
Silicone free & sulfate free

کاتوس 
از دیرباز کاکتوس ها یکی از شگفت انگیزترین و جالب توجه ترین 
گیاهان در نظر انسانها بوده اند. این گیاه بی نظیر در سخت ترین 

شرایط آب و هوایی رشد نموده و زندگی بخش محیط اطراف خود می باشد، نحوه رشد 
و راز ماندگاری این گیاه همواره مورد توجه دانشمندان بوده و مطالعات گسترده ای در 
گسترده  خواص  از  امروزه  اند.  داده  انجام  آن  متعدد  خواص  شناسایی  و  کشف  جهت 

عصاره کاکتوس در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
آن  مشکالت  رفع  و  مو  سالمت  بر  آن  اثرات  عصاره،  این  شده  اثبات  خواص  از   یکی 

می باشد.
عصاره کاکتوس موجب آبرسانی عمقی به ساقه مو شده و موها را نرم و خوش حالت می کند، 
ریزش مو را کنترل نموده و در تغذیه ریشه مو موثر است، همچنین موجب رفع مشکالتی 

نظیر مو خوره، شکستگی ساقه و وز شدگی آن می گردد.
تکنولوژی  و  متخصصین  روز  دانش  از  گیری  بهره  با  کاتوس  برند  در  بار  اولین  برای  ما 
کشور سوییس اقدام به استفاده از عصاره شگفت انگیز کاکتوس در محصوالت نموده ایم. 
تمامی محصوالت مراقبت از مو کاتوس غنی شده با عصاره کاکتوس و سایر مواد مغذی 
مانند ویتامین ها، عصاره های طبیعی و ترکیبات موثر هستند و در اصالح مشکالت مو 

و پوست کف سر نقش اساسی دارند.
 ) Queen of the night ( در تولید محصوالت کاتوس از عصاره نوع خاصی از این گیاه با نام ملکه شب
استفاده شده است، این گیاه در مناطقی مانند مکزیک و هند غربی رشد نموده و دارای 
گل هایی با رنگ های صورتی، سفید و یا قرمز است، که در طول شب شکوفا می شوند.

عصاره این کاکتوس سرشار از فالونویید ها )نارسیسین، کاکتیسین، روتین، هایپروساید، 
کامپفریترین، گراندی فلورین...( و بتا سیانین است، همچنین اثرات آنتی اکسیدان، 

ضد التهاب و آنتی میکروبیال قدرتمندی نیز دارد.
این عصاره نرم کننده، مرطوب کننده، بازسازی کننده و مغذی برای مو و پوست سر 

می باشد.

Our products make it effortless
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برخی از افراد دارای پوست سر حساس هستند که یا به صورت ژنتیکی دچار این 
مشکل می باشند و یا به دلیل موارد دیگری از جمله عمل های کاشت مو ، مشکالت 
عصبی یا رژیم های نا درست غذایی، مصرف دارو های خاص و... به این عارضه 
مبتال شده اند که در هر دو صورت استفاده از شوینده های نامناسب می تواند 
معضالت بسیاری برای آن ها ایجاد نماید، لذا برای پیشگیری از مشکالتی نظیر 
از یک شوینده که دارای فرمول  التهاب، خارش، سوزش و سایر موارد استفاده 

اختصاصی برای این نوع پوست باشد، امری بسیار ضروری است.

شامپو فوق مالیم و تقویت کننده کاتوس :
مواد  و  ، همچنین عصاره های طبیعی  التهاب است  و ضد  آبرسان  ترکیبات  از  سرشار 
 ، گردد  می  التهابات  از  ناشی  های  ریزش  از  پیشگیری  موجب  محصول  این  در  مغذی 

همچنین برای استفاده پس از عمل کاشت مو نیز مناسب می باشد.

ترکیبات اصلی:
 Chamomilla recutita flower extract ، شو ینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی،  دکسپنتنول
)عصاره گل بابونه( ، Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس( ، اوره، گلیسرین  و ...

روش مصرف: روزانه به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب ماساژ دهید و پس 
از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.

شامپو فوق مالیم وتقویت کننده
مناسب برای شستشوی روزانه برای پوست سر حساس
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محصوالت ضد ریزش مو
شامپو و تونیک ضد ریزش مو

اصلی ترین و فراگیر ترین مشکل در زمینه مو، ریزش بیش از حد مو می باشد که 
اثرات روانی و زیبایی شناختی قابل توجهی در افراد ایجاد می نماید. ریزش مو 
می تواند از نوع آندروژنیک یا غیر آندروژنیک باشد و پیشگیری از ریزش بهترین 
روش برای کنترل آن می باشد چرا که پس از مرگ فولیکول ها نمی توان درمان 

قطعی برای این مشکل در نظر گرفت.

شامپو ضد ریزش مناسب انواع مو و تونیک ضد ریزش کاتوس: غنی شده با انواع 
ویتامین ها، مواد مغذی و عصاره های طبیعی موثر در مهار ریزش های آندروژنیک و 
غیر آندروژنیک هستند که به عنوان یک پکیج درمانی موجب پیشگیری و مهار ریزش 

مو و مشکالت ناشی از آن می گردند. 
افزایش خون رسانی به پیاز مو، تقویت ریشه مو، پاکسازی عمقی پوست سر، متعادل 
سازی ترشح چربی از پوست سر، ضد عفونی کنندگی  و افزایش نفوذ و اثر سایر محصوالت 

درمانی از ویژگی های این خانواده می باشد.

ترکیبات اصلی:
شو ینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی، Panax ginseng root extract )عصاره ریشه جینسینگ(، 
پروتئین  آدم(،  بابا  ریشه  )عصاره   Arctium majus root extract تیروزین،  استیل  آرژنین، 
اورنیتین،  آمید،  نیاسین  گلوکونات،  زینک  پنتوتنات،  کلسیم  سویا،  شده  هیدرولیز 
میکروجلبک(،  )عصاره   Isochrysis galbana extract،بیوتین گلوکوزامین،  سیترولین، 
Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس(، Serenoa serrulata fruit extract )عصاره میوه 

سائوپالمتو(، دکسپنتنول و ... 

روش مصرف شامپو: در هر بار مصرف به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب 
ماساژ دهید و پس از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.

روش مصرف تونیک: در هر بار مصرف به میزان هفت پاف در کف سر اسپری نمایید و 
ماساژ دهید.
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مناسب برای کنترل انواع شوره

شامپو ضد شوره

بخشی از مشکالت ایجاد شده برای مو در حقیقت مربوط به تغییرات پیش آمده 
که  باشند  می  ها  شوره  موارد  این  ترین  رایج  از  یکی  و  است  سر  کف  پوست  در 
فلور  خوردن  برهم  شوره  نوع  دو  هر  در  هستند،  خشک  و  چرب  نوع  دو  دارای 
و تکثیر میکروارگانیزم های مولد  برای رشد  آماده شدن محیط  و  نرمال پوست 
شوره نظیر ماالسازیا عامل اصلی بروز این مشکل است. برای درمان شوره یکی 
از بهترین راه ها استفاده از شوینده های حاوی ترکیبات ضد قارچ مانند پیروکتون 

اوالمین و کلیمبازول است.

شامپو ضد شوره کاتوس :
شامپو ضد شوره کاتوس حاوی ترکیبات موثر در کنترل شوره مانند پیروکتون اوالمین 
آنتی میکروبیال است، همچنین سالیسیلیک اسید موجود در محصول  و عصاره های 
موجب الیه برداری از کف سر و جدا شدن پوسته ها می گردد ، ترکیبات ضد التهاب و 

آبرسان نیز در این شامپو به رفع مشکالت جانبی ناشی از شوره کمک می نماید.

ترکیبات اصلی:
 Cereus grandiflorus extract ،شوینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی، پیروکتون اوالمین
میوه  )عصاره   Serenoa serrulata fruit extract اسید،   سالیسیلیک   ، کاکتوس(  )عصاره 
سائوپالمتو(، دکسپنتنول، پیریدوکسین، نیاسین آمید، پروتئین هیدرولیز شده مخمر، 

ترئونین، آالنتوئین، بیوتین و...

روش مصرف: یک روز در میان به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب ماساژ 
دهید و پس از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.
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شامپو ضد ریزش موی چرب
تنظیم کننده ترشح چربی پوست و موی سر

ترشح چربی در پوست کف سر به طور معمول از سایر نقاط پوست بیشتر است 
افراد   ، بیشتر هستند  تراکم  دارای  و  بزرگتر  منطقه  این  در  سباسه  غدد  که  چرا 
دارای پوست سر چرب با مشکالت فراوانی رو به رو هستند، از آن جمله می توان 
، عدم  بیشتر  به شستشوی  نیاز  از حد، احساس  بیش  از چربی  ناشی  به ریزش 

حالت پذیری مو، احساس خارش، ایجاد بوی نامطبوع و .... اشاره نمود.

شامپو ضد ریزش موی چرب کاتوس:
چربی  کننده  کنترل  ترکیبات  همچنین  و  ریزش  کنترل  جهت  مغذی  ترکیبات  حاوی 
بوی  مانند  سبوم  حد  از  بیش  ترشح  نامطلوب  اثرات  کنترل  جهت  میکروبیال  آنتی  و 

نامطبوع، التهاب و جوش کف سر می باشد.

ترکیبات اصلی:
 Betula alba bark extract آ،  سی  پی  زینک  گیاهی،  پایه  سولفات  فاقد  های  شوینده 
)عصاره پوست توس سفید( ، Rosmarinus officinalis leaf extract )عصاره برگ رزماری(  ، 
)عصاره   Urtica dioica leaf extract بابونه(،  گل  )عصاره   Chamomilla recutita flower extract

نیاسین آمید،  )عصاره کاکتوس(، پیریدوکسین،   Cereus grandiflorus extract برگ گزنه(، 
دکسپنتنول، پروتئین هیدرولیز شده مخمر،ترئونین، آالنتوئین، بیوتین و ...

روش مصرف: یک روز در میان به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب ماساژ 
دهید و پس از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.
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مناسب برای موهای خشک و آسیب دیده

شامپو ضد ریزش موی خشک

یکی از مشکالت رایج در پوست و موی سر خشکی بیش از حد می باشد. این 
عارضه مشکالت متعددی را برای افراد ایجاد می نماید از جمله ریزش مو به دلیل 
التهاب و تخریب بافت کالژن،  احساس کشش و خارش، پوسته ریزی، وز شدگی 

مو، مو خوره و شکسته شدن ساقه مو و ... . 
دالیل مختلفی برای خشکی ساقه مو و پوست سر وجود دارد، استفاده از شوینده های 
از  نامناسب، ژنتیک، مصرف برخی دارو ها، مشکالت هورمونی، استفاده مکرر 

سشوار و غیره از دسته این عوامل هستند.

شامپو ضد ریزش موی خشک کاتوس :
ترکیبات مغذی،  کاتوس ویژه موهای خشک، حاوی  کننده  تقویت  و  شامپو ضد ریزش 
التهاب  آبرسان عمقی پوست و مو است همچنین ترکیبات ضد  و  محرک ساخت کالژن 

موجود در این محصول به رفع مشکالت ناشی از خشکی پوست کمک می نماید.

ترکیبات اصلی:
شوینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی،Aloe barbadensis leaf extract )عصاره برگ آلوئه ورا(، 
)عصاره دانه تاج خروس(،دکسپنتنول، توکوفرول،   Amaranthus caudatus seed extract

Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس(، اوره، گلیسرین و ...

روش مصرف: یک روز در میان به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب ماساژ 
دهید و پس از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.
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تثبیت کننده موهای رنگ شده و آسیب دیده

شامپو موهای رنگ شده

پس از استفاده از رنگ مو به دلیل وجود ترکیبات قلیایی و باز شدن کوتیکول ها 
جهت نفوذ رنگ دانه ها به درون کورتکس، ساقه مو در معرض آسیب های جدی 
قرار می گیرد از جمله از دست رفتن رطوبت، ضعیف و نازک شدن ساقه، ایجاد 
موخوره و شکستگی مو و ... ، همچنین استفاده از مواد شیمیایی مشکالتی برای 

پوست کف سر ایجاد می نماید.

شامپو موهای رنگ شده کاتوس :
حاوی ترکیبات ضد التهاب قدرتمند و مواد آبرسان می باشد که با نفوذ سریع به درون 
نماید،  می  پیشگیری  احتمالی  مشکالت  از  سر  کف  پوست  بر  گذاری  اثر  و  مو  ساقه 

همچنین این محصول حاوی ترکیبات تثبیت کننده رنگ مو می باشد.

ترکیبات اصلی:
شوینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی، Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس( ، 

دکسپنتنول، کراتین و کراتین هیدرولیز شده، اوره، گلیسرین و ...  

روش مصرف: یک روز در میان به مدت یک دقیقه روی مو و پوست سر مرطوب ماساژ 
دهید و پس از دو تا سه دقیقه آبکشی نمایید.
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نرم کننده های مو
مناسب برای انواع مو

افراد دارای موهای بلند و یا  کسانی که از مواد شیمیایی مانند رنگ مو، دکلره و ... به 
بیشتری در ساقه مو مواجه می  با آسیب های  کنند  استفاده می  شکل مکرر 
گردند، از جمله خشکی بیش از حد ساقه مو، مو خوره در انتهای مو ، شکستگی 
مو و ایجاد گره در طول ساقه. استفاده از نرم کننده ها و حالت دهنده ها کمک 
شایانی به پیشگیری از این مشکالت نموده و با توجه به ترکیبات موجود در آنها 

ممکن است در بازسازی و آبرسانی به ساقه مو نیز نقش داشته باشند.

نرم کننده ها و حالت دهنده های کاتوس:
مناسب  )زرد(  دیده  و آسیب  موهای خشک  مناسب  نوع  در سه  و  اختصاصی  به شکل 
فرموله  دیده)زرشکی(  آسیب  و  شده  رنگ  موهای  مناسب  و  کراتینه)صورتی(  موهای 

شده اند و حاوی انواع ترکیبات مورد نیاز جهت بهبود ساختار مو می باشند. 

ترکیبات اصلی:
 Triticum vulgare bran extract دکسپنتنول،  کاکتوس(،  )عصاره   Cereus grandiflorus extract

های  پروتئین   ،) چای  دانه  روغن   (  Camellia oleifera seed oil گندم(،  سبوس  )عصاره 
هیدرولیز شده، امگا 6، گلیسرین و ...

روش مصرف: ساقه مو رابه طور کامل به نرم کننده آغشته نمایید و به مدت 2 تا 3 دقیقه 
ماساژ دهید و سپس آبکشی نمایید.
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کاتوس، مراقبت های تخصصی مو و پوست بدن 20

مناسب برای انواع مو

ماسک های مو

زیبایی مو در گرو داشتن مویی سالم و شاداب است و وضعیت ساقه مو اصلی ترین نشانه 
سالمت مو می باشد. ژنتیک ، آسیب های روزمره مانند آالینده ها، شستشوی 
 ، هستند  مو  ساختار  تخریب  عوامل   ... و  شیمیایی  مواد  از  استفاده  نادرست، 
امکان پذیر  با روش های مختلفی  این تخریب  آثار  بر طرف نمودن  پیشگیری و 
است که استفاده از ماسک موهای مغذی و آبرسان یکی از ساده ترین و مهمترین 

آن هاست.

ماسک های مو کاتوس:
)rinse off( )سبز( آبکشی  به  نیاز  با  و  )بنفش(   )leave in( آبکشی  به  نیاز  بدون  نوع  دو  در 
آبرسان،  و  کننده  بازسازی  گیاهی  های  روغن  مغذی،  مواد  از  سرشار  و  شده  طراحی 
ویتامین ها و پروتئین های هیدرولیز شده هستند که موجب رفع مو خوره، وز شدگی و 

شکستگی ساقه مو شده و ظاهری شاداب به آن می بخشند.

ترکیبات اصلی:
Argania spinosa kernel oil )روغن آرگان(،Prunus amygdalus dulcis )روغن بادام شیرین(، 

توکوفرول،Caesalpinia spinosa gum )صمغ درخت تارا(،پروتئین هیدرولیز شده گیاهی ، 
Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس( ، دکسپنتنول، اوره، گلیسرین و ...

آغشته  ماسک  به  کامل  طور  به  را  مو  ساقه  حمام:  داخل  موی  ماسک  مصرف  روش 
نموده و 3 تا 4 دقیقه ماساژ دهید و سپس با آب ولرم آبکشی نمایید.

آغشته  ماسک  به  کامل  طور  رابه  مو  ساقه  حمام:  از  بعد  موی  ماسک  مصرف  روش 
با حوله گرم بپوشانید. تا 2 دقیقه ماساژ دهید و سپس به مدت پنج دقیقه  نموده و 1 

)بدون نیاز به آبکشی(
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کاتوس، مراقبت های تخصصی مو و پوست بدن 22

شوینده های بدن
مناسب برای شستشوی روزانه و انواع پوست

البته  که  دارد  باالیی  اهمیت  صورت  پوست  مانند  نیز  بدن  پوست  به  رسیدگی 
یا  چرب  پذیرد،  نمی  انجام  آن  سالمت  حفظ  به  الزم  توجه  موارد  از  بسیاری  در 
خشک بودن پوست بدن می تواند مشکالت مختلفی را در پوست ایجاد نماید انواع 
اگزما ، احساس خارش و سوزش ، آکنه های التهابی و ... . همچنین در زمان درمان برخی 
مشکالت پوستی نیاز به استفاده از شوینده های خاص احساس می شود که در 

تکمیل درمان موثر هستند.

 شوینده های بدن کاتوس:
در دو نوع ویژه پوست های چرب)سبز( حاوی ترکیبات ضد آکنه ، ضد التهاب و آنتی میکروبیال 
نرم  و  التهاب و خارش  آبرسان ، ضد  ترکیبات  )آبی( دارای  و ویژه پوست های خشک 

کننده پوست فرموله شده تا مراقبت کامل را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

ترکیبات اصلی:
شوینده های فاقد سولفات با پایه گیاهی، Aloe barbadensis leaf extract )عصاره برگ آلوئه ورا(، 
پروتئین   ، دکسپنتنول   ، آمید  نیاسین   ، پیریدوکسین   ، گندم  شده  هیدرولیز  پروتئین 
هیدرولیز شده مخمر،  ترئونین ،آالنتوئین ، بیوتین ، زینک پی سی آ، سالیسیلیک اسید 

،  Cereus grandiflorus extract )عصاره کاکتوس(  و ....

به  با کف حاصل سطح پوست را  با شوینده   از آغشته نمودن بدن  پس  روش مصرف: 
مدت 2 تا 3 دقیقه به آرامی ماساژ داده و سپس آبکشی نمایید.
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