
 محصوالت آرایشی و بهداشتی ژوت

 +SPF 50 ضدآفتاب کرم .1

 (جدید فرموالسیون با)

 IR و UV ضد موثر فیلترهای حاوی

 (ورا آلوئه و بابونه ،VIT E آووکادو،) آزاد رادیکالهای کردن خنثی جهت قوی های اکسیدان آنتی از استفاده

 پوست انواع و چرب پوستهای جهت متفاوت نوع دو در

 طبیعی، بژ رنگ، سه در

 رنگبی و روشن بژ

 

 (جدید فرموالسیون با) SPF 25 پودری کرم ضدآفتاب کرم .2

 IR و UV ضد موثر فیلترهای حاوی

 آزاد رادیکالهای کردن خنثی جهت قوی های اکسیدان آنتی حاوی

 پوست انواع مناسب

 روشن و طبیعی بژ رنگ دو در

 

 پودری کرم ضدآفتاب کرم .3

 SPF 30 (جدید فرموالسیون با) 

 IR و UV ضد موثر فیلترهای حاوی

 آزاد های رادیکال کردن خنثی جهت قوی های اکسیدان آنتی حاوی

 زاغیرکومدون چربی حاوی

 چرب پوست مناسب

 روشن و طبیعی بژ رنگ دو در

 

 

 آفتاب روغن .4

 زمان ترینکوتاه در کننده برنزه

  گیکننده نرم و التهابی ضد خاصیت با

 E ویتامین و زیتون روغن شیرین، بادام روغن گندم، جوانه روغن ورا، آلوئه آووکادو، عصاره حاوی

 

 آبرسان و بدن لوسیون .5

 ( ورا آلوئه باتر،شی)  ضدالتهاب و پوست عمقی کنندهمرطوب

 ( بابونه دکسپانتنول،)  ملتهب و حساس هایپوست بخشآرامش و دهندهتسکین

 رطوبت ماندگاری افزایش و پوست رطوبتی ـ دفاعی سد تقویت

 ( شیرین بادام روغن بهار،همیشه گل روغن) 

 (کافئین) پوست زیرین هایالیه به رطوبت نفوذ عمق افزایش جهت مالیم برداریالیه

 سریع جذب و سبک بافت

 عالی پذیریپخش با استحمام از بعد بدن کل رسانیرطوبت برای مناسب انتخابی

 خشک و حساس هایپوست مناسب

 



 صورت و دست قوی کننده مرطوب کرم .6

 ماندگاری( پوست محافظتی سیستم تقویت آب، جاذب مواد افزایش سطحی، کنندهنرم) مختلف هایمکانیسم با پوست آبرسانی

 پوست در رطوبت باالی

 ( وراآلوئه و باترشی) پوست عمقی کنندهمرطوب و دهندهتسکین و ضدالتهاب

 ( باتر شی ،B5 ویتامین ،E ویتامین) هوا ضدآلودگی و قوی اکسیدانآنتی

 صورت و دست پوست روی بر استفاده قابل

 ( حساس و چرب هایپوست روی بر استفاده قابل) پارابن و چربی فاقد

 پوست روی سنگینی احساس بدون و سریع جذب و سبک بافت دارای

 

 ویتالیتی کننده جوان کرم .7

 (کاکتوس عصاره ،-3اکتاپپتاید استیل) کننده آرام و التهاب ضد

 (پپتایدها سنتال، عصاره) پوستی چروک و چین کاهش و سازی کالژن

 (سبز چای عصاره و VIT F، VIT C، VIT E) آزاد هایرادیکال ضد و اکسیدان آنتی

 (باغی آویشن عصاره) باکتلایر آنتی

 (VIT C پایدار فرم) پوست کننده شفاف

 

 

 (بوتاکس شبه) آملیوکس کرم .8

 (آملیوکس کمپلکس) بوتاکس مشابه خواص و پیشانی و اخم خطوط و عضالنی هایچروک کاهش

 (آلترموناس و سود) 5 و 1 تیپ کالژن االستین سنتز روند افزایش

 (هاگلیکان آمینو گلیکوز) درم فیبرهای کیفیت بهبود و سلولی بین ماتریکس تقویت

 (لسیتیت کارنوزین،) گرددمی همبندی بافت شدن انعطاف قابل غیر به منجر سن افزایش با که گلیکاسیون فرایند با مقابله

 

 آکنه آنتی کرم .9

 (اسید سالیسیلیک اسید، آزالئیک) پوست( چربی) سبوم مترشحه مجاری بازسازی و کراتولیتیک خواص

 (AHA اسید، سالیسیلیک) سفید سر و سیاه سر های دانه رفع و پوست کننده پاکسازی

 (ZINC PCA) اپیدرمیس استافیلوکوک و آکنه باکتریوم پروپیونی باکتری ضد اختصاصی اثرات

 (ZINC PCA چای، درخت روغن) قارچ ضد و باکتری ضد محتوای

 (ZINC PCA) پوست ظاهر بهبود و منافذ قابض سبوم، ترشح کنترل

 

 

 شب ضدچروک کرم .10

 (آلترموناس سودو و پپتاید سنتال، عصاره) پوستی چروکهای و چین کاهش و سازی کالژن

 , ...(VIT E، VIT C، VIT B5) مغذی کامال و قوی ضدچروک

 (VIT C پایدار فرم و -68الیگوپپتاید) پوست ساختن روشن و شفاف

 (ولگاره ماروبیوم) پوست ضعیف بافت کننده تقویت و کننده سفت

 (باتر شی) پوست عمیق کننده مرطوب

 (دکسپانتانول) پوست کننده آرام و ضدالتهاب

 



11. BB ضدآفتاب حاوی رنگی کننده مرطوب کرم SPF 30 

 (گلیکول پروپیلن و ورا آلوئه گلیسیرین،) پوست عمق به نفوذ جهت قوی( رسان آب) هومکتان ترکیبات

 (شیرین بادام روغن و باتر شی زیتون، روغن) پوستی درون آب دفع از جلوگیری جهت اپیدرم لیپیدی سد تقویت

 رنگی دهنده پوشش و ضدآفتاب قوی، رسان رطوبت گانهسه تاثیرات

 (اکسید دی تیتانیوم و اکساید زینک) خورشید UV طیف برابر در موثر فیزیکی فیلترهای

 تیره بژ و طبیعی بژ رنگ حاوی

 

 کننده روشن و ضدلک سرم .12

 (کروموبرایت) روز در لک ضد از استفاده توانایی و UV آسیب برابر در حفاظت

 (AHA اسید آلفاهیدروکسی) پوست سازی جوان تسهیل و اپیدرم مالنیناز برداشت تسهیل

 (اسید آزالئیک و بیربری عصاره آربوتین، آلفا) تیروزیناز فعالیت قوی یکننده مهار

 (لیکوریس عصاره) UVB تابش اثر در لک ایجاد از جلوگیری

 (-68الیگوپپتید و -1نانوپپتید) تیروزیناز سنتز با رقابتی هایپپتاید از استفاده

 ( VIT C پایدار فرم) پوست سازی جوان و سازی شفاف

 

 دورچشم کرم .13

 چشم دور تیرگی کاهش و پف ضد ضدچروک،

 (برنج شده هیدرولیز پروتئین) سازی جوان القای و پوست متوسط  برداری الیه

 (کاملیا عصاره ، مریم خار عصاره) خورشید UV برابر در محافظتی اثرات

 (چیتوسان) پوست کننده ترمیم و باکتلایر آنتی خواص

 متیل هسپریدین) چشم زیر پف و تیرگی کاهش نتیجه در و عروق دیواره تقویت و چشم زیر های مویرگ قطر کاهش

 (شالکون

 (-2پپتاید دی) چشم زیر پف کاهش و چشم زیر لنفاتیک گردش بهبود

 (-3پپتاید تری پالمیتوئیل) چشم زیر قوی لیفت و پوستی های کالژن تقلید

 (الکتات سدیم زمینی، بادام روغن کاملیا، عصاره) چشم زیر پوست رطوبت داری نگاه و تقویت

 

 بدن لک ضد .14

 (پوستی هایدانه رنگ) مالنین تولید کردن کند

 (بیان شیرین) لیکوریس عصاره UVB تابش اثر در لک ایجاد از جلوگیری

 مالیم بردار الیه( AHA) میوه اسیدهای

 پایدار C ویتامین حاوی

 (تیروزیناز مهار) اسید آزالئیک و بیربری عصاره و آبوتین آلفا

 لک انواع درمان برای مناسب

 آسان جذب و پوست در سریع نفوذ برای سرم صورت به استفاده قابل

 

 

 +SPF 50 آقایان ضدآفتاب .15

 UVB و UVA هایاشعه برابر در موثر فیزیکی فیلترهای براساس پوست محافظت

 آزاد هایرادیکال کردن خنثی جهت قوی هایاکسیدان آنتی از استفاده

 پوست روی براقی و سفیدی آثار جاگذاشتن بدون

 E ویتامین آووکادو روغن و بابونه و ورا آلوئه عصاره حاوی

 سبک بافت دارای و رنگ بدون چربی، فاقد



 آب و تعریق برابر در مقاوم

  

 

 سر موی ضدریزش و کننده تقویت شامپو .16

 سریسین شده هیدرولیز پروتئین در موجود ضروری آمینه اسیدهای کمک به مو ساقه تقویت

 احتمالی التهابات کاهش جهت کننده تحریک و دارنده نگه مواد از استفاده حداقل

 تبدیل که آلفاردوکتاز 5 مهار طریق از مو ریزش بر مردانه هورمون اثرات کاهش

 (1 – پپتاید تری بیوتینیل) کندمی هدایت DHT به را تستوسترون

 (آپیژنین گیاه عصاره) مو هایفوایکول به موضعی و موثر رسانی خون افزایش

 

 معمولی موی ویتامینه و پروتئینه شامپو .17

 مو شکنندگی و خشکی از جلوگیری و مو طبیعی چربی حفظ جهت مالیم های سورفکتانت حاوی

 موها درخشندگی حفظ جهت ویتامینه کمپلکس حاوی

 H ،E ،F ،A های ویتامین آزاد هایرادیکال برابر در محافظت

 (شده هیدرولیز پروتئین) شکننده موهای ساقه ترمیم

 

 دیده آسیب و شده رنگ موهای شامپو .18

 مو ساقه روی رنگ  حفاظت جهت شده تنظیم PH دارای

 رنگ ماندگاری جهت مالیم های شوینده حاوی

 و اکسیدان آنتی و کننده ترمیم ترکیبات حاوی

 سریسین شده هیدرولیز پروتئین و گندم شده هیدرولیز پروتئین

 (گردان آفتاب گل دانه عصاره و گندم جوانه پروتئین بادام، روغن) کنندگی نرم قابلیت با

 

 چرب موهای شامپو .19

 شده هیدرولیز کالژن و سر موی چربی روی بهتر اثر جهت آنیونیک ترقوی هایسورفکتانت از استفاده

 چرب موهای برای شده تنظیم و متناسب PH دارای

 کننده تحریک و دارنده نگہ مواد پارابن، فاقد

 

 ضدشوره شامپو .20

 (ZINC PCA) سبوم ترشح کنترل

 (آزالئیک اسید سالیسیک، اسید) سر کف از پوسته جداسازی در تسهیل و کراتولیتیک عامل دارای

 (اوالمین پیروکتون) خشک و چرب هایشوره بردن بین از قوی عامل

 (ZINC PCA آزالئیک، اسید) باکتلایر آنتی

 (بابونه عصاره ،8 پپتاید تری پالمیتوئیل)سر شوره از ناشی التهابات کاهش

 

 



 صورت شویوشست فوم .21

 پوست انواع مناسب

 پوست آلودگی و چربی آرایشی، مواد کنندگیپاک باالی قدرت

 پوست قرمزی و سوزش ضد ضدالتهاب، رسان، رطوبت ترکیبات حاوی

 پوست عمیق پاکسازی

 پوست برای مناسب PH دارای و صابونی مواد فاقد

 پوست لطافت و نرمی افزایش

 دکسپانتنول و ورا آلوئه عصاره و کالندوال روغن و گندم جوانه روغن حاوی

 

 صورت شویوشست فوم .22

 چرب پوست مخصوص

 پوست روی از هوا آلودگی و چربی آرایشی، مواد کنندگیپاک باالی قدرت

 پوست اضافی چربی و آکنه ایجاد از جلوگیری

 مالیم بردار الیه

 مرده هایسلول و هاچربی تجمع از پوست عمیق نمودن پاک

 PCA زینک اسید، سالیسیلیک اسید، هیدروکسی آلفا سبز، چای روغن حاوی

 پوست برای مناسب PH دارای و صابونی مواد فاقد

 پوست شادابی و نرمی و طراوت افزایش
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