قابلیت  افزایش  باعث  کرم  این 
پوست را انعطاف پذیر تر و بافتی یکنواخت و بدون عالئم کشش و ترک بوجود می آورد. مانع از رسوب چربی 
در نواحی بدن )مانند شکم، ران، کفل و باسن( می شود و به بازسازی پوست کمک می کند و آن را نرم و 
صاف می کند. پوست های خشک و سفت را برای مدت طوالنی تغذیه، نرم و مرطوب می نماید. این کرم با 
اسکن های اولتراساند تداخل ندارد. این محصول موفق به کسب گواهینامه ZF-K-5/I2 از طرف موسسه مادر 

و کودک شده است.

ایـن محصـول بـه طـور موثر ظاهـر و عمق ترک های شـکم، باسـن و ران هـا را کاهش می دهـد. رنگ تـرک را طوری 
بهبـود می بخشـد کـه بـا پوسـت اطـراف هماهنـگ باشـد. سـفت کننده فـوری اسـت و اثـر تـرک را از بیـن می بـرد. 
به خوبـی بـه پوسـت آب رسـانی می کنـد. ایـن کـرم بـا اسـکن های اولتراسـاند تداخـل نـدارد. ایـن محصـول موفـق به 

کسـب گواهینامـه ZF-K-53/08/II از طـرف موسسـه مـادر و کودک شـده اسـت.

E ترکیبات فعال: اسید فولیک | فیتو کمپلکس| روغن دانه پنبه | ویتامین

ترکیبات فعال: ویتامین E | پروتئین های کدو تنبل | عصاره میوه| شی باتر

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Active ingredients: vitamin E | pumpkin proteins | fruit extract | Shea butter

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

1481 / 1482

1480

نحــوه اســتفاده: هــر صبــح و شــب بــر روي قســمت هایي کــه در معــرض ترک خوردگــي هســتند اســتفاده شــود. بــه آرامــي و 
از ســمت پاییــن کــرم را بــا حــرکات دورانــي بــر روي پوســت شــکم، ران هــا و باســن پخــش کنیــد. از ماســاژ شــدید خــودداري 

کنیــد چــرا کــه پوســت را کشــیده و شــکم را تحــت فشــار قــرار مي دهــد.

نحوه استفاده: هر صبح و شب حداقل به مدت دو ماه بر قسمت هایي ترک خورده بدن استفاده کنید.

دوران بــارداری
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Bust firming cream for pregnant 
and nursing mothers  
BUSTFIRM™

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در 
یک موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 3 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

100 ml

 باعث سفت
 شدن پوست

 می شود

 باعث نرم و
 صاف شدن

پـوست
می شود 

کرم سفت کننده و فرم دهنده
سینه برای زنان باردار و مادران شیرده 

بـاست ِفـرم
ایــن کــرم بــه طــور موثــر باعــث ســفتی و اســتحکام پوســت شــده و ترک هــای ناشــی از کشــیدگی بیــش از 
ــرک  ــر کشــش و ایجــاد ت ــد و آن را در براب ــه می کن ــود می بخشــد. پوســت را مرطــوب و تغذی ــد آن را بهب ح
ــوک  ــه خصــوص اطــراف ن ــه ســینه و ســوزش و آزردگــی )ب ــر می ســازد. کشــیدگی و ســفتی در ناحی مقاوم ت
ــرم و  ــادر رخ دهــد را تســکین می دهــد. پوســت را ن ــا شــیر م ــه ب ــه ممکــن اســت ناشــی از تغذی پســتان( ک
ــه کســب  ــق ب ــن محصــول موف ــدرم اســت. ای ــی و بازســازی کننده اپی ــر ضــد التهاب ــد. دارای اث صــاف می کن

گواهینامــه ZF-K-2/08/II  از طــرف موسســه مــادر و کــودک شــده اســت. 
ترکیبات فعال: ویتامین E| روغن شلغم روغنی| دی پانتنول | آالنتویین

از نظر بالینی آزمایش شده است.

اثربخشی این محصول
در تحقیقات تایید شده

Active ingredients: vitamin E | rapeseed oil | D-panthenol | allantoin 1483

نحــوه اســتفاده: بــه طــور منظــم دو بــار در روز اســتفاده شــود. کــرم را از زیــر ســینه بــه آرامــي بــا حــرکات دورانــي بمالیــد. مي تــوان در 
دوران شــیردهي نیــز اســتفاده شــود (قبــل از شــیردهي بــه کــودک، نــوک ســینه و ســینه را بشــویید). بــراي افزایــش کارآیــي فعالیــت 

تســکین دهنــده کــرم، محصــول را در یخچــال نگــه داري کنیــد.

A MOISTURIZING OINTMENT
for the chest papilla during
pregnancy and breast feeding
100.LANOLIN

•

•

•

•

•

مرطوب
 کننده و

چـربی رسان

کارآیی و 
تحمل باال

کاهش التهاب

 تسکین
فوری درد

مناسب 
پوست های 

حساس

بازسازی
سریع 
پوست

 پماد مرطوب کننده
مناسب شقاق سینه

 در دوران بارداری و شیردهی
100. النـولیـن

برای بازسازی و محافظت از پوست نازک سینه در طول بارداری و شیردهی توصیه می شود. 
می توان از این محصول برای مشـکالت پوسـتی ناشـی از شـیردهی، خراش های دردناک و نیز قسـمت های خشـک 

و ملتهب پوسـت نوزادان، کودکان و بزرگسـاالن نیز اسـتفاده نمود.
این محصول که از 100درصد النولین طبیعی تولید شده، شقاق سینه که به موجب شیردهی ایجاد شده را به سرعت 
ترمیم می نماید. اثر تسکین دهنده داشته و به سرعت درد را تسکین می دهد، پوست را مرطوب، چربی رسانی و سفت 
نموده، التهابات و آسیب های جزئی را کاسته و از ترک خوردگی پوست جلوگیری می کند. چربی  طبیعی پوست را تنظیم 

نموده، الیه ای محافظ ایجاد کرده و از نوک پستان در برابر التهابات تا زمان شیردهی بعدی محافظت می نماید. 
Active ingredients: Lanolinترکیبات فعال: النـولیـن

1488
نحوه استفاده: برای مراقبت روزانه شقاق سینه استفاده می شود. بسته به نیاز خود پس از گرم کردن کرم در دست، چند بار در روز استفاده 
شود. برای زنان شیرده، بعد از هربار شیردهی، به آرامی نوک سینه و اطراف آن را، به آرامی با کرم ماساژ دهید. درصورت عدم بهبودی 

التهابات، کرم را روی پد سینه بزنید. این محصول را می توان دو ماه قبل از زایمان برای آماده کردن نوک سینه برای شیردهی استفاده نمود.

25 gr

Maternity

NEW



مـویـرگ های
آسیـب دیـده
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N

تاثیـرگـذاری و تحمـل بـاال.
از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است. 

آلـرژی زا نمی باشـد.
 بدون پارابن و مواد حساسیت زا و عطـر

گــروه فارماســریز N گروهــی کامــل و موثــر از محصــوالت آرایشــی درمانــی اســت 
ــته  ــع و شکس ــی متس ــروق خون ــا ع ــز ب ــت های قرم ــه از پوس ــت روزان ــرای مراقب ب
ــث  ــن محصــوالت باع ــدی. ای ــر جل ــز زی ــای قرم ــاب و لکه ه ــا الته ــراه ب ــده هم ش
تقویــت و انقبــاض دیواره هــای رگ هــای خونــی شــده و قرمــزی را بــه طــور موثــری 
کاهــش داده و مانــع از تــداوم آن می شــوند. از پوســت در برابــر عوامــل آسیب رســان 

محیطــی بــه خوبــی محافظــت 
بــه  ابتــال  احتمــال  و  می کننــد 
ــد  ــز جدی ــای قرم ــزی و لکه ه قرم
را کاهــش می دهنــد. مــواد تشــکیل 
دهنــده فعــال موجــود درمحصــوالت 
ایجــاد   N فارماســریز  گــروه 
مویرگ هــای گشــاد شــده را بــه 

ــن  ــد. ویتامی ــف کمــک می کنن ــردش خــون و لن ــود گ ــه بهب ــل می رســانند و ب حداق
موجــود در محصــوالت باعــث روشــن شــدن چهــره و حتــی پوســت بــدن می شــوند 

ــد. ــاز  می گردانن ــه آن ب ــی را ب ــت ارتجاع ــن قابلی و همچنی

مراقبت پوستی برای پـوست با مشکالت مویـرگی
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NEWNEW

NEW

NEW

SOOTHING REDNESS 
CLEANSING GEL 
for face and eyes 
PURI-CAPILIUM 
190 ml

MICELLAR SOLUTION
cleansing make-up removal 
PURI-MICELLAR 
200 ml

CREAM WITH VITAMIN K,  
REDUCING  CAPILLARY 

PERMEABILITY  
CAPINON K %1

30 ml

SERUM WITH Vit.C 1200 mg  
strenghtening and smoothing 

C-CAPLIX 
30 ml

SOOTHING- 
STRENGTHENING  

SPECIAL FACE CREAM 
ACTIVE-CAPILARIL FORTE 

30 ml

NN

GENTLE  
STRENGTHENING  
CLEANSING FOAM
for face and eyes  
PURI-CAPILIQMUSSE 
150 ml

محصوالت مراقبتی
پاک کنـنـده

مراقبت های
ویـــژه

محلول پاک کننده آرایش  
پاک کننده و آرام کننده 
صورت و چشم
و پاک کننده آرایش
پیـوری ـ میسـالر

فوم پاک کننده
مالیم و تقویت کننده
برای صورت و چشم ها
ـ کاپیلیک موس پیوری 

کرم صورت تسکین دهنده
و تقویت ویژه  

کرم مراقبت روزانه و شبانه   
اکتیو ـ کاپیالریل فورت

C سُرم حاوی ویتامین
1200 mg

تقویت کننده و تسکین دهنده
ـ کاپلیکس سـی 

K کرم حاوی ویتامین
کاهش دهنده نفوذپذیری مویرگ

1% K کاپیـنون

ژل تسکین دهنده التهاب و 
قرمزی و پاک کننده   
برای صورت و چشم   
ـ کاپیـلیوم پیـوری 

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

15004

1520

1500115005

15006

1527

ACTIVE POINT PREPARATION
Sealing and strengthening 
blood vessels
CAPINON K

cx
 2%

10 ml

کرم فعال موضعی
مناسب برای انعقاد و تقویت عروق خونی
2% K کاپیـنون 

15009
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MOISTURIZING-STRENGTHENING 
FACE CREAM SPF 20

for day care 
VITA-CAPILARIL 

50 ml

ANTI-WRINKLE AND EVEN 
TONE FACE CREAM SPF 10 

MAGNI-CAPILARIL 
50 ml

INTENSIVE EYE CREAM  
REDUCING DARK CIRCLES  

AND PUFFINESS SPF 15  
OPTI-CAPILARIL 

15 ml

WRINKLE DERMO-STRUCTURAL  
CORRECTION CREAM SPF 20
CAPI-HIALURON-C 
50 ml

N

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

مراقبت از
صــورت

کرم صورت مرطوب و 
SPF 20 تقویت کننده
برای مراقبت روزانه 
ـ کاپیـالریل  ویتـا  کرم اصالح کننده چروک ساختاری

ـ سی  ـ  هیالورن  کاپی 

کرم صورت ضد چین و چروک 
SPF 10  و رنگ دهنده
برای مراقبت روزانه 

ـ کاپیـالریل   مگنـی 

کرم دور چشم برای کاهش گودی های 
SPF 15 سیاه و پف اطراف چشم

ـ کاپیـالریل   اُپتـی 

NEW

NEW
1523 15007

1525 15008

1529

Skintone correcting
CC cream
  CAPILAR-TONE
40 ml

کرم اصالح کننده و 
یکنواخت کننده رنگ پوست
کاپیـالرـ تـون
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Micellar solution cleansing  
make-up removal  
PURI-MICELLAR

•

•

•

Gentle strengthening cleansing  
foam for face and eyes  
PURI-CAPILIQMUSSE

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

200 ml

84%
آرام کننده

71%
 کاهش

برافروختگی

90%
مرطوب کننده

71%
 کاهش

قرمزی پوست

محلول پاک کننده آرایش  
پیـوری ـ میسـالر

فوم پاک کننده مالیم و
تقویت کننده چشم و صورت
ـ کاپیلیـک موس پیـوری 

ــد. نوســازی  ــاک می کنــد و از آزردگــی پوســت جلوگیــری می کن ــول ناخالصی هــا و آرایــش را پ ایــن محل
اپیــدرم را تقویــت و قرمــزی پوســت را کاهــش داده  و پوســت را تغذیــه و مرطــوب می کنــد.

بطــور موثــر پوســت را تمیــز و کلیــه ناخالصی هــا و لــوازم آرایــش را از روی پوســت پــاک می نمایــد. کمپلکســی 
ــن  ــوند. ای ــت می ش ــی پوس ــزی و برافروختگ ــش قرم ــب کاه ــا، موج ــده مویرگ ه ــال تقویت کنن ــات فع از ترکیب
ــری  ــازد. تحمل پذی ــاوم می س ــی مق ــات محیط ــه تهاجم ــبت ب ــش زا را نس ــاس و واکن ــت حس ــول پوس محص

ــی. ــد مــواد صابون ــد. فاق ــوده و احســاس کشــیدگی در پوســت ایجــاد نمی کن ــاال ب محصــول بســیار ب

ترکیبات فعال: انـبـــه | ویتامین B3| پروتئین برنج 

ترکیبات فعال: عصاره شیر خار | گیالس وحشی | ویتامین B3 | گـلوکام 

Active ingredients: mango | vitamin B3 | rice proteins 

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

Active ingredients: milk thistle extract | acerola | vitamin B3 | Glucam®

این محصول
 طی انجام 
آزمایش در 
مرکز علوم و 
تحقیقات پس از 
2 هفته استفاده 
از محصول تایید 
شده است.

150 ml

نحوه استفاده: یک پد پنبه ای را به محصول آغشته نموده و صورت و چشم ها را تمیز نمایید. تا زمانی که پنبه تمیز است این 
کار را تکرار و سپس از کرم مناسبی از سری N فارماسریز استفاده نمایید. توصیه می شود هر صبح و شب استفاده شود.

نحوه استفاده: مقدار اندکی از فوم را روی دست ریخته و صورت را با حرکات دورانی شسته و سپس آبکشی نمایید. پس از خشک 
کردن از تونیک و کرم مناسب از سری N فارماسریز استفاده کنید. هر صبح و شب تکرار کنید.

15001

15004

NEW

مـویـرگ های آسیب دیـده
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Soothing redness
cleansing face gel   
PURI-CAPILIUM

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 2 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

190 ml

90%
 تسکین
دهنده

100%
 پاک کننده

موثر آرایش

ژل تسکین دهنده قرمزی
و پاک کننده صورت   
ـ کاپیـلیوم پیـوری 

ــا خشــکی  ــدون ایجــاد تحریــک و ی ــرد و ب ــر ناخالصــی را از بیــن می ب ــه طــور موث ایــن محصــول ب
ــد. پوســت را نرم کــرده و قرمــزی آن را کاهــش می دهــد. پوســت را  ــاک می کن ــش را پ پوســت، آرای

ــد.  ــازه می کن ــدون ایجــاد احســاس کشــیدگی مرطــوب و ت ب
Active ingredients: mango | allantoin | D-panthenolترکیبات فعال: انـبـــه | آالنتوئین | دی - پانتنول

نحوه استفاده: مقدار اندکی از ژل را روی دست مرطوب ریخته و صورت را بشویید. پس از آبکشی از تونیک و کرم 
مناسب از سری N فارماسریز استفاده کنید. برای شستشوی روزانه صورت استفاده شود.

1520

•

•

Skintone correcting
CC cream  
CAPILAR-TONE79%

پوشش قرمزی
 و لک و پیسی

100%
 پوشش

عیوب پوست

CC کـرم
اصالح کننده و یکنواخت کننده رنگ پوست مناسب

کاپیـالرـ تـون
ــت  ــت یکنواخ ــل قابلی ــه دلی ــه ب ــد ک ــبز می باش ــی س ــه معدن ــک رنگدان ــاوی ی ــبک CC ح ــی س ــول رنگ فرم
نمــودن رنــگ پوســت بــا پوشــانندگی خــوب قرمــزی و کاهــش ظاهــر کاپیالری هــا شــناخته می شــود. ترکیــب 
ــی  ــای آزاد را خنث ــی رادیکال ه ــه خوب ــته و ب ــیدان داش ــی اکس ــواص آنت ــیرخار خ ــاره ش ــا عص ــن ب تیوپرولی
ــی از  ــه خوب ــت، ب ــالری را تقوی ــش داده، کاپی ــاب را کاه ــل الته ــود عام ــن نم ــب همچنی ــن ترکی ــد. ای می نمای

ــد. ــر می کن ــت را کمت ــزی پوس ــای قرم ــوده و نم ــری نم ــم جلوگی ــزی و اریتی قرم
ــادی از اســید هیالورونیــک می باشــد کــه پوســت را لطیــف نمــوده، ســفتی و  ــر زی ایــن محصــول حــاوی مقادی
کشســانی پوســت را بهبــود می بخشــد. ایــن کــرم بــا رنــگ طبیعــی پوســت ســازگار بــوده و بــدون اینکــه حالــت 

ماســک ماننــدی ایجــاد کنــد، پوســت را بــه صــورت یکنواخــت می پوشــاند.
ترکیبات فعال: تیوپرولین| عصاره شیرخار | اسید هیالورونیک| رنگدانه معدنی سبز

Active ingredients: Thioproline | milk thistle extract | acerola | vitamin B3 | Glucam®

نحوه استفاده: پوست را با یکی از محصوالت سری N فارماسریز آماده نموده و سپس کرم را روی صورت و گردن بمالید.

15008 40 ml

NEW

Capillaries Dilated
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Anti-wrinkle and
even tone face cream SPF 10
MAGNI-CAPILARIL

Soothing-strengthening
special face cream
ACTIVE-CAPILARIL FORTE

•

••

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

50 ml

این محصول
 طی انجام 
آزمایش در 
مرکز علوم 
و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 3 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.
تنها بعد از یک 
بار مصرف
30 ml

•

74%
 کاهش
التهاب

67%
  کاهش
التهاب

78%
 پوست
صاف تر

78%
تسکین
پوست

کرم تسکین دهنده
و تقویت کننده صورت 

ـ کاپیـالریل فورت اکتیـو 

SPF 10  کرم صورت ضد چروک
ـ کاپیـالریل مگنـی 

ایـن کـرم در از بیـن بـردن و جلوگیـری از قرمـزی پایـدار بسـیار موثر اسـت. دیواره هـای مویرگی را تقویـت و آنها 
را از آسـیب بیشـتر و شکسـتن محافظـت می کنـد. پوسـت و ناراحتی هـای آن را تسـکین می بخشـد و اپیـدرم را به 

خوبـی بازسـازی می کنـد. با آب رسـانی مناسـب به پوسـت شـادابی و االستیسـیته را بـه آن بـاز می گرداند.

ایـن کـرم پوسـت را به خوبـی مرطـوب و لطیـف و حتـی عمیق تریـن چروک هـا را کـم عمـق می کنـد. پوسـت دوبـاره 
انعظاف پذیـری طبیعـی خـود را بدسـت مـی آورد. التهاب و قرمزی کنتـرل و از آزردگـی مجدد جلوگیـری می کند، امکان 
ابتـال بـه التهـاب و لکه هـای قرمز جدیـد را کاهش داده و پوسـت خسـته را تغذیه و بازسـازی می کند. رنگ سـبز مالیم 

محصـول ناشـی از رنگدانه هـای سـبز موجـود در آن، بـا محـو قسـمت های قرمز، رنگ پوسـت را یکدسـت می کند. 

ترکیبات فعال: دیوسمین| هسپریدین| دی ـ پانتنول| روغن کانوال |موم زیتون  

ترکیبات فعال: پپتیدها | ویتامین های E و B3 | کلروفیل | کره دانه شی (کره کاریته) | روغن آوکادو  

Active ingredients: diosmine | hesperidin | Canola oil | D-panthenol | olive wax

از نظر بالینی آزمایش شده است.

••

قرمزی و التهاب های مقاوم
را به حداقل می رساند

Active ingredients: peptides | vitamins E and B3 | chlorophyll | Shea butter | avocado oil

 رنگ پـوست را
بهبـود می بخشـد

نحــوه اســتفاده: بــا اســتفاده از محصــوالت ســری N فارماســریز پوســت را تمیــز نمــوده و ســپس کــرم را روی پوســت صــورت و گــردن 
بمالیــد. هــر صبــح و شــب تکــرار شــود. پایــه بســیار مناســبی بــرای آرایــش می باشــد.

نحــوه اســتفاده: بــا اســتفاده از محصــوالت ســری N فارماســریز پوســت را تمیــز نمــوده و ســپس کــرم را روی پوســت صــورت و گــردن 
بمالیــد. هــر صبــح و شــب تکــرار شــود. پایــه بســیار مناســبی بــرای آرایــش می باشــد.

1527

1525

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

مـویـرگ های آسیب دیـده
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Intensive eye cream reducing  
dark circles and puffiness SPF 15   
OPTI-CAPILARIL

•

•76%
 کاهش
سیاهی

92%
 پوست

 نـــرم تر

کرم دور چشم قوی برای کاهش
SPF 15  سیاهی و پف اطراف چشم

ـ کاپیـالریل اُپتـی 
ایـن کـرم باعـث کاهـش سـیاهی و پف کردگـی اطـراف چشـم شـده و از پیـری زودرس پوسـت جلوگیـری می کنـد. 
حـاوی فیلترهـای ضـد آفتـاب می باشـد که از پوسـت در برابـر اشـعه های مضـرUVA  UVB. محافظـت می کند. این 

کـرم دارای اثـر تسـکین دهندگی و آرامش بخشـی اسـت. 
ترکیبات فعال: سویا و پروتئین برنج | روغن کانوال | آالنتوئین  

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

15 ml

Active ingredients:
soy and rice protein complex|Canola oil|allantoin

نحــوه اســتفاده: بــا اســتفاده از محصــوالت ســری N فارماســریز پوســت را تمیــز نمــوده و ســپس کــرم را روی پوســت دور چشــم بمالیــد، 
مراقــب باشــید داخــل پلــک نــرود. هــر روز بــه مــدت حداقــل 4 هفتــه اســتفاده شــود.

Wrinkle dermo-structural
correction cream SPF 20
CAPI-HIALURON-C

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

50 ml

75%
 بهبود سفتی

پوست

79%
 بهبود حالت
کشسانی

کرم اصالح کننده چروک ساختاری
ـ سی ـ  هیالورن  کاپی 

پیشـنهاد می شـود از ایـن محصـول بـرای پوسـت های کامـل بـا مویرگ های منبسـط اسـتفاده شـود. یـک درموپپتید 
فعال، نوسـازی فیبرهای کالژن را که مسـتعد به فرورفتن سـن هسـتند را بهبود می بخشـد. سـاختار آنها را از آسـیب 
محافظـت کـرده و پروسـه پیرشـدن پوسـت را کنـد می کنـد. اسـید هیالورونیـک موجود در کـرم تعداد، عمـق و حجم 

چروک هـا را کاسـته و سـطح رطوبـت، سـفتی و کشسـانی پوسـت را در حالـت بهینه بازسـازی می کند.
ترکیبات فعال:  اسید هیالورونیک | درموپپتید | ویتامین C | تیوپرولین | اینوتتراپپتید

Active ingredients: hyakluronic acid | dermo-peptide | vit. C | thioproline | InnoTetrapeptide

نحوه استفاده: هر روز کرم را بر روی صورت، گردن و دکلته  استفاده کنید. پایه بسیار مناسبی برای آرایش می باشد.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

1529

15007

Capillaries Dilated
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NEW

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

ACTIVE POINT PREPARATION
Sealing and strengthening 
blood vessels
CAPINON Kcx 2%

•

•

•

این محصول •
طی تحقیقات 
invivo در 
موسسه علوم و 
تحقیقات دکتر 
ایرنا ایریس 
بعد از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

10 ml

78%
 کاهش شکست 

عروق خونی

61%
 کاهش ظاهر

کبودی

89%
 کاهش
قرمزی

کرم فعال موضعی
مناسب برای انعقاد و تقویت عروق خونی

2% K کاپیـنون 
ایـن محصـول بـرای مصـرف روزانـه و موضعـی بـر روی پوسـت بـا اختـالالت مویرگی و بـرای افـراد بـا مویرگ های 
ضعیف در سـطح پوسـت که در معرض اتسـاع مویرگی منجر به اریتم و قرمزی هسـتند مناسـب می باشـد. برای افرادی 
کـه در معـرض کبودی و خونریزی زیرجلدی هسـتند نیز مناسـب اسـت. همچنین برای اسـتفاده قبل و بعـد از مداخالت 

پزشـکی و زیبایی نیز مناسـب می باشـد.
محصولـی بـرای اسـتفاده موضعـی حـاوی ترکیب خـاص ویتامیـن K و هسـپریدین با غلظـت 2%، که گـردش خون 
مویرگـی را بهبـود بخشـیده، دیواره هـای عـروق خونـی را مقـاوم و عملکرد آن هـا را بازیابـی نموده و از عـروق خونی 
در برابـر آسـیب ها محافظـت می نماید. از تشـکیل و پیشـرفت تغییـرات اریتم، کبودی پوسـت و تالنژکتازیـا جلوگیری 

می کنـد. عـروق خونـی را تقویـت نمـوده و از آن هـا محافظت کـرده و از اتسـاع آنها جلوگیـری می کند.
از  ناشـی  و جـذب خون مردگی هـای  داشـته  التهابـی  و ضـد  اکسـیدان  آنتـی  E خـواص  ویتامیـن  و  هسـپریدین 
آسـیب دیدگی ها، عمل هـای جراحـی و جراحی هـای لیزر را سـرعت بخشـیده، به روند بازسـازی پوسـت کمـک نموده 

و احسـاس کشـش و خـارش را از بیـن می بـرد.
ترکیبات فعال: ترکیب 2% ویتامین K | هسپردین - ایپوکسی اکساید  

Active ingredients: 2% vitamin K | hesperidin complex

نحوه استفاده: به صورت روزانه و موضعی بر روی پوست استفاده شود.

15009

Moisturizing-strengthening
face cream SPF 20
VITA-CAPILARIL

•

•

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 3 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

50 ml

78%
 کاهش
قرمزی

96%
 مرطوب
کننده

Active ingredients: vitamin PP | golden algae | olive wax

کرم مرطوب کننده و
SPF 20 تقویت کننده صورت

ـ کاپیـالریل ویتـا 
ایـن کـرم سـبک بـا آب رسـانی طوالنـی مدت، خشـکی بیش از حـد پوسـت را از بین می بـرد. ویتامیـن PP باعث 
تقویـت رگ هـای خونـی شـده و التهـاب و قرمـزی پوسـت را کاهـش می دهـد. تیوتایـن و تیوپرولیـن دو 
ترکیـب انحصـاری موجـود در آن منجر بـه ثبت اختراع بـرای خنثی کـردن رادیکال های آزاد و حفاظـت ویژه از 
سـاختار سـلول های پوسـت در برابر آسـیب های وارده شـده اسـت. این محصـول اپیدرم را بازسـازی کـرده و نرمی 

و لطافـت را بـه پوسـت بـاز می گرداند. 
ترکیبات فعال: ویتامین PP | جلبک طالیی| موم زیتون

ثبت اختراع
)فرمول انحصاری(

نحــوه اســتفاده: بــا اســتفاده از محصــوالت ســری N فارماســریز پوســت را تمیــز نمــوده و ســپس کــرم را روی پوســت صــورت و گــردن 
بمالیــد. هــر صبــح تکــرار شــود. پایــه بســیار مناســبی بــرای آرایــش می باشــد. 1523

مـویـرگ های آسیب دیـده
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Cream with vitamin K, 
reducing capillary permeability   
CAPINON K 1%

•

•80%
 کاهش
قرمزی

96%
 کاهش
 التهاب

,K کرم حاوی ویتامین
کاهش دهنده نفوذپذیری مویرگ 

1% K کاپیـنون 
ایـن محصـول حـاوی ویتامیـن K با کنسـانتره 1%، قرمزی پوسـت را کاهش و تسـکین می دهد و ظاهـر مویرگ  های 
آسـیب دیـده را بـه حداقـل می رسـاند. اریتـم دوره  ای ناشـی از در معـرض قرارگرفتـن  بیـش از حد عوامـل خارجی را 
کاهـش می  دهـد. ویتامیـن K، نفوذپذیـری دیواره  هـای عروقـی را کاهـش داده و از پاره  گـی مویرگ و قرمـزی دائمی 
جلوگیـری می  کنـد. به  طـور موثـری بر بهبود پوسـت بعـد از عمل جراحی تاثیر گذاشـته و تحریک پوسـتی را تسـکین 

داده و سـفتی و اریتیـم آن را از بیـن می  برد.
ترکیبات فعال: ویتامین K %1 | روغن دانه سویا | گلیسیرین  

این محصول•
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml
Active ingredients:
Vitamin K 1% | soybean oil | glycerin

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

نحوه استفاده: از این کرم به صورت روزانه روی پوست سالم که درحال تغییر است استفاده کنید. الیه نازکی از کرم را روی پوست 
تمیز و خشک زده و به آرامی ماساژ دهید تا جذب شود. درصورت تغییرات شدید، روزی دو بار تا حل مشکل و سپس برای پیشگیری 
روزانه  به صورت  این محصول  از  دارید،  مویرگ های آسیب دیده  با  پوستی  گردد. در صورتیکه  استفاده  بار  روزی یک  آن،  تکرار  از 
استفاده کنید. در صورت لزوم، بعد از استفاده کرم، از محصوالت مکمل مناسب پوست (ترجیحاً سری N فارماسریز) استفاده شود. در 
مواقعی که در معرض زیاد نور خورشید هستید، در برابر اشعه های UVA و UVB از خود محافظت کنید. در طی دوره استفاده محصول 
ممکن است دچار نا آرامی و التهاب موقتی پوست شوید که واکنش طبیعی به فعالیت بهبود یافته عوامل فعال موجود در کرم می باشد.

Serum with vit.C 1200 mg
strenghtening and smoothing
C-CAPILIX

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

86%
 حداقل

تغییر رنگ

100%
 نرمی

پوست

سرم حاوی ویتامین C  ـ 1200 میلی گرم
تقویت کننده و تسکین دهنده

ـ  کاپیـلیـکـس سـی 
پتانسیل  و  کرده  نفوذ  پوست  در  عمیق  تری  طور  به  تا  می  کند  کمک  فعال  ترکیبات  به   C ویتامین  فعال  کنسانتره 

ضداکسیداتیو را برای محافظت روزانه در برابر رادیکال  های آزاد، افزایش دهد.
به طور موثری کالژن سازی را افزایش داده و عالئم پیری را اصالح می  کند. با حفظ حالت کشسانی و سفتی پوست، 
چروک  های ریز و عمقی را از بین می  برد. این سرم، مکانیزم  های بازسازی پوست را سرعت بخشیده و مویرگ  ها را 

تقویت می  کند و قرمزی و حساسیت بیش از حد آنها را کاهش می  دهد.
Active ingredients: vitamin C | Canola oilترکیبات فعال:  ویتامین C| روغن کانوال

نحوه استفاده: هر شب سرم را روی پوست تمیز صورت و گردن ماساژ داده و سپس از کرم مناسب استفاده کنید. برای درمان پوست 
کدر و خاکستری حداقل یک ماه استفاده شود. تغییر مالیم رنگ محصول، پدیده ای طبیعی بوده و تاثیری بر خواص محصول ندارد.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

15005

15006

NEW

NEW

Capillaries Dilated
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P

این محصـوالت خـاص
 بخاطر ایکتـیول موجـود در آنها 

آزردگـی ها را تسـکین داده و
 خـارش را کاهـش می دهنـد. 

مراقبت  برای  که  است  درمانی  آرایشی  محصوالت  از  گروهی   P فارماسـریز  گروه 
بیماری پسوریازیس در دوره اوج  از بدن، پوست سر و صورت در پوست های مبتال به 
و دوره نقاهت این بیماری توصیه می شود. پسوریازیس یکی از شایع ترین بیماری های 
مزمن پوستی است که می تواند در تمام سنین رخ دهد. محصوالت آرایشی درمانی گروه 

فارماسـریز P مراقبت های مناسب 
برای پوست به منظور جلوگیری از اوج 
این  می کند.  فراهم  را  بیماری  این 
می باشند  ایکتیول  حاوی  محصوالت 
ضد قارچ  و  ضد باکتری  خاصیت  که 
دارد. خارش را نیز تسکین داده و به 
نرمال شدن تقسیم سلول های پوست 
این  می کند.  کمک  پوسته ریزی  و 

محصول متشکل از ایکتیول و ترکیبات فعال مانند آالنتویین که دارای خواص تسکین 
دهنده است، کلروفیل که جراحات جزئی را بهبود می بخشد و ویتامین E که پوست را از 

رادیکال های آزاد محافظت کرده و آن را تقویت می نماید، می باشد.
تاثیر گـــذاری و تحمـــل بـــاال. از نظــر بالینــی و پوســتی آزمایــش شده اســت.

آلــــرژی زا نمی باشــد. 

مراقبت های پوستی برای پوست های مبتال به پسوریازیس
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کرم تغـذیه کننده و
تسکین دهنده بــدن  

بـادی ـ ایکتـیلیـوم

ژل پاک کننده، متعادل کننده
 سـر و بــدن   

پیـوری ـ ایکتـیلیـوم

ایـن کـرم بازسـازی اپیـدرم را بـه حالـت طبیعـی برمی گردانـد و پوسـت را آرام و خـارش را کنترل 
می نمایـد. بـه آرامـی الیه هـای کراتیـن انباشـته شـده سـطحی اپیـدرم را بر مـی دارد و لطافـت و 
ظاهـری زیبـا و سـالم را به پوسـت بـاز می گرداند. دوره بازسـازی اپیـدرم را طوالنـی و باعث بهبود 

تغذیه پوسـت می شـود.

این ژل، خشکی و خارش بیش از حد را کاهش می  دهد، محدوده قسمت آسیب  دیده را به حداقل می  رساند. 
پوست بدن و سر را به خوبی پاک ومرطوب نموده، آن را تسکین بخشیده و بازسازی پوست را افزایش 
زخم  های  بهبودی  دوره  طول  ژل  این  می  کند.  جلوگیری  سر  شوره  و  شدن  پوسته  پوسته  از  می  دهد، 
پسوریاتیک را افزایش می  دهد. وضعیت مو را بهتر نموده، از گره خوردن موها جلوگیری می  نماید و مو را 

بیش از حد چرب نمی  کند.

ترکیبات فعال: فعال کننده ایمونو ویتامین D |ایکتیول| ویتامین های E و F | اسید سالیسیلیک

ترکیبات فعال: فعال کننده ایمونو ویتامین D | پیروکتون اوالمین | ایکتیول | بتائین | اسید سیتریک | پوست درخت بید

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Normalizing cleansing gel 
for body and scalp
PURI-ICHTILIUM

Soothing and
enriching body cream     
BODY-ICHTILIUM

Active ingredients: immuno activator Vit. D | ichthyol | vitamins E and F | salicylic acid

•

•

•

•

88%
 نرم  و صاف
کننده     پوست

83%
 بهبــود

عوارض مو

82%
 مرطوب
کننده

72%
 بهبـود 

پوست سر

این محصول 
را تیمی از 
پزشکان بالینی 
پس از 3 
ماه استفاده 
از محصول 
آزمایش 
کرده اند.

ml 175

این محصول 
را تیمی از 
پزشکان بالینی 
پس از 3 
ماه استفاده 
از محصول 
آزمایش 
کرده اند.

225 ml

•

•

Active ingredients:
immuno activator Vit.D | piroctone olamine  | ichtyol | betaine | citric acid | willow bark

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر بالینی و پوستی آزمایش شده است.

نحوه استفاده: هر صبح و شب برای شستشوی بدن و پوست سر به عنوان جایگزین صابون ها و شامپو های قدیمی استفاده 
کنید. ژل را روی پوست و موی خیس ریخته و با حرکات دورانی ماساژ دهید تا کف کرده و سپس آبکشی کنید. به منظور 

افزایش کارایی، این محصول را به همراه ایکتیلیکس ـ فورت و بادی- ایکتیلیوم سری P فارماسریز استفاده کنید.

نحــوه اســتفاده: ایــن محصــول را روی پوســت تمیــز بــدن، هــر صبــح و شــب اســتفاده کنیــد. بــه منظــور افزایــش 
ــژه ایکتیلیکس- فــورت  ــوم و فرمــول وی ــدن، از ژل پیوری- ایکتیلی ــه ســر و ب ــی محصــول، پاکســازی روزان کارای

ســری P فارماســریز نیــز اســتفاده کنیــد.

1461

1462

NEW

پســوریـازیـس



61 PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•67%
 بهبــود

عوارض مو

76%
 بهبـود 

پوست سر

این محصول 
را تیمی از 
پزشکان بالینی 
پس از 3 
ماه استفاده 
از محصول 
آزمایش 
کرده اند.

125 ml

•

Keratolytic liquid psoriatic 
scale reducing
ICHTILIX-FORTE

Active ingredients: Immuno activator Vit.D | salicylic acid | urea | antibacterial complex

مایع کراتولیتیک 
کاهش دهنده پسوریاتیک 
ـ  فـورت ایکتی لیکس 

ــد  ــرای پوســت ســر و نواحــی کــه مــو می  روی مایــع کراتولیتیــک کاهش  دهنــده پســوریاتیک ب
ــا  ــرای درمــان خــاص طراحــی شــده اســت، کــه ب ــد ب مناســب می باشــد. ایــن محصــول جدی
زخــم پســوریاتیک و شــوره  های مزمــن مبــارزه کــرده و رونــد شــاخی شــدن پوســت را متعــادل 
می  کنــد. ســاختار پوســتی را بــا نــرم کــردن پوســت و احیــای عملکــرد الیــه فیزیولوژیکــی آن 
ــکین داده و  ــتی را تس ــکات پوس ــول تحری ــن فرم ــد. ای ــکین می  بخش ــم  گیری تس ــور چش به  ط

ــرد. ــن می  ب خــارش و ســوزش پوســت را از بی
ترکیبات فعال: فعال کننده ایمونو ویتامین D | اسید سالیسیلیک | اوره | ترکیب آنتی باکتریال

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحـوه اسـتفاده: در زمـان عـود بیمـاری (خشـکی مزمـن، آتوپـی، پسـوریازیس حـاد) هـر صبـح و شـب بـر روی 
قسـمت های آسـیب دیـده، خصوصـاً پوسـت سـر و بـدن مرطوب یا پوسـت سـر خشـک، توسـط شـانه تقسـیم کنید 
و اسـتفاده کنیـد. هـر بـار سـه دفعـه اسـپری نمـوده و سـپس سـطح پوسـت سـر را ماسـاژ دهیـد. آبکشـی نکنید. 
بـرای پیشـگیری چنـد بـار در هفتـه شـب ها اسـتفاده کنید. به منظـور افزایش کارایـی محصول، از ژل شستشـوی 

پیوری- ایکتیلیـوم و کـرم بـدن بادی- ایکتیلیـوم از سـری P فارماسـریز اسـتفاده نماییـد.
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R

بدون پارابـن، آلـرژن ها، رنـگ ها و 
رایحه های حساسیت زا. تاثیر گذاری 
و تحمـل باال. از نظر بالینی و پوستی 
آزمایش شده است. آلرژی زا نمی باشد.

گـروه فارماسـریز R گـروه کاملـی از محصـوالت آرایشـی درمانی موثر هسـتند که 
بـرای پوسـت مبتـال بـه روزاسـه، که مسـتعد قرمـزی، التهاب مزمـن و مانـدگار، جوش 
)پاپول و پوسـچول( اسـت، توصیه می شـوند. این محصوالت آرایشـی درمانـی نیازهای 

برطـرف  را  پوسـت  مختلـف  انـواع 
کـرده و به طـور موثر آن را تسـکین 
مقابلـه  پوسـت  التهـاب  بـا  و  داده 
می کننـد و به بهبود شـرایط پوسـت 
و ظاهــر آن کمـک می کنند. موجب 
تقـویت رگ های خـونی و کاهــش 
نفوذپذیری دیــواره مویــرگ ها و به 

حداقـل رسـاندن التهـاب، قرمـزی و واکنش پذیـری بیش از حــد پــوست می شــوند. 
خـواص ضد باکتریایـی آنهـا بـه از بیـن بـردن جوش هـا )پاپـول و پوسـچول( کمـک 
می کند. ترکیبات فعال آن با بازگرداندن تعــادل میــکرو فــلور طبیعی پوست و تقویت 

الیـه محافـظ اپیـدرم باعـث جلوگیـری از عــود مجـدد عالئم ایـن بیماری می شـود.

مراقبت های درمانی برای پـوست مبتـال به روزاســه
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کرم تسکین دهنده صورت برای
SPF 15 پوست های خشک، نرمال و حساس

لیپـو ـ روزال جیـن
ایـن کـرم سـوزش و آزردگی هـا را تسـکین می دهـد و بـا التهـاب مقابلـه می کنـد، وضعیت پوسـت و ظاهر 
آن را بهبـود می بخشـد. رگ هـای خونـی را تقویت کـرده و نفوذ پذیـری دیـواره مویرگ ها را بـرای به حداقل 
رسـاندن التهـاب پوسـت کاهـش می دهـد. خـواص ضد باکتـری آن در از بیـن بـردن جوش هـا )پاپـول و 

پوسـچول( موثـر اسـت. باعـث کاهـش التهاب مـداوم و مکرر پوسـت می شـود. 
سـد حفاظتـی پوسـت را تقویـت می کنـد و تعـادل میکـرو فلـور طبیعـی پوسـت را بـرای جلوگیـری از عـود 

مجـدد عالئـم بیمـاری بـاز می گردانـد. اسـتفاده منظـم آن مانـع از التهـاب و تـداوم آن می شـود. 
ترکیبات فعال: پیروکتون اوالمین | عصاره جلبک طالیی | دی ـ پانتنول

Multi-soothing face cream
for dry, normal and
sensitive skin SPF 15  
LIPO-ROSALGIN

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

70%
 کاهش
قرمزی

84%
 مرطوب
کننده

Active ingredients:  piroctone olamine | golden algae extract | D-panthenol

Soothing physiological
face gel wash  
PURI-ROSALGIN

Active ingredients:  allantoin | D-panthenol | mango wax

ژل شستشوی صـورت 
تسکین دهنده فیزیولوژیک 

پیـوری ـ روزال جیـن
ــش را از  ــت و آرای ــای پوس ــکی، ناخالصی ه ــا خش ــوزش ی ــاد س ــدون ایج ــر و ب ــور موث ــن ژل به ط ای
ــی  ــن ســد حفاظت ــه خطــر انداخت ــدون ب ــم آن، ب ــده بســیار مالی ــه پاک کنن ــر پای ــرد. بخاط ــن می ب بی
ــی،  ــش آزردگ ــث کاه ــد. باع ــک می کن ــت کم ــی پوس ــادل فیزیولوژیک ــظ تع ــه حف ــدرم ب ــی اپی طبیع
ــه  ــرای آن طــراوت و شــادابی ب التهــاب و قرمــزی می شــود. پوســت را مرطــوب و تغذیــه می کنــد و ب

ارمغــان مــی آورد.
ترکیبات فعال: آالنتویین| دی پانتنول | مــوم انبـــــه

•

•90%
 کاهش جوش

و پاپول

90%
 کاهش
التهاب

این محصول
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

190 ml

•

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

نحوه اسـتفاده: مقدار اندکی از ژل را روی دسـت ریخته، صورت را شسـته و سـپس آبکشـی نمایید. درمان را با اسـتفاده 
کرم مناسـبی از سـری R فارماسـریز ادامه دهید. به صورت روزانه هر صبح و شـب اسـتفاده کنید.

نحــوه اســتفاده: پوســت را بــا ژل فارماســریز R پــاک نمــوده ســپس  کــرم را اســتفاده نماییــد. بــه صــورت روزانــه اســتفاده 
شــود. پایــه فــوق العــاده ای بــرای آرایــش می باشــد.

1445

1444

روزاســــه



65

 کرم شب کاهش دهنده قرمزی
Ca2+ با ترکیب تسکین دهنده

کالـم ـ روزال جیـن
ــازی و  ــم  زدایی و بازس ــد. س ــش می  ده ــا را کاه ــر مویرگ  ه ــت و ظاه ــن پوس ــزی مزم ــرم قرم ــن ک ای
ــتی را  ــای پوس ــته و جوش  ه ــا کاس ــا و جوش  ه ــدت کورک  ه ــد، از ش ــود می  بخش ــب را بهب ــه مناس تغذی
ــاس  ــوزش و احس ــرار س ــد. از تک ــال می باش ــی باکتری ــی آنت ــرم دارای ویژگ ــن ک ــد. ای ــر می  کن کوچک  ت
ــرده و  ــی رطوبت  رســانی ک ــه خوب ــد. ب ــری می  کن ــده کاســته و از آن جلوگی ــارش در محــل آســیب دی خ

ــرد. ــن می  ب ــک را از بی ــم اســترس و خســتگی فیزیولوژی عالئ
ترکیبات فعال: اینو تتراپپتید | تریوپرولین | عصاره برگ زیتون | روغن کانوال | کالم کلسیم

Redness reducing night
cream with soothing
complex Ca2+

CALM-ROSALGIN

•

•

این محصول •
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 4 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

90%
 کاهش
قرمزی

100%
 مرطوب
کننده

Active ingredients:  InnoTetrapeptide™| thioproline | olive leaf extract | canola oil | calm-calcium™

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحوه استفاده: پوست را با ژل فارماسریز R پاک نموده سپس  کرم را روی صورت پخش نمایید. شب ها استفاده شود.
1448
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S

حفـاظت در برابـر آفتـاب
 برای بزرگساالن و کودکان.

تاثیـرگذاری و تحمـل بـاال. 

گـروه فارماسـریز S بـرای بزرگسـاالن، کـودکان و نـوزادان با پوسـت های ظریف، 
 UVA حسـاس و مشـکل دار کـه نیـاز بـه حفاظـت ویـژه ای در برابر تاثیـر منفی اشـعه
و اشـعه UVB دارنـد و بـرای پوسـت های تحریک شـده در اثـر تمـاس طوالنـی بـا 
نـور خورشـید و یـا عـوارض تاثیـر شـرایط آب و هـوا، توصیـه شـده اند. محصـوالت 

گروه فارماسـریز S شـامل ترکیب 
برابـر  در  مقـاوم  مـواد  از  ویـژه ای 
اشـعه UVA و اشـعه UVB می باشـند 
به منظـور   UV ضـد  فیلترهـای  و 
محافظت موثر از پوسـت با مکانیسـم 
حفاظـت دوگانه جـذب و انعکاس نور 

خورشـید، عمـل می کننـد.
گـروه  درمانـی  آرایشـی  محصـوالت 

فارماسـریز S بـرای پوسـت های تحـت درمـان یـا دوره نقاهـت بعـد از جراحـی 
می شـوند. توصیـه  زیبایـی  سـالن های  در  زیبایـی  مراقبت هـای  یـا  زیبایـی 

بالینی و پوستی آزمایش شده است. آلرژی زا نمی باشد. مقاوم در  از نظر 
برابر آب. بدون رنگ و رایحه.

 حفـاظت موثـردر بـرابـر آفـتـاب
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•

•
تغذیه کننده

مرطوب
 کننده

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 3 هفته 
استفاده، 
آزمایش و 
تائید شده 
است.

50 ml

•

کرم صورت 
هیدرو لیپید و محافظ  

SPF 50+ ضد آفتـاب
ــه کک  ــال ب ــر ابت ــی آورد و خط ــل م ــه عم ــاب ب ــدید آفت ــور ش ــی از ن ــیار باالی ــن محصــول حفاظــت بس ای
ــای  ــع از واکنش ه ــد. مان ــش می ده ــاب را کاه ــی از آفت ــگ ناش ــر رن ــتی و تغیی ــای پوس ــک و لک ه و م
پیــری پوســت و حساســیت بــه آفتــاب شــده و خطــر ابتــال بــه ســوزش و قرمــزی را بــه حداقــل می رســاند. 
آرام کننــده و تغذیه کننــده اپیــدرم اســت و مانــع از خشــکی بیــش از حــد آن می شــود. ایــن محصــول بــرای 
مراقبــت از پوســت کــودکان و نــوزادان بزرگتــر از 6 مــاه بی خطــر اســت. ایــن محصــول موفــق بــه کســب 

گواهینامــه ZF-K-II/II از طــرف موسســه مــادر و کــودک شــده اســت.
ترکیبات فعال: درخت شی باتر  | تیتانیوم دی اکساید

Hydro-lipid and
protective face cream   
SUN PROTECT SPF 50+

Active ingredients: Shea butter | titanium dioxide

از نظر بالینی آزمایش شده است.

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

1491

Sun protection cream for the face and body
for babies and children SPF 50+ 

•

•
تغذیه کننده

مرطوب
 کننده

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده، 
آزمایش و 
تائید شده 
است.

125 ml

•

Active ingredients: passion flower | folic acid | golden algae

کرم ضد آفتاب برای حفاظت از صورت و بـدن
SPF 50+ نـوزادان و کـودکـان 

ایـن کـرم پوسـت صـورت و بـدن کـودکان و نـوزادان بیـش از 6 مـاه را در برابر نور شـدید خورشـید 
بـه خوبـی محافظـت می کنـد. ناراحتـی را تسـکین می دهـد و بـا تاثیر عوامـل آسیب رسـان محیطی 
مقابلـه می کنـد. سـلول های پوسـت را در برابـر آسـیب های ناشـی از اشـعه UV محافظـت می کنـد. 
پوسـت را مرطـوب کـرده و مانـع از خشـکی بیـش از حـد و از دسـت دادن آب میـان بافتـی اپیـدرم 
می شـود. ایـن کـرم در برابـر آب مقـاوم اسـت و به سـرعت جذب می شـود. اثـر چربی یا چسـبندگی 
روی پوسـت بـه جـای نمی گـذارد. ایـن محصول موفق بـه کسـب گواهینامـه ZF-K-26/lI  از طرف 

موسسـه مادر و کودک شـده اسـت.
ترکیبات فعال: گـل سـاعتی| اسیـد فولیـک | جـلبـک طـالیی

از نظر بالینی آزمایش شده است.

1496

ان
برای بزرگساالن و کودک

نحوه استفاده: الیه اي از کرم را حدودا 20-30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استعمال کنید. 
هر دو ساعت و بعد از هر استحمام یا شنا تکرار شود.

نحوه استفاده: الیه اي از کرم را حدودا 20-30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استعمال کنید. 
هر دو ساعت و بعد از هر استحمام یا شنا تکرار شود.

حفـاظت در برابـر آفتـاب
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•

•93%
 پوست نرم و

صاف تر

96%
 مرطوب
کننده

این محصول 
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 3  هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

200 ml

•

روغن خشک محافظت کننده 
برای پوست های خیس و خشک   

سـان پـروتکت
ایــن ضدآفتــاب موثــر بــه شــکل روغــن مغــذی، جایگزینــی بــرای کرم هــای معمــول می باشــد. 
ــس  ــدون ح ــمی ب ــذی و ابریش ــه ای مغ ــت الی ــر روی پوس ــوده و ب ــان ب ــیار آس ــرد آن بس کارب
چســبناکی باقــی می گــذارد. روغــن حــاوی فیلترهــای UVA و UVB می باشــد کــه نــور 
خورشــید را جــذب می کننــد. ایــن محصــول بهتریــن محافــظ در برابــر اشــعه های شــدید 
ــرده و  ــن ک ــت را تامی ــت پوس ــن رطوب ــن روغ ــد. ای ــر می باش ــی مض ــل خارج ــید و عوام خورش
ــا  ــت پوســت را احی ــد. نرمــی و لطاف ــری می کن ــری پوســت جلوگی ــش از حــد و پی از خشــکی بی

می کنــد.
UVB و UVA  فیلترهای نوری پایدار | E ترکیبات فعال: ویتامین

protective dry oil SPF 50+ 
for wet and dry skin 
SUN PROTECT

Active ingredients: vitamin E | photo-stable UVA/UVB filters

از نظر بالینی آزمایش شده است.

14901

نحوه استفاده: 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استعمال شود. هر دو ساعت و بعد از هر استحمام، 
شنا، ورزش هاي فیزیکي و بعد از هر بار استفاده از حوله تکرار شود. درجه حفاظت ضد UV، 98% مي باشد.

NEW

Sun Protection



مستعد به آکنـه
پوست چرب

OILY ACNE SKIN
T-zone
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T

این محصوالت به طور موثر آکنـه را
 کنترل می کنند و تمایل و استعداد پوست

را جهت ابتـال به جوش های جدید و 
ضایعات التهابی کاهـش می دهند.

گروه فارماسـریز T مراقبت کامل و جامعی از پوست های مبتال به آکنه به عمل 
از پوست که  مناطقی  در  التهابی جدی است که  پوستی  آکنه یک عارضه  می آورند. 
ترشح سبوم )چربی( زیاد می باشد ظاهر می شود. آکنه با واکنش های التهابی بصورت  
از  زخم  اثر  است  ممکن  که  است  چرک  از  پر  کیست  یا  پوسچول  پاپول،  کومدون، 

می شود.  ظاهر  بگذارد،  جای  به  خود 
گروه  درمانی  آرایشی  محصوالت 
ترکیبات  حاوی   T فارماسـریز 
فعالی هستند که عملکرد غدد سباسه 
و  برمی گردانند  طبیعی  حالت  به  را 
برای  باکتریایی  ضد  خواص  دارای 
رساندن  حداقل  به  و  جلوگیری 

را کاهش  کنترل می کنند. کومدون  را  پوست  این محصوالت چربی  آکنه می باشند. 
می دهند و ظاهر باز منافذ پوست را به حداقل می رسانند. این گروه شامل محصوالت 
پوست  روی  از  را  اپیدرم  مرده  سلول های  که  هستند  ماندلیک  اسید  با  شده  فرموله 

بر می دارند، آکنه را از بین برده و از ایجاد آن جلوگیری می کند.
تاثیرگـذاری و تحمـل بـاال. از نظـر بالینـی و پوسـتی آزمایش شده اسـت. 

نمی باشد. آلـــرژی زا 

 محصوالت مراقبتی برای پوست های مستعد آکنـه
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ANTIBACTERIAL  
GEL WASH 
for the face  

 PURI-SEBOGEL 
200 ml

CREAM WITH 
RETINOL

for adult age acne  
pureRETINOL 0.3 

40 ml

SOOTHING  
FACE CREAM SPF 15 

for day care  
OCTOPIROX® 

30 ml

DEEPLY  
CLEANSING FOAM 
for the face  
PURI-SEBOSTATIC 
150 ml

NORMALIZING 
TONER  
for the face  
PURI-SEBOTONIQUE 
200 ml

CLEANSING  
BACTERIOSTATIC LOTION 

for face, décolletage and back 
SEBO-ALMOND-CLARIS 

190 ml

MICELLAR  
SOLUTION 

for delicate cleansing 
and make-up removal  

SEBO-MICELLAR 
200 ml

ANTIBACTERIAL  
CLEANSING GEL 
for the body  
BODY-SEBOSTATIC 
225 ml

TT

NEW

NEW

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

مراقبت های پاک کننده 
برای صـورت و بـدن

مراقبت های
ویــژه

فوم پاک کننده عمقی
برای صورت
پیوری ـ سبواستاتیک

تونر متعادل کننده
برای صورت
پیوری ـ سبوتونیک

محلول آنتی باکتریال میسالر
برای پاکسازی و پاک کردن 

آرایش صورت و چشم
سبـو ـ میـسالر

لوسیون پاک کننده آنتی باکتریال
برای صورت، دکلته و پشت

ـ کالریس ـ  آلموند  سبـو 

کرم تسکین دهنده صورت
SPF 15

برای مراقبت روزانه
اُکتـوپیـروکس

ژل شستشوی آنتی باکتریال
برای صورت

پیـوری ـ سبـوژل

کرم حاوی رتینول
مناسب آکنه بزرگساالن

پیـور رتیـنول 0.3

ژل شستشوی ضدباکتری
برای بـدن
بادی ـ سبواستاتیک

1418

1421

1420

1425

1424

14006

1417

14003             

14007

محلول تنظیم کننده چربی
منافذ پوست

مت پرو ـ کنتـرل 
SEBO-NORMALIZING

PREPARATION AGAINST
GLOVING SKIN pores

MATT PRO-CONTROL
30 ml
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PEELING CREAM  
WITH 5% MANDELIC ACID 
1st stage face exfoliation 
for night care  
SEBO-ALMOND PEEL 5% 
50 ml

PEELING CREAM  
WITH 10% MANDELIC ACID 
2nd stage face exfoliation  
for night care  
SEBO-ALMOND PEEL 10% 
50 ml

ANTI-SHINE  
FACE CREAM 

for the face for day care  
SEBOSTATIC MATT 

50 ml

MOISTURIZING AND SOOTHING 
FACE CREAM SPF 30 

for use during and after  
anti-acne treatments 

SEBO-MOISTATIC 
50 ml

NORMALIZING MATTIFYING  
ANTI-ACNE CREAM SPF 20 

for the face for day care  
SEBOSTATIC DAY 

50 ml

T

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

مراقبت های
صـورت

کرم شب الیـه بردار
با 5% ماندلیک اسید

سبـو ـ آلموند پیل %5 
ژل کرم مات کننده قوی صورت

برای مراقبت روزانه
سبـواستاتیک مـات

کرم ضد جوش )آکنه(
SPF 20 و تنظیم کننده چربی

برای صورت و مراقبت روزانه
سبـواستاتیک دی

کرم مرطوب کننده و 
SPF 30 تسکین دهنده صورت

برای استفاده طی دوره معالجه آکنه و پس از آن
سبـو ـ مویستاتیک

کرم شب الیـه بردار
با10% ماندلیک اسید

سبـو ـ آلموند پیل %10 

مراقبت روزمراقبت شـب

SPOT TREATMENT GEL
with 2% H2O2  
MEDI ACNE-POINTGEL 
10 ml

NEW
ژل درمان موضعی
برای التهابات آکنه
مدی  آکنه ـ پوینت ژل

مراقبت ویـژه

14001 14002

1428

1427

1426

1422

1429

ANTI-ACNE CREAM 
with 1% H2O2  
MEDI ACNE-CREAM 
30 ml

NEW
کرم ضدآکنه با عملکرد باال
برای التهابات آکنه
مدی  آکنه ـ کرم
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•

•

این محصول
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
به طور مستقیم 
تایید شده 
است.

200 ml

•

57%
 افزایش
 رطوبت

61%
 صاف شدن

تونر متعادل کننده صورت پوست
پیـوری ـ سبـوتونیک 

ایـن تونـر باقیمانـده ناخالصی هـا و آلودگی هـا و آرایـش را از روی پوسـت تمیـز می کنـد و خاصیت ضد باکتـری دارد. 
عصـاره تمر هنـدی بـا مالیمت سـلول های مـرده اپیـدرم را برمی دارد و از شـیوع و پیشـرفت آکنه جلوگیـری می کند. 

عصـاره بابـا آدم و روی ترشـح چربـی را تنظیـم و منافذ را تنـگ می کنند.
 PCA ترکیبات فعال: عصاره تمبر هندی | عصاره باباآدم | زینک

Normalizing toner for the face 
PURI-SEBOTONIQUE

Active ingredients:
rind extract | burdock extract | zinc PCA

نحـوه اسـتفاده: پوسـت را بـا یکـی از محصـوالت الین T فارماسـریز پاک کنید. سـپس یک پد پنبه ای را به تونر آغشـته نمـوده و به آرامی 
روی پوسـت صورت بمالید. و سـپس کرم مناسـبی از الین T فارماسـریز اسـتفاده کنید. هر صبح و شـب اسـتفاده کنید.

1421

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

Antibacterial micellar solution 
cleanses and removes make-up 
from the face and eyes  
SEBO-MICELLAR

•

•

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 2 هفته 
استفاده، 
آزمایش و 
تائید شده 
است.

200 ml

•

77%
تنظیم چربی 

(سبوم ) 

97%
 پاک کننده

موثـر

محلول آنتی باکتریال میسالر
برای پاکسازی و پاک کردن آرایش 

صـورت و چشـم 
سبـو ـ میـسالر 

بطور موثر ناخالصی ها، آرایش و چربی اضافی را از روی پوست پاک می کند. ترکیبات فعال محصول ترشح چربی را 
در پوست های سبورئیک متعادل می نماید، ترشح چربی کاهش یافته و باالنس باکتریایی در پوست های مستعد به 
آکنه به حد مطلوب می رساند. منافذ باز را تنگ و ظاهر آنها را بهبود می بخشد. سوزش و قرمزی را کاهش می دهد. 

احساس خشکی و کشیدگی در پوست ایجاد نمی کند.
ترکیبات فعال: عصاره بابا آدم | تنگ کننده منافذ | زینک PCA | ماندلیک اسید

Active ingredients: mandelic acid | burdock extract Pore-Diminish | zinc PCA
 T نحوه استفاده: یک پد پنبه ای را به محلول آغشته کرده و به آرامی صورت و چشم را پاک کنید. و سپس کرم مناسبی از الین

فارماسریز استفاده کنید. به صورت روزانه هر صبح و شب استفاده کنید. 
1425

Deeply cleansing foam 
for face cleansing  
PURI-SEBOSTATIC

•

•

این محصول
طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 3 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

150 ml

•

46%
 کاهش

کمدون ها

65%
تنظیم چربی 

(سبوم ) 
فوم پاک کننده عمقی صورت
پیـوری ـ سبـواستاتیـک 

این فوم بطور موثر ناخالصی ها و آرایش را پاک می کند. اسید میوه طبیعی موجود در عصاره تمرهندی، با خاصیت 
الیه برداری بسیار عالی، سلول های مرده سطح پوست را ازبین می برد، و تعادل رطوبتی پوست را باز می گرداند. همچنین 

عصاره بابا آدم و روی ترشح چربی را کاهش و آن را تنظیم می کنند. این محصول تحمل پذیری بسیار خوبی دارد.
 PCA ترکیبات فعال: عصاره تمبر هندی | عصاره باباآدم | زینک

Active ingredients: burdock extract |Tamarind extract | zinc PCA

نحوه استفاده: مقدار اندکی از فوم را روی دست ریخته و صورت خود را شسته و 
آبکشی کنید. و سپس تونر و کرم مناسبی از الین T فارماسریز استفاده کنید. به 
1418صورت روزانه هر صبح و شب استفاده کنید.

پوست چرب مستعد به آکنه
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ــته و ســپس  ــز دور چشــم ها شس ــه ج ــی ب ــا حــرکات دوران ــد. صــورت را ب ــس بمالی ــت خی ــو را روی پوس ــتفاده: ژل شستش ــوه اس نح
ــر و کــرم مناســبی از الیــن T فارماســریز اســتفاده کنیــد. هــر صبــح و شــب اســتفاده کنیــد. آبکشــی کنیــد. و ســپس تون

Antibacterial gel wash T for the face  
PURI-SEBOGEL

•

•

این محصول 
را تیمی از 
پزشکان بالینی 
پس از 3 
ماه استفاده 
از محصول 
آزمایش 
کرده اند.

200 ml

•

90%
کنترل

درخشندگی

97%
 تمیز کنندگی

کامل

ژل شستشوی 
آنتی باکتـریال صورت
پیـوری ـ سبـو ژل 

این ژل شستشو بطور موثر ناخالصی ها و چربی اضافی را بدون ایجاد التهاب و خشکی از پوست پاکسازی و منافذ را 
تنگ می کند. بخاطر خاصیت آنتی باکتریالی، پوست های مستعد به آکنه را پاکسازی و باالنس طبیعی باکتریایی را به 
آنها باز می گرداند. با الیه برداری مالیم، سلول های مرده اپیدرم را برداشته و جوش ها را کاهش می دهد. تحمل پذیری 

بسیار باالیی این محصول دارد و فاقد مواد صابونی می باشد.
 :Active ingredientsترکیبات فعال: اسید سالسیلیک | اسید ماندلیک | موم انبه

salicylic acid | mandelic acid | mango wax

از نظر بالینی آزمایش شده است.

اثربخشی و تحمل باال

1424

•

•

•

اثرات این 
محصول در 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 2 هفته 
استفاده تایید 
شده است.

•

88%
 مات کنندگی

ماندگار

90%
کاهش ظاهر 
منافذ پوست 

95%
کاهش براقی 

پوست 

محلول تنظیم کننده چربی منافذ پوست
مت پرو ـ کنتـرل 

ایـن محصـول بـه افرادی که مشـکالت پوسـت چـرب، براقی بیش از حد پوسـت، سـبوره و منافذ باز مشـهود دارند توصیه 
می شـود. برای جوش های سرسـیاه، پوسـچول و پاپول دوره ای )که ناشـی از تغییرات هورمونی، اسـترس و عوامل خارجی 
می باشـد( مناسـب اسـت. این محصول با فرمول بسـیار سـبک خود بدون اینکه پوسـت را خشـک کند آن را سـریعاً مات 
می نمایـد. ترکیـب ایمونو-پربیوتیـک موجـود در ایـن محصـول باعث تنظیم فلور میکروبی پوسـت شـده و رونـد کراتینیزه 
شـدن آن را متعـادل می کنـد. ترکیـب Pore-refiner )پاک کننـده منافـذ( سـاختار کالژن اپیـدرم را تقویت نمـوده، و به 
خوبـی دیواره هـای منافذ را منقبض نمـوده و تعداد منافذ باز را کاهـش می دهد. ترکیـب Calm-interleukine التهابات 

را تسـکین بخشـیده، از حساسـیت پوسـتی کاسـته و الیه محافظتی آن را تقویت می نماید.
این محصول آثار آکنه را کم و سـاختار پوسـت را لطیف نموده و مانع مسـدود شـدن منافذ پوسـت شـده، و حس کشـیدگی 

در پوسـت ایجـاد نمی کند. پایه بسـیار مناسـبی برای آرایش بـوده و پوسـت را مات می کند.
ترکیبات فعال: ترکیب پاک کننده منافذ Pore-refiner  | اینترلوکین کالم |  ترکیب ایمونو-پربیوتیک

Active ingredients: Pore-Refiner Complex |Calm-Interleukine | Immuno-Prebiotic formula

نحوه استفاده: هر روز پوست را با محصوالت فارماسریز T تمیز نموده و سپس محلول را روی صورت به جز دور چشم استفاده نمایید.

14003 | 30 ml

SEBO-NORMALIZING 
PREPARATION AGAINST 
GLOVING SKIN pores
MATT PRO-CONTROL

NEW

T-zone Oily Acne Skin



76

*  Results obtained in only 1 minute. Tests on pathogenic bacteria strains responsible for skin inflammation and acne breakouts which confirmed  
the product’s bacteriostatic properties were conducted at Dr Irena Eris Cosmetic Laboratories and at an Independent Research Institute.

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

بـرای جلوگیـری از پیدایش و شـیوع 
تکثیـر  موثـر،  و  کامـل  بطـور  آکنـه، 

می بـرد. بیـن  از  را  باکتری هـا* 

نتایج بدست آمده بر روی باکتری های 
عامـل آکنـه و التهـاب پوست توسط 

آزمایشات تایید شده است.

بعد از یک دقیقه

باکتری های عامل التهاب

باکتری های عامل شیوع آکنـه

قـبــــل

صـورت

پـشت

دُکلتـه

روزانه دو بار مصرف شود.
صبح و شب بر روی پوست تمیز
روی نواحی آکنه استفاده شود.

ادامـه مراقبت
با تونر و کرم از گروه T محصوالت 

فارماسریز استفاده شود.

پوست چرب مستعد به آکنه
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CLEANSING  
BACTERIOSTATIC LOTION 
for face, décolletage and back 
SEBO-ALMOND-CLARIS 
PREVENTS THE SPREAD  
OF ACNE BREAKOUTS

Active ingredients:

  MANDELIC ACID 
  LEMON EXTRACT 
  FRUIT-PEEL

NEW

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

لوسیون 
آنتی باکتریال پاک کننده

برای صورت، دکلته و پشت
ـ کالریس سبو ـ آلموند 

جلوگیری از شیوع و پیشرفت آکنه 

علل پاکسازی پوست مستعد به آکنه:
• پیشرفت جوش ها 

• درخشندگی پوست 
• زمینه بجا ماندن جای جوش ها 

• زمینه بجا ماندن لک های ناشی از آکنه 

عمـلکـرد:
• این لوسیون اثر آنتی باکتریال قوی دارد که رشد و تکثیر باکتری ها را از بین می برد

  و از بوجود آمدن جوش ها جلوگیری می کند. 
• از پخش شدن و گسترش آکنه جلوگیری می کند.

• عمیقا پوست را پاکسازی و ترشح سبوم را متعادل می سازد. 

• اسید ماندلیک سلول های مرده اپیدرم را از بین می برد، منافذ باز تنگ تر می شوند.
• پوست را روشن و رنگ آن را یکدست و شفاف می کند.

• نوسازی و بازسازی طبیعی را تقویت می نماید.
• موجب خشکی پوست نمی شود.

بطور استثنایی بی ضرر می باشند 
باعث خشکی در پوست نمی شود 

فاقد: الکل، پارابن ها، آلرژن ها، مواد صابونی 
رنگ و رایحه های آلـرژی زا

تاثیرگذاری و تحمل باال بوسیله 
متخصصین پوست برروی پوست های 
مستعد به آکنه آزمایش شده و تایید 

شده است.

ترکیبات فعال:
  ماندلیک اسید

  عصاره لیمـو
ــه آکنــه   الیه بردار میوه ای ــه محلــول آغشــته نمــوده و قســمت های پوســت کــه ب نحــوه اســتفاده: یــک پــد پنبــه ای را ب

ــد. و  ــتفاده کنی ــز اس ــت تمی ــر روی پوس ــب) ب ــح و ش ــار در روز (صب ــویید. دوب ــتند را بش ــال هس مبت
ــد. ــن T فارماســریز مصــرف کنی ــر و کرمــی مناســب از الی ســپس تون

14006 | 190 ml

T-zone Oily Acne Skin
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Soothing face cream SPF 15 
OCTOPIROX®

Intense face mattifying 
cream-gel 
SEBOSTATIC MATT 

•

•

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 3 هفته 
استفاده، 
آزمایش و 
تائید شده 
است.

30 ml

•

 تسکین
 دهنده
پوست

 افزایش
 رطوبت
 پوست

Active ingredients: Octopirox® | UVA and UVB filters

SPF 15 کرم تسکین دهنده صورت
اُکتـوپیـروکـس

ژل ـ کـرم
 مات کننده قـوی صورت
سبـواستـاتیک مـات

ــه پوســته ریزی  ــال ب ــرای تســکین پوســت ســبورئیک مســتعد ابت ــی را ب ــت و چرب ــن کــرم تخصصــی، رطوب ای
ــد  ــادل می کن ــدرم را متع ــته ریزی اپی ــد پوس ــد. رون ــاز می گردان ــه آن ب ــزی ب ــاب و قرم ــد و الته ــش از ح بی
ــه  ــت ک ــس®  اس ــاوی  اکتوپیروک ــول ح ــن محص ــود. ای ــی ش ــار ناراحت ــر دچ ــت کمت ــود پوس ــث می ش و باع
ــت  ــبورئیک )درماتی ــای س ــانه های بیماری ه ــاد نش ــازد و از ایج ــادل می س ــت را متع ــی پوس ــور طبیع میکروفل
ســبورئیک( جلوگیــری می کنــد. بــه پوســت، ظاهــری ســالم و شــاداب می بخشــد و از آن در برابــر اثــرات منفــی 

ــد. ــت می کن ــعه UVA و UVB محافظ اش

ـ کــرم ســبک بــرای کنتــرل ترشــح بیــش از انــدازه غــدد چربــی و ایجــاد تاثیــر مات کنندگــی فــوری  ایــن ژل 
ــا از بیــن بــردن جوش هــا )ماننــد: کومدون هــا، پاپــول  و طوالنــی مــدت طراحــی شده اســت. ایــن محصــول ب
ــب  ــد. ترکی ــری می کن ــا جلوگی ــر روی پوســت را کاهــش داده و از بازگشــت آنه ــه ب و پوســچول( ایجــاد آکن
منحصــر به فــرد کاهش دهنــده منافــذ و فرمــول آب رســان ایــن کــرم بــه طبیعی ســازی میــزان ترشــح ســبوم 
ــدن  ــدود ش ــت، از مس ــی پوس ــش و راحت ــن آرام ــت و تضمی ــردن رطوب ــن ک ــا جایگزی ــد و ب ــک می کن کم

ــی دارد.  ــز نگه م ــا را تمی ــرده و آنه ــری ک ــت جلوگی ــای پوس روزنه ه
ــرم و کشســان شــدن پوســت می شــوند. از مســدود شــدن روزنه هــای  ــرم باعــث ن ــن ک ــال ای ــات  فع ترکیب
پوســت جلوگیــری کــرده و اجــازه نمی دهــد بــر روی پوســت خشــکی و کشــیدگی احســاس شــود. بــه ســرعت 

جــذب شــده و پایــه آرایــش بســیار خوبــی اســت و باعــث دوام آرایــش می شــود .

UVB و UVA ترکیبات فعال: اکتوپیروکس® | فیلتر اشعه

E (ترکیب منحصر به فرد تنگ کننده منافذ) | گلوکام® | مواد آبرسان | ویتامین Pore-Diminish :ترکیبات فعال
Active ingredients: Pore-Diminish | Glucam® | Hydructor | vitamin E

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

•

•

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس از 
4 هفته پس 
از تولیدمورد 
آزمایش قرار  
گرفته است.

50 ml

•

100%
 جــذب
 ســریـع

90%
جلوگیری از

انسداد منافذ 

ــم ها  ــز دور چش ــورت بج ــت ص ــریز، روی پوس ــری T فارماس ــوالت س ــا محص ــت ب ــردن پوس ــاک ک ــد از پ ــرم را بع ــتفاده: ک ــوه اس نح
ــه اســتفاده شــود. ــه صــورت روزان ــد. ب بمالی

نحوه استفاده: امولسیون را بعد از پاکسازی پوست با محصوالت فارماسریز T برروی پوست صورت به جز دور چشم ها بزنید. به 
صورت روزانه هر صبح و شب از آن استفاده کنید.

1417

1429
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کرم ضد جوش )آکنه( و تنظیم کننده 
SPF 20  چربی صورت

تنگ کننده منافذ پوست
سبـواستـاتیک دی

کرم مرطوب کننده و تسکین دهنده 
SPF 30 صـورت

برای استفاده طی دوره معالجه آکنـه
و پـس از آن 

سبـوـ مویستـاتیک

 UVB این کرم برای کاهش اثرات آکنه و تنگ کننده منافذ پوست طراحی شده و همچنین از تاثیر اشعه های مخرب
را تمیز  آنها  را کوچکتر می کند و  آنها  را کاهش داده و نمای  اندازه منافذ  و UVA در طی روز جلوگیری می کند. 
نگه می دارد. مواد ضد آکنه پیشرفته موجود در آن با متعادل ساختن ترشح غدد سباسه، ترشح بیش از اندازه سبوم را 
کاهش، و جوش ها را از بین می برند. این کرم پوست را به خوبی مرطوب کرده و تعادل چربی/ رطوبت متناسبی را برای 
پوست به ارمغان می آورد. پوست را لطیف و بازسازی می کند. اثر مات کنندگی که دارد زمان زیادی بر روی پوست 

باقی می ماند. به راحتی جذب می شود، منافذ پوست را نمی بندد و از خشکی و کشیدگی پوست جلوگیری می کند.  

این کرم، پوستی را که در طول درمان آکنه آب خود را از دست داده به خوبی مرطوب و تعادل رطوبت پوست را برای 
مدت طوالنی حفظ می کند. بخاطر تاثیر پیچیده مولکول های هیدروسکوپی و هیدراکتور موجود در آن، این کرم در 
اپیدرم حفظ می نماید. عوامل ضد باکتری موجود در  الیه های عمیق پوست نفوذ و رطوبت را به مدت طوالنی در 
آن روند الیه برداری اپیدرمی را متعادل و از ایجاد آکنه های جدید جلوگیری می کند. این کرم همچنین حاوی فیلتر 
ضد آفتاب با SPF 30 می باشد که خطر سوزش و ایجاد لک )هایپر پیگمنتیشن( مرتبط با واکنش های فتوتوکسیک و 

فتوآلرژیک پوست را به حداقل می رساند. 

ترکیبات فعال: Pore-Diminish (ترکیب منحصر به فرد تنگ کننده منافذ) | اسید سیتریک و اسید تارتاریک |پیروکتون اوالمین

ترکیبات فعال: هیدراکتور (ترکیب انحصاری آب رسان) | ترکیب پروبیوتیک | آالنتیون | عصاره بید سفید | عصاره مریم گلی 

Anti-acne normalizing 
face cream SPF 20  
REFINING SKIN PORES  
SEBOSTATIC DAY

Moisturizing and soothing
face cream SPF 30
for use during and after
anti-acne treatments 
SEBO-MOISTATIC

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•

•

•

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس از 
3 هفته پس 
از تولیدمورد 
آزمایش قرار  
گرفته است.

50 ml

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس از 
4 هفته پس 
از تولیدمورد 
آزمایش قرار 
گرفته است.

50 ml

•

•

67%
 تسکین و

 ضد قرمزی

100%
 نرم و لطیف

  کننده

96%
رطوبت رسان 
قوی وبادوام

100%
مرطوب 
کننده 

Active ingredients: Pore-Diminish | citric and tartaric acids | piroctone olamine

Active ingredients: Hydructor | prebiotic complex | allantion | white willow extract | sage extract

نحوه استفاده: کرم را بعد از پاکسازی پوست با محصوالت فارماسریز T برروی پوست به جز دور چشم ها بزنید. هر روز صبح از آن 
استفاده کنید. پایه بسیار خوبی برای آرایش می باشد.

نحوه استفاده: کرم را بعد از پاکسازی پوست با محصوالت فارماسریز T برروی پوست به جز دور چشم ها بزنید. هر روز صبح از آن 
استفاده کنید. پایه بسیار خوبی برای آرایش می باشد.

1426

1422
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بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.80

•

•

•

•

•

•

اثربخشی 
این محصول 
بر پوست 
بزرگساالن 
دارای آکنه تایید 
شده است.
تحقیقات 
in vivo در 
موسسه مستقل 
تحقیقات بعد 
از 4 هفته 
استفاده تایید 
شده است.

ml 40

این محصول
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
به طور مستقیم 
تایید شده 
است.

225 ml

•

•

75%
 کاهش ظاهر

چروک ها

25%
 کاهش طول

چروک

20%
 کاهش عمق

چروک

52%
 رطوبت
بیشتر

60%
 کاهش عیوب

پوست

65%
پوست
تمیزتر

کرم حاوی رتینول
مناسب آکنه بزرگساالن   

پیـور رتیـنول 0.3

ژل ضد باکتری شستشوی بدن   
بادی ـ سبـواستـاتیک

این محصول مخصوص شب بوده و با اثر ضدآکنه و ضدچروک موثر برای پوست های چرب و مختلط مستعد به آکنه، 
جوش سرسیاه و سبوره شدید مناسب می باشد. همچنین این کرم کنسانتره قوی و خالص 0.3 درصد رتینول، اثر ضدآکنه 
و ضدچروک داشته و در دوره تغییرات هورمونی عملکرد پوست را حفظ می کند. رتینول به فرم میکروسفریک سرامید 
باعث ماندگاری این ترکیب و مانع از اکسید شدن آن شده و به طور موثر تغییرات هورمونی که موجب افزایش آکنه 
)پاپول، پوسچول، جوش( می شوند را از بین برده و از تکرار آن جلوگیری می کند. رتینول هوموتاز )عملکرد فیزیولوژیک( 
پوست را حفظ کرده و تولید بیش از حد سبوم را کاهش داده و منافذ باز را منقبض و از تعداد آنها کم می کند.  این 
ترکیب اثر ضدچروک بسیار قوی داشته و ساختار اتصال الیاف بین اپیدرم و درم را تقویت و عمق و تعداد و حجم چروک 
و شیارها را کم می کند. استفاده منظم از کرم باعث کشسانی خوب و نرمی چشمگیر بافت پوست می شود. برای متعادل 
کردن آرامش پوست، این محصول حاوی ترکیبات مرطوب کننده و مغذی )عصاره زنبق، شی باتر، موم زیتون، روغن 

کتان( و 4 درصد اسکوالین بایومیمتیک بوده که الیه چربی اپیدرم را تقویت می کند.

ــه دارد.  ــی و ضد آکن ــر آنتی باکتریای ــه اث ــد ک ــدن می باش ــت ب ــی پوس ــده تخصص ــول پاک کنن ــن محص ای
جوش هــا و آثــار بجــا مانــده از آنهــا را بــا الیه بــرداری ســطح پوســت کاهــش می دهــد. بطــور موثــر کلیــه 
ــت  ــد. خاصی ــش می ده ــتی را کاه ــر پوس ــیاه و زی ــای سر س ــاک و جوش ه ــا را پ ــا و ناخالصی ه آلودگی ه

ــد. ــاز می گردان ــت ب ــه پوس ــالمت را ب ــش و س ــول آرام ــن محص ــی ای ــی و مرطوب کنندگ تغذیه کنندگ

ترکیبات فعال: رتینول 0.3 درصد | شی باتر | موم روغن | اسکوالین بایومیمتیک | روغن کتان

ترکیبات فعال: عصاره تمر هندی | روغن درخت چای | گلوکونات روی | موم انبه | سالیسیلیک اسید

CREAM WITH RETINOL 
for adult age acne
pureRETINOL 0.3

Antibacterial
body gel wash  
BODY-SEBOSTATIC

Active ingredients: retinol 0.3% | shea butter | oil wax | biomimetic squalane| cotton oil

Active ingredients: tamarind extract | tea tree oil | zinc gluconate | mango wax| salicylic acid  

نحوه استفاده: کرم را هر شب روی پوست تمیز صورت، گردن و خط گردن استفاده کنید. دور چشم و لب استفاده نشود.
 SPF30 ممکن است پوست در حین مصرف محصول پوسته پوسته و کمی قرمز شود که طبیعی می باشد. در طول روز حتماً از ضدآفتاب حاوی

و بیشتر استفاده شود. مصرف این محصول برای زنان باردار و بیمارانی که رتینوئید خوراکی مصرف می کنند، توصیه نمی شود.

نحــوه اســتفاده: بــرای پاک ســازی روزانــه بــدن اســتفاده کنیــد. مقــدار اندکــی ژل را بــر روی پوســت مرطــوب بــدن ریختــه و بــه 
آرامــی پخــش کنیــد تــا کــف کنــد، ســپس آبکشــی کنیــد.
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Anti-acne cream with 
comprehensive action on 
microflammatory lesions
MEDI ACNE-CREAM

Spot treatment gel for local
microinflammatory lesions
MEDI ACNE-POINTGEL

 کرم ضدآکنه عملکرد باال
برای التهابات آکنه

ـ کـرم مـدی   آکنـه 

ژل درمان موضعی
 برای التهابات آکنه

ـ پوینت ژل مـدی   آکنـه 

ایــن محصــول بــرروی آکنــه تاثیــر مولکولــی فــوری دارد. باکتــری مولــد آکنــه را بــه خوبــی حــذف کــرده و از 
تکثیــر آن هــا جلوگیــری می کنــد. بــه منافــذ غــدد چربــی عمیقــًا نقــوذ کــرده، و تعــداد پورفیرین هــا، کــه توســط 
باکتــری غیرهــوازی )عامــل آکنــه( تولیــد می شــود را کاهــش می دهــد. ایــن کــرم از شــدت آســیب های آکنــه 
ــد.  ــری می کن ــوار جلوگی ــت ناهم ــاک، و باف ــتی دردن ــچول های زیرپوس ــک، پوس ــته و از ل ــت کاس روی پوس

ــد. ــکین می بخش ــزی را تس قرم

ایــن محصــول بــرروی آکنــه تاثیــر مولکولــی فــوری دارد. آســیب های آکنــه را از بیــن بــرده، انــدازه آن را کــم 
ــده  ــر تســکین دهن ــد. اث ــری می کن ــای زشــت جلوگی ــد. از گســترش لکه ه ــر می کن ــا را کوچک ت ــرده و آن ه ک

و آرام بخــش داشــته و قرمــزی را کاهــش و بازســازی پوســت را افزایــش می دهــد.

ترکیبات فعال: H2O2 1% | اسید فیتیک | گلیسیرین

 D-اسید سالیتیک | پانتنول | H2O2 2% :ترکیبات فعال

•

•

•

•

بررسی
 بالینی وضعیت 
پوست توسط 
متخصص 
پوست بعد 
از 7 روز 
از استفاده 
محصول

30 ml

بررسی
 بالینی وضعیت 
پوست توسط 
متخصص 
پوست بعد 
از 7 روز 
از استفاده 
محصول

10 ml

•

•

63%
 کاهش اکنه

و کمدون

40%
 کاهـش

ضایعات آکنه

22%
کاهش 
ناهمواری
 پوست

72%
کاهـش 
آکنــه 

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Active ingredients: H2O2 1% | phytic acid | glycerin

Active ingredients: H2O2 2% | salicylic acid | D-panthenol

نحوه استفاده: کرم را به صورت یکنواخت روی پوست صورت خشک و تمیز استفاده کنید. در طول روز از کرم سبوـ مویستاتیک 
SPF 30 یا سبوـ استاتیک دی SPF20 استفاده کنید.

نحوه استفاده: ژل را روزی دوبار به صورت موضعی تا از بین رفتن عالئم، استفاده کنید. در حالت تشدید به مدت دو روز 3-4 بار 
از محصول استفاده کنید.
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بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.82

Night cream with 5% 
mandelic acid 
1st degree of exfoliation 
SEBO-ALMOND PEEL 5%

Night cream with
10% mandelic acid
2nd degree of exfoliation
SEBO-ALMOND PEEL 10%

کرم شب الیـه بردار 
با 5% ماندلیـک اسیـد

سبـوـ آلمـوند پیـل %5

کرم شب الیه بردار
با 10% ماندلیـک اسیـد

سبـوـ آلمـوند پیـل %10

ــی از  ــای ناش ــد و جراحت ه ــم می کن ــبوم را تنظی ــح س ــت، ترش ــه اس ــد آکن ــات ض ــاوی ترکیب ــرم ح ــن ک ای
ــود  ــدلیک موج ــید مانـ ــد. اس ــش می ده ــد را کاه ــای جدی ــه و جوش ه ــکیل آکن ــرد، تش ــن می ب ــه را از بی آکن
در آن ســلول های مــرده پوســت را ازبیــن می بــرد و منافــذ پوســت را تنــگ می نمایــد. هم افزایــی مــواد 
ــگ  ــاز را کاهــش و رن ــای ب ــف، روزنه ه ــرم و لطی ــی ن ــرم، پوســت را به خوب ــود در ک ــال موج تشــکیل دهنده فع

ــد. ــت می نمای ــفاف و یکدس ــت را ش پوس

ایــن کــرم به طــور موثــری عیــوب پوســت را کاهــش می دهــد، ترشــح ســبوم را تنظیــم و همچنیــن پوســت را 
نــرم و لطیــف می ســازد. اســید ماندلیــک موجــود در آن ســلول های مــرده پوســت را از بیــن بــرده و منافــذ پوســت 
ــد در نتیجــه باعــث کوچک شــدن ظاهــر آنهــا می شــود. ترشــح ســبوم کاهــش و  را تنــگ و پاک ســازی می کن
بازســازی اپیــدرم را ســرعت می بخشــد. خطــر ایجــاد آکنــه و تغییــر رنــگ پوســت را کاهــش می دهــد. غلظــت 
ــه  ــد. از ایجــاد نشــانه های اولی ــه کمــک می کن ــر آکن ــر اث ــده ب ــه روشن شــدن لک هــای بجا مان ــاالی اســید ب ب

پیــری پوســت جلوگیــری و بافــت و رنــگ پوســت را یکدســت می ســازد.

ترکیبات فعال: 5% اسید ماندلیک | عصـاره لیمـو

ترکیبات فعال: 10% اسید ماندلیک | پروتئین بادام شیرین 

•

•

•

•

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل2ماه 
پس از تولید 
مورد آزمایش 
قرار گرفته 
است.

50 ml

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل 2 ماه 
پس از تولید 
مورد آزمایش 
قرار گرفته 
است.

50 ml

•

•

76%
 کاهش اکنه

و کمدون

70%
 کاهـش
سبـوم

84%
تنظیم ترشح 

سبوم 

90%
کاهـش 
آکنــه 

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Active ingredients: 5% mandelic acid | lemon juice

Active ingredients: 10% mandelic acid | sweet almond proteins

ــتعمال  ــت اس ــص پوس ــر متخص ــق نظ ــا طب ــب ی ــر ش ــد. ه ــم ها بمالی ــز دور چش ــه ج ــز ب ــت تمی ــرروی پوس ــرم را ب ــتفاده: ک ــوه اس نح
شــود. در طــی دوران مصــرف ایــن محصــول ممکــن اســت دچــار قرمــزی و پوســته پوســته شــدن  موقتــی پوســت شــوید کــه واکنشــی 

طبیعــی تلقــی می شــود.

ــت  ــص پوس ــر متخص ــق نظ ــا طب ــب ی ــر ش ــد. ه ــان بمالی ــم ها و ده ــز دور چش ــه ج ــز ب ــت تمی ــرروی پوس ــرم را ب ــتفاده: ک ــوه اس نح
اســتفاده شــود. در طــی دوران مصــرف ایــن محصــول ممکــن اســت دچــار قرمــزی و پوســته پوســته شــدن  موقتــی پوســت شــوید کــه 

واکنشــی طبیعــی تلقــی می شــود. 
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مراقبت مناسب برای پوست های مستعـد به آکنـه
راهنمـای قـدم به قـدم

شـب هاصبـح ها

]1[
صبح ها، پوست را با استفاده از یک محصول مناسب 

پاکسازی کنید مانند:

]1[
پوست تان را پاک کنید با محصولی مانند:

]2[
سپس، برای جلوگیری از گسترش آکنه و جوش ها، 

َد آغشته به  صورت، دکلته و پشت را با یک ِپِِ
محصول زیر استفاده کنید:

]2[
مرحله 2 و 3 مراقبت روزانه را استفاده کنید:

]3[
pH مناسب را بوسیله استفاده از تونیک باالنس 

کنید:

]3[
برای کمک به نتیجه دنبال کنید درمان آکنه را 

همراه با یک کرم الیـه بردار شب:

]4[
با یک کرم مخصوص از گروه فارماسریز که مناسب 

نیاز شما می باشد، مراقبت را دنبال کنید:

]4[
در صورت نیاز به بیشتر موضعی می توانید از 

محصوالت استفاده کنید:

• SEBO-MICELLAR Micellar Solution 
• PURI-SEBOGEL Antibacterial Gel Wash 
• PURI-SEBOSTATIC Deeply Cleansing Face Foam

• SEBO-MICELLAR Micellar Solution 
• PURI-SEBOGEL Antibacterial Gel Wash 
• PURI-SEBOSTATIC Deeply Cleansing Face Foam

•  SEBO-ALMOND-CLARIS  
Cleansing Bacteriostatic Lotion

•  PURI-SEBOTONIQUE  
Normalizing Face Toner

•  SEBO-ALMOND-CLARIS  
Cleansing Bacteriostatic Lotion

•  PURI-SEBOTONIQUE  
Normalizing Face Toner

•  OCTOPIROX  
Soothing Face Cream SPF 15

•  SEBOSTATIC MATT  
Intense Face Mattifying Emulsion

•  SEBOSTATIC DAY  
Normalizing Mattifying Anti-Acne Cream SPF 20

•  SEBO-MOISTATIC  
Moisturizing & Soothing Cream SPF 30

• MATT PRO-CONTROL
SEBO-NORMALIZING PREPARATION AGAINST 
GLOVING SKIN pores

•  SEBO-ALMOND PEEL Exfoliating Night Cream  
with 5% Mandelic Acid Grade I Exfoliation

•  SEBO-ALMOND PEEL Exfoliating Night Cream  
with 10% Mandelic Acid Grade II Exfoliation

• MATT PRO-CONTROL
SEBO-NORMALIZING PREPARATION AGAINST 
GLOVING SKIN pores

•  MEDI ACNE-POINTGEL
Spot treatment gel for local microinflammatory lesions

•  MEDI ACNE-CREAM 
Anti-acne cream with comprehensive action
on microflammatory lesions

• pureRETINOL 0.3
CREAM WITH RETINOL for adult age acne

T-zone Oily Acne Skin
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V

طیف محصوالت زیبایی پوست 
فارماسریز V برای کودکان و بزرگساالن

 به منظور تسهیل مراقبت روزانه و حفاظت 
پوست دارای ویتیلیگو طراحی شده است.

فارماســریز V رویکــردی تــازه در اختــالالت تولیــد رنگدانــه )بــی رنــگ شــدگی(، 
ــک  ــید رزمارینی ــامل اس ــال، ش ــل فع ــرد از عوام ــی منحصربف ــاس ترکیب ــر اس ب
ــه  ــد، ارائ ــتی دارن ــلول های پوس ــر س ــی ب ــع و کامل ــر جام ــه تاثی ــن ک و تیوپرولی
ــوده  ــت نم ــای آزاد محافظ ــر رادیکال ه ــلول ها در براب ــب از س ــن ترکی ــد. ای می ده

از  و  داشــته  ضد التهــاب  تاثیــر  و 
ســاختارهای پوســت دربرابــر آســیب 
می کنــد.  محافظــت  اکســیداتیو 
ترکیبــات غنــی شــده بــا نارینجنیــن، 
کــه میتوکنــدری را فعــال مــی کنــد 
و در غیرفعــال کــردن ژن ویتیلیگــو 
کــه   ،VDR بــا  و  دارد،  وجــود 

ــود  ــن پوســت را بهب ــگ گرفت ــاره رن ــد، دوب ــش می ده ــن D را افزای ــت ویتامی دریاف
ــوده و از  ــت نم ــت را یکنواخ ــگ پوس ــوالت رن ــن محص ــه، ای ــد. در نتیج می بخش
ــد. ــری می کنن ــَرص( جلوگی ــی ـ بَ ــو )پیس ــات ویتیلیگ ــترش صدم ــکیل و گس تش

 ویتیـلیـگــو )پیسـی - بَـَرص(
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Protective day cream
for vitiligo skin for face and body
VITI-MELO DAY

Repigmentation night cream
minimising vitiligo lesions
for face and body
VITI-MELO NIGHT

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

Active ingredients: VDR activator | naringenin | rosmarinic acid | thioproline | MelPigment

کرم شب با خاصیت رنگ دهی مجدد
و کاهش  دهنده آسیب های ویتیلیگو 

برای صورت و بدن
ـ  ملـو نایت  ویتی 

 کرم محافظ روز پوست دارای ویتیلیگو
صـورت و بـدن

ـ  ملـو  دی  ویتی 

ایـن ترکیـب منحصربفـرد از اسـید رزمارینیک و تیوپرولیـن، محافظتی انحصـاری در برابر رادیکال های آزاد داشـته 
و بـا سـلول های ویتیلیگـو پوسـت واکنـش نشـان می دهـد. اثـر ضـد التهـاب بـر IL-6 )ترکیب ویـژه( داشـته و از 
میتوکنـدری در برابـر آسـیب اکسـیداتیو محافظـت می کنـد. ترکیبات فعـال تولید رنگدانـه را تحریک کـرده و روند 
از دسـت دادن رنـگ را متوقـف می کنـد. همـراه بـا VDR کـه دریافـت ویتامیـن D را افزایـش می دهـد بـه رنگ 
گرفتـن پوسـت کمـک می کنـد. ایـن محصـول خـواص بازسـازنده داشـته و از آسـیب ویتیلیگـو بر روی پوسـت با 
ممانعـت از بـزرگ شـدن و ایجـاد ویتیلیگـو جدیـد، می کاهـد. ترکیـب رنگدانـه  Mel  بـه کاهـش تضـاد رنگ با 

رنـگ گرفتـن تدریجـی پوسـت و کاهـش بی رنگ شـدن، کمـک می کند.
Mel pigment | نارینجنین | اسید رزمارینیک | تیوپرولین | VDR ترکیبات فعال: فعال کننده

 VDR ترکیبات فعال: اسید رزمارینیک، تیوپرولین، نارینجنین، فعال کننده

این محصول ویژه که بر اساس هم اثربخشی منحصربفرد اسید رزمارینیک و تیوپرولین می باشد، عالئم ظاهری 
ویتیلیگو را کاهش می دهد. این محصول خواص بازسازنده دارد و بدین ترتیب از سلول های رنگدانه محافظت 
کرده و آسیب رسیدن به آنها را به حداقل می رساند. شبکه میتوکندری را به منظور کاهش خطر وخیم شدن 
عالئم بیماری پوستی، فعال می کند. ترکیب هم اثربخشی ترکیبات فعال، پروسه حذف ویتیلیگو را آغاز کرده و 
به رنگ یکنواخت پوست می انجامد. این ترکیب مانع گسترش ویتیلیگوها شده و از تضاد رنگ پوست و همچنین 

از گسترش آسیب های جدید ویتیلیگو جلوگیری می کند.

Active ingredients: rosmarinic acid | thioproline | naringenin | VDR activator

نحوه استفاده: هر شب استفاده شود. دقیقاً در قسمت هایی که بدون رنگ دانه هستند، از مرکز به سمت لبه های لکه مالیده شود. 
برای دستیابی به نتیجه موردنظر توصیه می شود که همراه با کرم روز ویتی- ملو دی سری V استعمال شود.

نحــوه اســتفاده: حداقــل بــه مــدت 6 مــاه روزی یــک بــار بــرای تغییــر قســمت های بــدون رنگدانــه هســتند  اســتفاده شــود. در 
زمــان تابــش شــدید خورشــید، تقریبــاً هــر 2 ســاعت تکــرار شــود. بــرای دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب توصیــه می شــود کــه همــراه 

بــا کــرم شــب ویتی- ملــو نایــت ســری V اســتفاده شــود.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

1670

1671

•

•

در یک 
آزمایش بالینی 
چند مرکزی 
که شامل 
بیماران مبتال 
به ویتیلیگو 
می باشند برای 
3 ماه استفاده 
شده.

75 ml

•

98%
محافظت از

سوختگی آفتاب 

93%
مانع گسترش 

ناحیه 

•

•

در یک 
آزمایش بالینی 
چند مرکزی 
که شامل 
بیماران مبتال 
به ویتیلیگو 
می باشند برای 
3 ماه استفاده 
شده.

40 ml

•

70%
 بازگشت

رنگدانه ها

100%
مانع گسترش 

ناحیه 

V i t i l i g o
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W

تاثیـرگذاری و تحمـل بـاال. 
از نظر پوستی آزمایش شده است.

آلـرژی زا نمی باشد. 
بدون رایحه های آلـرژی زا. 

صورت  از  مراقبت  تخصصی  محصوالت  از  گروهی   W فارماسـریز  گروه 
محصوالت  این  می باشد.  متغیر  رنگدانه های  دارای  و  لَـک دار  پوست های  برای 
هایپرپیگمنتاسیون  )لک های( پوست ناشی از قرارگرفتن در معرض آفتاب و تغییرات 
هورمونی )مانند: کک و مک، لکه های پیری، کوالسما )لک بارداری(، لک های آفتاب، خال 

و لکه های پس از التهاب و لک های 
بجا مانده از درمان جوش ها( را روشن 
سه گانه  عملکرد  بخاطر  می کند. 
که  محصوالت  این  روشن کنندگی 
سه  در  سنتز مالنین  مهار  باعث 
گروه  محصوالت  می شوند،  سطح 
فارماسـریز W به طور موثر باعث 

روشن شدن پوست و کاهش رنگ مناطقی که تغییر رنگ داده اند و همچنین شفافیت 
پوست می شوند. فیلتر ضد آفتاب SPF 50 آن سطح باالیی از حفاظت از نور آفتاب 
درپوست های  رنگ  افزایش  و  )لک های( جدید  هایپرپیگمنتاسیون  از  جلوگیری  جهت 
تغییر رنگ داده ایجاد می کند. این محصوالت با توجه به تحمل پذیری باالی آن برای 

پوست های حساس نیز به خوبی قابل استفاده است.

 مراقبت های تخصصی ضـد لَـک



بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.90

مراقبت های 
پاک کننده

مراقبت های
ویــژه W

فوم پاک کننده و روشن کننده
چشم و صورت

I پیـوری آلبوسیـن

کرم روشن کننده و ضد لک
کرم روز

آلبوسیـن

کرم ضد لک قوی
کـرم شـب

آلبوسیـن ـ اینتنسیو

کرم اصالح کننده 
SPF 15 ضدتیرگی دور چشم

اُپتی ـ آلبوسیـن

تونر روشن کننده شفاف
I I  پیـوری آلبوسیـن

WITHENING FOAM
eye and face cleansing

PURI-ALBUCIN I
150 ml

TRIPLE ACTION
WHITENING

 day cream
ALBUCIN

30 ml

INTENSIVE
WHITENING
 night cream

ALBUCIN-INTENSIVE
30 ml

ANTI-DARK CIRCLES
CORRECTIVE EYE CREAM

SPF 15
 OPTI-ALBUCIN

30 ml

WITHENING
 CLEAR TONER

PURI-ALBUCIN II 
200 ml

14701

14702

1473

14703

1474

NEW

NEW

NEW



91 PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

مراقبت های
ویــژه W

اسانس روشن کننده و 
اصالح کننده لک های قهوه ای
آلبوسیـن ـ پ پ

سرم ضد لک 
برای بی رنگ شدگی
3x آسـی ـ پیـل

سرم روشن کننده
و درخشان کننده

آلبوسیـن ـ مـال

کنسانتره فعال روشن کننده 
C 5% ویتامین

آلبوسیـن ـ سـی

WHITENING ESSENCE 
ANTI-BROWN MARKS
ALBUCIN-PP
30 ml

DEPIGMENTING SERUM 
FOR DISCOLORATION
ACIPEEL-3X

30 ml

RADIANCE BOOSTING 
WHITENING SERUM 

ALBUCIN-MELA
30 ml

WHITENING ACTIVE CON-
CENTRATE 5% VIT. C 

ALBUCIN-C
30 ml

14704 14705

147514706

NEW

NEW
NEW

NEW
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Withening foam
eye and face cleansing  
PURI-ALBUCIN I

Whitening clear toner   
PURI-ALBUCIN II

Active ingredients: acerola | niacinamide | D-panthenol

فوم پاک کننده و روشن کننده
چشم و صورت

I پیـوری آلبـوسیـن

تـونر روشن کننده شفاف
I I  پیـوری آلبـوسیـن

ایــن محصــول پوســت را کامــاًل تمیــز کــرده و هرگونــه آلودگــی و باقیمانــده محصــوالت آرایشــی را ازبیــن 
ــا ترکیبــات فعــال، پوســت را روشــن و رنــگ آن را یکنواخــت می کنــد. ایــن فــوم  می بــرد. ایــن محصــول ب

پوســت را بــه خوبــی مرطــوب و تعــادل رطوبــت آن را حفــظ و التهابــات  آن را تســکین می دهــد.
بــرای پــاک کــردن روزانــه پوســت کــه نیازمنــد روشــن شــدن و نیــز تســکین و آرام شــدن می باشــد، توصیــه 

می شــود.

ــادل  ــرد. pH را متع ــاک کــرده و آلودگی هــا و آرایــش را از بیــن می ب ــی پ ــه خوب ــن محصــول پوســت را ب ای
ــته  ــت کاس ــای پوس ــدت لک ه ــروال، از ش ــاره اس ــن C و عص ــد. ویتامی ــازی می کن ــت را بازس ــی پوس و تازگ
ــت را  ــوده و پوس ــن نم ــی را تامی ــت کاف ــش داده، رطوب ــاب را کاه ــر الته ــن تون ــد. ای ــن می کن و آن را روش

ــد. ــف می نمای منعط

ترکیبات فعال: اسروال | نیاسینامید| دی - پانتنول 

D ترکیبات فعال: اسروال | گلوکام | پانتنول
Active ingredients: acerola | glucam | D-pantheno

•

•

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 2 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

•

61%
 افزایش 
رطوبت

93%
 جلوگیری از
لک جدید

بی خطر بودن و موثر بودن محصوالت به اثبات رسیده است. از نظر پوستی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.

200 m

نحــوه اســتفاده: مقــداری از فــوم روشــن کننــده را در کــف دســت ریختــه و بــا حــرکات دورانــی صــورت خــود را شســته و ســپس 
آبکشــی نماییــد. ســپس از تونــر صــورت  فارماســریز W  و کــرم مناســب اســتفاده نمایــد. صبــح و شــب اســتفاده نماییــد.

 درصورت تکمیل برنامه روشن کننده فارماسریز، به بهترین نتیجه دست می یابید.

نحـوه اسـتفاده: صـورت را بـا فـوم روشـن کننـده فارماسـریز W تمیـز نمـوده، یک پـد پنبـه ای را به تونر آغشـته نموده و بـه آرامی 
پوسـت صـورت را پـاک کنیـد. درصـورت تکمیـل برنامه روشـن کننـده فارماسـریز، به بهتریـن نتیجه دسـت می یابید.

14701

14702

NEW

NEW

روشـن کننده و ضـد لـک
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Triple action skin lightening cream  
for day care SPF 50+  
ALBUCIN

Anti-dark circles
corrective eye cream SPF 15 
OPTI-ALBUCIN

Intensive skin lightening cream  
for night care   
ALBUCIN-INTENSIVE

•

•

این محصول
 طی انجام 
آزمایش مصرف 
کننده در مرکز 
علوم و تحقیقات 
دکترایرنا اریس 
پس از 6 هفته 
استفاده از 
محصول تایید 
شده است.

30 ml

•

43%
 صاف تر و
 شفاف تر

52%
 روشن شدن

 لک ها

Active ingredients: vitamins C and E | triple whitening complex | UVA and UVB filters

Active ingredients: Complex SOD | soybean protein | honeysuckle

کرم روشن کننده و ضد لک
SPF 50+ سه کاره برای مراقبت روز 

آلبـوسیـن

کرم اصالح کننده ضدتیرگی دور چشم
ـ  آلبـوسیـن اُپتـی 

کرم ضد لک قـوی برای مراقبت شب
آلبـوسین ـ اینتـنسیو 

این کرم پوست  را روشن کرده به طور موثری لکه های تیره را کاهش می دهد.
منفی  اثرات  تاثیر  از  و  می کند  محافظت  زودرس  پیری  عالئم  پیدایش  برابر  در  پوست  از  محصول  این 

افزایش می دهد. را  درمان های سفید کنندگی  سایر  تاثیر  و  کرده  جلوگیری  نور خورشید  تابش 

این محصول را می توان برای حلقه های تیره پوست ظریف و حساس، لک های پیشانی و پف دورچشم که در معرض 
چین و چروک هستند، استفاده نمود. این ترکیب پوست را روشن کرده و از پیری جلوگیری می کند. به بهبود جریان خون 
کمک کرده، 93% اشعه UVB را دفع نموده و آثار مخرب آن را که بسیار برای پوست حساس و نازک دور چشم مضر 
است، کاهش می دهد. این کرم خاصیت تسکین دهنده و آرامبخش دارد. می توان از آن به عنوان پایه آرایش استفاده نمود.

عوامل  عمیق تر  تاثیر  باعث  می دهد.  کاهش  را  تیره  لکه های  موثری  طور  به  کرده  روشن  را  پوست  کرم  این 
سفید کننده بر روی پوست می شود. این محصول از پوست در برابر پیدایش عالئم پیری زودرس محافظت می کند 

و به آن ظاهری سالم و شاداب با رنگی یکدست می بخشد. 

 UVB و UVA فرمول سه گانه روشن کننده  | فیلتراشعه | E و C ترکیبات فعال: ویتامین های

ترکیبات فعال: ترکیب SOD | پروتئین دانه سویا | پیچ امین الدوله

ترکیبات فعال: ویتامین های C و E | پاپین | فرمول سه گانه روشن کننده 
Active ingredients: vitamins C and E | triple whitening complex| papaine

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•

•

•

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

•

•

60%
 افزایش 
رطوبت

92%
 افزایش 
رطوبت

95%
 جلوگیری از
لک جدید

76%
 جلوگیری از
لک جدید

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحوه استفاده: روزی 2-4 بار کرم را روی لک ها بمالید. تاثیر روشن کنندگی این محصول حداقل 4 هفته بعد از استفاده مشخص 
می شود. برای نتیجه بهتر، در طول دوره درمان و 10 هفته پس ازتکمیل دوره از آفتاب دوری کنید. توصیه می شود که از کرم 

شب فارماسریز W به عنوان درمان تکمیلی نیز استفاده شود.

نحوه استفاده: هرشب  کرم را روی لک ها بمالید. تاثیر روشن کنندگی این محصول بعد از 4-8 هفته بعد از استفاده مشخص می شود. برای نتیجه بهتر، در 
طول دوره درمان و 10 هفته پس ازتکمیل دوره از آفتاب دوری کنید. توصیه می شود که از کرم روشن کننده روزفارماسریز W به عنوان درمان تکمیلی 
نیز استفاده شود.

نحــوه اســتفاده: پوســت را بــا اســتفاده از یــک پــاک کننــده فارماســریز W تمیــز کنیــد. کــرم را روی پوســت دورچشــم زده و مراقــب باشــید کــه در داخــل 
پلــک نــرود. بــه صــورت روزانــه حداقــل بــه مــدت 4 هفتــه اســتفاده شــود. مــی تــوان بــه عنــوان پایــه آرایــش هــم از آن اســتفاده شــود. درصــورت 

تکمیــل برنامــه روشــن کننــده فارماســریز، بــه بهتریــن نتیجــه دســت می یابیــد.

1473

14703

1474

NEW

Whitening Skin
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Radiance boosting
whitening serum  
ALBUCIN-MELA

Active ingredients: Hyaluronic acid | nanopeptide-I | Lady’s Thisle | orange extract | Timonacic

سرم روشن کننده
 و درخشان کننده

آلبـوسیـن ـ ِمـال
ایـن سـرم از بوجـود آمـدن لک هـا جلوگیـری نمـوده و لک هـای موجـود را از بیـن می بـرد. ایـن فرمـول دو 
فعالیتـی جدیـد، بـه خوبـی باعـث کاهش لک ها و سـلول های ناهمگـون موجود در پوسـت شـده و از تکرار آن 
جلوگیـری می کنـد. مانـع عملکـرد گیرنده هـا در الیه هـای عمیق تـر پوسـت کـه سـلول ها را به تولیـد مالنین 
تحریـک می نمایـد، می شـود. آنزیـم کراتولیتیـک )لک های( سـطح پوسـت با الیه بـرداری مالیم الیـه بیرونی 

پوسـت بـدون آنکـه به سـاختار پوسـت آسـیب وارد کند، کاهـش می دهد.
ترکیبات فعال: اسید هیالورونیک | نانوپپتید-I| خار مریم | عصاره پرتقال | اسید تیمون

•

•

•

•

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 2 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

•

•

78%
 افزایش 
رطوبت

73%
 افزایش 
رطوبت

78%
 جلوگیری از
لک جدید

77%
 جلوگیری از
لک جدید

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Whitening essence
correcting brown marks  
ALBUCIN-PP

Active ingredients: niacynamide 1% | salicylic acid | willow bark extract

اسانس روشن کننده و 
اصالح کننده لک های قهوه ای

آلبـوسیـن ـ پ پ
ایـن محصـول بـرای اسـتفاده روزانـه پوسـت هایی بـا لک، لک هـای قهـوه ای و یا رنگ ناهمگون، مناسـب اسـت. 
بـر کاهـش تولیـد مالنیـن اثـر گذاشـته و بنابرایـن از تشـکیل دورنگـی جلوگیـری می کنـد. ایـن اسـانس رونـد 
الیه بـرداری سـلول های مـرده پوسـت را تنظیـم کـرده و لک هـای پوسـت را کـم رنگ تـر می کنـد. منافـذ و بافت 

پوسـت را صـاف و یکنواخـت می کنـد.
ترکیبات فعال: نیاسینامید 1%  | اسید سالیسیلیک | عصاره پوست درخت بید

از نظر بالینی آزمایش شده است.

نحــوه اســتفاده: ســرم را هــر روز صبــح بــر روی پوســت تمیــز صــورت، گــردن و باالتنــه بمالیــد. می تــوان از ایــن ســرم بــه عنــوان 
پایــه کــرم، مثــل کــرم ضدلــک روز یــا پایــه آرایــش اســتفاده کــرد. درصــورت تکمیــل برنامــه روشــن کننــده فارماســریز، بــه 

بهتریــن نتیجــه دســت می یابیــد.

نحـوه اسـتفاده: ایـن اسـانس را هـر صبـح یـا شـب روی پوسـت تمیـز به آرامـی ضربـه بزنید. صبـر کنید تا کامالً جذب شـده و سـپس 
کـرم فارماسـریز W را بزنیـد. حداقـل بـه مـدت 4-6 هفتـه اسـتفاده و چندبـار در طول سـال تکـرار کنیـد. می توان از آن بـه عنوان 

درمـان روز یـا شـب اسـتفاده کـرد. درصـورت تکمیـل برنامه روشـن کننـده فارماسـریز، به بهتریـن نتیجه دسـت می یابید.

14704

14705

NEW

NEW

روشـن کننده و ضـد لـک
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Whitening active
concentrate 5% Vit. C  
ALBUCIN-C

Active ingredients: vitamin C | vitamin E | canola oil

ــال، کــه  ــاز فع ــا بازداشــتن تیروزین ــگ پوســت را ب ــن کنســانتره لک هــای پوســت را روشــن کــرده و رن ای
آنزیــم مهمــی در ایجــاد تیرگــی اســت، یکنواخــت می کنــد. بازســازی طبیعــی پوســت را افزایــش می دهــد. 
ــک  ــر کالژن را تحری ــده فیب ــای تشــکیل دهن ــد پروتئین ه ــرده و تولی ــوذ ک ــه پوســت نف ــن محصــول ب ای
ــش  ــا را کاه ــت، چروک ه ــاف پوس ــانی و انعط ــش کشس ــا افزای ــد. ب ــت می کن ــا محافظ ــرده و از آن ه ک
ــه  ــد پیــری پوســت را ب ــه بیــرون رانــده و درنتیجــه رون می دهــد. ویتامیــن E، رادیکال هــای آزاد مــازاد را ب

ــدازد.  ــر می ان تاخی
ترکیبات فعال:  ویتامین C | ویتامین E | روغن کانوال

•

•

تایید شده
 در یک 
موسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 4 هفته 
استفاده از 
محصول

30 ml

•

78%
 افزایش 
رطوبت

78%
 جلوگیری از
لک جدید

از نظر بالینی آزمایش شده است.

Depigmenting serum
for discoloration  
ACIPEEL 3X

Active ingredients: mandelic acid 2% | Citric acid 1% | salicylic acid 0,5% | vitamin C

سرم ضدلک برای درمان لک ها
3x آسـی پیـل

فرمـول کنسـانتره بـر اسـاس ترکیبـی منحصر بفـرد از اسـیدها و ویتامیـن C ای که بـه طـور بیولوژیک فعال 
شـده اند، رونـد تولیـد تیرگـی را در سـه مرحله تنظیـم کرده و لک هـا را کم و از ایجـاد آنها جلوگیـری می کند.

تولیـد مالنیـن را کاهـش داده و توزیـع یکنواخـت آن را بهبـود می بخشـد. ایـن سـرم ظاهـر لک هـا را بـا 
الیه بـرداری الیه هـای مـرده پوسـت بـه حداقـل رسـانده  و الیـه بیرونـی پوسـت را روشـن و رنگ پوسـت را 

یکنواخـت می کنـد. روی رنـگ پوسـت سـالم اثـر نمی گـذارد.
C ترکیبات فعال: اسید مندلیک 2% | اسید سیتریک 1% | اسید سالیسیلیک 0.5% | ویتامین

از نظر بالینی آزمایش شده است.

30 ml

نحـوه اسـتفاده: ایـن کنسـانتره را هـر صبـح یـا شـب روی پوسـت تمیـز اسـتفاده کنیـد. کنسـانتره را به آرامـی با حـرکات دورانی 
روی پوسـت پخـش کـرده و سـپس کـرم فارماسـریز W را بزنیـد. حداقـل بـه مـدت 4-6 هفته به صـورت روزانه اسـتفاده کرده 

و چندبـار در طـول سـال تکـرار کنیـد. درصـورت تکمیـل برنامه روشـن کننـده فارماسـریز، به بهتریـن نتیجه دسـت می یابید.

نحوه استفاده: هرشب بر روی لک ها استفاده شود. سرم را روی پوست تمیز بجز اطراف چشم ها و دهان استفاده کنید. 
سپس از کرم شب آلبوسین ـ اینتنسیو، و در طول روز از کرم آلبوسین با +SPF 50 از سری W فارماسریز استفاده نمایید.

1475

14706

کنسانتره فعال روشن کننده 
 C ویتامین

آلبـوسیـن ـ سی
5%

NEW

NEW
Whitening Skin
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X
فارماســریز X گروهـی از محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی هسـتند کـه بـرای 
پوسـت های آسـیب دیده تحـت تابـش اشـعه X تولیـد شـده اند. ایـن اشـعه سـلول های 
پوسـت را طـی دوره هـای پرتو درمانـی از بیـن می برد و این امر مشـکالت جـدی برای 

بیمـاران به همـراه دارد. معالجه پوسـت 
تحـت تابـش اشـعه چنـد هفتـه طـول 
می کشـد و مراقبـت از پوسـت در طـول 
ایـن دوره می توانـد یـک چالـش واقعی 
برای بیماران باشـد. عنصـر کلیدی مورد 
 X اسـتفاده در محصوالت فارماسریز
 B اسـید فولیـک )فوالسـین( و ویتامین
از بـرگ اسـفناج می باشـد.  جـدا شـده 

 DNA فوالسـین عامل افزایش تقسـیم و بازسـازی سـلول های پوسـتی، و محافظت از
سـلول های پوسـت در برابـر اشـعه X اسـت. ترمیـم آسـیب های ناشـی از تشعشـع در 
سـلول های پوسـت در معـرض تابـش اشـعه X در حضـور اسـید فولیک سـریعتر انجام 
می گیـرد. محصـوالت گـروه فارماســریز X  همـراه بـا مرطـوب کننـده، تسـکین 
دهنـده و مـواد آرام بخـش هسـتند کـه بـه بازسـازی و ترمیـم چربی هـای ضـروری و 

طبیعـی پوسـت کمـک کـرده و از پوسـت محافظـت می کننـد. 

ـ  ری محصوالتی برای پوست پس از پرتـو درمانی  ایکس 

تاثیـرگذاری و تحمـل باال. 
از نظر پوستی زیر نظر متخصصین پوست
 و دانش هسته ای آزمایش شده است.

 آلـرژی زا نمی باشد.
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Soothing and regenerating cream  
for the face and body  
X-RAYS LIPOSUBTILIUM

Soothing cream  
for rehabilitation massage 
SUBTILIMASAGE

In vitro studies  conducted by Dr Irena Eris Centre for Science and Research in cooperation with the Institute of Nuclear Chemistry  
and Technology: "Folic acid (folacin) – new application of cosmetic ingredient",  R. Dębowska, K. Rogiewicz, C. Vincento, T. Iwanenko,  
M. Kruszewski, I. Eris; JEADV Journal of European Academy of Dermatology and Venerology, vol. 18, sup.2, November 2004, p. 228.

PROVEN TO BE SAFE AND EFFECTIVE. CLINICALLY AND DERMATOLOGICALLY TESTED.

•

•

•

•

این محصول 
طی انجام 
آزمایش های 
بالینی در مرکز 
سرطان، طی 5 
هفته استفاده 
از محصول 
مورد تائید 
قرار گرفته 
است.  
75 ml

این محصول 
در یک مؤسسه 
تحقیقاتی 
مستقل پس 
از 3 هفته 
استفاده 
از محصول 
آزمایش و 
تائید شده 
است.  

175 ml

•

•

89%
 کاهش التهاب

 و قرمزی

 استحکام
 و سـفـتی
پـوست

89%
 مرطوب
کننده

بازسازی
 کنـنده

چــربــی

Active ingredients: acidum folicum | beeswax | D-panthenol

کرم تسکین دهنده و بازسازی
برای صورت و بـدن  

ـ  ری الیپـوسابتی لیوم  ایکس 

کرم تسکین دهنده برای ماساژ   
سابتـلی ماساژ

این کرم موجب افزایش ترمیم پوست و اثر قابل توجهی در بازسازی سلول های پوست تحت تابش اشعه X دارد. 
التهاب و آزردگی را تسکین می دهد و پوست را نرم می کند. پوست های مبتال به هایپرپیگمنتیشن )لک های تیره( 

پس از التهاب را روشن می کند. مرطوب کننده ای با ماندگاری باال و ترمیم کننده الیه های چربی پوست می باشد. 

ایـن کـرم مخصـوص پوسـت هایی کـه نیـاز بـه مراقبت هـای ویـژه در دوران بهبـود یا پـس از درمان 
سـرطان و یـا انـواع جراحی هـا دارنـد. تسـکین دهنده، تامین کننـده مـواد مغـذی و اکسیژن رسـان بـه 
پوسـت می باشـد. مـواد تشـکیل دهنـده آن که با دقـت انتخاب شـده اند، مطابـق با درجه حـرارت بدن 

بـه صـورت مایـع در آمـده و به بازسـازی بافت چربی پوسـت سـرعت می بخشـند. 

ترکیبات فعال: فولیک اسید| موم عسل| دی پانتنول 

ترکیبات فعال: آرنیکای کوهی | روغن دانه سویا  

از نظر بالینی آزمایش شده است.

از نظر بالینی آزمایش شده است.
Active ingredients: Arnica montana | soybean oil

  زیر نظر متخصصین پوست و دانش هسته ای آزمایش شده است.
  مناسب پوست های آسیب دیده در برابر پرتو درمانی است.

  توصیه شده بعد از عمل های جراحی و درمان های سرطان است.
  بی خطر و آلـرژی زا نمی باشد.

هسته سلول محافظت شده 
با فولیک اسید

هسته سلول آسیب دیده 
X با اشعه

نحوه استفاده: مقدار اندکی از محصول را بر روی پوست 
تمیز صورت و بدن بمالید. دوبار درروز استعمال شود.

نحوه اسـتفاده: برای ماسـاژهای ترمیمی و توابخشـی توصیه شـده اسـتفاده شـود. 
مقـدار اندکـی از محصـول را بـر روی پوسـت تمیـز بمالیـد و ماسـاژ دهیـد. کارآیی 

این محصول بسـیار باالسـت.

1431
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دارای پروانه بهداشتی واردات

شرکت بهیـن تجـارت اولِـر
نماینــده انحصــاری در ایــران
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