SUN CARE

مراقبت از آفتـاب

کرم های ضد آفتاب
SUNSCREEN CREAM

• ضد آفتاب « فیزیکال»
• رنگی
• فاقدفیلترهایشیمیایی
• مناسب پوست های حساس ،کودکان و  دوران  بارداری
•حاوی ویتـامین   Eو عصاره آلوئه ورا و عصاره گیاهی
ضد التهاب و ترمیم کننده پوست
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100220531
6260482520531

کرم های ضد آفتاب

SUNSCREEN CREAM

• فاقد چربی   -فاقد رنگ
• مناسب پـوست های چرب و مختلط به ویژه آقایان
• حاوی ویتامین  Cو   Eو عصاره آلوئه ورا و جوجوبا
• کاهش مواجهه با نـور خورشید و آسیب های ناشی
از آن (پیری زود رس ،لک و سرطان پوست)
•پخش بسیار راحت
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100220524
6260482520524

• فاقد رنگ
• مناسب پوست های خشک و نرمال
• حاوی ویتامین  Cو   Eو عصاره آلوئه ورا و جوجوبا
• کاهــش مواجهــه بــا نــور خورشــید و آســیب هــای
ناشــی از آن (پیــری زود رس ،لــک و ســرطان پوســت)
•پخش بسیار راحت
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100220517
6260482520517

•رنگی
• مناسب پوست های خشک و نرمال
• حاوی ویتامین  Cو   Eو عصاره آلوئه ورا و جوجوبا
•کاهــش مواجهــه بــا نــور خورشــید و آســیب هــای
ناشــی از آن (پیــری زود رس ،لــک و ســرطان پوســت)
•پخش بسیار راحت
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100220555
6260482520555

کرم های ضد آفتاب

• محرک سنتز کالژن بواسطه ماده موثره ALGISIUM C

ANTI AGING
SUNSCREEN CREAM

•ضد چروک و آنتی اکسیدان قوی

• فاقد چربی  -رنگی
• مناســب پوســت هــای
چــربومســتعدجــوش

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

• فاقد رنگ  
• مناســب پوســت هــای
خشــک و نرمــال

• رنگیطبیعی
• مناســب پوســت هــای
خشــک و نرمــال

100230890
6260482520890

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100230869
6260482520869

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100230852
6260482520852

کـرم هـای ضـد آفتـاب

SUNSCREEN CREAM
• حـاوی ویتـامیـن   B5و E
• حاوی ترکیبات مات کننده پوست

•رنگی
• مناسب پوست های چرب
و مختلط
کدکاال
بارکد

• فاقد رنگ
• مناســب پوســت هــای
خشــک و نرمــال

• فاقد چربی  -رنگی
• مناســب پوســت هــای
چــرب و مختلــط

•حاوی روغـن جوجوبا و بدون اسانس
• مناسب پوست های خشک و نرمال
• مناســب افــرادی کــه بنــا بــه ضــرورت،
مــدت زمــان زیــادی  در برابــر تابــش نــور
آفتــاب هســتند

100240630

100240623

100246236

100250715

6260482520630

6260482520623

6260482526236

6260482520715

کرم های ضد آفتاب

SUNSCREEN CREAM

فلویید محافظ آفتاب

فلویید فیزیکال
• محافظت کامل از انواع پوست ،حتی
حساس ترین پوست ها
• فوق العاده سبک
• غیر حساسیت زا  ،بدون اثر سفید کنندگی
•جذب سریع
•خاصیت آنتی اکسیدانی
• مقاوم در برابر آب
• فاقد پارابن

• فوق العاده سبک
• بدون به جا گذاشتن اثر چربی
• غیر جوش زا
• جذب سریع
• دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد پیری
• مقاوم در برابر آب
• فاقد پارابن و سیلیکون

بهرمند از تکنولوژی  WET SKINکه قابل استفاده هم بر روی
پوست خشک و هم پوست خیس می باشد.
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100224392
6260482534392

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100232671
6260482532671

کرم های ضد آفتاب

SUNSCREEN CREAM

محافظ آفتاب اسپات گارد انواع پوست
• فوق العاده سبک و مات
• غیر جوش زا
•کنترل چربی پوست
•بدون به جا گذاشتن اثر چربی
• فاقد اوکسی بنزن
•جذب سریع
• مقاوم در برابر آب
• فاقد اسانس
بهره مند از دو تکنولوژی  Advanced Spectralجهت محافظت
حداکثری از پوست در برابر اشعـه های مضرآفتاب و  Oil Controlبا
قدرت جذب چربی مازاد پوست ،کنترل چربی و کاهش براقـی پوست
کدکاال
بارکد

100234811

100234828

6260482534811

6260482534828

ضدآفتاب اسپات گارد فاقد چربی
• فوق العاده سبک و مات
•ضد چروک
• مرطوب کننده
• تقویتکننده
•خواص آنتی اکسیدانی
• فاقد اوکسی بنزن
•جذب سریع
• مقاوم در برابر آب
• فاقد اسانس

بهره مند از دو تکنولوژی  Advanced Spectralو  SPF Boosterبا
محافظت کامل پوست در برابر ایجاد لک و عملکرد چندگانه ضد پیری،
مرطوب کنندگی و تقویت کنندگی
کدکاال
بارکد

100234798

100234804

6260482534798

6260482534804

تعداد درکارتن

72

حجم

50 ml

SKIN CARE

مراقبـت از پوسـت

RICH HYDRATING CREAM
• مناسب پوست های خشک و خیلی خشک
•رطوبت دهنده  بسیار قوی با جذب سریع
•قابل استفاده قبل ازضد آفتاب و لوازم آرایش
•برطرف کننده خشکی پوست
• حاوی ویتامین   Eو هیا لورونیک  اسیـد
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100431118
6260482521118

کرم های نرمکننده میوه ای
FRUITY CREAM

• مناسب پوست خشک تا خیلی خشک
•نرم کننده بسیار قوی و مغذی
•حاوی ویتامین  Eو بپانتن
•حـاوی  میوه های استوایی  -پاپایا
حجم
تعداد در کارتن
کدکاال
بارکد

75 ml

• مناسب پوست نرمال
•آبرسان قوی
•حاوی ویتامین  Eو آالنتوئین
• حـاوی  میوه های استوایی -پشن فروت
200 ml

• مناسب پوست نرمال تا خشک
• نـرم کننده  معمولی
• حاوی ویتامین  Eو B5
• حـاوی  میوه های استوایی -لیچی

75 ml

200 ml

75 ml

200 ml

24

36

24

36

24

36

100431477
6260482521477

100432316

100431378

100432347

100431446

100432354

6260482592316

6260482521378

6260482592347

6260482521446

6260482592354

کـرم نـرمکننده آلوئه ورا

کرم نـرمکننده جوجوبـا

ALOE VERA CREAM

JOJOBA OIL CREAM

• مناسب برای انواع پوست
• نرم کننده و مرطوب کننده پوست دست و صورت
•کمک به رفع اگزما دست بانوان خانه دار
•حاوی ویتامین  Eو عصاره گیاهی جوجوبا
•بدون احساس چربی و سنگینی روی پوست

•مناسب پوست خشک و آسیب دیده   
• نرم کننده و تقویت کننده قوی پوست دست و صورت
•کمک به درمان اگزما و التهاب شدید پوستی
•حاوی ویتامین  Eو عصاره گیاهی آلوئه ورا
حجم
تعداد در کارتن
کدکاال
بارکد

200 ml

75 ml

36

72

100445758

100440128

6260482520111

6260482520128

حجم
تعداد در کارتن
کدکاال
بارکد

150 ml

50 ml

36

72

100440012

100440029

6260482520012

6260482520029

پاک کننده دو فازی آرایش چشم

فوم شستشوی صورت انواع پوست

EYE MAKE-UP REMOVER

FOAMING CLEANSER

• پاک کننـده مواد آرایشی حتی انواع مقاوم در برابر
شستشو بـدون ایجاد حساسیت و خشکـی پوست
اطراف چشم
• فاقد اسانس و صابون
•دارای  PHمتناسب و ساختار سازگـار با اشک چشـم
• مناسب برای انواع پوست
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 150 mlبارکد

100165810
6260482515810

•حاوی روغن درخت چای و عصاره آلوئه ورا
•پــاک کننــده بســیار مناســب جهــت پاکســازی و رفــع
آلودگــی هــا از ســطح پوســتهای چــرب تــا نرمــال
•تنظیم نمودن ترشح سبوم پوست
•از بین بردن چربی و براقی از سطح پوست
•فاقد مواد صابونی
•مناسب برای پوست چرب تا نرمال
تعداد در کارتن
حجم

 36کدکاال
 150 mlبارکد

100474300
6260482524300

کرم ضدچروک
ANTI WRINKLE CREAM

CLEANSING MILK

حاوی جوجوبا و پرو ویتامین B 5
رفع آلودگی های محیطی سطح پوست
نرم کننده
رطوبت رسان و مرطوب کننده
محافظ در برابر رادیکالهای آزاد
مناسب برای انواع پوست
پاکسازی عمقی و موثر پوست از مواد آرایشی
آبکشی آسان
ایجاد الیهای نرم ،لطیف و سبک
بدون ایجاد حس چربی بر روی پوست
 PHمناسب پوست

کرم دور چـشم سه کاره
EYE CONTOUR,
ANTI WRINKLE CREAM
• مناسب برای افراد زیر  35سال
• حاوی ماده موثره syn-coll
•کمــک بــه کاهــش چیــن و چــروک اطــراف چشــم،
رفــع کبــودی و پــف زیــر چشــم

24

150 ml

100176206

6260482516206

تعداد در کارتن
حجم

 36کدکاال
 15 mlبارکد

100422016
6260482522016

HAIR CARE
مـراقبــت از مـو

شــامپو و نــرم کننــده کیــپ
فــرش
KEEP FRESH
SHAMPOO & CONDITIONER

شــامپو و نــرم کننــده اســتاپ
دمیــج

• مناسب موهای چرب
•حاوی آلوئه ورا و عصاره لیمو
• تنظیم کننده چربی کف سر  
• تنظیم مجدد رطوبت موها
• حجم دهنده  و  درخشان كننده
کدکاال
بارکد

100496663

100509466

6260482526663

62604825299466

کدکاال
بارکد

شامپو و نرم کننده نوتری دیلی

STOP DAMAGE
SHAMPOO & CONDITIONER

NUTRI DAILY
SHAMPOO & CONDITIONER

• مناسب موهای رنگ شده و آسیب دیده
•حاوی آرگان ،کراتین و سرامید (ترمیم کننده مو)
• مغذی  ،تقويت كننده و رطـوبت رسان قوی
• بهبود ساختار مو      
• محافظت از رنگ مو

• مناسب موهای نرمال و استفاده روزانه
• حاوی بیوتین و بپانتین (تحریک کننده رشد مو و
جلوگیری از ریزش مو)
• حفظ رطوبت مو و  بهبود حالت پذیری آن
• مغذي و بازسازی کننده مو    
• درخشان كننده مو

100495864

100509190

6260482525864

6260482529190

کدکاال
بارکد

100496526

100509084

6260482526526

6260482529084

تعداد درکارتن

12

حجم

400 ml

شامپوهای گیاهی موی سر
HERBAL HAIR SHAMPOO

شامپو جوانـه گندم -بیوتین
•مناسب موهای معمولی و مصرف روزانه
• حاوی جوانه گندم (سرشار از ویتامین B , Eو آنتی اکسیدان)
که باعث رشد ،تقویت و درخشندگی موها می شوند
•با قدرت حفظ رطوبت موجود در ساقه مو
•دارای ( PQ10ضخیم و حجیم تر شدن موها)
• دارای بیوتین(ویتامین زیبایی)

شامپو آلوئه ورا  -لیمو
•مناسب موهای چـرب
• حاوی عصاره آلوئه ورا (کاهش دهنده خارش ،قرمزی و
جوش بر روی پوست سر)
• حاوی عصاره لیمو (تنظیم کننده ترشح چربی ریشه مو)
• ترکیبات این شامپو عالوه بر رفع چربی موها ،از چرب
شدن زود هنگام پوست سر جلوگیری کرده و موها را
خوش حالت می نماید    

شامپو پروتئین -شیر و جوجوبا
• مناسب موهای خشک و رنگ شده
•حاوی عصاره جوجوبا و پروتئین شیر
•نرم و درخشان کننده موها
• کمک به بازگشت رطوبت از دست رفته موها
کدکاال
بارکد

100496519

100496618

100496717

6260482526519

6260482526618

6260482526717

تعداد درکارتن

24

حجم

250 ml

نرم کننده موی سـر
HAIR CONDITIONER
• کمک به بازگشت رطوبت از دست رفته موها
•شانه پذیری آسان و خوش حالت نمودن مو بدون ایجاد الکتریسیته
ساکن
• ایجاد حالت ابریشمی در موها
• عدم ایجاد حس چرب شدن موها بعد از مصرف
•عدم ایجاد ریزش مو در استفاده طوالنی مدت
• محافظت از رنگ در ساقه موها

نرم کننده ،ترمیم کننده قوی موی سر
• مناسب برای موهای خشک ،آسیب دیده و رنگ شده

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 250 mlبارکد

100509213
6260482529213

شامپوهای تخصصی موی سـر
PROFESSIONAL HAIR SHAMPOO

تعداد درکارتن

حجم

24

200 ml

شامپو فورتیمد

شامپو تالگومد
• مناسب  افرادی که از پوسته ریزی و شوره سر
خشک و چرب رنج می برند
• خاصیت  ضد التهابی به واسطه آلفابیزابولول
• خاصیت ضد قارچ به واسطه وجودپیروکتون     
اوالمینوکلیمبازول
•خاصیت مرطوب کنندگی به واسطه وجود
پروتئین هیدرولیزه شده ابریشم

کدکاال
بارکد

• موثر برای موهای ضعیف ،شکننده و در حال ریزش
• تقویت کننده ریشه مو و موثر در تحریک رویش
موهای سالم
• درخشان کننده و استحکام بخش موها
• حاوی ماده موثره کافئین و پروویتامین B5
• حاوی شوینده مالیم که محیط مناسبی را برای
رشد مو ایجاد می کند
• قابلیت مصرف روزانه

شامپو اویلومد
• مناسب افرادی که از چربی بیش از حد مو رنج می برند
• کاهش دهنده و تنظیم کننده چربی موی سر (سبوم)
• دارای قدرت پاک کنندگی باال
• دارای ترکیبات روی و مس و افزایش خون رسانی به
پیاز مو

100496014

100496410

100496212

6260482526014

6260482526410

6260482526212

تونیک تقویتی موی سر و ابرو
HAIR REVIAL TONIC

• تقویت و حفظ سالمت مو و ابرو
•پیشگیری و کاهش ریزش مو
• حاوی ترکیبات کافئین و بیوتین
•حاوی عصاره های  7گیاه موثر در ریزش مو  -رز ماری ،مورد ،دم
اسب ،سدر ،مریم کوهی ،صنوبر و گزنه  -جهت رشد مو
• دارای ترکیبی کامال گیاهی و غیر شیمیایی
• قابلیت اختالط و سازگاری باال با محصوالت موثر در درمان ریزش
مو(مانندماینوکسیدیل)
•تست شده در البراتوار  BIOECفرانسه
• دارای  دو اپلیکاتور قطره چکان و پمپ اسپری جهت استفاده
آسان

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 100 mlبارکد

100518910
6260482518910

ماسک موی سر
HAIR MASK

ماسک موی سر محافظ
• تغذیه و ترمیم موهای خشک و رنگ شده
•حاوی روغن جوجوبا با خاصیت نرم کنندگی باال
• ایجاد لطافت فوق العاده در موها
• رفع ایجاد الکتریسیته ساکن مو و خشکی
انتهای مو
کدکاال
بارکد

ماسک موی سر کراتینه
• مغذی برای موهای فر و وز با آسیب دیدگی باال
• ترمیم ساقه مو ،به واسطه کراتیـن هیدرولیـز شده
• تقویت ساقه مو ،افزایش استحکام مو ،رفع الکتریسیته
ساکن (وز کردن) و خشکی نوک مو (ریش شدن)
•دارای ویتامین  B, Eکمپلکس و ترکیبات سیلیکونی

ماسک موی سر پروتئینه
•احیاء کننده موهای خشک و آسیب دیده
• حاوی باالترین میزان مواد مغذی و پروتئینی
• افزایش انعطاف پذیری و رطوبت موها
• رفع الکتریسیته ساکن مو
•دارای ویتامین  B, Eکمپلکس و ترکیبات سیلیکونی

100509718

100509763

100509817

6260482529718

6260482529763

6260482529817

تعداد درکارتن

24

حجم

150 ml

ژل مـوی سـر
STYLING GEL
• فاقد الکل جهت جلوگیری از خشک شدن ساقه مو
•دارای ویتامین  B5جهت تقویت مو
• دارای عصاره گیاهی آلوئه ورا  و جوجوبا جهت حفظ رطوبت ،طراوت و شادابی مو
•بدون ایجاد سفیدک بر روی مو

ژل موی سر بسیار قوی

• حفظ تمامی حالت های دلخواه مو بدون
کوچکترین تغییر به مدت  24ساعت
کدکاال
بارکد

ژل موی سر مرطوب

• حفظ ظاهر خیس و درخشان مو

ژل مـوی سـر قـوی
• حفظ حالت های مو برای ساعات
طوالنی در هوای شرجی و مرطوب

100528163

100528064

100528118

6260482518163

6260482518064

6260482518118

تعداد درکارتن

24

حجم

150 ml

سرم موی سر استاپ دمیج
HAIR SERUM
STOP DAMAGE
• حاوی روغن آرگان و كراتین
•رطوبت رسان و حفظ رطوبت موها
• جلوگیرى از آسیب دیدگى ساقه مو و ترمیم کننده و تغذیه کننده
بازسازی اتصاالت پروتئینی مو
• از بین بردن وزی مو
• محافظت از مو در برابر حرارت و امکان استفاده آن ضمن براشینگ
• مناسب موهای خشك و آسیب دیده و رنگ شده

تعداد در کارتن
حجم

24
120 ml

کدکاال
بارکد

100523822
6260482523822

BODY CARE
مـراقبــت از بـدن

شامپو های بـدن
BODY WASH
• دارای خواص آنتی اُکسیدانی
•رطوبترسان و نرمکننده به واسطه دارا بودن
عصاره گوار
•دارای  PHمتناسب با پوست
• مناسب انواع پوست
•شوینده مالیم پوست بدن و پاککننده مؤثر
آلودگیهای پوست

شامپو بدن « فلورال دنس»
(رز و یاسمن)
• دارای رایحه خوش گلهای سفید ُ
•حاوی عصاره ُرز و گوار
• دارای خاصیت رطوبت رسانی پوست و شفافیت
سازی پوست
کدکاال
بارکد

100297608
6260482527608

شامپو بدن «سامرجویس»
•دارای رایحه خوش میوه های تابستانی
• حاوی عصاره آلوئه ورا و گوار
•دارای خاصیت رطوبت رسانی
کدکاال
بارکد

شامپو بدن «آکواتاچ»
• دارای رایحه خوش اقیانوسی
•حاوی عصاره نعنا فلفلی و گوار
•دارای خاصیت خنک کنندگی

شامپو بدن «فرش میکس»
• دارای رایحه مرکبات مدیترانه ای
• (سیتروسی)
•حاوی عصاره نعنا فلفلی و گوار دارای خاصیت
انرژی بخشی و نشاط بخشی

شامپو بدن « شوگر کندی»
•دارای رایحه گرم وانیل و شکالت
• حاوی عصاره بادام  و گوار
• دارای خاصیت مغذی و رطوبت رسان
پوست

100297400

100297455

100297509

100297554

6260482527400

6260482527455

6260482527509

6260482527554

تعداد درکارتن

12

حجم

420 ml

کرم مرطوب کننده پمپی آلوئه ورا

کرم مرطوب کننده پمپی جوجوبا

ALOE VERA CREAM

•مناسب پوست خشک و آسیب دیده   
• نرم کننده و تقویت کننده قوی پوست دست و صورت
•کمک به درمان اگزما و التهاب شدید پوستی
•حاوی ویتامین  Eو عصاره گیاهی آلوئه ورا

تعداد درکارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100432725
6260482532725

JOJOBA CREAM

• مناسب برای انواع پوست
• نرم کننده و مرطوب کننده پوست دست و صورت
•کمک به رفع اگزما دست بانوان خانه دار
•حاوی ویتامین  Eو عصاره گیاهی جوجوبا
•بدون احساس چربی و سنگینی روی پوست

تعداد درکارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100432732
6260482532732

مایع دستشویی آنتی باکتریال

ضدعفونی و محافظت کامل از پوست
مناسب جهت استفاده برای انواع پوست
عدم ایجاد حساسیت و آلرژی
شستشو و آبکشی سریع دست پس از استفاده
عامل ایجاد نرمی و لطافت پوست دست
جلوگیری از بروز خشکی  ،زبری و ناراحتی پوست دست
مناسب استفاده بانوان و آقایان و کودکان
دارای رایحه های  لوکس و دوست داشتنی

HAND WASH ANTIBACTERIAL

مایع دستشویی صدفی سفید

مایع دستشویی صدفی صورتی

با رايحه نارگیل  ،شیر ،وانیل ُ ،مشک و عسل

با رایحه گل ارکیده  ،میوه های هلو و زردآلو و ُمشک

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100552138
6260482532138

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100552152
6260482532152

مایع دستشویی آنتی باکتریال
HAND WASH ANTIBACTERIAL

مایع دستشویی صدفی بنفش

مایع دستشویی صدفی آبی

مایع دستشویی صدفی سبز

با رايحه گل لوندر

با رایحه مرکبات تازه ،گالبی تازه ،سیب ،رایحه ی
اقیانوسی  و  آروماتیک

با رايحه لیلی  ،یاس  ،شکوفه گل رز و چوبی و ُمشک

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100552145
6260482532145

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100552121
6260482532121

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 490 mlبارکد

100552435
6260482532435

مایع دستشویی صدفی
LIQUID HAND WASH

تعداد در کارتن
حجم

 6کدکاال

 2000 mlبارکد

100556518
6260482536518

تعداد در کارتن
حجم

 6کدکاال

 2000 mlبارکد

100556006
6260482536006

تعداد در کارتن
حجم

 6کدکاال

 2000 mlبارکد

100556419
6260482536419

• حاوی روغن آرگان و كراتین
•رطوبت رسان و حفظ رطوبت موها
• جلوگیرى از آسیب دیدگى ساقه مو و ترمیم کننده و تغذیه کننده
بازسازی اتصاالت پروتئینی مو
• از بین بردن وزی مو
• محافظت از مو در برابر حرارت و امکان استفاده آن ضمن براشینگ
• مناسب موهای خشك و آسیب دیده و رنگ شده

خوشبو کـننده های بدن
BODY SPLASH
• محصولی منحصر بفرد از رایحه های دلپذیر خنـک ،گرم  ،
میوه ای و عطری
• مناسب برای خانم های خوش سلیقه که به خوشبویی به
انـدازه زیبایی پوست و صورت اهمیت می دهند.
• از این مـحصول مـی توان بعد از استـحمام ،قبـل یا حین
ورزش کردن مستقیم  بر روی پوست استفاده کرد.

تعداد درکارتن

24

حجم

کدکاال
200 ml

بارکد

سیلکی تاچ

کول اوشن

• رایحه شرقی از ترکیب
میوه و گل

•رایحـه خـنک و
اقیــانوسی

گلدن ریـن

• رایحه مخلوطی از
چـوب و گـل

100180554

100180509

100180455

6260482530554

6260482530509

6260482530455

خوشبو کننده های اکلیلی
SHIMMER BODY SPLASH

اندلس فنتسی

• رایحه گل بنفشه ،لیمـو
و نـارنج
کدکاال
بارکد

مجیک ممنتس
• رایحه مرکبات ،گل
یاس و وانیل

100180707

100180752

6260482530707

6260482530752

اسپری بدن زنانه
WOMEN SPRAY

• اسپری بدن با ماندگاری 24ساعت
• مناسب اسپری بر روی پوست بدن
• عدم ایجاد لک روی لباس

اسپری بدن فاکسی

اسپری بدن کیوتی

• رایحه D&G light blue
•نت آغازین ترکیب مرکبات و رایحه های سبز
•نت میانی رایحه جاسمین و مری گلد
• نت پایانی مشک و عنبر جهت ماندگاری باالتر

•رایـحـه

کدکاال
بارکد

Valentina poudre by

Valentino

•نت میانی گل مریم
•نت پایانی ترکیب وانیل و چوب
صندل

100192856

100192849

6260482522856

6260482522849

تعداد درکارتن

48

حجم

200 ml

اسپری بدن کلسی

اسپری بدن بتی
• رایحه  SI Armani passion redرایحه
گلی  -میوه ای
•نت آغازین با رایحه های شیرین
• نـت میانـی مـالیـم اسپایسـی فـلفلی
• نـت پایانـی وانـیـل و چـوب ســدار
کدکاال
بارکد

اسپری بدن تیفاتی
• رایحه Flora Gucci

• رایحه weekend by Burberry

• نت آغازین با رایحه مرکبات و گل
صدتومانی
• نت میانی گل اسمانتوس و رز مالیم
• نت پایانی صندل و پاچولی

•نت آغازین با ترکیب رایحه گلهای
بنفش و مرکبـات و اندکی هلو و نکتارین
• نت میانی رایحه رز وحشی
• نت پایانی صندل وود

100192863

100192870

100192832

6260482522863

6260482522870

6260482522832

تعداد درکارتن

48

حجم

200 ml

رول دئودورانت های ضدتعریق بـدن
24h DEO ROLL - ON
• برای بانوان و آقایان
• با خاصيت ضد تعريق  24ساعته
• بدون ايجاد لك روي لباس
• فاقد الكل ،مناسب براي انواع پوست
•بدون ايجاد سفیدک روي بدن
تعداد درکارتن

کدکاال
بارکد

24

حجم

60 ml

فرش اکت

پاورلیفت

100305528

100305511

6260482535528

6260482535511

تـولیـپ
کدکاال
بارکد

ویـولـت

جانگـل

لـوتـوس

100305016

100305023

100305030

100305047

6260482535016

6260482535023

6260482535030

6260482535047

تعداد درکارتن

24

حجم

50 ml

بـالم لـب

LIP BALM

• اثر نرم کنندگی و رطوبت رسانی فوق العاده
•برطرف کردن خشکی و ترک لب
• حفاظت از پوست لب در برابر اشعه مضر آفتاب
• قابل استفاده به تنهایی یا قبل از رژ لب
• مناسب برای خانم ها و آقایان

بالم لب آلوئه ورا
• SPF 15

• حاوی آلوئه ورا،جوجوبا ،روغن کنجد،
ویتامین  ،Eشی باتـر ،روغن جوانه گنـدم،
اسکواالن
کدکاال
بارکد

100382505
6260482512505

بالم لب ضدآفتاب

• SPF 25

• حـاوی ویتـامین ، Eشی باتـر ،روغن
جوانه گندم ،اسـکواالن ،روغن کنجد
کدکاال

100382901

بارکد

تعداد درکارتن

6260482512901

72

حجم

4 ml

MEN’S GROOMING

مـحصوالت بـهداشتی آقـایان

ضـد آفـتـاب فاقـد چـربي
• محافظت از پوست در برابر اشعه هاي مضر آفتاب
•محافظت از پوست در برابر سرطان و پیري زودرس
• محافظت از پوست در برابر رادیکال هاي آزاد
• محافظت در برابر تیره شدن پوست
•حاوی سبوماین برای کنترل چربی پوست
• سبک و بی رنگ
• مناسب انواع پوست
تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 50 mlبارکد

100232411
6260482532411

ژل موي سر تيوبي فيکس
استرانگ قوي
• مرطوب کننده
•حالت دهنده قوی
•نگهداری حالت مو  24ساعته
• مغذی
• فاقد الکل
•عدم ایجاد سفیدک
• عدم ایجاد خشکی
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 150mlبارکد

کرم مرطوب کننده کاسه ای
• رطوبت رسان
• نرم کننده
•بدون اثر چربى
•انرژي بخش به پوست
•کاهش تیرگی پوست
• حاوی عصاره های شیرین بیان و جینسینگ

100528186
6260482528186

تعداد در کارتن
حجم

 36کدکاال
 200 mlبارکد

100434126
6260482524126

،

Men s Grooming

شامپو سر ،صورت و بدن کربن کلین

• پاکسازي عمقی پوست و مو
•طراوت بخش
• ایجاد حس مالیم خنکی
• رطوبت رسان
•آبکشی آسان
• حاوی زغال فعال ،گلیسیرین و منتول

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 400 mlبارکد

100663563
6260482523563

شامپو ضد شوره کلین فرش

• کنترل شوره سر
• تقویت موها
• افزایش حالت پذیري موها
•التیام پوست کف سر
• حاوی کلیمبازول ،عصاره آووکادو و آلوئه ورا مناسب
استفاده روزانه

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 400 mlبارکد

100493266
6260482523266

شامپو تقویت کننده انرژى بوست

• تقویت کننده مو
•کمک به جلوگیري از ریزش مو
• افزایش رطوبت رسانی به مو
• بهبود حالت پذیري مو
• مناسب استفاده روزانه
•حاوی کافئین ،پنتنول و عصاره جینسینگ
• مناسب انواع مو
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 400 mlبارکد

100493259
6260482523259

شامپو سر

HAIR SHAMPOO

شامپو بدن خنک کننده کلین فرش
•پاك کننده قوي
• طراوت بخش و رطوبت رسان
• ایجاد حس مالیم خنکی
•حاوی عصاره های دریایی و اوکالیپتوس
•آبکشی راحت
• مناسب براي استفاده روزانه
• مناسب انواع پوست
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 420 mlبارکد

شامپو بدن انرژى بوست
•پاك کننده قوي
•انرژي بخش
• مغذي پوست و رطوبت رسان
•حاوی ویتامین  Cو عصاره زنجبیل
•آبکشی راحت
• مناسب براي استفاده روزانه
• مناسب انواع پوست

100293174
6260482523167

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 420 mlبارکد

100293167
6260482523174

،

Men s Grooming

بادي اسپلش مردانه آيسي ويو
•بـادي اسپـلش آيـسي ويـو رايحه اي اقيانوسي و
ماندگار دارد.
•نوت هاي ابتدايي :شكوفه پرتقال و ليمو
• نوت مياني :رزماري ،جوز هندي ،لوندر ،شمعداني،
هل
•نوت پايه :دانـه تونكا ،چـوب درخـت ساج ،ميوه ليچي،
وتيور
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 220 mlبارکد

100185796
6260482525796

بادي اسپلش مردانه آف رود
• بـادي اسـپلش آف رود رايـحه اي نشـاط بـخش،
چوبي و شرقي دارد.
• نوت ابتدايي :ليمو ،سيب سبز ،نعنا
•نوت مياني :دانه تونكا ،شمعداني
• نوت پايـه :وانيل ،خزه درخت ،بلوط ،وتيور ،چوب
سدار.

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 220 mlبارکد

100185802
6260482525802

بادي اسپلش مردانه مونت وین
• بادي اسپلش مونت وین دارای رایحه ای خنک ،چوبی و
ماندگار است.
•نت ابتدایی :برگاموت ایتالیایی ،الوند فرانسوي ،برگ آناناس
• نت میانی :سدر سفید ،رز ،یاسمن تازه
• نت پایه :گلسنگ ،دانه تونکا ،چوب صندل سفید

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 220 mlبارکد

100183723
6260482523723

اسپری بدن آقایان
MEN SPRAY
• اسپری بدن با ماندگاری 24ساعت
• مناسب اسپری بر روی پوست بدن
• عدم ایجاد لک روی لباس

اسپری مردانه مایل استون
• رایحه Dunhill Desire blue intense
• نت آغازین و میانی با رایحه مرکبات و
نتهای سبز با لیچی و گل نیلوفر
•نت پایانی تونکابین و مشک و عنبر

کدکاال
بارکد

100192238
6260482522238

اسپری مردانه اورسنس
• رایحه Legend Montblanc
•رایحهای فرش ،آروماتیک ،اسپایسی و
ترکیبی از رایحه چوبی

کدکاال
بارکد

100192245
6260482522245

اسپری مردانه نئو استایل

•رایحه Silver scent Jacques Bugard
•نت آغازین با رایحه شکوفه های پرتقال
و مرکبات
•نت میانـی و پایانـی با رایحه رزماری و
خس خس و تونکا

کدکاال

100192221

بارکد

تعداد درکارتن

6260482522221
48

حجم

200 ml

،

Men s Grooming
•   ضد تعريق  24ساعته
•    بدون ايجاد لك بر روي لباس
•   فاقد الكل
•   بدون ايجاد سفيدك روي بدن

رول دئودورانت ضد تعريق آف رود

رول دئودورانت ضد تعريق آيسي ويو
•ضد تعريق مردانه با رايحه اقيانوسي و خنك

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 50 mlبارکد

100305611
6260482525611

• ضد تعريق مردانه با رايحه چوبي و شرقي

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 50 mlبارکد

خوشبو کننده بدن مونت وين
• ضد تعريق مردانه با رايحه چوبي و شرقي

100305604
6260482525604

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 220 mlبارکد

100183723
6260482523723

لوسیون پس از اصالح اولترا کالم
(مناسب پوست هاى حساس)
• فاقد الكل
• فاقد چربي
•التيام بخش و ترميم كننده
• نرم كننده و رطوبت رسان
•رايحه خنك و چوبي
• محافظ پوست پس از اصالح
•مناسب پوست هاي حساس
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 100 mlبارکد

100313297
6260482523297

لوسیون پس از اصالح کول فرش
(خنک کننده)
•التيام بخش
• نرم و مرطوب كننده
•خنك كننده ماليم
•رايحه خنك و چوبي
• محافظ پوست پس از اصالح
• فاقد چربي
•مناسب انواع پوست
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 100 mlبارکد

100312931
6260482522931

KIDS CARE

مراقـبت از کـودک

کرم مرطوب کننده کودک

کرم ضد آفتاب کودک

KIDS MOISTURIZING CREAM

KIDS SUNSCREEN CREAM

•پخش راحت روی پوست
• بدون تحریک پوستی
• حاوی روغن جوجوبا جهت ایجاد نرمی و مرطوب کنندگی
•حاوی فیلترهای محافظ در مقابل  UVAو   UVB
•بدون ایجاد حس چربی و چسبندگی
• دارای گواهینامه تست درماتولوژیکی

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 75 mlبارکد

100230319
6260482520319

• مرطوب كننده قوی بدون ايجاد حس چربی
•بافت سبك و مناسب براي كودكان
• نرم كننده و التيام بخش
• جذب سريع
• حاوی شی باتر( کره   ٪۱۰۰گیاهی) و گیليسرين

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 75 mlبارکد

100431415
6260482521415

شامپو های کودک دخترانه و پسرانه
KIDS HAIR SHAMPOO

• دارای  PHمتناسب با پوست سر كودكان
•بدون سوزش چشم و ایجاد اشک
• فاقد پارابن و هر گونه مواد صابونی و بی رنگ
•عدم ایجاد حس چربی بر روی پوست سر كودك
•عدم ايجاد حساسيت در پوست سر
•ايجاد نرمي ،لطافت و درخشندگي در موها
•دارای خاصيت مرطوب کنندگی و حالت دهندگی باال

تعداد در کارتن
حجم
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 200 mlبارکد
 24کدکاال
 200 mlبارکد

100498018
6260482528018
100498056
6260482528056

تعداد در کارتن
حجم
تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 200 mlبارکد
 24کدکاال
 200 mlبارکد

100498025
6260482528025
100498049
6260482528049

شامپو های کودک دخترانه و پسرانه
KIDS HAIR SHAMPOO

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 200 mlبارکد

100498018
6260482528018

شامپو های کودک دخترانه و پسرانه
KIDS
KIDS HAIR
HAIR SHAMPOO
SHAMPOO

تعداد در کارتن
حجم

 24کدکاال
 200 mlبارکد

100498049
6260482528049

BLACK DIAMOND
بلـک دایـمونـد

10

20

30

40

100064010
6260482586100

100064020
6260482586209

100064030
6260482586308

100064040
6260482586407

پنکیک خشک آینه دار «دِلوکس»
•ماندگاري طوالني مدت به صورت یکنواخت و بدون تغییر رنگ
•با بافتي نرم ،مات و مخملي  
• ایجاد جلوه اي يكدست و زيبا
•با  جدیدترین فرموالسیون اروپا
•کمک به بهبود ظاهر پوست    
• مناسب برای انواع پوست
•در  4رنگ

تعداد درکارتن

48

حجم

10 gr

پرایمر صورت  -مات تاچ
• سرشار از اسید هیالورونیک
• پوشش دهی  و نرم کنندگی باال
• حاوی روغن های گیاهی (آلوئه ورا ،کنجد ،جوانه گندم)
• ایجاد سطح مات و یکدست
•جذب سریع بر روی پوست
• پوشش دهی باال و نرم کنندگی باال
• حاوی مقادیر باالیی از ویتامین هاي F,B ,E ,A
• دارای خاصیت آنتی اکسیداني
• رفع چین و چروک و جوان سازی پوست
• آبرسان و مرطوب كننده
•غني از اسید لینولئیک ،اسید پالمتیک و اسید استئاریک
تعداد در کارتن
حجم

 48کدکاال
 9 mlبارکد

100096676
6260482566676

100056006
6260482586964

100056005
6260482586957

100056004
6260482586940

100056003
6260482586933

100056002
6260482586926

100056001
6260482586919

100057006

100057005

تعداد درکارتن

48

حجم

35 ml

100057004

•نسل جديد كرم پودر مخملي
•پخش آسان و یکنواخت روی پوست  
•کمک به پوشش و بهبود نواقص پوست
• ایجاد جلوه اي صاف ،يكدست و نيمه مات    
• محافظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب با
SPF15
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا و کام ً
ال  ایمن در برابر اثرات سوء ناشی
از  فلزات سنگین ( مثل سرب ،جیوه و ) ...
• مناسب برای انواع پوست
• در  6رنگ

100057003

کرم پودر نيمه مات « ِول ِوت»

100057002

FS 01 FS 02 FS 03 FS 04 FS 05 FS 06

100057001

MF 04 MF 05 MF 06

MF 02 MF 03

MF 01

کرم پودرفاقد چربی «مات میکاپ»
• نسل جدید کرم پودر مخملی
•پخش آسان و یکنواخت روی پوست
•ایجاد جلوه ای کامال طبیعی ،مات و یکدست
• محافظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب  با  SPF 15
• مناسب برای پوست های چرب و مختلط
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
• مناسب برای پوست های چرب
•در  6رنگ

تعداد درکارتن

48

حجم

35 ml

100082030
6260482515599

30

100082020
6260482515582

20

100082010
6260482515575

10

کانسیلر «جِ نتِل تاچ»
• روشن كننده تيرگی های زیر چشم
• کمک به كاهش پف زیر چشم
• به حداقل رساندن چين و چروك و خطوط ظريف زير چشم
• روشن تر و نرم تر كردن پوست اطراف چشم
• مناسب برای انواع پوست    
•در  3رنگ  

حجم

 9 mlتعداد درکارتن

48

ریمل حجم دهنده « لوکسریوس»
• حجم دهنده فوق العاده
• جدیدترین برس مخصوص حداکثر حجم دهندگی ،ايجاد
مژه هايي با ظاهري چشمگير
• عدم  ایجاد چسبندگی درروی مژه ها
• ایجاد حالت پذيري مضاعف در مژه ها
•با  جدیدترین فرموالسیون اروپا
• حاوی عصاره برگ درخت چای سبز با خاصیت آنتی
اکسیدانی و ضد التهابی
تعداد در کارتن
حجم

 48کدکاال
 15 mlبارکد

100024561
6260482514561

ریمل گرجس آیز
• حجم دهندگی فوق العاده تا سه برابر بیشتر
• دارای برس بزرگ ( بیگ براش)
•حاوی ویتامین   Eو موم زنبور عسل
• تقویت کننده و آبرسان
• حجم دهنده و حالت دهنده فوقالعاده
•بدون ایجاد حس چسبندگی بر روی مژهها
•بدون ایجاد حساسیت در چشم و مژهها
• فاقد اسانس
تعداد در کارتن
حجم

 48کدکاال
 15 mlبارکد

100022528
6260482522528

خط چشم با اپلیکاتور ابری «آل این وان»
• ايجاد خطي مشکی  ،ظريف و یکنواخت
• جدیدترین اپلیکاتور با انعطاف پذیری باال
•خشک شدن سریع بدون خرد شدن و ریزش زیر چشم
• حاوی ترکیب ضد التهابی و محافظتی آالنتویین
• حاوی ترکیب مرطوب کنندگی و آنتی اکسیدانی آلفا
بیزابولول
• فاقد اسانس
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
تعداد در کارتن
حجم

 48کدکاال
 3.5 mlبارکد

100033915
6260482513915

خط چشم نمدی گرجس آیز
•اپلیکاتورنمدی
• فاقد اسانس
• رطوب رسانی قوی-حاوی ویتاین
• خشک شدن سریع
•خطی دقیق با ظاهری بسیار مشکی و مات
•ضد التهاب ،سوزش و خارش بن مژه

تعداد در کارتن
حجم

 48کدکاال
 3.5 mlبارکد

100031483
6260482531483

رژلب مدادی « چابی»
• بافتی سبك و طيف رنگی جذاب و پررنگ
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
• امکان کشیدن راحت روی لب و ایجاد ظاهری يكدست
• ماندگاری و دوام باال
• عدم ایجاد خشكی يا پوسته پوسته شدن لب    
• در10رنگ جذاب

حجم

 3.3 mlتعداد درکارتن

48

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

100621020
6260482525253

100621019
6260482525246

1000621018
6260482584281

1000621017
6260482584274

1000621016
6260482584267

1000621015
6260482584250

1000621014
6260482584243

1000621013
6260482584236

1000621012
6260482584229

1000621011
6260482584212

رژلب جامد مات « ا ِستی َمت»
• نسل جدیدی از رژ لب های مات با ایجاد ظاهری برجسته
• فرموالسيون منحصر به فرد جهت دوام و ماندگاري بلند مدت
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
• حفظ ظاهری تـازه و با طراوت براي لب ها در تمـام طول روز
• پوششی كامل و ثابت با بافتی نرم و مخملی و در عین
حال عدم  ایجاد  فخشكی
• در  12رنگ جذاب و زیبا

تعداد در کارتن

 48وزن

4 ml

36

35

34

33

31

30

27

26

25

24

23

22

100113036
6260482523143

100113035
6260482523136

100113034
6260482523129

100113033
6260482523112

100113031
6260482573315

100113030
6260482573308

100113027
6260482573278

100113026
6260482573261

100113025
6260482573254

100113024
6260482573247

100113023
6260482573230

100113022
6260482573223

رژلب جامد مات « ستین لوکس»
• امکان کشیدن رژ روی لب به آسانی
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
• ایجاد جلوه ی جذاب مات و مخملی
• بافــت کرمــی و مرطــوب کننــده جهــت ایجــاد لــب هایــی نــرم تــر و
جــوان ت ـر   
•انتخابی ایده آل برای طرفداران رنگ های زیبـا و مد روز اروپــا
• در  12رنگ جذاب و زیبـا

تعداد در کارتن

 48وزن

4 ml

SL14

SL13

SL12

SL11

SL08

SL07

SL06

SL05

SL04

SL03

SL02

SL01

100114014
6260482525277

100114013
6260482525260

100114012
6260482507129

100114011
6260482507112

100114008
6260482507082

100114007
6260482507075

100114006
6260482507068

100114005
6260482507051

100114004
6260482507044

100114003
6260482507037

100114002
6260482507020

100114001
6260482507013

رژلب مایع مات « پِرفکشن َمت»

•با ماندگاری طوالني براي ساعت ها و بدون تغییر
•با جدیدترین فرموالسیون اروپا
• بافتی نرم و مخملی در رنگ هاي جذاب و متنوع
•بدون ايجاد سنگينی بر لب   
• در  12رنگ جذاب

تعداد در کارتن

100124013
6260482559135

100124012
6260482559128

100124011
6260482559111

100124010

100124009

100124004

100124003

100124002

100124008

04

03

02

01
100124001

12

11

10

09

08

06
100124006

13

 48حجم

9 ml

الک ناخن در انواع براق ،مات و اكليلي
•با غلظتی مناسب و قابليت خشك شدن سريع و دوام باال
•پوشش راحت تر سطح ناخن ها با برس جدید و بزرگ
•در انواع براق ،مات و اکلیلی
•قابلیــت تبدیــل ظاهــر بــراق الک هــا بــه ظاهــری مــات بــا
اســتفاده از تــاپ کــت مــات (بــا کــد  )00بــر روی آن هــا
•در  56رنگ متنوع و زیبا

تعداد در کارتن

 48حجم

10 ml

رنگ های براق:

رنگ های مات:

CLASSIC
آرایشی کالسیک

رژلب مایع لومینوس
•پوششی کامل و یکنواخت
• درخشش فوق العاده
•دارای بافتی نرم و سبک

100122012
6260482509123

100122011
6260482509116

100122310
6260482510372

100122510
6260482510419

12

100122121
6260482510204

11

510

121

310

رژلب مایع کریستال شاین

تعداد در کارتن

 48حجم

9 ml

Classic Make-up
Products

رژلب جامد سیلکی شاین

•پوششی کامل و یکنواخت
•درخشش طبیعی و جذاب
• حاوی ویتامین  Eو عصاره گیاهی جوجوبا
•در  10رنگ زیبا
تعداد در کارتن

 72حجم

4 ml

601

507

502

401

305

302

206

204

102

101

100111601
6260482510747

100111507
6260482505071

100111502
6260482510730

100111401
6260482510686

100111305
6260482510822

100111302
6260482510662

100111206
6260482510624

100111204
6260482510600

100111102
6260482510525

100111101
6260482510518

100071011
6260482511317

100071010
6260482511300

100071009
6260482511294

100071008
6260482511287

100071007
6260482511270

100071005
6260482511256

11

10

09

08

07

05

رژ گونه

در رنگ های مات و اکلیلی
با دوام و ماندگار
در  6رنگ متنوع و زیبا

تعداد در کارتن

 72حجم

8 gr

Classic Make-up
Products

کرم پودرمایع تیوبی
• پوشش طبیعی و یکنواخت همراه با احساس دلنشین
• ماندگاری طوالنی
• محافظ پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 8
• در  5رنگ زیبا
• مناسب برای انواع پوست

100052205
6260482519757

100052204
6260482519740

100052202
6260482519733

تعداد در کارتن

 48حجم

100052102
6260482519726

205

204

100052101
6260482519719

202

102

101

35 ml

کرم پودر آکنه الین تیـوبی
قابلیت پوشانندگی بسیار باال
با ماندگاری طوالنی
مناسب برای انواع پوست به ویژه پوست های چرب  و
مستعد جوش
در  3رنگ متنوع و زیبا

A03
100055003
6260482519986

100055002
6260482519979
 48حجم

100055001
6260482519962

تعداد در کارتن

A02

A01

35 ml

Classic Make-up
Products

پنکیکدوکاره
• ایجاد پوستی صاف ،یکدست و خوش رنگ
• دارای دو کاربرد متفاوت
• در صــورت اســتفاده از پــد خشــک پوشــش بــاال و در صــورت اســتفاده
از پــد مرطــوب پوشــش بســیار باالتــری حاصــل مــی شــود
• در  5رنگ متفاوت

تعداد در کارتن

 72حجم

10 gr

15

14

13

12

11

100062015
6260482515957

100062014
6260482515940

100062013
6260482515933

100062012
6260482515926

100062011
6260482515919

پنکیکساده
• یکنواخت کننده سطح پوست
• مات کننده و جاذب چربی های اضافی صورت
•در  5رنگ متفاوت
تعداد در کارتن

 72حجم

12 gr

07

04

03

02

01

100063007
6260482516077

100063004
6260482516046

100063003
6260482516039

100063002
6260482516022

100063001
6260482516107

Classic Make-up
Products

خط چشم ماژیکی

خط چشم مویی
• ایجاد خطی یکدست ،صاف و کام ً
ال مشکی
•با دوام و بدون تغییر حالت
• قابلیت خشک شدن سریع
• قابلیت استفاده آسان

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 8 mlبارکد

100033519
6260482513519

ریمل سه کاره (اینفینیت)

• ایجاد خطی یکدست ،صاف و کام ً
ال مشکی
•با دوام و بدون تغییر حالت
• قابلیت خشک شدن سریع
• قابلیت استفاده آسان

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 4.5 mlبارکد

100034011
6260482514011

• حجــم دهنــده بســیار موثــر بــه همــراه خاصیت
حالــت دهندگــی و بلندکنندگــی مــژه ها
•با قابلیت پاک شدن آسان
• بدون ریزش و سیاه کردن زیر چشم

تعداد در کارتن
حجم

 72کدکاال
 10 mlبارکد

100024516
6260482514516

Classic Make-up
Products

سایه چشم
•در رنگ های مات و براق
•با پوشش کام ً
ال یک دست  و ماندگار
• در  6رنگ متفاوت
تعداد در کارتن

 144حجم

2 gr

68

65

42

32

20

10

100001068
6260482540683

100001065
6260482540652

100001042
6260482540423

100001032
6260482540324

100001020
6260482540201

100001010
6260482540102

FRAGRANCES
عـطـریـات

•عطر « سِ موآ»
•رایحــه ای خنــک ،شــیرین و مانــدگار،
عطــری بــی نظیــر از بــوی گل هــای
بنفشــه و گل صــد تومانــی کــه بــا رایحــه
طــراوت بخــش لیمــو و نارنــج در آمیخته
و حــس تازگــی را بــرای خانــم هــای
جــوان بــه ارمغــان مــی آورد.
•در پایــان رایحــه وانیــل و چــوب صنــدل
ایــن عطــر را بــرای ســاعت هــا بــر روی
پوســت مانــدگار خواهــد ســاخت.
•مناسب برای بانوان

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 100 mlبارکد

180201308
6260482531308

FRAGRANCES

• عطرکنکوردیا
• اســانس ایــن عطــر ترکیبــی از بوی خنــکای دریــا ،گل نیلوفر و نارنـــج
اســت کــه بــا رایحــه چـــوب صنــدل و رزهــای ســفید پیچیــده شــده
اســت.
• مناسب برای آقایان
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 75 mlبارکد

100203005
6260482533005

• عطر«کنکوردیاچمپ»
• ایــن عطــر از رایحــه  Legend Mont Blancالهــام
گرفتــه شــده اســت.
• این عـــطر در نـــت آغـــازین ترکیبی از تـرنـــج  ،به
لیمــو  ،اســطوخودوس و آنانــاس مــی باشــد و نــت
میانــی بــا شــمیم ســیب ســرخ و خــزه درخــت بلوط
و کوماریــن طراحــی شــده اســت.
•نــت پایـــانی ترکیبی از چـــوب صنـــدل و دانـــه
هــای تونــکا مــی باشــد .
• مناسب برای آقایان
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 75 mlبارکد

100203747
6260482523747

•عطـر «کنکوردیـا اسپـرت»
•ایــن رایحــه مردانــه الهــام گرفتــه شــده از عطــر
  Sauvage Diorمــی باشــد.
•نت آغازین ترنج و فلفـــل می باشـــد .در نـــت میـــانی
ایــن رایحــه ترکیبــی از بســیاری از رایحــه هــا شــامل المــی ،
خـــس خـــس  ،اســطوخودوس و علــی الخصــوص فلفل
ســیچوان موجــود مــی باشــد.
•نــت پایانــی ترکیبــی از آمبروکســان و البدانیــوم
اســت.
•مناسب برای آقایان
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 75 mlبارکد

100203754
6260482523754

• عطـر«کنکوردیـافـرش»

• ایـن عـطر  الـهام گـرفـته شـده از عـطـــر Galloway

 Parfums de Marlyمــی باشــد.
• رایـــحه خنــک مخـــصوص بهــار و تابـــستان بــا نــت
آغـــازین اسپایســی (فلفــل) و مرکبــات می باشــد .نت
میانــی ایــن رایحــه ترکیبــی از شــکوفه های پرتقــال و  
زنبــق مــی باشــد.
• در نــت پایانــی  ،مانــدگاری عطــر بــا ترکیبــی از رایحه
مشــک و کهربــا بــرآورده شــده اســت.
• ایــن رایحــه بــه شــکلی طراحــی شــده اســت کــه هــم
آقایــان و هــم بانــوان مــی تواننــد از آن بهــره بگیرنــد.
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 75 mlبارکد

100203730
6260482523730

FRAGRANCES

تعداد در کارتن

کدکاال

حجم

بارکد

180203500
6260482533500

• عطر  «   ریمِمبردِتایم  »
• شــمیم ایــن عطــر بــا ترکیبــی از رایحــه مرکبــات و آکــورد
مالیمــی ازرایحــه دریایــی حســی پــر انــرژی بخشــیده و بــا
ترکیــب رایحــه تنباکــوی طالیــی و صنــدل و برگ هــای بنفش
اوج قــدرت یــک رایحــه را بــه رخ مــی کشــد و رایحــه خــس
خــس ،مشــک ســیاه ،عنبــر و تونــکا در نــت پایانــی انــرژی را به
باالتریــن ســطح مــی رســاند.
• مناسب برای آقایان

• عطر « پینک پرل»
• عطــری بســیار مانــدگار و تاثیرآمیــز ،آمیختــه ای از بوی
مرکبــات و گل یــاس کــه بــا بوی مشــک و عنبــر و وانیل
رایحــه ای رمــز آلــود و عاشــقانه را به ارمغــان آورده اســت.
• مناسب برای بانوان

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 100 mlبارکد

180201353
6260482531353

FRAGRANCES

• عطر « نامینی»
• این عطر  زنانه از رایحه عطر  Armani Codeالهام گرفته شده است.
• نــت آغازیــن مرکباتــی بوده و ترکیبــی از پرتقــال و نارنج و شــکوفه های
یــاس می باشــد .
• نــت میانــی این عطــر ترکیبــی منحصر بفــرد از شــکوفه هــای پرتقال
و زنجبیــل می باشــد.
• درنتپایانیرایحهصندلسفیدووانیلوعسلموجودمیباشد.
• مناسب برای بانوان
حجم
تعداد در کارتن
کدکاال
بارکد

50 ml

100 ml

12

12

100203808

100201407

6260482523808

6260482531407

•عطر « ُهومِرتا»
•ایــن رایحــه الـــهام گرفتــه شـــده از عطــر زنـــانه بی
نظیــر   Narciso Poudreeمــی باشــد.
• ترکیبــی از رایحــه هــای رز و شــکوفه هــای پرتقــال
و یــاس در نــت آغازیــن مــی باشــد و در نــت میانــی
رایحــه مشــک خودنمایــی مــی کنــد.
• در نــت پایانــی ترکیبــی از رایحــه هــای دانــه تونــکا و
خــس خــس و ســدر مــی باشــد.
•مناسب برای بانوان
تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 100 mlبارکد

180203785
6260482523785

FRAGRANCES

• عطر « سیلور دِریم»
• ایــن رایحــه مــدرن جنــب و جوشــی اســت
میــان رایحــه زنانــه چــوب ،شــکوفه هــای
پرتقــال ،گریــپ فــروت و جاســمین کــه بــا
بــوی مالیمــی از پاچولــی و میخــک صــد پــر
بــه اوج مــی رســد و بــا رایحــه ای خــاص از
ُمشــک ســیاه و تونــکا مانــدگار مــی گــردد.
• مناسب برای بانوان

تعداد در کارتن
حجم

 12کدکاال
 100 mlبارکد

180202206
6260482532206

• عطر « الوینیا »
• ترکیبــات ایــن عطــر در حــس آغازیــن ،ترکیــب گل هــای لــی
لــی و مرکبــات و گیــاه  Lavenderاســت .در نــوت میانی بوی گل
موگــه و در نــوت پایانــی آمیــزه ای از رایحه مشــک و چوب ســدر
به جــای مــی گــذارد.
• مناسب برای بانوان

حجم
تعداد در کارتن
کدکاال
بارکد

50 ml

100 ml

12

12

100201117

100201100

6260482531117

6260482531100

