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شایانـی به داشتن برند ویتالیر با به کار گرفتن ترکیبات با کیفیت به همراه به روزترین اطالعات علمی کمک
لیپوزومـا  اسـت، Cیکـی از ترکیبات به کار رفته در محصوالت ویتالیـر، ویتامین . پوستـی سالم می نماید

کنولوژی نانو، نسل جدیدی از این ویتامین، فرآوری شده توسط کمپانـی لیپوئید سوئیس است که توسط ت
ن تأثیــر پوشیده شده در کپسولـی از لیپوزوم ها به عمیق ترین الیه های پوسـت نفـوم مـی کنـد، بنـابرای

سلولـی از همان ابتدای تغییرات سلو  ناشـی از عوامـل مرـرد درونــی و بیرونــیDNAبسـزایـی روی 
.دارد

.نیاز گروه های مرتلف مصـرف کنندگان را در بر می گیـردراز جوانــی ٬ویتامیـن ســیویتالیـر با شعار 



Croda)کرودا اینترنشنال International):
ت شیمیایی محصوالاست، که در زمینه تولیدصنایع شیمیایی بریتانیاییشرکت 
الت محصووپلیمرها،سورفکتانت ها ،آمیدها ، اسیدهای چرد ،لیپید ها :نظیر

و فعالیت می کند و عمومأ خریدار محصوالت آن ، شرکت هاشیمیایی صنعتی 
.کارخانه های تولیدی می باشند

توسط جورج کراو تأسیس شد و در حا  ۱۹۲۵در سا  کرودا اینترنشنال شرکت 
ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه بریتانیا ،حاضر دارای کارخانجات تولیدی در کشورهای

کره وژاپن،اندونزی،هند ،سنگاپور ،برزیل ،ایاالت متحده آمریکا ،هلند ،
.می باشدجنوبی 

Smart science to improve lives™



:(Sederma)سدرما
ید بر مبنای تولید مواد فعا  منحصر بفرد برای تول1964شرکت سدرما در سا  

محصوالت
.مراقبت از پوست و مو ، در کشور فرانسه تاسیس گردید 

.گردید کرودا اینترنشنا  یکی از اعضای شرکت 1997از سا  این شرکت 
نتز تیم تحقیق و توسعه سدرما ، ابداعات متعددی در زمینه بیوتکنولوژی ، س

مولکولی و
جایزه 17کشت بافت گیاهی و همچنین عصاره گیری از گیاهان داشته است و 

معتبر جهانی
.در زمینه های فوق دریافت نموده است 

:برشی از فعالیت ها و افترارات شرکت سدرما 
، یکی از شناخته شده ترین ترکیبات Matrixylوسعه و تولید ماده ابداع ، ت-

فعا  ضد پیری
ماده فعا  آرایشی140معرفی و تولید بیش از -
Patentترکیب 81معرفی و تولید -
جایزه جهانی17دریافت -



:(Evonik)اونیک
میایی محصوالت شیاست، که در زمینه تولیدصنایع شیمیایی آلمانیشرکت 

فعالیت می کند و عمومأ خریدار محصوالت آن ، شرکت ها و کارخانه های تولیدی
.می باشند

تاسیس شده و در حا  حاضر یکی از معروفترین و 1847این شرکت در سا  
.د پیشروترین شرکتها در زمینه تولید مواد اولیه شیمیایی در دنیا می باش

ته اه کنید و در طو  شبانه روز با آنها سر و کار داشبه هر چیزی در اطراف خود نگ
یکاونباشید ، قطعا یک یا چند و یا همه مواد اولیه ، برای تولید آنها از شرکت 

.تامین شده است 
ر از ی پوست و مو و بسیاری دیگمواد اولیه پاک کننده های پوست ، شوینده ها

محصوالت مراقبت
.از پوست و مو از طریق این شرکت تامین می شود 



                   





LIPOSOMAL 

VITAMIN C

لیپوزومالCویتامین 

ریز کیسه درون یا برون سلولی است که حاوی مایع بوده ) لیپوزوم ، یک وزیکول است 

(مثال بارز وزیکول ، پالپ مرکبات می باشد . و پوسته آن یک غشای چند الیه لیپیدی است 

.بطور دقیقتر وزیکول کیسه است که به ترابری و اندوختن مواد می پردازد 

میالدی کشف 60این ساختار برای اولین بار در اواسط دهه . ساختار لیپوزوم ها کروی شکل است 

. و معرفی شد 

میالدی استفاده از این ساختار مسکوت ماند تا اینکه از توانایی لیپوزوم ها در90اما تا دهه

کپسوله کردن داروهای آب دوست یا چربی دوست برای ساخت داروهای مفید و موثر در امر 

.دارورسانی به سلولهای هدف استفاده شد 

استفاده می شود و در مجموعه محصوالت برند Cاز لیپوزوم ها برای جذب سریعتر و بهتر ویتامین 

.استفاده شده است لیپوزومال Cویتامین ویتالیر از 

استفاده می شود ، مستقیما وارد سلول شده و تاثیرلیپوزومالبصورت Cزمانی که ویتامین 

.خود را بجای می گذارد 

فرم مایع اسکوربیک اسید است که طبق تحقیقات انجام شده ، این مادهلیپوزومال Cویتامین 

.بیشترین حالت جذب با بیشترین تاثیرگذاری را دارد 



Hyaluronic Acid
گرم از این ماده 1این ماده توانایی باالیی در جذد آد دارد ، بطوری که 

.حجم خود میتواند آد جذد نماید % 256تا 

پوست ما ، اسید هیالورونیک می باشد و بعنوان ماده زمینه ای در الیه درم 

با جذد آد افزایش . سیمان بین االستین و کالژن عمل می کند 

، فضاهای خالی بین تامین قوام و حجم پوست حجم پیدا کرده و ضمن 

. االستین و کالژن را همانند مالت پر می کند 

امروزه در محصوالت بهداشتی نظیر کرم ها ، سرم ها و سایر محصوالت 

:ضد چروک و مرطود کننده از این ماده به دو شکل استفاده می شود 

بوده که تاثیر آن بر روی سطح پوست:اسید هیالورونیک درشت مولکول -
ل وبعنوان مرطود کننده قوی و پر کننده چروک از روی سطح پوست عم

می کند 

قابلیت جذد از: ( سدیم هیالورونات ) اسید هیالورونیک ریز مولکول -
پوست را دارد و بعنوان ضد چروک و حجم دهنده عمل می کند و قابلیت

رطوبت رسانی عمقی پوست را دارد 



pHفیزیولوژیک پوست
بنفاقد مواد صابونی ، الکل و پارا

مناسب برای انواع پوست 
نیاز به شستشو با آد

:ترکیبات 

روکضد چو روشن کننده آنتی اکسیدان ، :لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی:هیالورونیک اسید -
مرطود کننده قوی:PCAسدیم-
نرم کننده و مرطود کننده:روغن کرچک -



:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
مرطود کننده قوی: PCAسدیم -
نرم کننده و مرطود کننده: روغن کرچک -

pHفیزیولوژیک پوست
نفاقد مواد صابونی ، الکل و پاراب

مناسب برای انواع پوست 
نیاز به شستشو با آد



:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
مرطود کننده قوی: PCAسدیم -
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
روشن کننده و شفاف کننده و سم زدا: کافئین تغلیظ شده -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
نرم کننده و برطرف کننده خشکی پوست: بیوتین -

pHفیزیولوژیک پوست
بنفاقد مواد صابونی ، الکل و پارا

مناسب برای انواع پوست 
بدون نیاز به شستشو با آد



:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: عصاره شیرین بیان -
مرطود کننده: PCAسدیم -
نرم کننده و برطرف کننده خشکی پوست: بیوتین -

فیزیولوژیک پوستpHتنظیم 
بنفاقد مواد صابونی ، الکل و پارا

مناسب برای انواع پوست
نیاز به شستشو با آد

پن روشن کننده ویتامین سی
Vitamin C Cleansing Bar



:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
نرم کننده و بازسازی کننده سرامیدهای بین سلولی: روغن آرگان -
ترمیم کننده و محافظ: موم عسل -
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
نرم کننده و برطرف کننده خشکی پوست: بیوتین -

فاقد پارابن
مناسب برای انواع پوست 

ساختار سبک با جذد سریع 
رفع عالیم خستگی و تیرگی پوست



سرم دور چشم ویتامین سی
Vitamin C Eye Serum

:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
و ضد چروک مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
-Moist 24 : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مداوم و طوالنی مدت
-Darutoside :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان ترمیم کننده و

و ضد التهاب( قوام دهنده و ضد افتادگی ) تقویت کننده سنتز کالژن 
-Beautifeye :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان لیفتینگ دور

چشم و کاهش خطوط پنجه کالغی ، ضد پف و ضد کبودی
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: ورا آلوئه-
نرم کننده و برطرف کننده خشکی پوست: بیوتین -

ضد چروک و ضد افتادگی پلک
درمان نگهدارنده جراحی پلک 

فاقد پارابن
ساختار سبک با جذد سریع

(با افزایش گردش خون مویرگی) ضد پف و کبودی 
فاقد رنگ و اسانس



SUNSCREENS
Tinted / Invisible



+SPF50ضد آفتاد های رنگی و بدون رنگ 

:ترکیبات 

وکضد چرو روشن کننده آنتی اکسیدان ، :لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
فیلترهای فیزیکی و شیمیایی-
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
-Solperform پتنت انحصاری این محصول بعنوان : 100

و تسهیل پخش % 70افزایش دهنده تاثیر فیلترهای ضد آفتاب تا 
دگیفیلترها بر روی پوست بدون ایجاد حس سنگینی و چسبن

فیلترهای فیزیکی
Titanium Dioxide

Zinc Oxide

فیلترهای شیمیایی
Octocrylene

Octyl Methoxycinnamate
Tinosorb M

Ethylhexyl Trizone

و پارابنفاقد چربی 
ساختار سبک با جذد سریع
مقاوم در برابر آد و تعریق

UVA / UVB / IR ( infra red )حاوی فیلترهای 



:ترکیبات 

ضد چروکو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطوب کننده قوی: هیالورونیک اسید -
-Neutrazen :ده و پتنت اختصاصی این محصول بعنوان کنترل کنن

، لیزر تراپی ، اعمال جراحی و UVبرطرف کننده التهابات ناشی از 
التهابات ناشی از نقص ایمنی بر روی پوست 

ضد عفونی کننده و ترمیم کننده: زینک و مس -
ترمیم کننده و ضد التهاب : دکسپنتنول -
مرطوب کننده و ضد التهاب: آلوئه ورا -
خممرطوب کننده و ترمیم کننده و ایجاد پانسمان روی ز: سیلیکون -

فاقد پارابن
ساختار سبک با جذد سریع

ترمیم کننده پوست صورت و بدن
مناسب برای مصرف پس از عمل های جراحی 

پوست و سوختگی
ضد التهاب و ضد قرمزی پس از لیزرتراپی



BEFORE AFTER افزایش سنتز کالژن و االستین



اَکتی ویت



Sage Oil

Poretect

نتــر  روغن ساج یک روغن درمانـی گرفته شده از برگ گیاه مریم گلی است که اثرات چشمگیــری در ک
ض بیش از حد ترشحات سبوم و کنتـر  آکنه دارد ، همچنین یک روغن مـثثر بعنـوان ضـد قـارق و قـاب

.منافذ است

ت پوسـت را بافـ. ترکیبـی از کتان و عصاره غنـی شده کرفس ، مثثر در تنگ کردن منافذ باز پوست است
ذی که بعلت یکدست می کند و  باعث استحکام ساختار آن می شود ، بنابراین تأثیـر بسـزایـی روی مناف

.ترشحات سبوم و یا شل شدگـی پوست ایجاد شده است ، می گذارد

Tea Tree Oil
ا روغن درخت چای گرفته شده از برگ های درخت ماللوکا اسـت کـه مرـتو نـواحی جنوبــی استــرالی

کالت این روغن خواص میکرود زدایـی باالیـی دارد ، بنابراین درمان طبیعی ارزشمندی بـرای مشـ. است
.قارچی و باکتریایـی پوست بوده و  در کاهش عفونت و التهاد مثثر است



:ترکیبات 

یا ضد عفونی کننده و آنتی باکتر( : T.T.O) روغن درخت چای -
هکنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کنند: PCAزینک -
(مرصوص پوستهای چرد) الیه بردار : اسیدسالیسیلیک-
های ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک: آزالئیک اسید -

ناشی از جای جوش
روشن کنندهآنتی اکسیدان و : لیپوزومال Cویتامین -
نندهتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود ک: نیاسین آمید -
ترمیم کننده و ضد التهاد: دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

مناسب برای پوستهای چرد و مرتلط
نیاز به شستشو با آد

فوم اصالح برای پوستهای چرب

مناسب برای پوستهای دارای رزاسه



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی باکتریا ( : T.T.O) روغن درخت چای -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: PCAزینک -
(مرصوص پوستهای چرد ) الیه بردار : اسیدسالیسیلیک-
ناشی ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک های: آزالئیک اسید -

از جای جوش
روشن کنندهآنتی اکسیدان و : لیپوزومال Cویتامین -
هتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کنند: نیاسین آمید -
ترمیم کننده و ضد التهاد: دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

لط مناسب برای پوستهای چرد و مرت
نیاز به شستشو با آد

مناسب برای پوستهای دارای رزاسه



:ترکیبات 

یا ضد عفونی کننده و آنتی باکتر( : T.T.O) روغن درخت چای -
هکنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کنند: PCAزینک -
(مرصوص پوستهای چرد ) الیه بردار : اسیدسالیسیلیک-
ای ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک ه: آزالئیک اسید -

ناشی از جای جوش
روشن کنندهآنتی اکسیدان و : لیپوزومال Cویتامین -
ندهتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کن: نیاسین آمید -
ترمیم کننده و ضد التهاد: دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -

فیزیولوژیک پوستpHتنظیم 
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

لط مناسب برای پوستهای چرد و مرت
بدون نیاز به شستشو با آد



پن ضد جوش اکتی ویت

T.C.Cحاوی 

:ترکیبات 

ا ضد عفونی کننده و آنتی باکتری( : T.T.O) روغن درخت چای -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: PCAزینک -
-T.C.C ( تری کلوکربان: )آنتی باکتریا  و ضد جوش
-Dermosoft Decalact:پتنت اختصاصی این محصول بعنوان

(آنتی آکنه ) آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده 
روشن کنندهآنتی اکسیدان و : لیپوزومال Cویتامین -
ندهتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کن: نیاسین آمید -

فیزیولوژیک پوستpHتنظیم 
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

ط مناسب برای پوستهای چرد و مرتل
نیاز به شستشو با آد

Purifying Dermatological Anti – Acne Bar



ANTI-IMPERFECTIONS
CREAMS



INVISIBLE ترکیبات:

ا ضد عفونی کننده و آنتی باکتری( : T.T.O) روغن درخت چای -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: PCAزینک -
(مرصوص پوستهای چرد ) الیه بردار : سالیسیلیک اسید -
ی ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک ها: آزالئیک اسید -

ناشی از جای جوش
دهتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کنن: نیاسین آمید -
ضد التهاد: آالنتوئین -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
-Dermosoft Decalact : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان

(آنتی آکنه ) آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده 

کرم ضد جوش اکتی ویت

Anti Imperfection Cream

مات کننده و ضد جوش
تنگ کننده مافذ باز پوست والیه بردار

پاکسازی منافذ
پایه مناسب آرایش



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی ( : T.T.O) روغن درخت چای -
باکتریا 

دهکنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کنن: PCAزینک -
های ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک: آزالئیک اسید -

ناشی از جای جوش
نندهتنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود ک: نیاسین آمید -
ضد التهاد: آالنتوئین -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
-Dermosoft Decalact : پتنت اختصاصی این محصول

(ه آنتی آکن) بعنوان آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده 
جامد چربی: پودر کائولن -

مات کننده و ضد جوش
تنگ کننده مافذ باز پوست

پاکسازی منافذ
پایه مناسب آرایش



:ترکیبات 

-Poretect :جمع کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کننده
جامد چربی و مات کننده: پودر تالک و کائولن -
ضد التهاد و ترمیم کننده: دکسپنتنول -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: PCAزینک -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: روغن ساج -

حاوی ترکیبات مات کننده
فاقد الکل و پارابن

لط مناسب برای پوستهای چرد و مرت
جمع کننده منافذ بازپوست

پایه آرایش





:ترکیبات 

ضد التهاد و مرطود کننده( : عصاره بابونه ) بیزابولول -
ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
ضد التهاد و ترمیم کننده: دکسپنتنول -
تنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کننده: نیاسین آمید -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
مرطود کننده و خنک کننده: عصاره خیار -

آبرسان و التیام برش
فاقد چربی و پارابن

مناسب برای پوستهای چرد و مرتلط 
کمک به رفع خشکی و التهابات و قرمزی ناشی از
مصرف راکوتان و سایر درمان های پوست چرب



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی باکتریا ( : T.T.O) روغن درخت چای -
کنتر  کننده ترشح چربی و ضد عفونی کننده: PCAزینک -
(مرصوص پوستهای چرد ) الیه بردار : سالیسیلیک اسید -
ی از ضد التهاد ، الیه بردار و برطرف کننده لک های ناش: آزالئیک اسید -

جای جوش
روشن کنندهآنتی اکسیدان و : لیپوزومال Cویتامین -
تنگ کننده منافذ ، ضد التهاد و مرطود کننده: نیاسین آمید -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
-Dermosoft Decalact :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان آنتی

(آنتی آکنه ) باکتریال و ضد عفونی کننده 
ترمیم کننده و مرطود کننده: دکسپنتنول -

ضد عفونی کننده و ضد التهاد
فاقد الکل و پارابن و اسانس

مناسب برای پوستهای چرد و مرتلط 
آنو التهابات ناشی ازبهبودی سریع جوش کمک به 



+SPF50ضد آفتابهای اکتی ویت 

Activit Sun Care

:ترکیبات 

وکضد چرو روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
فیلترهای فیزیکی و شیمیایی-
پودرهای جامد چربی و ضد براقی: پودر تالک و کائولن -
-Solperform پتنت انحصاری این محصول بعنوان : 100

و تسهیل پخش % 70افزایش دهنده تاثیر فیلترهای ضد آفتاب تا 
گیفیلترها بر روی پوست بدون ایجاد حس سنگینی و چسبند

و پارابنفاقد چربی 

ساختار سبک با جذب سریع

مقاوم در برابر آب و تعریق
UVA / UVB / IR ( infra red )حاوی فیلترهای 

مناسب پوستهای چرب و مختلط

فیلترهای شیمیایی
Octocrylene

Octyl Methoxycinnamate
Tinosorb M

Ethylhexyl Trizone

فیلترهای فیزیکی
Titanium Dioxide

Zinc Oxide



BEFORE AFTER



سنسی ویت



Zinc Gluconate

Allantoin

ز قبیـل زینک یا روی باعث افزایش قدرت تجدید ساختار سلولـی شده و ساخت پروتئین های ضـروری ا
ا در تـرمیم کراتین، کالژن و االستیـن را تسـریع می نماید، همچنین با جلـوگیری از تکییــر باکتــری هـ

دارنـد کـه برای ترمیم و تسکین حدود سیصد آنزیم ایفـای نقـش. آسیب های پوستی بسیار مثثر است
.جهت ساخت این آنزیم ها وجود روی ضـروری است

مـاده اسـت آالنتوئین از گیاهان مرتلفی استرراج می شود اما گیاه گل گاو زبان یک منبع غنـی از این
.ی باشدو بعنوان یکی از کار آمدترین ترکیبات بعنوان تسکین دهنده، رطوبت رسان و کاهش تورم م



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی باکتریا : (T.T.O )روغن درخت چای -
ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
بازسازی کننده و ضد التهاد و افزایش دهنده  : زینک گلوکونات -

تولید کراتین
-Moist 24 : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مداوم و طوالنی مدت
ضد التهاد و مرطود کننده: نیاسین آمید -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
خنک کننده و مرطود کننده: عصاره خیار -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

ه مناسب برای پوستهای حساس و رزاس
نیاز به شستشو با آد



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی باکتریا : (T.T.O )روغن درخت چای -
ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
بازسازی کننده و ضد التهاد و افزایش دهنده  : زینک گلوکونات -

تولید کراتین
-Moist 24 : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مداوم و طوالنی مدت
ضد التهاد و مرطود کننده: نیاسین آمید -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
خنک کننده و مرطود کننده: عصاره خیار -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

ه مناسب برای پوستهای حساس و رزاس
نیاز به شستشو با آد



:ترکیبات 

ضد عفونی کننده و آنتی باکتریا : (T.T.O )روغن درخت چای -
ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
بازسازی کننده و ضد التهاد و افزایش دهنده  : زینک گلوکونات -

تولید کراتین
-Moist 24 : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مداوم و طوالنی مدت
ضد التهاد و مرطود کننده: نیاسین آمید -
مرطود کننده: هیالورونیک اسید -
خنک کننده و مرطود کننده: عصاره خیار -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

ه مناسب برای پوستهای حساس و رزاس
بدون نیاز به شستشو با آد



BEFORE AFTER



سرم دور چشم سنسی ویت
Sensivit Eye Serum

:ترکیبات 

-Calmosensine :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان آرام بخش
و موثر در جلوگیری از بروز خطوط اخم و چین و چروک

ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
-Majestem :و پتنت اختصاصی این محصول بعنوان ضد افتادگی

قوام دهنده
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
-Moist 24 : پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مدتمداوم و طوالنی
-Collagen Stimulation Factor MAP : پتنت انحصاری این

ن در نانو کپسوله موثر در افزایش سنتز کالژ Cمحصول بعنوان ویتامین 
%25فیبروبالست ها تا 

-Beautifeye :ورپتنت اختصاصی این محصول بعنوان لیفتینگ د
چشم و کاهش خطوط پنجه کالغی ، ضد پف و ضد کبودی

فاقد الکل و پارابن
مناسب برای پوست حساس دور چشم

فاقد رنگ و اسانس
جذد سریع



:ترکیبات 

مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
فیلترهای فیزیکی -
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
مرطود کننده و ضد التهاد: آلوئه ورا -
-Solperform ر پتنت انحصاری این محصول بعنوان افزایش دهنده تاثی: 100

و تسهیل پخش فیلترها بر روی پوست بدون ایجاد% 70فیلترهای ضد آفتاب تا 
حس سنگینی و چسبندگی

و پارابنفاقد چربی 
ساختار سبک با جذد سریع
مقاوم در برابر آد و تعریق

UVA / UVB / IR ( infra red )حاوی فیلترهای 

بدون فیلترهای شیمیایی
مناسب برای خانم های باردار

Sensivit Sun Care
سنسی ویت+SPF50ضد آفتاد 



وایت ویت



Licorice

O.D.A White

اساسـی در گالبریدین ماده مثثر موجود در ریشه گیاه شیرین بیان است که ضد التهابـی داشته و نقش
به همین جهت یک درمان مثثر گیـاهی ٬مهار تیـروزنیاز، آنزیم اصلی تولید رنگدانه در پوست را اثراتدارد

دهای برای کاهش انواع لک و روشن شدن پوست به حساد می آید، همچنین شیرین بیان دارای اسـی
.آمینه است که موجب آبرسانـی پوست می شود

مالنوسـیت اکتادسن دیوییک اسید مهار کننده کامل مسیر متابولیک مالنین سازی در هسته سلو  های
.همچنین با کاهش سطح آنزیم تیروزنیاز، کاهش تولید مالنین را به همراه دارد. است

Arbutin
قف می کنند آلفا آربوتین با مـهار آنزیم هـای تیروزنیاز و دوپا، افـزایش انتقـا  مالنین به  اپیدرم را متـو

.و از تجمع غیـر یکنواخت رنگدانه های پوستی جلوگیری می کند



:ترکیبات 

مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: آربوتین -
مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: عصاره شیرین بیان -
های ضد التهاد و عامل جلوگیری کننده از ایجاد لک: آالنتوئین -

... (آفتاد سوختگی ، جوش و ) ناشی از التهابات پوستی 
تنظیم کننده گردش خون مویرگی : کافئین -
وستجلوگیری کننده از تجمع رنگدانه های تیره پ: نیاسین آمید -
-O.D.A White :ندهپتنت اختصاصی این محصول بعنوان مهار کن

آنزیم تیروزیناز و ضد لک
آنتی اکسیدان و روشن کننده : لیپوزومال Cویتامین -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن
وستروشن کننده و رفع عالئم تیرگی پ

مناسب برای انواع پوست 
نیاز به شستشو با آد

Whitevit Face Foaming Wash

فوم پاک کننده صورت وایت ویت



:ترکیبات 

مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: آربوتین -
مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: عصاره شیرین بیان -
ضد التهاد و عامل جلوگیری کننده از ایجاد لک های : آالنتوئین -

... (آفتاد سوختگی ، جوش و ) ناشی از التهابات پوستی 
تنظیم کننده گردش خون مویرگی : کافئین -
جلوگیری کننده از تجمع رنگدانه های تیره در سطح: نیاسین آمید -

پوست
-O.D.A White :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مهار کننده

آنزیم تیروزیناز و ضد لک
آنتی اکسیدان و روشن کننده : لیپوزومال Cویتامین -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن
وستروشن کننده و رفع عالئم تیرگی پ

مناسب برای انواع پوست 
نیاز به شستشو با آد

Whitevit Face Gel Wash

ژ  پاک کننده صورت وایت ویت



:ترکیبات 

مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: آربوتین -
مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: عصاره شیرین بیان -
ضد التهاد و عامل جلوگیری کننده از ایجاد لک های : آالنتوئین -

... (آفتاد سوختگی ، جوش و ) ناشی از التهابات پوستی 
تنظیم کننده گردش خون مویرگی : کافئین -
جلوگیری کننده از تجمع رنگدانه های تیره در سطح: نیاسین آمید -

پوست
-O.D.A White :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مهار کننده

آنزیم تیروزیناز و ضد لک
آنتی اکسیدان و روشن کننده : لیپوزومال Cویتامین -

pHفیزیولوژیک پوست
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

روشن کننده و رفع عالئم تیرگی پوست
مناسب برای انواع پوست 

بدون نیاز به شستشو با آب

Whitevit Face Toner

تونر پاک کننده صورت وایت ویت



BEFORE AFTER



:ترکیبات 

مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: آربوتین -
-Wonderlight :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان روشن کننده

(پیری ) و برطرف کننده لک های ناشی از افزایش سن 
مهار کننده آنزیم تیروزیناز و ضد لک: عصاره شیرین بیان -
ضد التهاد و عامل جلوگیری کننده از ایجاد لک های : آالنتوئین -

... (آفتاد سوختگی ، جوش و ) ناشی از التهابات پوستی 
تنظیم کننده گردش خون مویرگی : کافئین -
جلوگیری کننده از تجمع رنگدانه های تیره در سطح: نیاسین آمید -

پوست
-O.D.A White :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مهار کننده

آنزیم تیروزیناز و ضد لک
آنتی اکسیدان و روشن کننده : لیپوزومال Cویتامین -

Whitevit Whitening Cream

کرم ضد لک وایت ویت

فاقد الکل و پارابن
ستروشن کننده و رفع عالئم تیرگی پو

مناسب برای انواع پوست 
قابل استفاده برای تمامی نواحی بدن



:ترکیبات 

کضد چرو و روشن کننده آنتی اکسیدان ، : لیپوزومال Cویتامین -
مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید -
فیلترهای فیزیکی و شیمیایی-
هایضد التهاد و عامل جلوگیری کننده از ایجاد لک: آالنتوئین -

... (  آفتاد سوختگی و جوش و ) ناشی از التهابات پوستی 
-O.D.A White :ندهپتنت اختصاصی این محصول بعنوان مهار کن

آنزیم تیروزیناز و ضد لک
-Solperform پتنت انحصاری این محصول بعنوان افزایش: 100

و تسهیل پخش فیلترها % 70دهنده تاثیر فیلترهای ضد آفتاب تا 
بر روی پوست بدون ایجاد حس سنگینی و چسبندگی

فیلترهای شیمیایی
Octocrylene

Octyl Methoxycinnamate
Tinosorb M

Ethylhexyl Trizone

فیلترهای فیزیکی
Titanium Dioxide

Zinc Oxide

و پارابنفاقد چربی 
ساختار سبک با جذد سریع
مقاوم در برابر آد و تعریق

UVA / UVB / IR ( infra red )حاوی فیلترهای 

Whitevit Sun Care Cream
وایت ویت+SPF50ضد آفتاد 



Hydravit
هیدراویت



ترکیبات 

مرطود کننده عمقی ، ضد خارش: عصاره جو دوسر -
و ضد التهاد   

ضد قرمزی و ضد التهاد: آالنتوئین -
ترمیم کننده و ضد التهاد: دکسپنتنول-
مرطود کننده   : PCAسدیم -

فیزیولوژیک پوستpHتنظیم 
فاقد مواد صابونی ، الکل و پارابن

اسمناسب برای پوستهای خشک ، آتوپیک و حس
نیاز به شستشو با آد

Ultra Soothing Cleansing Bar
پن مرطود کننده هیدراویت



:ترکیبات 

و ضد چروک مرطود کننده قوی: هیالورونیک اسید ریز مولکول -
-Moist 24 :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان مرطوب کننده

مداوم و طوالنی مدت
-Beautifeye :پتنت اختصاصی این محصول بعنوان لیفتینگ دور

چشم و کاهش خطوط پنجه کالغی ، ضد پف و ضد کبودی
ترمیم کننده و ضد التهاد : دکسپنتنول -
مرطود کننده: PCAسدیم -

فاقد پارابن 
پر کننده خطوط پنجه کالغی
ساختار سبک با جذد سریع

(ی با افزایش گردش خون مویرگ) ضد پف و کبودی 
فاقد رنگ و اسانس

قابل استفاده بدون محدودیت سنی

Hyaluronic Eye Cream
کرم دور چشم هیدراویت



:ترکیبات 

ضد التهاد و ضد قرمزی: آالنتوئین -
ضد لک : نیاسین آمید -
الیه بردار و روشن کننده: سالیسیلیک اسید -
-AHA 10% :الیه بردار و محرک نوسازی و بازسازی پوست
-Collagen Stimulation Factor MAP : پتنت انحصاری این

الژن نانو کپسوله موثر در افزایش سنتز کCمحصول بعنوان ویتامین 
%25در فیبروبالست ها تا 

AHA 10% Gel
تایم ویتAHA 10%ژ  

فاقد پارابن
تمناسب انواع پوسساختار سبک با جذب سریع ، 
جوان کننده و بازسازی کننده  

ضد چروک و ضد لک
فاقد رنگ و اسانس



Retinol Eye Cream

کرم دور چشم رتینو  تایم ویت

:ترکیبات 

-Collagen Stimulation Factor MAP : پتنت انحصاری این
ژن نانو کپسوله موثر در افزایش سنتز کالCمحصول بعنوان ویتامین 

%25در فیبروبالست ها تا 
-Beautifeye :دورپتنت اختصاصی این محصول بعنوان لیفتینگ

چشم و کاهش خطوط پنجه کالغی ، ضد پف و ضد کبودی
ضد چروک ، بازسازی کننده و شفاف کننده: رتینول -
ضد چروک و پر کننده خطوط : هیالورونیک اسید ریز مولکول -

پنجه کالغی دور چشم

فاقد پارابن
ساختار سبک با جذب سریع

ضد افتادگی پلک و ضد چروک
ضد پف و کبودی دورچشم

فاقد رنگ و اسانس



www.sayateb.com
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