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Normalizing & pore 
cleansing foam

فوم شستشو و 
پاک کننده منافذ 
حاوی 1% اسید ماندلیک

 عملکرد:
    عملکردی آنتی  باکتریال داشته و به خوبی آلودگی ها را از روی پوست 

    پاک نموده و پوست را بدون ایجاد خشکی، نرم و مرطوب می نماید.

 ترکیبات فعـال:
    اسید ماندلیک )اسید بادام( 1.1٪: تولید سبوم را تنظیم می کند

    و خاصیت ضد باکتریایی دارد.
   عصاره عدس: تنگ کننده منافذ و کاهش دید آنها روی پوست

   بتایین: مرطوب کننده و تسکین دهنده و آرامش بخش
   عصاره برگ نعنا و رایحه هندوانه: تسکین دهنده و آرامش بخش

 نتـایج تاییدشده*:
    رایحه هندوانه با رگه هایی از نعنا،

    رضایت 100% از استفاده و آرامش را تضمین می کند.

 روش استفاده:
   برای استفاده روزانه، فوم را 1-2 بار کف دست پمپ کرده، صورت 

   خود را با آن شسته و سپس با آب شستشو دهید.

4 in1
Exfoliating gel

ژل پاک کننده 4  کاره صورت
پاک کننده + الیه بردار

ماسک + تنگ کننده منافذ

 یک محصول با 4 کاربـرد:
    1- ژل شستشوی: برای پاکسازی عمقی.

    2- الیه بردار: برای از بین بردن سلول های مرده سطح پوست )اپیدرم(
     3- ماسک: تنظیم کننده چربی اضافی برای اثر مات کنندگی طوالنی مدت.

   4- تنگ کننده منافذ: منافذ پوست را تنگ می نماید.

 ترکیبات فعـال:
    روی فعال: سم زدایی و آنتی اکسیدان

    عصاره مرکبات: الیه برداری شیمیایی و شفاف کننده
    خاک رس: الیه برداری مکانیکی 

 نتـایج تاییدشده*:
   83% طراوت و شادابی پوست 

    100% صاف و هموار شدن سطح پوست 
   50% محو عیوب پوست 

   83% کنترل چربی اضافی 

 روش استفاده:
   ژل را روی پوست مرطوب صورت بمالید و با آب بشویید. 

   به عنوان ماسک: بغیر از ناحیه چشم، ژل را روی صورت بمالید،
   5-8 دقیقه صبرکنید سپس با آب بشویید.

ANTI ACNE DAILY

05027 / 150 ml05058 / 150 ml

پوست های  از  مراقبت  و  پاک کننده 
و  جوش  مستعد  که  مختلط  و  چرب 

دانه های سرسیاه می باشند.

فوم شستشو، پاک سازی و مراقبت  از 
پوست های چرب و مختلط مستعد به 
آکنه و جوش های سر سیاه.

* تثبیت شده بر اثر نتایج آزمایشات بر روی پوست های مستعد به آکنه 

تذکر: )جهت استفاده برای پوست های خشک و حساس توصیه نمی شود.( 

محصول و اجزای آن بر روی حیوانات آزمایش نشده است.



BB کـرم
چندکاره آنتی باکتـریال

BB
Mattifying
BB cream

 ترکیبات فعـال:
    عصاره جلبک: آنتی اکسیدان

    کمپلکس مات کننده: متعادل کننده ترشح سبوم
    اسید هیالورونیک: مرطوب کننده

    کمپلکس زینک: خاصیت ضد باکتریایی، کاهش عیوب و مشکالت پوستی

 روش استفاده:
    کرم پودرمایع را روی صورت تمیز به صورت مساوی پخش کنید.

 عملکرد چندگانه تایید شده*:
   81% رطوبت رسان

   70% مات کنندگی بعد از استفاده
   96% صاف کننده پوست

   85% پوشاننده عیوب پوستی
   74% رنگ یکدست پوست برای مدت طوالنی

   81% ایجاد ظاهری طبیعی برای پوست

ANTI ACNE BEAUTY CARE

05057/02/60 ml05056/01/60 ml

کرم سبک + آنتی باکتریال
پوشاننده برای پوست های 

چرب مشکل دار

* تثبیت شده بر اثر نتایج آزمایشات بر روی پوست های مستعد به آکنه 

محصوالت آرایشی آندرتِونتی
حاوی مواد آنتی باکتریال و کاماًل بی خطر هستند 

منـافذ پوست را مسـدود نمی کنند.

 عملکرد:
    مرطوب کننده و مات کننده پوست های چرب، 

پوشاننده عیوب پوست، یکدست کننده رنگ پوست

محصول و اجزای آن بر روی حیوانات آزمایش نشده است.



کرم کاهش دهنده لـک و       
قرمزی های ناشی از جوش

Imperfections
& redness
reducing cream

 عملکرد:
    پوست را روشن تر، نرم تر، مرطوب و مخملین نموده و آن را بازسازی می کند 

     و در برابر عوامل خارجی از آن محافظت می نماید.

 ترکیبات فعـال:
    اسید هیالورونیک: مرطوب کننده

    ویتامین C: آنتی اکسیدان و شفاف کننده
    آالنتویین: مرطوب کننده و تسکین دهنده

 نتـایج تاییدشده*:
    15% پوست را روشن تر کرده و قرمزی آن را از   بین می برد.

   11% بافت پوست را صاف تر می کند.
   29% ترشح سبوم را کنترل می کند.

 روش استفاده: 
    روزانه دوبار کرم را به طور مساوی روی صورت تمیز بمالید.

پیـلینـگ
پـاک کننـده عمقی 
جوش های سرسیـاه

Anti-blackhead
cleansing peeling

 عملکرد:
      عمیقا پوست را پاک می کند و با الیه برداری سلول های مرده را حذف و پوست را صاف می کند.

 ترکیبات فعـال:
      سدیم سالیسالت فعال: تولید سبوم را تنظیم می کند و خاصیت ضدباکتریایی دارد.
     عصاره پوست درخت بید: الیه بردار، التهاب پوست و سبوم را کاهش می دهد.

    اسید الکتیک: الیه برداری شیمیایی
    دانه های الیه بردار: الیه برداری فیزیکی

    نیاسین و ویتامین E : آنتی اکسیدان

 نتـایج تاییدشده*:
   80% عمیقا پوست پاک سازی شده.
    70% الیه برداری مالیم از سطح اپیدرم

   90% صاف کننده پوست
   80% اثر فوری و قابل مشاهده

 روش استفاده:
   روی پوست مرطوب بغیر از نواحی دور چشم و لک های حاد مالیده و به مدت 

   یک دقیقه به آرامی ماساژ دهید، سپس کامال با آب بشویید.
   برای اثر بخشی بیشتر 2 تا 3 بار در هفته این عمل را تکرار کنید.

ANTI ACNE INTENSE

از  مراقبت  و  پاک کننده 
مختلطی  و  چرب  پوست های 
جوش های  یا  آکنه  که  است 

سرسیاه و زیر پوستی دارند.

این کرم عیوب پوستی و  قرمزی 
ناشی از جوش و آکنه را از بین برده، 
باعث کاهش ناهمواری های پوست 
شده، ترشح سبوم را کنترل و التهابات 
را تسکین می بخشد. 

05025 / 150 ml05053  / 50 ml

محصول و اجزای آن بر روی حیوانات آزمایش نشده است.* تثبیت شده بر اثر نتایج آزمایشات بر روی پوست های مستعد به آکنه 



ژل پاک کننده عمیق
و تنگ کننده منـافذ

Active gel
deep cleansing & 
unclogging pores 

05001 / 200 ml05002 / 200 ml

 عملکرد:
       پاک کننده، تنگ کننده منافذ،کاهش جوش، صاف کننده، نرم کننده و آرام کننده.

 ترکیبات فعـال:
      سدیم سالیسالت فعال: تولید سبوم را تنظیم می کند و خاصیت ضدباکتریایی دارد.

     عصاره پوست درخت بید: الیه بردار، التهاب پوست و سبوم را کاهش می دهد.
    نیاسین + مس + پانتنول + Vit.PP : آنتی اکسیدان

  نتـایج تاییدشده*:
    85% عمیقا پوست را تمیز می کند.

    74% تنگ کننده منافذ
    63% اثر ضدجوش

    74% صاف کننده پوست
    78% آرام کننده

 روش استفاده:
    برای استفاده روزانه ژل را 1 تا 2 بار، کف دست پمپ کرده و صورت خود را 

    با آن شسته و سپس با آب شستشو دهید. 

تونـر پاک کننده عمیق
و تنگ کننده منافذ پوست

Active toner
deep cleansing 
& refining pores

 عملکرد:
    پاک کننده، طراوت بخش، کاهش جوش ها، آرام کننده، نرم کننده و صاف کننده.

 ترکیبات فعـال:
      سدیم سالیسالت فعال: تولید سبوم را تنظیم می کند و خاصیت ضدباکتریایی دارد.

      آالنتویین: مرطوب کننده و تسکین دهنده
     عصاره پوست درخت بید: الیه بردار، التهاب پوست و سبوم را کاهش می دهد.

    نیاسین + مس + پانتنول + Vit.PP : آنتی اکسیدان

 نتـایج تاییدشده*:
    79% پاک کننده عمیق و موثر

   61% تنگ کننده منـافـذ
   79% کاهش چـربی پوست

   69% اثر ضد جوش

 روش استفاده:
   روزانه مقدار کمی تونر را بر روی یک پد پنبه ای ریخته، سپس صورت خود به 

   خصوص نواحی T )پیشانی/ بینی/ چانه( را با آن پاک کنید.

ANTI ACNE INTENSE

مراقبت از پوست های چرب و مختلط 
همراه با جوش و جوش های سرسیاه.

مراقبت از پوست های چرب و مختلط 
همراه با جوش و جوش های سرسیاه.

محصول و اجزای آن بر روی حیوانات آزمایش نشده است.* تثبیت شده بر اثر نتایج آزمایشات بر روی پوست های مستعد به آکنه 
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