
H - LABRATORIES

قدرت کامل جوانی خود را نمایان کن
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مزایا:
حجم دهنده موهای نازک و کم پشت.

جلوگیری از کهولت فولیکول و ریشه مو.
افزایش درخشش مو.

فاقد SLS، پارابن و فلزات سنگین.
قابل استفاده برای بانوان و آقایان.

نحوه مصرف:
 روی پوســت ســر خیس دو دقیقه ماساژ دهید و سپس بشویید.
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ژل ضد جوش :
از بین برنده سریع جوش های صورت و بدن و الیه 
برداری مالیم و بدون ایجاد التهاب و خشکی پوست

ترکیبات :
سالیسیلیک اسید 2% : کنترل کننده قوی ترشح چربی و 

از بین برنده جوش ها
رتینول : الیه برداری مالیم و جوان ساز

زینک سولفات : التیام بخش و ضد قرمزی پوست
عصاره ریشه گل زنبق : آ؛برسان قوی

نحوه مصرف :
صبح و شب پس از شستشو با ژل شوینده صورت روی 

نواحی جوش دار مصرف شود.
در طول دوره درمان، مصرف ضدآفتاب مناسب 

توصیه می شود.

مرطوب کننده و آبرسان 24 ساعته با بافت سبک و 
مخملی مناسب پوست های نرمال تا چرب به همراه 

خاصیت ضد التهابی و ضد قرمزی

ترکیبات :
مخمر جو و گلوکوزامین: آبرسان عمیق و کالژن ساز

هیالورونیک اسید : پر کننده چروک سطحی ،افزایش 
دهنده خاصیت ارتجاعی پوست

مزایا:
فاقد چربی و ترکیباتی که باعث انسداد منافذ پوستی و 

ایجادکومدون می شوند.
فاقـد پارابن، مشتقات گیاهی و فلزات سنگین

نحوه مصرف :
آبرســانی بســیار قــوی و 24 ســاعته مناســب پوســت هــای صبح و شب در نواحی صورت و گردن بمالید 

کاهــش  و  رطوبــت  افزایــش  جهــت  خشــک  تــا  نرمــال 
التهابــات و بیمــاری هــای پوســت هــای خشــک 

ترکیبات :
مخمر جو و گلوکوزامین: آبرسان عمیق و کالژن ساز

هیالورونیک اسید : پر کننده چروک سطحی ،افزایش 
دهنده خاصیت ارتجاعی پوست

مزایا:
آبرسانی عمقی و کاهش التهابات پوستی

فاقـد پارابن، مشتقات گیاهی و فلزات سنگین

نحوه مصرف :
صبح و شب در نواحی صورت و گردن بمالید 

Acne Sys tem

Cleansing-Gel

Hydra Sys tem
For Oily Skin

Hydra Sys tem
For Dray Skin

نحوه مصرف:
روی پوســت خیــس یــک دقیقــه ماســاژ دهیــد و ســپس 

بشــویید.

ژل شوینده صورت

ترکیبات:
آنتــی  و  قــوی  شده:آبرســان  هیدرولیــز  جلبــک  عصــاره 

ن ا کســید ا
 اسید تارتاریک : قابض منافذ، کنترل کننده ترشح چربی .

اســید الکتیــک: آبرســانی قــوی بــا نفــوذ بــه الیــه هــای عمقــی 
عصــاره جوانــه شــاهی: روشــن کننــده 

عصاره ریشه شیرین بیان: روشن کننده قوی 
آلفــا آربیوتیــن: مهــار آنزیــم تیروزینــاز و از بیــن برنــده لــک هــای 

ناشــی از بــارداری، آفتــاب و ... 

مزایا:
فاقد SLS، پارابن و فلزات سنگین.

مناسب برای انواع پوست، حتی پوست های حساس. 

مرطوب کننده
)مناسب پوست خشک(

مرطوب کننده
)مناسب پوست چرب(

شوینده ای قوی جهت پاکسازی عمیق منافذ پوستی
 از آلودگی، لوازم آرایشی و چربی اضافه پوست.



ژل الیه بردار %12 :

کرم الیه بردارجه ت از بین بردن سلول های مرده پوست 
و تحریک باز سازی سلول های جدید پوستی، بدون 

ایجادالتهاب و خشکی

ترکیبات :
گلیکولیک اسید : الیه بردار و و تحریک کالژن سازی 

جهت تسریع روند سلول سازی
الکتیک اسید : بازسازی مج دد و جوان سازی پوست

مالیک اسید : حذف سلول های مرده و کاهش چین و 

چروک،تأمین آب مورد نیاز پوست

نحوه مصرف :
دو هفته ی اول یک شب در میان الیه ی نازکی از ژل روی 

پوست مالیده و تا جذب کامل ماساژ دهید،سپس یک 
شب در میان. اطراف چشم و لب استفاده نشود.

در طول درمان از ضدآفتاب مناسب استفاده کنید.
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محصولــــی منحصــــر بــه فــــرد جهــت محافظــت بســــیار بــاال از 
UVC و UVB ،UVA پوســـت در برابـــر اشـــعه هـای مضـــر

مزایا:
فاقـد چربـی و ترکیباتـی کـه باعـث انسـداد منافـذ پوسـتی و 

ایجـاد کومــدون میشــوند
فاقد پارابن، مشتقات گیاهی و فلزات سنگین

مناسب برای استفاده آقایان.

نحوه مصرف:
 ۳۰ دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید استفاده شود

Sun Screen Cream کــرم ضدآفتاب )بدون رنگ(

ایــــن محصــــول عـــالوه بــــر محافظــــت بســــیار بــــاال از پوســــت 
ــاب ،  ــور آفتـ ــر UVB ، UVA و UVC نـ ــای مضـ ــر اشـعههـ در برابــ
پوششـــی یکنواخــت و طبیعــــی جهــــت از بیــــن بــــردن معایــــب 

پوســــتی ایجــــاد مــیکنــــد. 

ترکیبات:
ویتامیــــن  E : جلوگیــــری از پیــــری پوســــت و بهبــــود ســــریع 

ــوختگی ــاب ســ آفتــ
تیتانیــوم دی اکســید: پوشــاننده ی قــوی معایــب پوســتی

مزایا:
فاقــد چربــی و ترکیباتــی کــه باعــث انســداد منافــذ پوســتی و ایجــاد 

کومدون میشــوند.
فاقد پارابن، مشتقات گیاهی و فلزات سنگین.

حاوی رنگدانه های طبیعی با پوشانندگی باال

نحوه مصرف:
۳۰ دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید استفاده شود

Sun Screen Tinted Cream کرم ضدآفتاب )رنگی(

ترکیبات:
ویتامیـن  E: جلوگیـری از پیـری پوسـت و بهبـود سـریع آفتـاب 

سـوختگی
لیزیـن: اسـید آمینـه ای ضـروری در ترمیـم بافـت پوسـت و 

تولیـد کالژن
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