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For your eyes, from our souls



SAYA TEB MANA
سـایـا طـب مـــانـا

جرب در سال برند آیسول با بهره گیـری از مواد اولیه بهترین کمپانـی های دنیا و با به کار گیـری کادری م
شامپو .به عنوان اولین برند تخصصـی محصوالت مراقبتـی و بهداشتـی پلک و مژه تولید شد۱۳۸۸

برند این. شستشوی پلک و مژه این برند اولین شامپوی تخصصـی چشمی موجود در ایران می باشد
ـرات بهداشتـی پلک و مژه می باشد و تاثی-شامل طیف وسیعی از محصوالت کمک درمان و آرایشـی 

.  داردبسـزایی در بهبود عالیم و عوارض بیماری های سطحی چشم همچون بلفاریت، گل مژه و شاالزیون
ور چشم همچنین در سبد محصوالت این برند برای اولین مرتبه در کشور کرم ترمیم کننده تخصصی د

.تولید و روانه بازار گردید



Ophthalmic Cleansing Shampoo

شامپو شستشوی پلک و مژه

شوینده پلک و مژه
(بلفاریت، گل مژه و شاالزیون)کمک به درمان بیماری های چشمی 

قابل استفاده جهت شستشوی روزانه آلودگی ها و آرایش
ایده آل جهت شستشوی پلک و مژه ها قبل و بعد از استفاده

لنزهای تماسی و قبل از عمل جراحی های چشم
فاقد رنگ، اسانس و پارابن

مناسب برای پوست و چشم های حساس



COMPOSITION

E

آنتی باکتریال و ضد التهاب
عصاره درخت چای

پاک کننده مالیم پلک و مژه
اورونال

رطوبت رسان
هیالورونیک اسید

التیام بخش
بابونه

آنتی باکتریال و ضد التهاب
Eویتامین 

آبرسان
آلوئه ورا

Oronal



: نحوه مصرف
ابتدا دست ها را شسته سپس صورت را با کمی آب مرطوب نمایید و 
مقدار کافی از شامپو را کف دست ریخته، چشم ها را ببندید و پلک و 

.مژه ها را به خوبی ماساژ دهید و آبکشی نمایید



Warming Eyelid Compress Wipes

و مژهپد پاک کننده پلک 

(بلفاریت، گل مژه و شاالزیون)درمان بیماری های چشمی 
بدون نیاز به آبکشی و استفاده آسان

دارای خواص التیام بخش
سال به باال۱۵قابل استفاده برای افراد  

مناسب برای پوست و چشم های حساس
فاقد الکل و پارابن



آنتی باکتریال و ضد التهاب
عصاره درخت چای

رطوبت رسان
هیالورونیک اسید

COMPOSITION

: نحوه مصرف
ابتدا دست ها را شسته پد را از بسته بندی خـارج کرده و روی پلـک و مژه ها قرار دهیدو به آرامی ماساژ دهید،به منظـور تاثیر بیشتر 

.دقیقه در آب گـرم قرار داده و سپس اسـتفاده کنید5-7می توانید قبل از اسـتفاده ساشه را 



Eyes Skin Repair Cream
کرم ترمیم کننده پوست دور چشم

اولین ترمیم کننده تخصصی دور چشم در ایران
دارای مؤثرترین اکتیو ترمیم پوست با گرید دارویی

(بلفاروپالستی)مناسب جهت استفاده پس از جراحی های زیبایی چشم 
با قدرت ترمیم انواع زخم، محل بخیه، محل سوختگی و سایر جراحات 

فاقد اسانس و پارابن
قابل استفاده برای کودکان، بزرگساالن و خانم های باردار





COMPOSITION

ضدباکتری و ضد ویروس
زینک

ایجاد الیه محافظ مشابه پانسمان نامرئی

سیلیکون

ضدالتهاب و ضد قرمزی
نوترازون

التیام بخش
دکسپنتانول

آنتی باکتریال و ضد التهاب
آلوئه ورا

آبرسان
روغن بادام شیرین



COMPOSITION

آنتی باکتریال و ضد التهاب
موم عسل

پاک کننده مالیم پلک و مژه
بید علفی

ضدباکتری و ضدویروس
مس

لی دارای تری ترپن، فالوونوئید و پ
فنول های گیاهی مؤثر در فرآیند 

ترمیم زخم

علف ببری 



EYE & FACE MAKEUP REMOVER

محلول تکفاز و دوفاز پاک کننده آرایش چشم و صورت



Makeup Remover
آرایشپاک کننده 

پاک کننده آرایش چشم و صورت بدون نیاز به آبکشی
ایده آل برای چشم های حساس 

قابل استفاده بعد از عمل های جراحی و مصرف کنندگان لنزهای تماسی
دارای خواص آبرسانی و التیام بخش پوست صورت و دور چشم

مورد تأیید چشم پزشکان
فاقد الکل، پارابن، رنگ و مواد حساسیت زا



COMPOSITION

E

نرم کننده و استحکام بخش پوست
روغن کرچک

پاک کننده مالیم
اورانول

رطوبت رسان
هیالورونیک اسید

التیام بخش
دکسپانتول

آنتی باکتریال و ضد التهاب
Eویتامین 

Oronal



Waterproof Makeup Remover
پاک کننده آرایش ضدآب

پاک کننده تخصصی دو فاز چشم و لب بدون نیاز به آبکشی
دارای ترکیبات آبرسان و تقویت کننده٬ایده آل برای آرایش  ضد آب  

قابل استفاده برای چشم های حساس  و مصرف کنندگان لنز
مورد تأیید چشم پزشکان

فاقد الکل و پارابن و مواد حساسیت زا



COMPOSITION

پاک کننده مالیم پلک و مژه
اورونال

رطوبت رسان
هیالورونیک اسید

تقویت کننده و کمک به رشد مژه
بیوتن و بپانتن

آبرسان
آلوئه ورا

Oronal



Physical Eye UV Defense

ضدآفتاب دور چشم 

(بدون ایجاد آلرژی و عارضه پوستی)عدم نفوذ به عمق پوست 
منعکس کننده اشعه های مضر خورشید و عدم جذب آنها

مرطوب کننده
رنگی و بدون رنگ

مناسب پوست و چشم های حساس
فاقد  پارابن



زینک اکساید، تیتانیوم دی اکساید
فیلترهای فیزیکال

آنتی اکسیدان
Eویتامین 

COMPOSITION

: نحوه مصرف
بیست دقیقه  قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب مقداری از کرم را روی پوست کاماًل تمیز اطراف چشم قرارداده و به آرامی ماساژ دهید تا

.هر دو ساعت یکبار تجدید کنید.جذب شود

E

آبرسان و التیام بخش
آلوئه ورا

Physical 
Filters



www.sayateb.com

                       


