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در ســــال ۱۹۸۵، مرد جوانی به نام گرگوری روغ نهای وســــوســــه 

انگیز حمام و لوسـیو نهای بدن م یسـاخت. وی که شـور زمین و 

ساکنانش  را در سر داشت، قصــــــد داشت محصـــــــوالت گیاهی 

مقرون به صرفه و بدون هیچ آسیبی به محیط زیســـــــــت، تولید 

کند. تمام محصـــــوالتش حاوی گیاهان و گ لهای زیبا از کو ههای 

آلپ ســـــــــوییس بودند و اینجا بود که جوانی و حیات از کو ههای 

حماس آفرین "مونته ژنه  " متولد شــــــــــــد.اکنون، ما برند اول در 

تولید بهترین ماسک صورت در جهان هســــــــــــــــــتیم. فروش دو 
ماســـــــــــــک صـــــــــــــورت در یک ثانیه! ما قویا به خود م یبالیم که ً

محصـــــوالتی با قیمت مناسب و کیفیتی مثال زدنی به بازار ارائه 

کــردیم. تمام تولیدات ما، تحت تایید جامعه گیا هخواری و عاری 

از خشـــــــــــــــــــونت بی نالملل و همچنین سازمان بی نالمللی"پتا"  

م یباشند.



محصول مورد نظرتان
را انتحاب کنید 

ماسک های ِگلی

Mud Mask

:

ماسک های الیه ای

Peel-Off Mask

ماسک های نقابی

Sheet Mud Mask

ماسک نقابی حبابی

Bubble Mask

ماسک های مو

Hair Range Mask

ماسک های حرارتی

Self Heating Mask

چسب بینی

Nose Strips

لوسیون و مرطوب کننده پا

Foot Soak & Foot Lotion

ماسک های کهکشانی

Stardust
ماسک های آقایان

Mens Mask

ماسک های پیل-آف

Peel-Off Mask

ماسک های مغذی

Superfood Mask

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



ماســـک چای سبـــز

ماســـک نــــارگيل ، خـــاک رس

ماســـــک درخـــــت چــــای

ماســــــک جلبــــــک سيـــــاه

ماســــــک خيــــــــار

ماســـــک ذغــــــال و شکر سيــــاه

مناسب برای انواع پوست

معمولی ، مختلط و خشک پوست های مناسب 

مناسب برای پوست های آسيب ديده

معمولی ، چرب و خشک مناسب پوست های

مناسب پوست های چرب

مناسب پوست های چرب، مختلط و آسيب ديده

ÁHï¾Ä¯ ÁIÀï¦wI¶ 
Peel-off Masks



ماسک ذغــــال ، خاک رس سیـــاه

ماســــک عســــل مانـــوکــــا  

ماســــک گـــل ساعــــتـی  

ماســــک گـــــوآوا صــــورتـــــی  

ماسک نمک دریا، خاک رس

ماسک نمک دریای شور  

مناسب پوست های چرب، مختلط و معمولی

پوست های آسیب دیده مناسب برای 

مناسب برای پوست های مختلط

مناسب پوست های چرب، مختلط و آسیب دیده

مناســــب برای انـــواع پوســــت 

منـــاسب برای انـــواع پوســـت

ÁHï¾Ä¯ ÁIÀï¦wI¶ 
Peel-off Masks
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ماسک چای سبــــــــــز

مناسب برای انواع پوست

GREEN TEA Peel-Off



نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- ماسک را به مدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)،

  روی صورت قرار دهيد.

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

- چای سبـــــز :  درمـــان منافــــذ پوست، الیه برداری با بهبــــــود

                      رنگ پوست

- ریشه زنجبیــــــــل :  خاصیت لکه زدایی، از بین بــــــردن آثـــــار

پوست                          پیری 

- ليمــــــــــو ترش :  رفع جوش سرسیـــــــاه، برطرف کننده جـــای

پوست                        جوش از روی 

مواد تشکيل دهنده 

ماسک چای سبــــــــــز
GREEN TEA Peel-Off
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ماسک نارگیل، خاک رس

مناسب برای پوست های معمولی، مختلط و خشک

Coconut + Clay Peel-Off



ماسک نارگیل، خاک رس
Coconut + Clay  Peel-Off

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- کـــل محتوای ماسک را بصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخش کنیـــد. حتما بـــاید کامل خشک شود(در غیــر اینصـــورت

   بی تاثیر است).

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

- نـــارگیـــــل :  مبارزه با خشکی پوست، پاکسازی و الیه برداری

      پوست  

- جلبک سیـــاه دریــایــی :  منبع آنتــــی اکسیدان، جلوگیری از

                         پیــــری پوست

- خـاک رس طبیـعی کائولیــــن :  خون رســــانی بهتـر، تغذیـه و

                       پاکسازی عمیق منافذ

مواد تشکيل دهنده 
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ــای   ماسک درخت چــ

مناسب برای پوست های آسیب دیده 

Tea Tree Peel-Off



ماسک درخت چای  
Tea Tree Peel Off  Peel-Off

مواد تشکيل دهنده 

نحوه مصرف

-  صورت خود را بشویید.

-  کل محتـوای ماسک را بصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

   پخش کنید. تـــا زمـــــان خشــــک شــــدن کامـــل، صبر کنیــــــد

   (در غیــر اینصــورت کارایی نخواهـد داشت).

-  پس از خشک شدن بسیار راحت از پوست جدا می شود.

- برگ درخـت چـــــای :  غنی از ویتــامین B2، شادابی و جــــوان

   سازی پوست

   

                   

- بید علفـــی : درمـان اگـزمـــــا، درمان عفونت و التهاب پوست

- عنبـــر ســـائـل : تسـکین پوست، مکش عمیق منافذ پوست                         

مواد تشکيل دهنده 
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ــاه   ماسک جلبک سیـ

مناسب برای پوست های معمولی، چرب و خشک 

Black Seaweed Peel-Off



ماسک جلبک سیاه  
Black Seaweed  Peel-Off

نحوه مصرف

- محتوای ماســـــک را روی پوســـــت صورت تمیـــــز قرار دهیـــــد.

- ماسک را به مدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)

  روی صورت قرار دهيد.

- سپس از سطح پوست به آرامـــــــی جدا کرده و صــــورت خود را 

  تمیزکنید.

 

- جلبک سیاه دریایی :  منبع آنتی اکسیدان جلوگیری از پیـــری

                     پوست

- نمـک دریـــــا :  درمـــان جوش پاکســازی و الیه برداری پوست 

- سنجد تلخ :  کالژن سازی، پاکسازی و بستن منافذ باز پوست                      

                    

مواد تشکيل دهنده 
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ماســــک خیــــــار  

مناسب برای پوست های چرب

Cucumber Peel-Off



ماســـک خیــــار
Cucumber Peel-Off

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- کل محتوای ماســـک را بصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخش کنید. تـــا زمـــان خشــک شـــدن کامـــــل، صبـــــر کنیــــــد

  (در غیر اینصورت کارایی نخواهد داشت). 

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

- خیـار :  درمان منافذ باز، آبرسان پوست، جوان سازی پوست 

- لیـمو تـرش :  رفع جوش سر سیاه، برطرف کننده جای جوش                   

                      
-افشره گل یاسمن :  رفع افتادگی پوست، احیــــا و پاک ســـازی

  پوست، بر طرف کننده جای جوش

                    

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک ذغال و شکر سیاه  

مناسب برای پوست چرب،مختلط و آسیب دیده

Charcoal + Black Sugar  Peel-Off



ماسک ذغال و شکر سیاه  
Charcoal + Black Sugar  Peel-Off

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- کل محتــــوای ماســــک را بصورت الیه ضخیـــمی روی صـــــورت

 خود پخش کنیــــد. تــا زمان خشک شـدن کامـل، صبر کنیـــــد

  (در غیر اینصورت کارایی نخواهد داشت).

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

- ذغــــــال طبیعی : جادوی سیــاه، مبارزه با پیری و درمان جوش

                     صورت

- شکر سیاه :  اسکراب طبیعی، پاکسازی و الیه برداری پوست

- عنبر سائل : تسکین پوست، مکش عمیـق منافـــــذ پوست                      

                    

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک ذغال و خاک رس سیاه 

مناسب پوست های چرب،مختلط و معمولی

Charcoal + Black Clay  Peel-Off



ماسک ذغال و خاک رس سیاه  

Charcoal + Black Clay Peel-Off

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- کـــل محتوای ماسک را بصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخش کنید. تا زمان خشک شـدن کامل، صبر کنیــــد

  (در غیر اینصورت کارایی نخواهد داشت).

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

- پــــودر ذغــــــال : جــــادوی سیــاه، مبارزه با پیری و درمان جوش

                      صورت  

- خاک رس طبیـعی : خون رســـــانی بهتر، تغذیه و پاک ســـــازی

                         عمیق منافذ پوست

- عنبر سائل : تسکین پوست، مکش عمیـق منافـــــذ پوست

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک عسل مانـوکا  

مناسب برای پوست های آسیب دیده

Manuka Honey  Peel-Off



نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- ماسک را به مدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)

  روی صورت قرار دهيد.

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

- عســـل مانــوکای استـــرالیا : ترمیم و جوان سازی سلول های

                     پوست

- افشــــره گـــــل یاســـــــمن :  رفــع افتــادگــــی، احیـــــا و پاکســـازی

                        پوســت
- آلوئــــه ورا : ضــــد لک و جــــوش نـــرم کــــردن سلول های مرده

 پوســت
                    

مواد تشکيل دهنده 

Manuka Honey  Peel-Off

ماسک عسل مانوکا  
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ماسک گل ساعتی  

منـــاسب برای پوســـت های مختـــلط

Passion Peel-Off



نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- ماسک را به مــدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)

  روی صورت قرار دهيد.

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

- افشـره گل ساعتی : غنی از ویتامین E، برگرداندن خاصیـــت 

  ارتجاعی پوست  

  

                   

 - انـار : حفاظت از مولکول های کالژن، جوان سازی سلول های

                         پوست

- تمشـک :  جلوگیری از سـرطان پوست، محافظـــــت در برابـــــر

                      پیری زودرس 

مواد تشکيل دهنده 

ماسک گل ساعتی  
Passion Peel-Off
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ماسک گوآوا صورتــــی  

 برای پوست های چرب، مختلط و آسیب دیده

Pink Guava  Peel-Off



Pink Guava  Peel-Off

نحوه مصرف

- گـــوآوا : اسکـراب طبیعی، درمان آکنه و جوش های سـرسیاه 

- منــگوستین :  ضد پیری، درمـــان جـــوش های پوستــی، ضد                   

  اگزما و حساسیت

- ویتـــامیـــن ث طبیـــــعی : ساخـــت کـــالژن، درخشــــان کـــردن                      

  پوســـت

                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.

- کل محتوای ماسک را بـصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخـش کنیــــد. تــــا زمــــان خشـــــک شــــدن کامـــــل، صبر کنیـد

  (در غیر اینصورت کارایی نخواهد داشت).

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

ماسک گوآوا صورتی  



o@TzÃM  RIø°öH

مناسب برای انواع پوست

Dead Sea + Clay  Peel-Off

ماسک نمک دریا و خاک رس  



Dead Sea + Clay  Peel-Off

نحوه مصرف

- جلبـــک دریـــایی :  منبـــع آنتی اکسیــــدان، جلوگیری از پیری 

   پوست

- نمک دریایی :  درمان جوش (غنـی از مواد معدنی، پاکسازی 

                         و الیه برداری پوست)

- خـــــاک رس کائـــولین طبیـــعی :  خون رســانی بهتر، تغذیه و

                       پاکسازی عمیق منافذ

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.

- کل محتوای ماسک را بـصورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخــــش کنیــــد. تــــا زمــــان خشــک شــــدن کامـل، صبر کنیــــد

  (در غیر اینصورت کارایی نخواهد داشت).

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

 

ماسک نمک دریا و خاک رس  
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ماسک نمک دریای شور  

مناسب برای پوست های مختلط و چرب

Dead Sea  Peel-Off



ماسک نمک دریای شور  
Dead Sea  Peel-Off

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- ماسک را به مدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)

  روی صورت قرار دهيد.

- سپس از سطح پوست به آرامی جدا کنید.

- جلبــــک دریـــایی قهوه ای :  منبع آنتــی اکسیدان، جلوگیری از

   پیری پوست

 

                   

- نمک دریایی ساییــده شده :  درمان جــوش (غنـــی از مـــــــــواد

                         معدنی) پاکسازی و الیه برداری پوست  

- بابونــــه :  رفـــع اکنه و لک پوست خون رسانی بهتـر و شاداب 

                       پوست

مواد تشکيل دهنده 



ماسک نقابی درخت چای 

ماسک نقابی نمک دریا 

مناسب پوس تهای چرب و مختلط 

مناسب برای انواع پوست

  ÂMI£º ÁIÀï¦wI¶ 
Sheet Mud Masks
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ماسک نقابی درخت چای 

منـــــاسب برای پوســــت های چرب و مختلـــــط 

Tea Tree  Sheet Mask



ماسک نقابی درخت چای 
Tea Tree  Sheet Mask

نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- سپس ماسک نقابی خنک کننده را ۵ تا ۱۰ دقیقه روی صورت

  قــــرار داده و پس از برداشتن ماسک، صـــورت را کمــی مــاســاژ

  داده و سپس صورت خـــود را با آب شسته و خشک کنیـد.

- برای اثر بخشی بیشتر، به صورت هفتگی استفاده شود.

- نعنـــاع خرد شده : درمان اگزما پوستـی پا، تسکین بخـــش و

                     خنک کننده 

- افشـره برگ چای : غنی از ویتامین B2 شــادابی و جوان سازی

                        پوست

- انگور خـــرس (ببر بری) : یکدست کردن توناژ پوست ضدلک

                      و روشن کننده قوی

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک نقابی نمک دریا 

مناسب برای انواع پوست

Dead Sea Sheet Mud Mask



نحوه مصرف

- نمــــک دریــایی ساییده شده (غنـی از مواد معدنی) :  درمــان 

  جوش پاکسازی و الیه برداری پوست

 

                   

- خــزه دریـــایی قرمز :  آبرســـــــانی پوست، محافظت در بــرابــر

                         رادیکال های آزاد، شادابی و جوان سازی پوست 

- افشــره جلبک دریایی :  منبع آنتی اکسیدان، جلوگیـــــری از

                       پیـــری زودرس

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.

-  ماسک نقابی خنــــک کننــــده را ۵ تا ۱۰ دقیقـــه روی صـــورت

  قـرار داده و پــــس از برداشتن ماســـک، صورت را کمی ماساژ

  داده و سپس صــــورت خـود را با آب شســـــته و خشک کنید.

- برای اثر بخشی بیشتر، به صورت هفتگی استفاده شود.

 

ماسک نقابی نمک دریا 
Dead Sea  Sheet Mud Mask



ماسک حرارتی چشمه جوشان  

ماسک حرارتی خاک رس سرخ  

مناسب برای پوست های معمولی و مختلط

مناسب برای پوست های معمولی تا خشک

ÂUnHoe ÁIÀï¦wI¶ 
Self Heating  Masks
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ماسک حرارتی چشمه جوشان  

مناسب برای پوست های معــــمولی و مختلــــط

Hot Spring  Sauna



نحوه مصرف

- صورت خود را بشویید.

- توجه داشته باشید که ایــــن ماسک سرشار از مواد معدنــــی

  چشمه های خروشــــان است و خشک نمی شــــود، بنابرایــــن

  ماسک را به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت قرار دهید.

- سپس آن را تمیز کنید.

- کــــــــــدو حلـــــــوایی :  تولید سلـول جدید، از بین بردن چین و 

                     چروک پوست

- زنجبیل :  خاصیت لکه زدایـــــــی، از بین بردن آثـــــار پیـری

- بامبـــــــو :  مقابله با پیـری پوست، الیه برداری سلول هــــــــای                       

  مـرده پوست

- مـــــواد معدنی چشمـــه هـــای آتشفشــــانی :  آرامش بخـــش،

  رفـــع خستگی و التیام بخش

                    

مواد تشکيل دهنده 

ماسک حرارتی چشمه جوشان  

Hot Spring  Sauna



ماسک حرارتی خاک رس سرخ  

مناسب پوست های معمولی تا خشک

Red Earth  Sauna

o@TzÃM  RIø°öH



Red Earth  Sauna

نحوه مصرف

- لیمو ترش :  رفع جوش و آکنه، برطرف کننده جای جوش و لک

- گریپ فروت :  اسکراب پوست، رفع سلول های مرده پوست                     

                      
- یاسمن :  مرطوب کننده، کاهش چین و چروک و ضد استرس

 

                    

مواد تشکيل دهنده 

- خاک رس غنی شده : خون رسانی بهتر تغذیه و پــاک ســازی

   عمیق منافذ با خاصیت گرم کنندگی

- صورت خود را بشویید.

- توجه داشته باشیــد که ایـن ماسک سرشار از مواد معدنــــی

  چشمه های خـــروشان است و خشک نمی شـــــود، بنابـــراین 

  ماسک را به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت قرار دهید.

- سپس آن را تمیز کنید.

 

ماسک حرارتی خاک رس سرخ  



ِماسک گلی توت فرنگی خامه   

ِماسک گلــــــی ذغالــــی

ِماسک گلی روغن آرگان  

ِماسک گلی شکـــــالت  

ِماسک گلی ضد لک گــل پامچـــال  

ِماسک گلی نمک دریای شور  

مناسب پوست های خشک و مختلط 

، مختلط و آسیب دیده پوست های چرب مناسب 

مناسب برای پوست های چرب و مختلط 

مناسب پوست های چرب، مختلط 

مناسب پوست های آسیب دیده 

مناسب پوست های معمولی، چرب و مختلط 

Mud Masks

 Â±¬ ÁIÀï¦wI¶ 
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مناسب برای پوست های خشک و مختلط 

Strawberry Cream Mask

ِماسک گلی توت فرنگی خامه  



ِماسک گلی توت فرنگی خامه  
 Strawberry Cream Mask

نحوه مصرف

- توت فرنگی :  صاف شدن پوست، کوچک شدن منافذ پوست

- آلوئه ورا :  ضد لک پوست و جوش نرم کردن سلول های مرده                   

   پوست

                      
- وانیـل :  جوان سازی پوست صورت، رفع چین و چروک پوست

 

مواد تشکيل دهنده 

- خامـــه :  نـرم کننده و از بین برنده چین و چروک های پوست

- صورت خود را بشویید.

- ماســــک را به مــــدت ۱۰ تا ۱۵ دقیـــقه روی صـــورت قــــرار داده

  (توجه داشته باشید این ماسک خشک نمی شود).

- سپس آن را تمیز کنید.
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مناسب پوست چرب و مختلط و آسیب دیده

Charcoal Mud  Mask

ِماسک گلی ذغالی 



نحوه مصرف

- ذغال ساییده شده :  جادوی سیاه، مبــــارزه با پیـــــری و درمان

   جوش صورت

 

                   

- سنگ اتشفشــــانــی :  ضد لک پوســـــت و جـــــوش، نــرم کردن 

                         سلول های مرده پوست
- پوست گردو :  اسکـــراب طبیــــعی، از بیــــن بردن سلــــول های

   مرده ی پوست
                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را شسته و خشک کنید. 

- کل محتوای ماسک را به صورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  ماساژ دهید. تا زمـــان خشک شدن کامــــل، زمانی که ماســـک

  شکننده میشود، صبر کنید.

- سپس صورت خود را با آب شسته و خشک نمایید.

ِماسک گلی ذغالی  
 Charcoal Mud  Mask
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مناسب پوست چرب و مختلط 

Argan Oil Face Mask

ِماسک گلی روغن آرگان 



Argan Oil Face Mask

نحوه مصرف

- تـوت آکـــــــای :  منبــــع آنتــــی اکسیـــدان، محافـظت در بــــرابــــــر

   رادیکال هــای آزاد

 

                   

- میوه گـل رز :  درمـان اگــــــزمـــا، کاهش چروکیدگی های پوست

- روغن هسته آرگان :  اثر ضد پیری، کاهش چین و چروک های                      

  پوست

 

 

                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.  

- ماسک را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه (تا زمانی که خشک شود)،

  روی صورت قرار دهید.سپس آن را تمیز کنید.

 

ِماسک گلی روغن آرگان
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مناسب پوست چرب و مختلط 

Chocolate Mask

ِماسک گلـــــــی شکالت 



نحوه مصرف

- مواد معدنی فشرده :  اسکــــراب، رفع سلول های مرده پوست

- دانه های کاکائو :  جوان ســازی پوست، تغذیه عالی پوست با                    

   خاصیت آنتی اکسیدان، بهبود جریان خون به پوست

- شــی باتر :  درمان جوش و اگــزما با خاصیت مرطوب کننــدگی                      ـ

   باال

 

 

                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.  

- کل محتوای ماسک را به صورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  ماساژ دهید. تا زمان خشک شدن کامـــــــل، زمانـــی که ماسـک

  شکننده میشود، صبر کنید.سپس آن را تمیز کنید.

 

ِماسک گلی شکالت 
Chocolate Mask
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مناسب پوست های آسیب دیده 

Blemish Clay  Mask

ِماسک گلی ضد لک گل پامچال  



Blemish Clay Mask

نحوه مصرف

- آلوئـــــــه ورا :  ضد لک پوست و جوش، نرم کردن سلول های 

  مرده پوست

 

                   
- افشره گل پامچال مغربی :  جلوگیـــری از آکنه، رفع چربی در

  منافذ پوست

  
                      

- عنبـر سائل :  تسکین پوست، مکش عمیــــق منافــذ پوست

 

 
                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را بشویید.  

- ماسک را بیشـتر از ۱۵ دقیقه تـا زمانی که خشک شود، روی

  صورت قرار داده سپس آن را تمیز کنید.

 

- بیــد :  ضد تب و مسکن، پاک کننده سموم

 

 

ِماسک گلی ضد لک گل پامچال  
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مناسب پوست های معمولی، چرب و مختلط 

 Dead Sea Mud   Mask

ِماسکگلی نمک دریای شور 



Dead Sea Mud  Mask

نحوه مصرف

- نمک دریایی ساییـــــده شده :  درمان جـــوش، پاکســـــــــازی و

   الیه برداری پوست (غنی از مواد معدنی)

 

 

                   

- جلبــــک دریایی قهوه ای :  منبع آنتی اکسیدان، جلوگیری از

   پیــری پوست

 

   

                      

- اسطـــــو خودوس :  خنثـی سازی رادیکال های آزاد، شادابی و

  جوانی پوست و کاهش پیری زودرس

 

 

                    

مواد تشکيل دهنده 

- صورت خود را شسته و خشک کنید. 

- کل محتوای ماسک را به صورت الیه ضخیمی روی صورت خود

  پخش کنید. تـــا زمان خشــک شدن کامل، زمانـــی که ماســــک 

  شکننده میشود، صبر کنید.

- سپس صورت خود را با آب شسته و خشک کنید.

 

ِماسک گلی نمک دریای شور 



ماسک احیای مو روغن آرگان  

ماسک احیای مـو عســـل مانوکــا  

ماسک مـو خمیر پـاپـایــا 

ماسک مــوی روغـــن نارگیـــل  

مناسب برای موهای مجعد و خشک

مناسب برای موهای خشک و آسیب دیده

مناسب برای موهایی با رشد کم

مناسب برای موهای ضعیف و خشک

 ¼¶ ÁIÀï¦wI¶ 
Hair Range  Masks
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ماسک احیای مو روغن آرگان  

مناسب برای موهای مجعد و خشک

Argan Oil  Hair Mask



ماسک احیای مو روغن آرگان  
Argan Oil  Hair Mask

نحوه مصرف

- ابتدا موهای خود را با شامپو بشویید.

- ماسک را به مدت ۵ دقیــقه روی موهـــا ماساژ دهیـــد و بـــعد

  بطورکامل آبکشی کنید.

 

- روغـــن آرگـــان :  طالی مایع رشــد مجـدد و جال دهنـــده بسیار 

   قوی مـــو

 

                   
- روغـــن مــــاروال :  اکسیر جوانی، از بیـن برنـده مـــــو خوره

- عصــاره پانتنول :  پرو ویتـــــامین B5، درمـان شـــوره ســــــر  و                      

   افزایش مقدار مو

                    

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک احیای مو عسل مانوکا  

مناسب برای موهای خشک و آسیب دیده

Manuka Honey  Hair Mask



Manuka Honey  Hair Mask

نحوه مصرف

- عسـل مانـــــوکای استـــــرالیـــا : معجزه ترمیـــــم، جوان ســـــازی

                     سلول های مــو

- نارگیـل :  درمان ریـزش مو، ترمیم ساقه مــــوی آسیب دیده

- روغن غنی شده آبیسین :  غنــــی از امگا ۳ و تقویـــت کننده                       

   پیـازمــــو

                    

مواد تشکيل دهنده 

- ابتدا موهای خود را با شامپو بشویید.

- ماسک را به مدت ۵ دقیقه روی موهــــا ماســـاژ دهیــد و بعــد

  بطورکامل آبکشی کنید.

 

ماسک احیای موعسل مانوکا  
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ماسک مو خمیر پاپایا 

مناسب برای موهایی با رشد کم

 Papaya  Hair Mask



نحوه مصرف

- پاپایا :  تحریــک کــــردن رشد مــــو، کنترل کردن شوره سر 

- نارگیل : درمان ریزش مو، ترمیم ساقه موی آسیب دیـده                    

 

                      
- آووکــــــادو : پر پشت کننده مو، از بیــــن بردن شـــوره ســــر

                    

مواد تشکيل دهنده 

- ابتدا موهای خود را با شامپو بشویید.

- ماسک را به مدت ۵ دقیقه روی موهــــا ماســـاژ دهیـــد و بـعد

  بطورکامل آبکشی کنید.

 

 Papaya  Hair Mask

ماسک مو خمیر پاپایا
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ماسک موی روغن نارگیل 

مناسب برای موهای ضعیف و خشک

Coconut Hair Mask



نحوه مصرف

- نارگیل : درمـان ریزش مو، ترمیــم ساقــه موی آسیـــب دیـــده

- کینـــــوا : تقویت کننده ریشـه، درخشش رنـــگ و ابـــریشمی                    

   شدن ساقه

- آکـــــوا : آبرسـانی ساقـه مو، ترمیم ساقـه مـوی آسیب دیـــده                      

                    

مواد تشکيل دهنده 

- ابتدا موهای خود را با شامپو بشویید.

- ماسک را به مدت ۵ دقیقــه روی موهــــا ماســاژ دهید و بعـــد

  بطورکامل آبکشی کنید.

 

ماسک موی روغن نارگیل  
 Coconut Hair Mask



ماسک کرمی پا + لوسیون 

ماسک کرمی پا  

مناسب برای پاهای بسیار خشک

مناسب برای رفع بوی بد پا

 IQ ½k¹¹¨ J¼öo¶ » ·¼Ãw¼²
Foot Soak & Foot Lotion
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ماسک کرمی پا + لوسیون 

مناسب برای پاهای بسیار خشک

Foot Soak &   Foot Lotion



ماسک کرمی پا + لوسیون 
Foot Soak & Foot Lotion

نحوه مصرف مرطوب کننده

- گریپ فروت :  اسکراب طبیعی پوست، رفع خشکی پوست پا

- خیـــــار :  درمــــان منافذ بـــاز پوســت پا، رفع پینه، جوان ســازی                    

   پوست

 

 

                      

- نمــک زیـنـــک :  حفـــظ رطوبت پوسـت، ضد التـهـــــــاب و دارای 

   خاصیت سم زدایی

 

                    

- محتوای بسته را در یک ظرف آب بریزید. پای خود را به مدت

 ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در آن قرار دهید و سپس خشک کنید.

- نعناع :  درمان اگزما پوستی پا، تسکین بخش و خنک کننـده

  

 

                    

- لوسیون را روی پای خود ماساژ داده تا جذب شود.

نحوه مصرف لوسیون

مواد تشکيل دهنده 
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ماسک کرمــــی پـا  

مناسب برای رفع بــــــوی بــــد پـــــا

Fresh Feet  



ماسک کرمی پا 
Fresh Feet  

نحوه مصرف

- افشره بلوبری :  سرشار از ویتامین C، کاهش چیـــن و چروک

                     پوست پا

- نعنـاع فلفلـــــی :  درمــان اگــــــزمـا پوستی پــا، تسکین بخش و  

  خنک کننده

 

 

                      
- پونــــه سنبله ای :  اسکراب طبیعی، رفع ترک کف پا، رفع بوی

   بــد پا

 
                    

مواد تشکيل دهنده 

- ابتـــــدا پای خود را بشویید. سپس ماســــــک را روی پاهایتان 

  ماساژ دهید و تا جذب کامل صبر کنید.

 



ماسک های کهکشانی
Stardust

ماسک زمرد کبود کهکشانی
مناسب پوست های نرمال و مختلط و خشک

ماسک طالی کهکشانی
مناسب پوست های مختلط و مستعد لک

ماسک ذغال سنگ کهکشانی
مناسب پوست های چرب ، مختلط و نرمال

ماسک الماس سیاه کهکشانی
مناسب انواع پوست

ماسک رز کوارتز کهکشانی
مناسب پوست چرب ، مختلط و مشکل دار

ماسک عقیق صورتی کهکشانی
مناسب های چرب و نرمال



ماسک زمرد کبود کهکشانی
Stardust Heavenly Aquamarine Peel-Off

مناسب پوست های نرمال و مختلط و خشک

اطالعات بیشتر



ماسک زمرد کبود کهکشانی
Stardust Heavenly Aquamarine Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

نارگیل : مبارزه با خشکی پوست، پاکسازی و الیه 
برداری پوست

جلبک سیاه دریایی : منبع آنتی اکسیدان جلوگیری از 
پیری پوست

خاک رس طبیعی کائولین : خون رسانی بهتر تغذیه و 
پاکسازی عمیق منافذ

نحوه ی مصرف



ماسک طالی کهکشانی
Stardust Galatic Gold Peel-Off

مناسب پوست های مختلط و مستعد لک

اطالعات بیشتر



ماسک طالی کهکشانی
Stardust Galactic Gold Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی نارون کوهی : بستن منافذ باز، ضد التهاب، 
کاهش دهنده جوش های سر سیاه و سر سفید

حاوی بید علفی : سرشار از آنتی اکسیدان، ضد التهاب 
و اگزما، ضد عفونی کننده قوی

 ،B2 حاوی عصاره درخت چای : سرشار از ویتامین
ضد التهاب، ضد عفونی کننده

نحوه ی مصرف



ماسک ذغال سنگ کهکشانی
Stardust Anthracite Peel-Off

مناسب پوست های چرب ، مختلط و نرمال

اطالعات بیشتر



ماسک ذغال سنگ کهکشانی
Stardust Anthracite Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی زغال ساییده شده : جادوی سیاه، مبارزه با 
پیری و درمان جوش صورت

حاوی نارون کوهی : بستن منافذ باز، ضد التهاب، 
کاهش دهنده جوش های سر سیاه و سر سفید

حاوی خاک رس سیاه : خون رسانی بهتر، تغذیه و 
پاک سازی عمیق منافذ پوست 

نحوه ی مصرف



ماسک الماس سیاه کهکشانی
Stardust Stellar Black Diamond Peel-Off

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک الماس سیاه کهکشانی
Stellar Black Diamond Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی جلبک دریایی : سرشار از آنتی اکسیدان، سرشار از 
مواد معدنی

حاوی سند تلخ : ضد التهاب، افزایش کشسانی پوست، 
C و E و A پاکسازی پوست، سرشار از ویتامین های

حاوی نمک دریای مرده : الیه بردار، ضدعفونی کننده پوست، 
ضد التهاب و اگزما

نحوه ی مصرف



ماسک رز کوارتز کهکشانی
Stardust Cosmic Rose Quartz Peel-Off
مناسب پوست چرب ، مختلط و مشکل دار

اطالعات بیشتر



ماسک رز کوارتز کهکشانی
Stardust Cosmic Rose Quartz Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

گوآوا صورتی : اسکراب طبیعی، درمان آکنه و جوش 
های سر سیاه

منگوستین : ضد پیری، درمان جوش های پوستی، 
ضد اگزما و حساسیت

آب طالبی : درمان آکنه، سرشار از ویتامین ث، کمک 
به ساخت کالژن

نحوه ی مصرف



ماسک عقیق صورتی کهکشانی
Stardust Celestial Pink Opal Peel-Off

مناسب های چرب و نرمال

اطالعات بیشتر



ماسک عقیق صورتی کهکشانی
Stardust Celestial Pink Opal Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

 ،E کاکتوس صورتی فشرده : سرشار از ویتامین
مرطوب کننده قوی، ضد پیری قوی

خاک رس : ضد التهاب، افزایش کشسانی پوست، 
C و E و A پاکسازی پوست، سرشار از ویتامین های

کرنبری : سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان، 
ضدعفونی کننده پوست، ضد چین و چروک، کمک به 

کالژن سازی

نحوه ی مصرف



ماسک های پیل-آف

ماسک اکلیلی
مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

ماسک طال
مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

ماسک رز گلد
مناسب پوست های نرمال ، مختلط و خشک

ماسک نقره
مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

ماسک کاکتوس صورتی و خاک رس
مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

Peel-Off Mask



مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

ماسک اکلیلی
Gilter Easy Peel-Off

اطالعات بیشتر



ماسک اکلیلی
Glitter Easy Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

انار : حفاظت از مولکول های کالژن، جوان سازی 
سلول های پوست

بلوبری : سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان، 
کمک به کالژن سازی، متعادل کننده چربی 

پوست، اسکراب طبیعی

کرنبری : سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان، ضدعفونی 
کننده پوست، ضد چین و چروک، کمک به کالژن سازی

نحوه ی مصرف



مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

ماسک طال
Gold Easy  Peel-Off

اطالعات بیشتر



ماسک طال
Gold Easy Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

 C,A پالپ انبه : رفع جوش و آکنه، سرشار از ویتامین
پوست، روشن کننده پوست با خشکی

روغن گل یاسمن : ضد عفونی کننده و ضد باکتری 
عالی،کاهش عالئم و اسکارهای پوستی، پاک کننده 

پوست

خاک رس طبیعی کائولین : سم زدا، آرامشبخش

نحوه ی مصرف



ماسک رز گلد
Rose Gold Easy  Peel-Off

مناسب پوست های نرمال ، مختلظ و خشک

اطالعات بیشتر



ماسک رز گلد
Rose Gold Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

افشرده گل سرخ : آبرسانی قوی پوست، از بین برنده 
پوستی لکه های صورت، کاهش التهابات

چای سفید : سرشار از فنل برای تقویت کالژن و 
االستین، رفع چین و چروک پوست

سنگ مون استون : التیام دهنده پوست، متعادل 
کننده پوست

نحوه ی مصرف



ماسک نقره
Silver Easy  Peel-Off

مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

اطالعات بیشتر



ماسک نقره
Silver Easy Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

بنفشه شیرین : شفاف سازی پوست، رفع لکه های 
پوست، رفع چین و چروک پوست

گل ارکیده : کاهش چین و چروک ، مرطوب کننده، 
تسکین دهنده قوی

پودر سنگ اسمیتسونیت : سرشار از زینک، ترمیم 
کننده پوست، مرطوب کننده پوست

نحوه ی مصرف



ماسک کاکتوس صورتی و خاک رس
Pink Cactuse Clay  Peel-Off

مناسب پوست های نرمال ، چرب و مختلط

اطالعات بیشتر



ماسک کاکتوس صورتی و خاک رس
Pink Cactus Clay Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

انار : حفاظت از مولکول های کالژن، جوان سازی 
سلول های پوست

خاک رس صورتی : کوچک کردن منافذ پوست، افزایش 
کشسانی پوست، پاکسازی پوست، ضد پیری و ضد چروک

کاکتوس صورتی : مرطوب کننده قوی، سرشار از 
ویتامین E و آنتی اکسیدان، ضد پیری و چین و 

چروک

نحوه ی مصرف



ماسک نقابی حبابی

ماسک نقابی حبابی

مناسب پوست های نرمال و مختلط و خشک

Bubble Mask



ماسک نقابی حبابی ذغال
Charcoal Detox  Bubble Mask

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک حبابی نقابی ذغال
Charcoal Detox Bubble Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

ذغال : سم زدا، جادوی مبارزه با پیری، درمان جوش 
صورت

اکسیژن تصفبه شده : بهبود گردش خون، تسریع 
بهبود زخم

بادیان ختایی : کاهش چین و چروک، آبرسانی، ضد 
التهاب، ضد میکروب

صورت خود را بشویید
ماسک را قبل از باز کردن به آرامى لمس کنید

تا حباب ها فعال شوند سپس ماسک را باز کرده
و بعد از  5تا10 دقیقه بردارید

نحوه ی مصرف



ماسک های مردانه

ماسک مردانه رفع کننده جوشهای سرسیاه
مناسب انواع پوست

ماسک مردانه ذغال فعال و خاک رس سیاه
مناسب انواع پوست

ماسک اسکراب مردانه نمک دریای مرده
مناسب انواع پوست

ماسک مردانه بسیار قوی
مناسب انواع پوست به خصوص پوست مستعد جوش

ماسک مردانه نمک دریای مرده
مناسب انواع پوست

Mens Mask



ماسک مردانه رفع کننده جوشهای سرسیاه
BlackHead Buster  Peel-Off

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک مردانه رفع کننده جوشهای سرسیاه
Blachhead Buster Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

رفع کننده(از بین برنده) دانه های سر سیاه پوست

حاوی نعناع : درمان اگزما پوستی پا، تسکین بخش و 
خنک کننده

حاوی نمک دریای مرده : الیه بردار، ضدعفونی کننده 
پوست، ضد التهاب و اگزما

نحوه ی مصرف



ماسک مردانه ذغال فعال و خاک رس سیاه
Mens Clay Easy  Peel-Off

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک مردانه ذغال فعال و خاک رس سیاه
Mens Clay Easy Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی زغال ساییده شده : جادوی سیاه، مبارزه با 
پیری و درمان جوش صورت

حاوی نارون کوهی : بستن منافذ باز، ضد التهاب، 
کاهش دهنده جوش های سر سیاه و سر سفید

حاوی خاک رس سیاه : خون رسانی بهتر، تغذیه و 
پاک سازی عمیق منافذ پوست

نحوه ی مصرف



ماسک اسکراب مردانه نمک دریای مرده
Dead See Mud Sucking  Mud Scrub

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک اسکراب نمک دریای مرده
Dead See Mud Sucking  Mud Scrub

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی ویتامین E : رفع چین و چروک، مرطوب کننده 
پوست، افزایش کشسانی پوست

حاوی نمک دریای مرده : الیه بردار، ضدعفونی کننده 
پوست، ضد التهاب و اگزما

حاوی روغن پرتقال درمان جوش صورت،سرشار از 
ویتامین C، ضد التهاب

سپس صورت خود را با آب بشویید

نحوه ی مصرف



ماسک مردانه بسیار قوی
Extra Strong Blackhead  Peel-Off

مناسب انواع پوست به خصوص پوست مستعد جوش

اطالعات بیشتر



ماسک مردانه بسیار قوی
Extra Strong Blackhead Peel-Off

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی زغال ساییده شده : جادوی سیاه، مبارزه با 
پیری و درمان جوش صورت

حاوی نارون کوهی : بستن منافذ باز، ضد التهاب، 
کاهش دهنده جوش های سر سیاه و سر سفید

حاوی خاک رس سیاه : خون رسانی بهتر، تغذیه و 
پاک سازی عمیق منافذ پوست

نحوه ی مصرف



ماسک مردانه نمک دریای مرده
Unclog Pore Dead See  Mud Mask

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



سپس صورت خود را با آب بشوییدسپس صورت خود را با آب بشویید

ماسک مردانه نمک دریای مرده
Dead See Mud Sucking  Mud Mask

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

جذب کننده چربی و کوچک کننده منافذ پوست

حاوی نمک دریای مرده : الیه بردار، ضدعفونی کننده 
پوست، ضد التهاب و اگزما

خاک رس : ضد التهاب، افزایش کشسانی پوست، 
C و E و A پاکسازی پوست، سرشار از ویتامین های

نحوه ی مصرف



ماسک های مغذی

ماسک مغذی عصاره بلوبری و تمشک
مناسب انواع پوست

ماسک مغذی آووکادو و گردو
مناسب انواع پوست

Superfood



ماسک مغذی عصاره بلوبری و تمشک
Superfood Blueberry  Mud Mask

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک مغذی عصاره بلوبری و تمشک
Superfood Blueberry Mud Mask

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

بلوبری : سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان، کمک به 
متعادل کننده چربی پوست، اسکراب طبیعی کالژن سازی،

کرنبری : سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان، ضدعفونی 
کننده پوست، ضد چین و چروک، کمک به کالژن سازی

هلو : سرشار از ویتامین ث، سفت کننده پوست، ضد چین 
ی از بین بردنده  و چروک، ضد لک و سیاهی دورچشم،

سلول های مرده پوست

نحوه ی مصرف



ماسک مغذی آووکادو و گردو
Superfood Avocado Mud Mask

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



ماسک مغذی گلی آووکادو و گردو
Superfood Avocado Clay Mask

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

آووکادو : افزایش خاصیت ارتجاعی پوست، ضد آکنه، 
مرطوب کننده پوست، ضد التهاب و اگزما

آلوئه ورا : ضد لک پوست و جوش، نرم کردن سلول 
های مرده پوست

 ،B گردو : سرشار از آنتی اکسیدان، سرشار از ویتامین
ضد آکنه، کاهش چین و چروک

نحوه ی مصرف



چسب های بینی

چسب بینی ذغال سه عددی
مناسب انواع پوست

چسب بینی ذغال هشت عددی

مناسب انواع پوست

Nose Strips
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مناسب برای پوست های چرب،مختلط و معمولی

چسب بینی ذغــال چوبی 
Charcoal Pore  Nose Strips



نحوه مصرف

- ذغال طبیعی :  جادوی سیاه، مبارزه با پیــری و درمــان جوش 

   صورت 

  

                   

- خاکستـــــر آتشفشــــانی :  بستن منافـــــذ باز پوست بینـــــــی ، 

   الیه برداری پوست بینی 

 

   

                      
- مــــــواد معدنــــــــی :  پاکسـازی منافذ روی بینی، از بین برنده

   دانه های سر سیاه
                    

مواد تشکيل دهنده 

- بعد از شستن بینی، آن را خیس باقی گذاشته و چسب را از

  کاور نایلونی اش جدا کرده و روی بینی تان قرار دهید.

- بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمانـــی که ماســــک سفت شد، آن را از

   روی بینی تان بر دارید.

چسب بینی ذغال چوبی 
 Charcoal Pore  Nose Strips



چسب بینی ذغال
Blackhead Pull-Out Pore Strips

مناسب انواع پوست

اطالعات بیشتر



چسب بینی ذغال

موارد تشکیل دهندهموارد تشکیل دهنده

حاوی ذغال طبیعی : جادوی سیاه، مبارزه با پیری و 
درمان جوش صورت

حاوی نارون کوهی : بستن منافذ باز، ضد التهاب، 
کاهش دهنده جوش های سر سیاه و سر سفید

حاوی آلوئه ورا : ضد لک پوست و جوش، نرم کردن 
سلول های مرده پوست

نحوه ی مصرف



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩

دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تلفن تماس :
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 محتویات این کاتالوگ متعلق به بازرگانی حلوائی می باشد.

GAP E-Catalog / 2021 -2.0

نمایش



درباره برند گپ

مشاهده محصوالت

ارتباط با مـــا
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اين محصول استثنایی نتيجه سالها تحقيقات دانشـمندان و 

اســـتفاده از آخرين تكنولوژی روز جهان اســـت. شــــفافيت، 

درخشـــــــــــــــــــندگی، پوشانندگی سفيدی مو و دوام باال   ی   آ   ن 

بی نظير می باشــــد. اســــتفاده از كمترين مقدار آمونياک در 

ســاخت و اضـــافه نمودن ويتامین های الزمه، ژالتين و مواد 

پايدارنده كه متضــــمن سالمت و جلوگيری از خشــــک شدن 

موها م یگردد، این محصــــول را از ديگر محصــــوالت متمايز 

م ینماید. همچنين اين محصــــــــــــــول دارای مواد محافظت 

كننده از اشعه ماورا بنفش در مــقابل نور خورشيد م یباشد. 

اضــافه نمودن ويتامين H و لوســـيون محافظت كننده در مو 

به طور مســـتقيم بر روی ماندگاری رنگ تاثير گذاشته و آن را 

افزايش م یدهد همچنين از آســـــی بهای نور خورشــــــيد بر 

روی مو و رنگ پريدگی ناشــی از آن جلوگيری م یکند و باعث 

حفظ رطوبت و جلوگيری از ريزش مو م یگردد.



محصوالت رنگ مو و جانبی

محصوالت بهداشت و سالمت مو

Our
Products



رنگ مــــو  و

 محصوالت جانبی :

رنگ مـوی حـرفـ های

واریاسیـون

اکسیدان

کیت رنگ موی مردانه



اين محصــول استثنایی نتيجه سالها تحقيقات دانشــمندان و استفاده 

از آخرين تكنولوژی روز جهان است. شفافيت، درخشـــــــــــــــــــــــــــــــــندگی، 

پوشـانندگی سـفيدی مو و دوام باالی آن ب ینظير م یباشــد. اســتفاده از 

كمترين مقدار آمونياک در سـاخت و اضــافه نمودن ويتامی نهای الزمه، 

ژالتين و مواد پايدارنده كه متضمن سالمت و جلوگيری از خشک شدن 

موها م یگردد، این محصـــــــول را از ديگر محصــــــــوالت متمايز م ینماید. 

همچنين اين محصـول دارای مواد محافظت كننده از اشعه ماورابنفش 

و لوســيون   H ر خورشــيد م یباشــد. اضــافه نمودن ويتامين در مقابل نو

محافظت كننده در مو به طور مســـــــــــــتقيم بر روی ماندگاری رنگ تاثير 

گذاشــته و آن را افزايش م یدهد همچنين از آســی بهای نور خورشـــيد 

بر روی مو و رنگ پريدگی ناشـــــــــــی از آن جلوگيری م یکند و باعث حفظ 

رطوبت و جلوگيری از ريزش مو م یگردد.

رنگ مـــوی حـرفـ های
Multi Vitamin Formula
With Honey and Almond Oil
Low Ammonia

مشاهده گروهبندی



Multi Vitamin Formula
With Honey and Almond Oil
Low Ammonia

رنگ مـو هایالیت

رنگ مـو طبیعی قوی 

رنگ مـو خاکستری      

     رنگ مـو طبیعی

رنگ مـو زیتونی

رنگ مـو طالئی

رنگ مـــوی حـرفـ های



Multi Vitamin Formula
With Honey and Almond Oil
Low Ammonia

رنگ موهای قرمز قوی

رنگ مـوهای قرمز 

رنگ موهای ماهگونی

رنگ مـو های مسی

رنگ موهای نسکافه ای

رنگ موهای بژ

رنگ مـــوی حـرفـ های



Multi Vitamin Formula
With Honey and Almond Oil

رنگ موهای بنفش 

رنگ موهای بنفش ماهگونی  

     رنگ موهای شامپاینی

رنگ موهای شکالتی

رنگ موهای واریاسیون

رنگ مـوهای ترکیبی

رنگ مـــوی حـرفـ های

Low Ammonia



هایالیت خاکستری خیلی روشن ۱۲-۱۱ 

 ۱۲-۵۱ هایالیت خاکستری بنفش اکسترا خیلی روشن

هایالیت بنفش روشن ۱۲-۹  

هایالیت زیتونی بلوند روشن ۱۲-۲۲  

هایالیت خاکستری بنفش روشن ۱۲-۶۱ 

هایالیت صدفی بلوند ۱۲-۸۱

رنگ مـوهای هایالیت



طبیعی قوی قهوه ای روشن ۵-۰۰ 

طبیعی قوی بلوند تیره ۶-۰۰ 

طبیعی قوی بلوند ۷-۰۰

طبیعی قوی بلوند روشن ۸-۰۰

رنگ مـوهای طبیعی قوی 



خاکستری آبی تیره ۱-۱

خاکستری قهوه ای ۴-۱

خاکستری قهوه ای روشن ۵-۱

خاکستری بلوند تیره ۶-۱ 

خاکستری بلوند ۷-۱ 

خاکستری بلوند روشن ۸-۱ 

خاکستری بلوند روشن تر ۹-۱ 

خاکستری بلوند خیلی روشن ۱۰-۱ 

خاکستری بلوند بسیار روشن ۱۱-۱ 

رنگ مـوهای خاکستری



طبیعی مشکی ۱-۰ 

طبیعی قهوه ای تیره ۳-۰ 

طبیعی قهوه ای ۴-۰ 

طبیعی قهوه ای روشن ۵-۰ 

طبیعی بلوند تیره ۶-۰ 

طبیعی بلوند ۷-۰ 

طبیعی بلوند روشن ۸-۰ 

طبیعی بلوند روشن تر ۹-۰ 

طبیعی بلوند خیلی روشن ۱۰-۰

طبیعی بلوند بسیار روشن ۱۱-۰  

رنگ مـوهای طبیعی



زیتونی بلوند تیره ۶-۲ 

زیتونی بلوند۷-۲ 

زیتونی بلوند روشن ۸-۲ 

زیتونی بلوند روشن تر ۹-۲ 

زیتونی بلوند خیلی روشن ۱۰-۲ 

زیتونی بلوند بسیار روشن ۲- ۱۱ 

رنگ مـوهای زیتونی



طالئی قهوه ای روشن۵-۳  

طالئی بلوند تیره ۶-۳ 

طالئی بلوند ۷-۳ 

طالئی بلوند روشن ۸-۳ 

طالئی بلوند روشن تر ۹-۳ 

طالئی بلوند خیلی روشن ۱۰-۳ 

طالئی بلوند بسیار روشن ۱۱-۳ 

رنگ مـوهای طالئی



بلوند قرمز خیلی روشن ٦٦٦-٩

بلوند قرمز فوق العاده روشن ٦٦٦-١٠

رنگ موهای قرمز قوی



بلوند ماهگونی قرمز تیره قوی ٦٦-٦

بلوند قرمز فوق العاده روشن ٦٦-٧

رنگ موهای قرمز 



قرمز ماهگونی روشن ۵-۶

بلوند قرمز ماهگونی تیره ٦-۶

بلوند قرمز ماهگونی ٦-٧

رنگ موهای ماهگونی 



قهوه ای مسی روشن ٤-5

بلوند مسی تیره۶-۴

بلوند مسی ٤-۷

بلوند مسی روشن ۸-۴

رنگ موهای مسی 



قهوه ای نسکافه ای روشن ٧٣-٥

بلوند نسکافه ای تیره ٧٣-٦

بلوند نسکافه ای ٧٣-٧

بلوند نسکافه ای روشن ٧٣-٨

بلوند نسکافه ای خیلی روشن ٧٣-٩

بلوند نسکافه ای فوق العاده روشن ۱۱-۷۳

رنگ موهای نسکافه ای



بلوند بژ ٣١-٧

قهوه ای نسکافه ای روشن ٧٣-٥

بلوند بژ خیلی روشن ٣١-٩

رنگ موهای بژ



قهوه ای بنفش روشن ٩٩-٥

بلوند بنفش تیره ٩٩-٦

رنگ موهای بنفش 



بلوند بنفش ماهگونی تیره ٥-٦

بلوند بنفش ماهگونی ٥-٧

بلوند بنفش ماهگونی روشن ٥-٨

بلوند بنفش ماهگونی خیلی روشن ٥-٩

رنگ موهای بنفش ماهاگونی  



بلوند شامپاینی ١٣-٧

بلوند شامپاینی روشن ١٣- ٨ 

بلوند شامپاینی خیلی روشن ١٣- ٩

بلوند شامپاینی فوق العاده روشن ١٣- ١٠ 

رنگ موهای شامپاینی  



قهوه ای شکالتی روشن ٧-٥

بلوند شکالتی تیره۶-۷

بلوند شکالتی ٧-٧

بلوند شکالتی روشن ٧-٨

رنگ موهای شکالتی 



رنگ موی روشن کننده 0-00

واریاسیون آبی

واریاسیون بنفش

واریاسیون سبز

واریاسیون نقره ای

واریاسیون قرمز

رنگ موهای واریاسیون 



کوارتز صورتی ٢٣-٨

کاپاچینو ۷-۳۴

کاراملی ١٧-٨ 

رنگ موهای ترکیبی



واریاسیــــون
Multi Vitamin Formula
With Honey and Almond Oil
Low Ammonia 
30ml

واریاسیون گپ شفافیت ،درخشــــــــــــــندگی ، پوشانندگی   و    د و ا   م 

ب ینظیری دارد.

واریاسیو نها رنگ موی خالص و قوی هســــتند که یا باید با رنگ 

مو یا با رنگ سـاژهای روی موی دکلره شــده، مخلوط شــوند تا تن 

رنگ را تغییر دهند. واریاسـیو نها برای زیباتر شـدن تغییر رنگ 

موی فعلی استفاده م یشوند.



این محصــــــــــــــول که جهت دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی و 

دکلره مورد اسـتفاده قرار می گیرد؛ دارای مزایایی از جمله خاصـیت ضـد 

التهابی است. از وز شدن و گره خوردن ساقه مو پیشـــــگیری می نماید. 

با استفاده از این کرم اکســـــــــــــیدان، حالت موها به خوبی حفظ شده و 

لطافت آنها باقی می ماند.

موارد مصرف:

    کمک بـــه دســــــــــــــــــــــتیابی بـــه بهترین نتیجه در رنگ آمیزی و دکلره    

....(اکسیدان ٦ درصد)

    کمک با افزایش شفافیت و درخشندگی مو

    افزایش نرمی و لطافت مو

    ضد التهاب

    ضد خارش چشم

هشـــــــدار: درجـــای خشـــــــک و خنک، دور از دسترس کودکــــان و تابش 

مستقیم آفتاب نگهداری گردد.

این محصول در دو سایز ١٠٠ و ٨٢٥ میل موجود می باشد.

اکـــســیـــــــدان
Cream Oxidant



کیت رنگ مو مردانه گپ، حاوی تیوپ رنگ و یک اکســـــیدان و یک عدد 

برس اســـت که تنها در ٥ دقیقه موهای شــــما را رنگ م یکند. این کیت 

دارای ۵ رنگ برای سالیق مختلف است.

رنگ موهای گپ لو آمونیاک بوده و هیچ گونه آســـــیب به موهای شـــــما 

زگار با موهای آقایان  رای ترکیبی منحصـــــــــــــر به فرد و سا نم یرساند و دا

م یباشد.

مشاهده مدل ها

کـیت رنگ مـوی مـردانه
Anti - Grey color cream
5 Minutes



کیت رنگ مو مردانه شماره 1.0

رنگ مشکی

5min
easy using 

کیت رنگ مو مردانه شماره 2.0

رنگ مشکی طبیعی

5min
easy using 

کیت رنگ مو مردانه شماره 3.0

رنگ قهو های تیره

5min
easy using 



کیت رنگ مو مردانه شماره 4.0

رنگ قهو های

5min
easy using 

کیت رنگ مو مردانه شماره 5.0

رنگ قهو های روشن

5min
easy using 



محصوالت بهداشت

و سـالمـــت مـــو :

صـاف کـننده مــو

شـامــپو



این امکان را به شـــــما م یدهد تا به راحتی  GAP صـــــاف کننده مو

موهای فر و موج دار خود را به حالت لخت و صــــــاف تبدیل کنید. 

به علت داشــــتن عناصــــر طبیعی و ویتامین از ریزش مو و از بین 

رفتن شادابی مو جلوگیری م یکند.

این صــــــاف کننده حاوی نوع خاصــــــی از ســـــــیلیکون اســـــــت که 

اسـتفاده آن را آســان م یکند و به پخش مواد در تمام مو و نتیجه 

مثبت آن کمک مــ یکند. موهای فــر و وز را به طور طبیعــی و بــرای 

مدت طوالنی صاف م یکند. از مو و پوست سـر محافظت م یکند. 

این محصــــــول حاوی کراتین است که ضمن حفاظت از شفافیت 

در ساختار مو، آن را صاف م یکند.

Hair straightener Strong

صاف کننده مــو
Neutralizing Conditioner



شامپو پمپی ضـد ریـزش مـو

حاوی عصاره ریشه جینسنگ و بیوتین 

مشاهده

شامپو پمپی حاوی روغـن کـراتین

E حاوی کراتین و ویتامین

مشاهده

شامپو پمپی برای موهای خشک و آسیب دیده

Eحاوی روغن ماکادمیا و ویتامین

مشاهده

400 ml

400 ml

400 ml



شامپو پمپی برای مـ وهای رنگ شده

حاوی روغن آرگان و روغن هسته انگور

مشاهده

شامپو پمپی برایمـ وهای معمولی
B5 حاوی عصاره بابونه و پروویتامین

مشاهده

400 ml

400 ml



E حاوی روغن ماکادمیا و ویتامین     

     برای داشتن موهایی سالم، براق، و نرم

E موجود در شـامپو پمپی  روغن ماکادمیا(فندق اسـترالیایی) و ویتامین
گپ برای موهای خشـک و آسیب دیده به خوبی همراه کفی پایدار موها  

را تمیز کرده و باعث داشتن موهایی سالم و براق و نرم میشـــــــــــود. این 

و با محافظت در  شـــــــامپوی جوان کننده رطوبت را به موها برم یگرداند
برابر عوامل محیطی از خشکی و آسیب دیدگی مو جلوگیری م یکند. 

طریقه مصرف:

مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید و ماسـاژ دهید 

تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید.

شامپو موهای خشک و آسیب دیده

With Orange Extract
400 ml



     حاوی عصاره ریشه جینسنگ و بیوتین 

     تقویت کننده و کنترل ریزش مو

شامپو پمپی ضد ریزش موی گپ حاوی عصــــــاره ریشــــــه جینســــــنگ و 

و با رسـاندن مواد مغذی و تقویتی  بیوتین به آرامی موها را تمیز م یکند
مو از ریزش بیش از حد مو جلوگیری م یکند. این شــــــامپو   به ســــــاق هی

باعث تقویت بافت مو شده، موها را حجیم م یکند، از شـکنندگی آ نها 
جلوگیری م یکند و موها را قو یتر، سال متر و زیباتر م یکند. 

طریقه مصرف:

مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید و ماسـاژ دهید 

تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید.

شامپو ضد ریزش مو
With Orange Extract
400 ml



E حاوی کراتین و ویتامین     

     برای داشتن موهای قوی و انعطا فپذیر

و با نفوذ کراتین در  شــــــــــــــــــــامپو پمپی کراتین گپ موها را تمیز م یکند
مو، موهای آســـی بدیدهرا قوی و انعطا فپذیر م یکند.عالوه بر   ســاق هی

  
تقویت براقی و درخشــــــــــــــــــــندگی مو، به دلیل داشتن ویتامین E، این 

شامپو از موها در برابر خشکی و آسی بدیدگی محافظت م یکند.

طریقه مصرف:

مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید و ماسـاژ دهید 

تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید.

شامپو حاوی روغن کراتین
With Orange Extract
400 ml



B5 حاوی عصاره بابونه و پروویتامین     

     مـغـذی ومـوجـب شـادابی و نشـاط مـو

شامپو پمپی گپ برای موهای معمولی حاوی عصــــــــــــــــــــــــــــــــــاره بابونه و 

پروویتامین B5 اســــت که عالوه بر تمیزی و تغذیه مو باعث شــــادابی و 

نشـــــــــاط آن نیز م یشود. این شامپو با حفظ رطوبت مو از خشـــــــــکی آن 

جلوگیری م یکند و با تقویت مو باعث ایجاد نشــاط، شادابی و براقی هر 

چه بیشتر موها م یشود.

طریقه مصرف:

و ماسـاژ دهید  مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید

 
تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید.

شامپو موهای معمولی
With Orange Extract
400 ml



     حاوی روغن آرگان و روغن هسته انگور

     ثبات رنگ بدون آسیب به مولکو لهای رنگ

این محصــول شامل یک فرمول چند ویتامینه (ویتامی نهای ب٥، سی، 

اچ و ای) بوده که بدون آسیب به مولکو لهایرنگ، موها را تمیز، براق و 
همچنین دوام رنگ را تضمین م ینماید. 

طریقه مصرف:

مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید و ماسـاژ دهید 

تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید.

شامپوموهای رنگ شده
With Orange Extract
400 ml



دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩

تلفن تماس :
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مارکوسروسی، برندی فرانسوی با مالکیت آقای مارک ســــــروســـــــی 

است . خاستگاه این برند پاریســــــی فشــــــن است . مارکو که اولین 

فروشـگاهش را با ۳۷ نفر پرسـنل افتتاح کرده بود چنان رویاپرداز و 

موفق بود که به فاصله ۵ سال در ۷۰ فروشگاه کانســــــــــــپت و شاپ 

این شاپ حضـور داشت . اين برند در اوایل دهه ی ۹۰ميالدی رسما 

بخش توليد عطــر خود را با معرفی MS Homme  راه اندازی کــــرد و 

اولين عطــــــر مـــــــــردانه که روح اين برند را منعکس نمود و توانست 

محبوبيت خاصی نزد مردان فرانسوی کسب کند را روانه بازار کرد. 

در سال ۲۰۱۱مارکوسروسی تصميم به توسعه توليداتش در  

صنعت عطریات گـــــــــــــــــــرفت تا مطمئن شود به هدف و شعار خود 

"بهترين کيفيت با تنوع انتخاب" بود، متعهد بماند زيــــــــــرا توزيع و 

پخش خود را جهانی و تنوع انتخاب عطرها را وسيعتر کرد تا مورد 

تایید همه افراد و سليقه ها باشد. در ادامه مسير پيشـــــــرفت برند 

مارکوسروسی، با اينکه محصـوالتش بيشـــــــتر برای استفاده مردان 

است، به عنوان قدردانی از همه زنان جهان، تصميم به توليد چند 

عطر برای زنان گرفت.مارکو ســروســی در حال حاضـــر در بیش از ۳۰ 

کشـــــــور دنیا از خاورمیانه تا اروپا و همچنین در گالری های معتبری 

هچون صفورا و فیسز حضور فعال دارد .

Mathide Bijaui - Julie Masse- Dominique preyssas از 

پرفیومرها یا عطرسازان خوشنام و شهیری هســــتند که با این برند 

پاریسی سابقه همکاری دارند.
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هــــارمــــونی اينتنس

ِد من تراست

ِد مــــــن اینتس

 چوبی، شرقی

 چوبی، تنباکویی ، آکوآتیک

 چوبی، ادویه ای، وانیلی

اطالعات بيشتر

M E N

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر



ِد مـــــــــن
 مرکباتی، چوبی

اطالعات بيشتر

M E N

بلــــــــــو
 مرکباتی، مشکی

اطالعات بيشتر

اود
 چرمی، مشکی

اطالعات بيشتر



ام اس بلک
چوبی، ادویهای 

اطالعات بيشتر

M E N



Harmony
Intense
هارمونی اینتنس

بــــرای مــــردان قدرتمند و پیچیده با نگــــرش ظـــــریف و مالیم که به دنبال ایجاد 

تعادل و هماهنگی در زندگی خود هستند. 

-  نت ابتدایی : جوز هندی، هل، لیمو

-  نت میانی : چوب سدر، دارچین، فلفل

-  نت پایه : وتیور، مشک، کهربا، نعنای هندی



The
Man Trust
ِد من تراست

او مردی واقعی، قابل اعتماد و مســــــــــــــــــــــئول است. میداند مهمترین کاری که 

میتواند انجام دهد این اســـــت که به قول خود عمل کند. او از عاشــــــق شــــــدن 

نمیترســد زیرا میتواند به انتظارات و اعتماد عمل کند. او یک مرد واقعی اســت 

ِکه از یادگیری و رشد نمیترسد، حتی اگر همه چیز سخت و دشـوار باشـد. د من 

ِتراست مارکوسروسی توسعه یافته مجموعه دمن است.

-  نت ابتدایی : ماندارین، سیب سبز، نسیم دریایی

-  نت میانی : گــــــل یاس ســــــفید

-  نت پایه : نعــــناع هندی، چوب سدر، چوب صندل، کندر، لوبیا تانکا، مقدار

   کمی بادام سوخته، عنبر، تنباکو، مشک.

  
 



The Man
Intense
ِد من اینتنس

او نماد مردانگی است و انرژی مثبتی دارد که باعث میشــــــــــــــود بقیه در کنار او 

احسـاس قویتر بودن کنند. او انگیزه، توانایی و نگرش این را دارد که به اهداف 

خود در زندگی برسد. حضوری سخاوتمندانه و در عین حال مالیم دارد.

-  نت ابتدایی : گریپ فروت، لیمو، ماندارین، اسطوخودوس

-  نت میانی : هل، پوســـــــت درخت دارچین، فلفل ســــــــیاه ، ســــــــــــــرو ، لوبیا ی  

تنکـــــا، پرالین 

کـــــــــهربا،  -  نت پایه : نعناع هندی، وتیور، سیســتوس، الدن، صــنوبر بلســان،

تنباکو، مشک

 



The Man
ِد مـــــــــــن 

او از دوران قهرمانان است. او ارزشهای واقعی را به بشــــــــریت منتقل میکند. او 

بین بلوغ تأیید شده و ظرافت تعریف شده می ایســـــــــــــــــــتد. انقالبی جدید در 

عطرهای مردانه اســــت. جرقه انرژی را در یک مرد واقعی فعال کرده و اشـــــتیاق 

یک انسان را کامل میکند.

-  نت ابتدایی : لیمو، گریپ فروت

-  نت میانی : لوبیا تانکا، صنوبر بلسان، خس خس 

-  نت پایه : نعناع هندی، الدن، کهربا، مشک

    



MS Blue
بلـــــــــــو

شخصــــیت واقعی آزادی، رنگی برگرفته از آ بهای عمیق آبی دریا و نســــیم نرم 

ســـاحل. رایحه این عطر برای مردانی اســـت که با واقعیت خود کنار آمد هاند و با 

ترکیب آن با شـــــــــــــور و هیجان زندگی برای رســـــــــــــیدن به رویاهای خود تالش 

م یکنند.  بلو مارکوسروسی  راهی برای دیدن زندگی است. یک شخصـــــــــــــیت 

شاد و پرنشاط است. 

- نت ابتدایی : گریپ فروت، ماندارین، هل، فلفل صورتی خالص

- نت میانی : گل یاس، لوانتین، جوز هندی، اینسنس

- نت پایه : اورکانوکس، نعناع هندی، خس خس، مشک، آمبرامونه

  



MS OUD
اود

از صحراهای عربی تا در ه های آفریقا، عطر و بوی اود مارکوسـروسـی پیچیده بود 

تا از آن ها پذیرایی کند. 

 
آنها هـــــر دو افتخار میکنند که میـــــراث خود را با خود به هـــــر کجا که مــــــی روند 

میبرند. 

- نت ابتدایی : بیس گــــــــل رز، هـــــــــــل، زعفران 

- نت میانی : صنوبر بلسان، آفتابگردان، گل یاس، عود، چرم

- نت پایه : کهربا، نعناع هندی، سیسته، الدن، لوبیا تانکا، وانیل، مشک

  



Ms Black
ام اس بلک

مارکو سروسی با طراحی عطر جدیدش ام اس بلک، مجموعه MS خود را گســــــترش داده 

است. رایح ه ای بدیع و و روندی تازه که تایید کننده نگاه نو و رایحه قدرتمند وی هســت. 

شیشــــــــــــه مشــــــــــــکی شفاف همراه با سرشان ه های فلزی به رنگ سیاه، پیامی واضح به 

جهانیان است که او دوباره مشکی پوش شده است.

این عطر برای نمایش مردانگی ســاخته شـــده اســـت. ام اس بلک عطری گرم، برازنده، پر 

جنب و جوش و در عین حال پیچیده اســـت. رایحه اولیه ی هیجان انگیز و فرش میوه ای 

ِبا نتهای ادویه ای و ترد سبز در قلب عطر به تعادل میرسـد. رایحه ی پایانی ترکیبی عمیق 

و پیچیده از روایح جذاب و اغواگر قابل لمســــی از جمله چوب سدر، صندل، خزه دریایی و 

وتیور است که هوشـمندانه برای ایجاد قدرت و ماندگاری مثال زدنی با ترکیبی جادویی از 

مشک و امضایی از تنباکو و عنبر همراه شده است.

- نت  ابتدایی : برگاموت، گریپ فروت، بادیان رومی

- نت میانی : ســیب ســبز، دارچین، فلفل صــورتی، برگ میخک، گل شــمعدانی، شــکوفه 

پرتقال

- نت پایانی : سدر، نعنا هندی، چوب صندل، کهربا، برگ تنباکو، گل الدن، مشک



هــــارمــــونی ایموشن

ِد لیدی اینتنس

ِد لــــــــیدی

 گلی، میو های

 گلی، چایپر

 گلی، میو های، گورماند

اطالعات بيشتر

W O M E N

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر



MS
Harmony
Emotion
هارمونی ایموشن

هارمونی ایموشــــــــــــــــــــن مرزی بین نگرش جدی و زیبایی خیره کننده که وقتی 

چشـــــــمهایش را باز میکند میتواند زیبایی بیرونی خود را به نمایش بگذارد و با 

زیبایی صلح آمیز درونی خود یکی شود تا یک هماهنگی واقعی را نشان دهد.

-  نت ابتدایی : ترنج، دانه سیاه، سرخالو، تمشک

-  نت میانی : مــــــوگه، فریزیا، یاس، هلــــــــو

-  نت پایه : چوب صندل، نعناع هندی، لوبیای تنکا، مشک

 



The Lady
Intense
 د لیدی اینتنس

سادگی، نهایت پیچیدگی است. زیبا بودن به این نیســــــــــــــــــــت که مورد توجه 

باشی، این است که تو را به خاطر بســـــــپارند. او با عطر و رایحه بنفش تیره وارد 

میشـــــــــــود، هرگز به این اندازه بالغ نبوده است. او کالسیک، ظریف و پر زرق و 

برق است.

-  نت ابتدایی : نارنگی زرد، فلفل صورتی، اسانس خالص جنگل، توت سیاه

-  نت میانی : بنفشه، گل تکمهای، گل یاس ، سامباک 

-  نت پایه : وانیل، چوب ســـــــفید

 



MS 
The Lady
ِ د لـــــــیدی

همان که هستی باش و آنچه را كه احساس می كنی بگو.

او از گذشــــته قویتر شــــده اســـــت. او آمده تا به دنیا ثابت کند که زنان با اینکه 

سرسخت هســـتند ولی همزمان زیبا هســـتند و تمام عشـــق دنیا را درون قلب 

خود جای میدهند.

-  نت ابتدایی : فلفل صورتی، گالبی، ترنج، توت سیاه

-  نت میانی : فـــــریزیا، مــــــوگه، پرالین

-  نت پایه : نعناع هندی، چوب کشمیر، وانیل، چوب کهربا، مشک

                   



دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩
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پاریس بلــــــو ; یک حس، یک عطــــــــر

در ســال ۱۹۸۹ در قلب پاریس پایتخت عطر جهان تاســیس شـــد و تمام تالش 

ـرای تولید و معـــرفـــی عطـــر باکیفیت به کار بـــرد. پاریس بلو که به نـام  خود را بــ

تجاری sppc هم شـهرت دارد با شــعار a perfume a passion  موفقیت های 

بزرگی در سراسر جهان کســـــــــب کرده است که این مهم از گســــــــــتردگی  این 

محصوالت  در کل جهان پیداست.

تیم ما با دقت زیادی در خالقیت وکیفیت تولید عطـــر را ادامه میدهد و همواره 

با نیاز بازار حرکت میکند .  به منظور برآوردن نیاز متنوع مشــــــــــــــــــتریان طیف 

گسـترده ای از محصـوالت را با تعهد بر تضــمین کیفیت توسط برخی از پرفیومر 

ها و یا طراحان مطرح عطر فرانسه تولید کردیم.

 هدف ما فریبندگی و ارایه ی محصوالتی به مشتریمان است که رویای اوست.



مشاهده

مشاهده



FOR MEN 

 ·IÄI¤A  R¯¼~d¶

FOR WOMEN

·H¼ºIM  R¯¼~d¶



FOR

MEN 

ریچ من آکوا
 چوبی، آکواتیک، ادوی های

اطالعات بيشتـــر

ریچ مـــــن
 چوبی، آکواتیک، آرامش بخش

اطالعات بيشتـــر

چنسلــــــور
 شرقی، چوبی

اطالعات بيشتـــر



FOR

MEN 

ِاوی ایتور بلک لدر ِ
 شرقی، چوبی، چرمی

اطالعات بيشتـــر

اوی ایتور آتنتیک
 آکواتیک، آرامبخش

اطالعات بيشتـــر



ریچ من آکوا
 چوبی، آکواتیک، ادوی های

برای شــروع این عطر با ترکیبی تازه و پر انرژی از آناناس، گالبی و فلفل صـــورتی 

بیدار میشــــــــــــــــــــــــــــود.رایح ههای کالسیک دریایی در آمیزه با شکوفه پرتقال و 

اسطوخدوس ترکیبی مدرن را در هم م یآمیزد.ترکیب رایحه چوب سدر، صـندل 

با چوب کشمیری شخصـیت قدرتمندی به این عطر میبخشـد که رد بویی طوالنی 

بر جای م یگذارد.

-  رایحه ابتدایی : آناناس، گالبی، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : روایح دریایی، شکوفه پرتقال، اسطوخدوس.

-  رایحه پــايــانی : چوب صدر، صندل و چوب کشمیری.



ریچ مـــــن
 چوبی، آکواتیک، آرامش بخش

ســـــــردی نهفته در انرژی این عطر، طراوتی اســـــــت پر جنب و جوش در رد بویی 

اعجاب انگیز.این عطر در خانواده عطرهای آرام شبخش تولید شـده و با طراوت 

جســورانه ترنج، گالبی سبز و هل متبلور میشـــود.قلب این عطر ترکیبی است از 

رایحه بر گهای اسطوخدوس، بنفشه و فلفل صورتی.در انتها رایحه مردانه عطر 

با ترکیب گل سیستوس، بادام سوخته و چوب صندل خود نمایی میکند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گالبی سبز، هل.

-  رایحه ميــــانی : اسطوخدوس، برگ بنفشه، فلفل صورتی.

-  رایحه پــايــانی : چوب کشمیری، گیاه سیستوس، چوب صندل و بادام    

سوخته.



چنسلـــــــور
 شرقی، چوبی

برازنده و دلربا، صــــــــدراعظم قوی اســـــــــت، با موجی جذب کننده و برانگیزاننده 

حسی.چنسلور عطری مردانه و درخشان است که رایحه تازه و درخشـان نارنگی، 

گریپ فروت و سیب خودنمایی میکند.در قلب این عطر ترکیب شـکوفه پرتقال، 

اسطوخدوس خودنمایی میکند. رد بوی قدرتمند و گرم با ترکیبی مشــــک اندود و 

چوبی توسط دانه تونکا، عنبر و صمغ قهوه ای تقویت میشود.

-  رایحه ابتدایی : نارنگی، سیب، گریپ فروت.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، اسطوخدوس.

-  رایحه پــايــانی : صمغ قهوهای، دانه تونکا، عنبر.  



ِاوی ایتور بلک لدر ِ
شرقی ، چوبی ، چرمی

رایح های قوی و جذاب که طراوت و شادابی را به مردی برازنده، مشـــــغول و پرکار 

اختصـاص میدهد.رایحه مردانه با ترکیبی بسـیار تازه و درخشـان به لطف ترکیب 

زیبای رایحه ترنج، لیمو و گیشـــــــــــــــــــــــــــنیز.قلب این رایحه را شکوفه بهارنارنج، 

گ لبرگهای ظریف گل یاس و جوز هندی تند در بر گرفته اســـــــــــــت.در انتها عطر 

چوب نادر صندل و سدر با ترکیب مشـــــک و عنبر خودنمایی کرده و به آن امضـــــا 

متمایز خود را ارزانی می دارد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، لیمو، گیشنیز تازه.

-  رایحه ميــــانی : گل نرولی، یاسمن، جوزهندی.

-  رایحه پــايــانی : چوب صندل، سدر، مشک، عنبر.



اوی ایتور آتنتیک
 آکواتیک ، آرامبخش

رایحه ای مردانه، معطر، ماندگار و پر از انرژی

این عطر با درخشـــــــــــــش برگرفته شده از تازگی ترنج و اسطوخدوس و بر گهای 

بنفش قدرتمند تمامی حواس را به سرعت برمی انگیـــزد.در قلب آن تـــرکیبــــی از 

مریم گلی و شمعدانی با اندکی عصـــــــــاره چوب سفید ترکیب شده که رایحه ای 

قدرتمند را به وجود مـی آورد.در انتها تـرکیبـی از لطافت عنبـر، دانه تونکا و خـزه را 

احساس می کنیم.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، اسطوخدوس، برگهای بنفشه.

-  رایحه ميــــانی : مریم گلی، شمعدانی، چوب سفید.

-  رایحه پــايــانی : عنبر، دانه تونکا، خزه.



آپولــــــــوژی
 مرکباتی، گلهای سفید

اطالعات بيشتـــر

FOR
WOMEN 

مــــوندایـــن
 پودری، میو های، شرقی

اطالعات بيشتـــر

مـــونداین بلومینگ رز
 پودری، میو های، شرقی

اطالعات بيشتـــر



FOR
WOMEN 

الــــــمــیرا
 گلهای سفید

اطالعات بيشتـــر



آپولــــوژی
مرکباتی، گلهای سفید

در اینجا رایحه ای وجود دارد که به واسطه ترکیبات حســــــی و لطیف آن شادی و 

نشــاط را به ارمغان می آورد.آپولوجی رایح های درخشـــان و بازیگوش است که با 

طعم گریپ فروت آغاز میشــــــود.قلب آن گل کریســــــتالی تقویت شده با حس 

میوه شیرین است که در زمین های مخملی کامل میشــــــــــود.در انتها عنبر ذالل و 

چوب سفید ترکیب شده با برگ مشک  رد بویی مالیم بر جای میگذارد.

-  رایحه ابتدایی : عصاره درخت به، گریپ فروت. 

-  رایحه ميــــانی : سوسن، یاس، سنبل.

-  رایحه پــايــانی : عنبر، سدر، مشک سفید.



مـــــــونداین
پودری، میوه ای، شرقی  

رایحه ای شگفت انگیز؛ آشکار شدن قدرت اغواگرایانه

این عطر مســخ کننده با ترکیب درخشـــان میو های آغاز میشـــود، ترکیب مخملی 

هلو و تازگی گریپ فروت که با لمس فلفل صورتی بهتر نیز میشــــــــــود.قلب آن 

دســـته گلی اســـت که از نفس های یاس و شـــیرینی عطر رز ســـرخ و گل برفی و 

حس سبکی زنبق شکوفه میزند.در انتها رد بوی چو بهای گرا نبهایی مانند سدر 

را میتوان یافت که در نرمی مشک پیچیده شده است.

-  رایحه ابتدایی : هلو، گریپ فروت، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، رز، گل برفی، زنبق.

-  رایحه پــايــانی : چوب سدر، مشک.



مونداین بلومینگ رز
پودری، میو های، شرقی

عطــــــری شاد؛ پر از شادی، پر از زندگی

این عطر با رایحه روشــنی بخش گریپ فروت، توت ســیاه و فلفل صـــورتی که با 

لمس مخملی هلو آشکار شده آغاز میشــــــــود.شکوفه میانی آن دسته گلی زیبا 

است از رز، گل فریزیا که با لطافت گل صد تومانی و گل برفی رخ نمایی میکند و 

با لمس زنبق احاطه شده.در انتها حس و گرمی این عطر در شیرینی مشـــــــــــــک 

سفید و روایح خوراکی خود را آشکار میکند.

-  رایحه ابتدایی : گریپ فروت، هلو، فلفل صورتی، توت سیاه.

-  رایحه ميــــانی : زنبق، رز، گل فریزیا، گل برفی، گل صد تومنی.

-  رایحه پــايــانی : چوب سدر، روایح خوراکی، مشک.



الــــــمـــیرا
گ لهای سفید

رایحه ای درخشان و شاد؛ روح بخش تازگی

در قلب آن ترکیب گ لهای سفید یاسمن، نرگس فرانســـــــوی و گل مریم هندی 

تمام حواس را به زیبایی خود جلب میکند.در انتها به تـرکیب اعجاب انگیـز حس 

پودری مشک و وانیل و خط بوی هلو می رسیم.

-  رایحه ابتدایی : ریواس، گالبی، روایح تازه.

-  رایحه ميــــانی :یاسمن، نرگس، گل مریم.

-  رایحه پــايــانی : مشک، وانیل، هلو.



FOR MEN 

 ·IÄI¤A  R¯¼~d¶

FOR WOMEN

·H¼ºIM  R¯¼~d¶



ِآنویـــــــل
 چوبی، ادوی های، مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

رایتـــــــــر
 چوبی، ادوی های، مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

رایتر گلـــدُ
 چوبی، شرقی، وانیل

اطالعات بيشتـــر

FOR

MEN 



رایتر  وایت
 گلی، چوبی

اطالعات بيشتـــر

ایوانهو 
چوبی،  مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

FOR

MEN 



ِآنویـــــل
چوبی، ادوی های، مرکباتی

عطری پیچیده و امروزی

عطری است جســــــــــــورانه و غیر قابل انکار که با طراوت نارنگی و گریپ فروت با 

آرامش باز میشــــــــود.قلب گلی عطر با بنفشــــــــه و برگ گل شمعدانی خط بویی 

چوبی چرمی را با عمقی بیشتر در پایه عطر آشکار م یسازد.

-  رایحه ابتدایی : نارنگی، گریپ فروت، مریم گلی.

-  رایحه ميــــانی : شمعدانی، اسطوخدوس، سرو.

-  رایحه پــايــانی : چرم، نعنا هندی، گیاه خوس.



رایتــــــر 
چوبی، ادوی های، مرکباتی

رایحه ای ماندگار از مردانگی قوی

این عطر جذاب با حجم عظیمی از تازگی مرکبات ایتالیایی و اســــــــــــــــطوخدوس  

توسط عطر سیب تازه باز میشــــــود.در کشــــــف قلب این عطر، به ترکیب غنی از 

شمعدانی مصــری و صمغ درخت المی بر میخوریم.قدرت چوب نعنا هندی ما را 

به سمت رایحه نهایی این عطر رهنمون می کند، جایی که عنبر سـائل قرارگرفته 

تا ریشـــه گیاه خس خس(وتیور) را به ما نشـــان دهد. پوشیده شدن در مشـــک 

سفید، امضا قدرت مردانه این عطر را بیشتر از هر زمان دیگری آشکار م یسازد.

-  رایحه ابتدایی : لیمو، نارنگی، اسطوخدوس، سیب تازه.

-  رایحه ميــــانی : شمعدانی مصری، صمغ درخت المی.

-  رایحه پــايــانی : نعنا هندی، عنبر، گیاه خس خس(وتیور)، مشک سفید.



رایتر گلــــــدُ
چوبی، شرقی، وانیل

عطری کاریزماتیک و جسورانه

شـــروع این عطر با ترکیب اســـانس لیمو، گیاه معطر یوشــــان، هل و عطر داوانا 

هندی مقاوت را در برابرش دشـــــوار میکند.میان راه با شــــــکوفه پرتقال در قلب 

گلی این عطر شــــــکوفه میکنیم و در انتهای روایح آن در نعنا هندی، دانه تونکا و 

چوب عنبر آرام میگیریم.

-  رایحه ابتدایی : اسانس لیمو، گیاه معطر یوشان، هل، داوانا هندی.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال.

-  رایحه پــايــانی : گیاه خوس، دانه تونکا، چوب عنبر.



رایتـــــــر وایت
گلی، چوبی

رایح های مدرن و مـــــــردانه که بیانگـــــــر هـــــــر دو جنبه قدرت و لطافت مــــــــردانه 

اسـت.همانگونه که این عطر به عنوان آرام شبخش چوبی معرفی شـد، با ترنج، 

گشـنیز و کمی فلفل صورتی باز میشــود.در قلب خود ترکیبی زیبا از رز، بر گهای 

بنفشه و صمغ گالبانوم دارد.با قدرت در انتهای روایحش چوب کشمیری، مشک 

و صمغ آمبروکس را در هم م یآمیزد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گشنیز، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : رز، برگ بنفشه، مشک گالبانوم.

-  رایحه پــايــانی : چوب کشمیری، مشک، صمغ آمبروکس.



ایوانهو
چوبی، مرکباتی

رایحه ای برای گریز به سمت آزادی

رایحه این عطر با ترکیبی درخشان از برگاموت، گریپ فروت و فلفل صورتی آغاز 

میشــود. قلب جســورانه این عطر با روایح تند وتازه جوز هندی، گل شمعدانی و 

چوب گایاک شــــــــعله ور شــــــــده و به نعنای هندی، گیاه خس و چوبهای گرانبها 

جنگلی در نت پایانی خود میرسد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گریپ فروت، فلفل صورتی

-  رایحه ميــــانی : جوز هندی، چوب گایاک، شمعدانی

-  رایحه پــايــانی : گیاه خس، نعنا هندی، مشک سفید



سندرلینگ
 شیپق، گلی

اطالعات بيشتـــر

سندرلینگ شاین
 گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر

FOR
WOMEN 

ایـــــنسپشن
 شرقی، گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر



FOR
WOMEN 

پریدلکشن دریمز
 گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر

ونیتیـــــن
 میوه ای، گلهای سفید

اطالعات بيشتـــر

لیلــــیوم
 گلهای سفید، آرامبخش، میوه ای

اطالعات بيشتـــر



FOR
WOMEN 

استولـــــیا
 گلی، شرقی

اطالعات بيشتـــر



سندرلینگ
شیپق، گلی

عطری پیچیده، پر زرق و برق و زنانه

در ابتدا رایحه گلی درخشـان با روایح تازه و ترکیب ترنج، گل همیشـه بهار هندی 

و برگ های یاسمن رخ مینماید. قلب این عطر هماهنگی ژرف با رایحه حســــــــی 

رز، یاس بنفش و یاســـــمن شـــــکوفه میزند.در بخش انتهایی چوب های گرانبها 

مانند مشک، و وانیل رخ نمایی میکنند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گل همیشه بهار، یاسمن.

-  رایحه ميــــانی : رز، یاس بنفش، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : چوب های گرانبها، وانیل، مشک.



سندرلینگ شاین
 گلی،  گلی میو های

این عطر با رایحه درخشــان ترنج، برگ بنفشـــه و انگور سیاه باز میشـــود.در قلب 

آن ترکیب دلچســــبی از سیب تازه و گالبی و هلو مخملی است که با رز و یاسمن 

تقویت میشود.در انتهای حس گرما و اغواگری رایحه های مشــــــــــــــــــک و چوب، 

امضای نفسانی این عطر را آشکار میکند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، برگهای بنفشه، انگور سیاه.

-  رایحه ميــــانی : سیب، هلو، گالبی، رز، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : مشک، چوبهای گرانبها.



ایــنسپشن
شرقی، گلی، میوه ای

عطری محسور کننده با رد بویی اغواکننده

رایحه این عطر با ترکیبی هماهنگ و درخشـــان بین هلو سفید و توت سیاه که با 

فندق تازه برجسته شده آغاز میشـود.قلب این عطر در حس شکوفه پرتقال و رز 

وحشـــــــــی در گرمای آفتاب شکوفا میشــــــــــود.این عطر با رایحه اعتیاد آور بادام 

سوخته و مشک و چوب سدر به پایان میرسد.

-  رایحه ابتدایی : هلو سفید، توت سیاه، فندق تازه.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، رز جنگلی، رایحه گرم و آفتابی.

-  رایحه پــايــانی : عطر بادام سوخته، مشک سفید، چوب سدر.



پریدلکشن دریمز
گلی، میوه ای

عطر زنانه ای مرموز اما فروتن

رایحه آغازین این عطر تازه و میوهای از گریپ فروت و آناناس شما را به کشــــف 

قلب عطر جایی که تمشـــــــک لذیذ در صدف یاسمن آب شده دعوت میکند.خط 

بویایی هوس انگیز و نامحدود این عطر جایی در پوشش مشــــک و طعم شیرین 

پشمک و وانیل فاش شده است.

-  رایحه ابتدایی : گریپ فروت، نارنگی، آناناس.

-  رایحه ميــــانی : تمشک، برگ یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : پشمک، وانیل، مشک.



ونیتیــــن
میوه ای، گلهای سفید

رایحه ای با شکوه، درخشان و سخاوتمندانه

اکســـــیر دلربای این عطر با رایحه گل آغاز میشـــــود و با ترکیب مزه پرتقال تلخ و 

شکوفه پرتقال زیر طعم تمشک روشن میشـود.قلب گلی این عطر، تمام قدرت 

دلربایی ونیتن را معرفی میکند و جهان جذاب زنانه را آشکار میســازد و با شکوفه 

پرتقال و یاسمن تقویت میشـــــــــود. در پشـــــــــت این روایح، عطر بادام سوخته 

غلطیده شده در عنبر و نعناع هندی، خط بویی قوی به عطر داده و به آن امضـــــا 

خاص میبخشد: زنی زیبا، مدرن و جسور.

-  رایحه ابتدایی : مزه پرتقال، یاسمن نرولیا، تمشک.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، یاسمن عربی، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : بادام سوخته، عنبر، چوب های خاص.



لـــــیلیوم
گلهای سفید، آرامبخش، میوه ای

عطری مجذوب کننده و ظریف که لذت مهربانی و شیرین بودن را آشکار میکند.

این عطر با رایحه میوهای خوشبوی گالبی و گریپ فروت آغاز میشــــــــود و تحت 

تاثیر موجی از عطر گل صد تومانی و یاسمن با گرمای زنانگی متعادل میشــــود و 

خط بویی از مشک و چوب صندل برجای میگذارد.

-  رایحه ابتدایی : گریپ فروت، گالبی.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، گل صد تومنی.

-  رایحه پــايــانی : مشک، چوب صندل.



استولیا
گلی ، شرقی

عطر استثنائی، امضای شاهزاده خانمی مدرن

این عطر با رایحه درخشــان نارنگی و توت سیاه آغاز میشـــود.قلب عطر در دسته 

ـرانبهایـــــــی مانند  گل یاسمن سفید و گل مریم شکوفه میکند و با چوب های گــــــ

چوب کشــمیری و سدر برجســـته میشـــود.حس غنی انتهایی عطر با خط بویی از 

قهوه، بادام سوخته، دانه تونکا و چوب صندل در لطافت مشــــــــک و عنبر آشکار 

میشود.

-  رایحه ابتدایی : نارنگــــی، توت سیاه.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، مریم، شکوفه پرتقال.

-  رایحه پــايــانی : بادام سوخته، قهوه، دانه تونکا، مشک سفید، عنبر.



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩

دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تلفن تماس :
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لریو فعالیت خود را از ســــــــــال ۲۰۰۳ و با مفهوم داشـــــــــــتن رایحه هایی  

تداعی کنند هی رایح هی رفرنس های ماندگار صـــــــــــــــنعت عطر و البته با 

هزینه ی کم تر آغاز کرد .

این برند که از پیشـــــــــــــگامان تولید اسانس در اروپاست گســــــــــــــتر هی 

مشتریان خود را به بیش از ۵۶ کشور و در ۵ قاره رسانیده است .

لریو رتب هی برتر برند محبوب لهســــــــــــتان را از آن خود کرده که این مهم 

بارها در نشــــــــــــریات مختلف انعکاس داده شده است . از نکات جالب 

توجه و درخشــــــــــــــان در مورد برند لریو طراحی و تولید عطرهای کودکان 

برای کمپانی دیزنی لند و همچنین همکاری با برند شــهیر ســواروســـکی 

در زمینه ی طراحی شیش هی عطر میباشد.
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men
LR�PASSWORDپسورد

چوبی، شرقی

EXTREME�STORYاکستریم استوری

THE�HUNTING�MANهانتینگ من

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

75ML   |     چوبی، ادوی های، مرکباتی

75ML   |     چوبی، شرقی، وانیل



men
AQUA�LA�RIVEآکوا الریو

90ML   |      مرکباتی، آکواتیک، ادوی های

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

DARK�ZONEدارک زون

HITFIREهیت فایر

90ML   |      چوبی، آکواتیک

90ML   |      چوبی، مشک ی، ادوی های



men
گری پوینت

الگانت من

PRESTIGE�BROWNپرستیژ براون

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

LA�RIVE��GREY��POINT

ELEGANT�MAN

90ML   |     چوبی، میو های، ادوی های

90ML   |      صابونی، شرقی

75ML   |      چوبی، ادوی های



men
پرستیژ بلو

اطالعات بيشتر

ِِپرستیژ گری 

PRESTIGE��BLUE

PRESTIGE�GREY

اطالعات بيشتر

75ML   |     چوبی، شرقی

75ML   |      چوبی، شرقی، وانیل



طبیعت مردان همانند محافظت از آنچه با ارزش اســــت. افتخار، جاه طلبی، 

قدرت،افتخار و اراده جنگیدن. آیا میدانید رمز درســـت قدرت ترســــیم همه 

ای نها چیســــــــــــــــت؟ از کلیدی که در رایحه این عطر استفاده شده استفاده 

کنید. شاید قدردان نیروی عطر گ لهای درخت زیتون، یا مشـــــــــــــــــک و رنگ 

خاکستری خاص عنبرسائل باشید. منحصر به فرد بودنتان را با عطر رازیانه، 

دانه تونکا و درخت گوآوا تاکید کنید. این ترکیب جذاب شــرقی-تند با چوب 

سدر، رزماری و رایحه گالبی پیراسته شده و روح آزادی را برای شـما به ارمغان 

م یآورد. ارزش خودت را بدان و به آن تاکید کن!
.

رايحه ابتدایی : چوب سدر، گالبی، رازیانه.

رايحه ميانی : رزماری، گ لهای درخت زیتون.

رايحه پايانی : دانه تونکا، چوب گایاک، مشک، عنبر خاکستری.

EAU DE TOILETTE   |   75ML

Giorgio Armani - Armani Code مشابه عطر



زمانی که باز در حال شکســـــــتن محدودی تها هســـــــتی، قدرت استثنایی را 

تجربه م یکنی.. آن حس را حفظ کن! عطر اکســــــــتریم استوری جوهر قدرت 

مردانه و ماجراجویی فراموش نشـــــــــــــــــدنی است. با قدردانی از عطر شکوفه 

پـرتقال و رایحه درخت المـی طـراوت را به هـر لحظه از زندگـی خود ارزانـی کن. 

به نوای درونی خود گوش فراده و رایحه عمیق هل و شـــــــــــمعدانی موجود در 

قلب عطر را احســــــاس کن. قدرت گیاه خس خس، عنبر و رایحه چرمی که از 

رایحه پایانی این عطر متصاعد شده و با رایحه نعناع هندی در هم آمیخته را 

درک کن و تاثیر خودسری بدوی نهفته در قدرت عضالت که طبیعت توست 

و در قلمرو آن احســـــــــاس آزادی نامحدود است را پیدا کن. قدرت خود را آزاد 

کن!

رايحه ابتدایی : نارنگی، روایح تازه، درخت المی.

رايحه ميانی : اسطوخدوس، هل، رز، شمعدانی، گل صد تومانی، بنفشه.

رايحه پايانی : گیاه خس خس، نعناع هندی، عنبر، رایحه چرم.

Christian Dior - Sauvage مشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   75ML



برای مقابله با هر چالشــــــــــی آماد های؟ با جدیدترین ترکیب الریو، هانتینگ 

مردانه آشنا شوید که در رایحه اصلی آن روح یک شکارچی و فاتح واقعی قرار 

دارد. سرچشـــــــمه سنتی قدرت خود را در قلب این عطر تافته شده در رایحه 

رزماری، آویشـــــــــــن و رایحه سرو کوهی با لمســـــــــــی از جوز و زنجبیل و رایحه 

دارچین خواهید یافت. پایه این عطر از پژواک طبیعی چوب و صـــــــمغ کاج با 

لحنی از گیاه خس خس، نعناع هندی و دانه تونکا تشــــــــــــــکیل شده است. 

تماس طراوت آور لیمو، ســـــــــــــــــــــیب و روایح تازه بر ذهنتان تمرکز دارد تا به 

اهدافتان دست یابید! شکارچی باشید؛ تسخیر کنید!

رايحه ابتدایی : لیمو، سیب، روایح تازه.

رايحه ميانی :درخت عرعر، زنجبیل، جوز هندی، دارچین، شمعدانی، 

رزماری، آویشن.

رايحه پايانی : گیاه خس خس، چوب خشک، نعناع هندی، رایحه عنبر، 

دانه تونکا.

Azzaro - Wanted  عطرمشابه

EAU DE TOILETTE   |   75ML



عطر آکوا الریو را عمیقا تنفس کنید و خود را در فضـــــــــــــــــــــــــای ساحل آفتابی ً

مدیتران های پر از نور، گرما و تازگی غوطه ور کنید. این تنها عطر مردانه اســت 

که در آن ترنج و رایحه یاسمن همانند جزر و مد احســــــــــاس را جلب م یکند. 

رایحه دریایی محسـور شده در قلب این عطر افسـون نسـیم دریا را منعکس 

م یکند و طراوتی را که برای مدت مدیدی در دل چوب ســــــدر قرار گرفته را به 

ارمغان م یآورد. با این عطر هر قدم تجرب های اسـت. در واقعیت زندگی کنید 

و موفقیت خود را به جهان نشان دهید.

رايحه ابتدایی : ترنج.

رايحه ميانی : یاسمن، رایحه دریایی.

رايحه پايانی : چوب سدر.

Giorgio Armani - Acqua di Gio Profumo مشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   90ML



هر مردی درون خود جاذب های دارد... 

جاذب های که نه تنها نگاه زن، بلکه خود مرد را به ســــــــــــمت قدرت واقع یاش 

جذب م یکند.دارک زون را جســــــــــــــتجو کن – ترکیبی حیرت انگیزی از طعم 

مرکبات مدیتران های و رایحه ســــنبل و ســــوســـــن که حس عمیق اقیانوس را 

برای ما تداعی م یکند. ترکیب اعجاب انگیز رایحه پایه این عطر را بیابید. 

رايحه ابتدایی : مرکبات مدیتران های.

رايحه ميانی : سنبل، زنبق.

Massoia رايحه پايانی : درخت

Hugo Boss - Boss Pure  مشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   90ML



لحظ های تمرکز کرده و هدف خود را انتخاب کنید. در کســــــــــــــــــــــــــری از ثانیه 

تصـــــــمیمتان شما را به اوج م یرساند، به تمام آنچه م یخواهید تمام و کمال 

م یرســــــید. گرمایی که در رایحه عطر هی تفایر تجربه م یکنید ترکیب چوبی 

گلی کهربا و النه زنبور است. رایح هها به دقت انتخاب شـد هاند، صـمغ چوب 

سدر و رایحه چوب صندل. زندگی به جزئیات وابسته است، به همین خاطر 

مراقب جزئیات هســـــــــــــــــــتیم و ترکیب را با ترنج و کمی از نســـــــــــــــــــیم عطر 

اســــــــــــــطوخدوس تکمیل کردیم. گرما، هیجان و تازگی در یک لحظه - عطری 

عاشقانه در لحظه مناسب.

رايحه ابتدایی : ترنج، مرکبات، اسطوخدوس، زالزالک

رايحه ميانی : عنبر، بنفشه، موم عسل، کندو عسل.

رايحه پايانی : چوب سدر، چوب سندل، رزین.

 Christian Dior - Fahrenheitمشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   90ML



سمبلی از مرد قرن ۲۱ که از تمامیت زندگی لذت م یبرد..

رايحه ابتدایی : ترنج، دارچین، سیب.
رايحه ميانی : گل مر یگلد، شمعدانی، میخک.ُ

رايحه پايانی : سدر، درخت زیتون، چوب صندل، گیاه خس خس.

 Hugo Boss - Boss Bottledمشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   90ML



این عطر به مردی آزاد و پر از انرژی اختصــاص دارد، مردی با احســاسی بدون 

مـرز و غـرایـزی قابل توجه. رایحه طبیعـی و زیبای این عطــر با طــراوت و تازگــی 

آغاز م یشــود. رایح های از اســانس ســـدر و صـــندل. قدرت این عطر با ترکیب 

قابل توجهی در رایحه پایان یاش دیده م یشـــــود. صـــــمغ و بالزامیک با رایحه 

تنباکو. ایده اصــــلی این عطر از این جمله بر گرفته شــــده اســــت. در این راه، 

مرد زیبا بازتاب شخصیت مردانه خود را حفظ م یکند.

رايحه ابتدایی : اسطوخدوس، مریم گلی.

رايحه ميانی : سدر، صندل.

رايحه پايانی : تنباکو، بنزوئین .

 Dolce Gabbana - Pour Homme Intensoمشابه عطر

EAU DE TOILETTE   |   90ML



قدرت مرد پیوندی غیرمعمولی با قدرت طبیعت دارد. این تجســــــــــــــــــــــــــــــم 

شخصـیت پرستیژ براون الریو، ترکیبی عالی از رایحه دریایی با رایحه طبیعی 

و مردانه چوب نعناع هندی و گیاه خس خس اســت. تازگی ترنج که با رایحه 

میوه قو یتر م یشود و با رایحه زیبای گل شـمعدانی، اسـطوخدوس و رزماری 

متعادل م یشــــــــــود و از تمام موقعیتش برای ســــــــــاخت رایح های برای تمام 

موقعی تهایش اســـــــــــتفاده م یکند. رایحه چوبی موجود در پایه این عطر با 

ساختار جادویی دانه تونکا شخصــــــــیتی اعتیاد آور دارد. ترکیب تمام عناصر 

موجود در پرستیژ براون الریو قدرت واقعی مردانه را به نمایش م یگذارد.

رايحه ابتدایی : روایح میو های، ترنج، روایح دریایی.

رايحه ميانی : شمعدانی، اسطوخدوس، رزماری.

رايحه پايانی : نعناع هندی، خس خس، دانه تونکا.

 Giorgio Armani - Acqua Di Gio Absoluمشابه عطر

EAU DE PARFUM    |   75ML



شاهبوی شرقی مردانه! با رایحه درخشان ترنج و لیمو آغاز شده، در میان آن

بادیان رومی، شکوفه زیتون و چوب گوایاک سـو سـو زده، در رایحه پایانی آن 

رد بویی از مشک و عنبرسائل و دانه تونکا موج میزند.

رايحه ابتدایی :لیمو، ترنج، نارنگی.

رايحه ميانی : شکوفه زیتون، چوب گوایاک، رز، رزماری، بادیان رومی.

رايحه پايانی : چوب سدر، چوب زیتون، مشک، عنبر خاکستری، دانه تونکا.

 Giorgio Armani - Armani Code Special Blendمشابه عطر

EAU DE PARFUM    |   75ML



رایحه ادوی های شــــــــرقی مردانه. نقابی رازآلود از ســـــــــازش ملتهب و ادوی های 

پرتقال و تازگی ترنج، دارچین و نعناع که در قدرت مرد آشــــکار شــــده. رایحه 

پایانی آن با نعناع هندی، عنبر و چوب ســـفید با حس شـــهوانی ســـرشــــاری 

پایان م ییابد.

رايحه ابتدایی :گریپ فروت، پرتقال، نعناع.

رايحه ميانی : چرم، دارچین، رایحه تند رز.

رايحه پايانی : عنبر، درخت، نعناع هندی.

 Paco Rabanne - One Millionمشابه عطر

EAU DE PARFUM    |   75ML



Women
�EMOTION ایموشن

50ML   |    گلی، امبر 

CHATTEَچت

90ML  |    گلی، آلدهیدی

QUEEN�OF�LIFEکویین آف الیف

75ML   |     پودری، شرقی، میوه ای

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر



 گلی، آلدهیدی

Women
IN�WOMANُاین ومن

MADAME�ISABELLEمادام ایزابل

LA�RIVE�MOONالریو مون

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر



Women
TOUCH�OF�WOMANَتاچ آو ومن

ِاین فلیمز ِIN�FLAMES

ِفلورد فم ِFLEUR�DE�FEMME

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

90ML   |     شرقی، گلی، میو های



Women
SWEET�HOPEسوئیت هپُ

َسوئیت ومن ُSWEET�WOMAN

َکَش ومن ُCASH�WOMAN

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

90ML  |      شرقی، وانیلی، گلی

90ML   |     گلی، میو های



Women
SHE�IS�MINEشی ایز ماین

HELLOِهلو بیوتی BEAUTY

MISS�DREAMمیس دریم

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

90ML  |      گلهای سفید، میو های

100ML   |     مرکباتی، گلی، شرقی

100ML  |      گلی، شرقی



Women
MOONLIGHT�LADYمو نالیت لیدی

ِتندر ِTENDER

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر

75ML  |      گلی، آلدهیدی

75ML  |      گلی، امبر

TASTE�OF�KISSِتیست آو کیس

اطالعات بيشتر

100ML   |     میو های



هیچ چیز نم یتواند تصــــــــــــــــــور شما را از داغترین تجربیاتتان دور کند. الریو 

ایموشن عطری است که در میان باقی عطرها م یدرخشـــــــــد. ترکیب عجیب 

ذرات خــرمالو ژاپنــی و گل نیلوفــر، ارکیده و روایح تازه دیگــر که حس آزادی را 

هرچه بیشــــــــــتر منتقل م یکند. شالوده تولید این عطر را م یتوان از ترکیب 

چوب درخت ماهاگونی و قدرت رایحه مشـــــــک و پایداری سیلیکون، ظرافت 

بنفشه و فریبندگی عنبر دانست. این عطر از ایده زن زیبا و مقاومی ساخته 

شده که هیچ کس نم یتواند او را نادیده بگیرد.

رايحه ابتدایی : خرمالو ژاپنی، انار، روایح تازه.

رايحه ميانی : گل نیلوفر، ارکیده.

رايحه پايانی : سیلیکون، عنبر، بنفشه، ماهاگون، مشک.

Calvin Klein - Euphoria مشابه عطر

EAU DE PARFUM    |  50ML



َعطر چت الریو رایحه کالســـیک اغواکنندگی عطرهای زنانه را منتقل م یکند. 

رایح ههای معطر شبیه به عطر دسته گ لهای معطر در ترکیب با حس عمیق 

مشـــــــــک، زیبایی گیاه خوس و قدرت آلدئید. به این رایحه کمی از عصـــــــــاره 

درخت ایلنگ اضـــــافه کنی عطری عمیق را خواهی دید همانند شـــــالی معطر 

زیبایی زنی را در بر گرفته. زنانگی، مرتبه و اســتایل غیر قابل فراموش شــدن 

َیک زن. و این چت است.

رايحه ابتدایی : آلدئید.

رايحه ميانی : یاسمن، درخت ایلنگ.

رايحه پايانی : مشک، گیاه خوس.

Chanel - No 5  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



قصــــــــــــــــــید های از عطر به شادی، شادی زندگی کردن. با عطری که با الهام از 

لحظات مطبوع زندگی یک زن ســــــــــاخته شــــــــــده، تمام جزئیات زن بودن را 

کشـــــــــــــــف کنید. تمام جزئیات زیبایی را کشــــــــــــــــف کن، با تکیه بر ظرافت 

فو قالعاده زنبق، دانه تونکا و عطر نعناع هندی. انرژی و طعم شــــــــاد گالبی، 

انگور سیاه و شـکوفه پرتقال. خیالی آسـوده با سـبکی وانیل و غبار یاسـمن و 

عطر بادام که این عطر را به صــــــــــــورت ماهران های شــــــــــــکل م یدهد. از تمام 

احســـــــــــــــــــاس نهفته در این عطر لذت ببرید. با کویین آف الیف الریو ملکه 

زندگی خود باشید.

رايحه ابتدایی : انگور سیاه، گالبی.

رايحه ميانی : زنبق، شکوفه پرتقال، یاسمن.

رايحه پايانی : بادام، دانه تونکا، بادام سوخته، نعناع هندی، وانیل.

Lancome - La Vie Est Belle  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  75ML



تعریف ب ینظیـر زنانگـی. چه چیـز جذابیت زن را غیـر قابل مقاومت و آن را در 

میان بازی رایح ههای این عطــر واال تایید مـــ یکند؟ این عطـــر با رایحه تقویت 

شـــــــده نارنگی، ترنج، شـــــــا هتوت و عطر لیچی با پایه گل و قلبی از چوب آغاز 

م یشود. پایه این عطر با گرمای چوب صـندل و شـیرینی و کمی تندی وانیل، 

مشک و عنبر تهیه شده است. شیرینی اصیل ترکیب گلی-میو های این عطر 

شما را اغوا م یکند. این عطر لطافت، ظرافت و قدرت زنی مدرن است.

رايحه ابتدایی : نارنگی، ترنج، لیچ، برگ سیا هدانه.

رايحه ميانی :شکوفه پرتقال، یاسمن، فریزیا، رز، نعناع هندی.

رايحه پايانی : وانیل، چوب صندل، مشک، عنبر.

Giorgio Armani - Si  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



جذابیت زنانه با لطافت و دلربایی همراه اســــــــت. با نگاهی عاشـــــــــقانه اغوا 

م یکند و خاطرات منحصــــــــــــر به فرد را رها م یکند و این تنها رایحه است که 

شما را تا به همیشــــــــــه به اسارت م یبرد. عطری م یخواهید که شما و سبک 

شــــــــما را پوشــــــــش بدهد؟ از لطافت گل یاس و رایحه عمیق رز لذت ببرید. 

کشـــــف ارتعاشات شادی با افزایش انرژی ترنج و رایحه پرتقال که در ابتدای 

این به مشـــــــــــام م یرسد و انگیز هها را به سمت حرکتش جلب م یکند قابل 

لمس اسـت.  بگذار عطر چوب صــندل و خزه تو را در بر بگیرد تا قدرت رایحه 

نعناع هندی شرقی را درک کنی. با این عطر تمام نیروها ارزان توست!

رايحه ابتدایی : ترنج، پرتقال.

رايحه ميانی :رز، یاسمن.

رايحه پايانی : نعناع هندی، خزه، چوب صندل.

Chanel - Coco Mademoiselle  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



این عطر آتشـی رازآلود را در اختیارت قرار م یدهد. رایحه این عطر سحر حس 

زنانه در رایحه رز، یاسمن مسحور شده و تاثیر تسـکین دهنده روغن درخت 

ایلنگ و درختان گرم اسـت. ترکیب شــرقی میو های این رایحه تعادلی اســت 

مشــــــــهود بین حس زیبایی و اعتماد به نفس یک زن. قدرت اغواکننده این 

عطر مرهون ترکیب رایحه گل از راز باغی اســـــــت با عطر جنگل. شــــــــب، راز و 

زیبایی زن در تور ماه، این الریو مون است.

رايحه ابتدایی : ترنج، هلو، توت سیاه، آلدئید.

رايحه ميانی :بنفشه، یاسمن، رز، درخت ایلنگ.

رايحه پايانی : صندل، مشک، خزه.

Hugo Boss - Boss Nuit Pour Femme  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  75ML



رایح های فریبنده، رازآلود، پر از انرژی و آغشــــــــــــــــــــته به هیجان. این ترکیب 

مخصوص زنان مدرن است و حسـاس که م یتوان به احسـاسش گوش کرد. 

قدرت فلفل صورتی و تازگی شکوفه پرتقال این دسـته بویایی را آغاز م یکند. 

پس از چند لحظه، جادوی یاســـــمن و شــــــیرین بیان آغاز م یشــــــود و قدرت 

غافلگیر کننده و اغواگرش را به نمایش م یگذارد. پوشــــــــانندگی فو قالعاده 

عطر از سدر، چوب کشــمیری و وانیل نشــات گرفته که شیرین یاش را عرضه 

َم یکند و روی احســــــــــاس انســـــــــــان تاثیر م یگذارد. تاچ آو ومن لمس حس  ُ

زنانگی واقعی است.
.

رايحه ابتدایی : فلفل صورتی، گالبی، شکوفه پرتقال.

رايحه ميانی : قهوه، یاسمن، شیرین بیان، کره بادام.

رايحه پايانی : وانیل، نعناع هندی، چوب کشمیری، سدر.

Yves Saint Laurent – Black Opium  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



مردم م یگویند: کنار هر مرد موفقی زنی ایســــــــــتاده است... عطر این فلیمز 

الریو رایح های ب ینظیر برای زنی بســــــــــــــیار موفق است. برای آشنایی با تمام 

اجـــــــزاء این عطـــــــر جالب و درباره جاودانگـــــــی قدرت زنان، قدرت اغواکننده 

آغوششـــان و پی شبینی که برای رسیدن به اهداف خود دارند است. در این 

عطر طبیعت اصـــــلی آبزیان و رایحه عنبر که با رایحه آناناس تقویت شـــــده، 

یاسمن و تمام گل آفتابگردان و رایحه نامحســـــــوس وانیل، تازگی فندق و رز 

همگی نقش خود را ایفا م یکنند. ادغام روایح شــــــــــــــــما را به جهان قدرتمند 

زنانگی م یبرد. میتوانی حســــــــــــــــــــــــش کنی؟ این حس را با رایح های درست 

مشخ صتر کن!

رايحه ابتدایی : پرتقال، رایحه آبی، فندق تازه.

رايحه ميانی : رز، روایح تازه، آناناس، طالبی، گل آفتابگردان، یاســـمن، چوب 

صندل، میو ههای خارجی.

رايحه پايانی : عنبر، نارگیل، وانیل، چوب خشک.

Paco Rabanne - Olympea  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



فلوردفم رایحه زنانه و فریبند هی گل اســـــــــــــــت. ترکیبی از روایح طبیعت که 

فرصت بیان زبانی حس زنی مدرن و آزاد که افســــون خود را رام کرده، فراهم 

میکند. این تعریف تو را توضــــــــــــــــیح م یدهد؟ عطری که از بازی غیر معمول 

شیرینی کره پرتقال، حســــــــاسیت رز سلطنتی و گرمای اعتیادآور دانه تونکا 

می آید. این ترکیب محشــــــــــــــــــر فلوردفم پاسخی یکتا است تا زیبایی ات را 

جستجو کنی.

رايحه ابتدایی : هلو، کره پرتقال، بادام، آلبالو.

رايحه ميانی : سدر، چوب صندل، یاسمن، بهارنارنج، نعناع هندی، رز .

رايحه پايانی : دانه تونکا، مشک، وانیل.

Christian Dior - Poison Girl  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



از ترکیب رایحه دوست داشتنی یاسمن با زردآلو و رایحه حســــاس وانیل که 

همگی در عطر جدید و محبوب ســوئیت هپ جمع شـــد هاند لذت ببر. بگذار ُ

فریفته ترکیب مخملی رایحه گل و میوه که برای َخلق رویایت طراحی شــــــده 

شو. شیرینی این عطر از نارگیل و بادام سوخته تهیه شده.

رايحه ابتدایی : زردآلو، آلو، نارگیل.

رايحه ميانی : گل مریم، یاسمن، زنبق، رز، اقاقیای برزیلی، زیره سیاه. 

رايحه پايانی : چوب صندل، بادام سوخته، وانیل، مشک.

Christian Dior - Hypnotic Poison  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



این عطــــر گلــــی-میو های با تمایل به روایح خوراکــــی تبدیل به رایح های مدرن 

شـــده اســــت. تمرکز این ترکیب مدرن خوراکی روی شــــیرینی اســــت. رایحه 

ابتدایی این عطر از ترکیب مخملی شـــــــــــــــکوفه گل فریزیا و خطی از هلو آغاز 

م یشود. قلب این عطر بر پایه رایحه زیتونی از تیره اسمانتوس که بســــــــیار ُ

ُشـبیه به رایحه زردآلو اسـت و در انتها به عطر قهوه رسـت شـده تلخ پیچیده 
شده در عطر خوراکی بنا نهاده شده است.

رايحه ابتدایی :سیا هدانه، هلو، نارنگی، پرتقال.

رايحه ميانی : رز، زیتون اسمانتوس، ماگنولیا، توت فرنگی.ُ

رايحه پايانی : وانیل، مشک شیرین، چوب صندل.

Hugo Boss - Boss The Scent For Her  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



َبا عطر کَش ومن، ترکیب مدرن یاســــمن، شـــــکوفه پرتقال و رایحه بهارنارنج  ُ

که با عنبرسائل، نعناع هندی و عســل سفید و افزودن کمی راز تزئین شده، 

غنا را حس کن... در این عطر شیرینی عصـیانگر نگا ههای اغواکننده جلو هگر 

است – از آن استفاده کن! این عطر ماهیت زنی شجاع و مســــــــــــــــــــــــــتقل را 

برجسته م یکند. آزاد باش، خودت باش!

رايحه ابتدایی : لیمو، گل بهارنارنج، تمشک.

رايحه ميانی : یاسمن، یاس، شکوفه پرتقال.

رايحه پايانی : عنبر، عسل سفید، نعناع هندی.

Paco Rabanne - Lady Million  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



اعتماد به نفس زن از زیبایی خار قالعاده درون ی و حس اســـــــــــــتقاللش پرتو 

م یافکند. جذابیت او رازی است که چشـــــــــــــــــــــم مردان را به سمتش جذب 

م یکند، آ ن را در عطر شی ایز ماین کشــــــــــــــــــــــف کن! عطری جذاب که رایحه 

ابتدایی آن به روی ترنج، سیا هدانه و روایح تازه که نسـیم روح بخش آزادی را 

بیان م یکند، باز م یشود. با ترکیب عجیب رایحه میانی این عطر م یتوان به 

دوردس تها رفت: عطر گالبی، گل برفی و ترکیب مخملی شربت تمشــــــــــک-

تو تفرنگی. اگر ارزشـــــــــــــــــش را دارد، خودت را در عطر درخت ترمه به همراه 

مشک و نعناع هندی و وانیل خراب کن!

رايحه ابتدایی :ترنج، تازگی، انگورسیاه درخشان.

رايحه ميانی : گالبی، زنبق، تمشک، توت فرنگی، رز، بنفشه.

رايحه پايانی : مشک، نعناع هندی، چوب کشمیری، وانیل.

Yves Saint Laurent - Mon Paris  عطرمشابه

EAU DE PARFUM    |  90ML



قدرت اغواکننده زیبایی طبیعی زن را میشناسی؟ زیرکی که توجهت را جلب 

ِمیکند و از یادت نمیــــرود. به زیبایــــی واقعـــــی زن، رایحه هلوبیوتـــــی و بازی 

شهوانی افســـون گل صد تومانی، سیاهدانه و نعناع هندی که آنرا محســــور 

کرده خوش آمدید. انرژی متصـاعد شده چای سبز را احسـاس کن. از ترکیب 

جادویی رایحه میانی این عطر جایی که ترکیب خیره کننده یاسمن، عصـــــاره 

زنبق و عطر تمشـــکهای تازه قرار دارد لذت ببر. در پایه این عطر ظرافت رایحه 

ِمشــــــــــــک سفید و چوب سدر را خواهی یافت. هلوبیوتی جادوی فریبندگی 

است که در تو نیز موجود است!

رايحه ابتدایی :لیمو، چای سبز، سیاه دانه.

رايحه ميانی : یاسمن، عصاره زنبق، گل صد تومانی، تمشک.

رايحه پايانی : مشک سفید، چوب سدر، نعناع هندی.

Givenchy - Ange Ou Demon  عطرمشابه

Le Secret Edition Bal d'Or 

EAU DE PARFUM    |  100ML



اگر میخواهی محســـــــــــور لحظه زیباترین رویا شوی، از جادوی عطر استفاده 

کن. ببین چگونه رایحه میس دریم با رویایت درهم آمیخته و با انـــــــــــــــــرژی 

شاداب میو ههای مختلف مثل انگور وحشـــــــــــــــی و ترنج برم یانگیزد. محیط 

ُاطرافت را با رایحه رویایی مریم گلی و دانه تونکا رست شده طلســــــــم کن – 
این ترکیب همزاد طبیعت زنانه اســـت. احاطه شـــدن موج گل یاســـمن، رز و 

رایحه ماگنولیا با رایحه آرام شبخش شیر که بســـــیار به رایحه وانیل نزدیک 

در قلب این عطر آشکار شده. ببین چگونه محیط به تو عک سالعمل نشـــــان 

مــ یدهد و تو از رازت به آ نها نمیگویــی، زیـــرا رازت میس دریم، رایحه رویای 

توست.

رايحه ابتدایی : ترنج، کشمش سیاه، میو ههای مختلف، انگور وحشی.

رايحه ميانی : یاسمن، رز، ماگنولیا، چوب صندل، رایحه شیری.

رايحه پايانی : دانه تونکا، وانیل.

EAU DE PARFUM    |  100ML

Carolina Herrera - Good Girl  عطرمشابه



ارایح های از خط تولید جدید الریو با کریســـتال سواروفســــکی. این عطر برای 

تکمیل لوازم شیک و مدرن زن امروزی طراحی شده. عصــــــــــــر را با رایحه تازه 

هلو و انگور وحشــــــــی که در رایحه پرگل رز، بنفشـــــــــه و یاسمن تنیده شده، 

کشـف کن. رایح های خاص، برگرفته از زنانگی که با رایحه خزه و چوب صندل 

برجسته م یشود.

رايحه ابتدایی : آلدئید، شفتالو، ترنج، انگور وحشی.

رايحه ميانی : یاسمن، رز، درخت عرعر، بنفشه.

رايحه پايانی : خزه، چوب صندل، مشک.

Hugo Boss Nuit Pour Femme  عطرمشابه

 PARFUM    |  75ML



ِعطری جدید از خط تولید تازه الریو با کریســــــتال سواروفســــــکی، الریو تندر  ِ

ترکیبی اســـــــــــــتثنایی و متفاوت از میو ههای گونان و رایحه گ لهای فریبنده 

ِاســـــت. غنای رایحه این عطر نتیجه تبادل روایح متناقض اســــــت. کاریزمای 

انار و خرمالو رایحه زنی است احســـــــــــــاساتی با عطر ارکیده و شکوفه درخت 

سدر. تارهای سلیکونی، عنبرسائل و مشـــــــــک پیچیده در اندامی پر از حس 

پوشیده شده. عطری دلخواه برای رویا پردازی زنی رویایی که عشــــق و انرژی 

را همزمان در اختیار دارد.

رايحه ابتدایی : خرمالو ژاپنی، انار، رایحه تازگی

رايحه ميانی : شکوفه درخت سدر، ارکیده.

رايحه پايانی : تارهای سلیکون، عنبرسائل، زنبق، ماهاگونی، مشـــک، نعناع 

هندی.

 PARFUM    |  75ML

Calvin Klein - Euphoria  عطرمشابه



رایحه خارق العاده گل رز ســیاه و وانیل غوطه ور در لهجه های میوه ای گالبی 

و لیچی را کشــــــف کنید. TASTE OF KISS ترکیبی از نت های مغناطیســــــی 

است که باعث افزایش احســـــــاسات هر زن می شود. احســـــــاسی را که عطر 

میوه و گل عطر ادکلن جدید TASTE OF KISS به وجود آورده اســـــــــــــــــــــــــــت 

احساس کنید.

رايحه ابتدایی : گالبی، برگاموت، نارنگی.

رايحه ميانی : رز سیاه، پشن فروت، توت فرنگی .

رايحه پايانی : پچولی، پاپیروس، قهوه، کارامل.

Calvin Klein - Euphoria مشابه عطر

EAU DE PARFUM    |  100ML

la nuit tresor lancome مشابه عطر



دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩
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خانواده دوز،

 همیشـــه بــر این باور بوده که با ارتقای سطح سالمت 

زندگی ، جامعه ای سـالم و پویا را میتوان ســاخت بر این 

اســاس با هدف حفظ و بهبود ســالمت جامعه و با بهره 

گیری از تحقیق و توســعه و دانش روز دنیا و اســتفاده از 

مواد اولیه با کیفیت همواره میکوشــــــــد تا بهترین 

محصوالت را در زمینه بهداشت و سالمت ارائه دهد. 



 B5شامپو پرو ویتامین

PRO VITAMIN B5

شامپو روغن آرگان

ARGAN Oil

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

شامپو کراتین هیدرولیز شده

درخشش بی نظیرتقویت عمیق موها

قدرت آرگان،طالی مایع حاوی اسیدچرب

KERATIN SHAMPOO

اطالعات بیشتر

قدرت آرگان،طالی مایع حاوی اسیدچرب



شامپوعصاره انار 

POMEGRANATE SHAMPOO

شامپو عصاره چای سبز

GREEN TEA

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

شامپو کـافئین 

تثبت کننده رنگ موحاوی آنتی اکسیدان

حذف رادیکال آزاد تنظیم چربی پوست

درخشش بی نظیرتقویت عمیق موها

CAFFEINE SHAMPOO

اطالعات بیشتر



شامپو سیـــــر

GARLIC SHAMPOO

شامپوعصاره سبوس برنج

RICE BRAN SHAMPOO

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

نرم کننده حاوی روغن آرگان

آنتی بیوتیک طبیعی خونرسانی بیشتر

سرشار از آمینو اسید و ویتامین

آبرسانی قوی ساقه مو تقویت کننده مو

ARGAN OIL CONDITIONER

اطالعات بیشتر



نرم کننده کراتین هیدرولیز شده

KERATIN CONDITIONER

شامپو  ضد زردی (موهای رنگ شده)

ANTI YELLOW ARGAN

اطالعات بیشتر

شامپو ضد زردی (موهای رنگ شده) 

موهای نرم و کراتینه جلوگیری از وز مو

رنگدانه طبیعی با معجزه آرگان

کراتین طبیعی بازگرداندن رنگ مو

ANTI YELLOW KERATIN

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر



شامپو رطوبت رسان فری سولفات 

ARGAN FREE SULFATE 

شامپو فری سولفات 

KERATIN FREE SULFATE

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

آبرسانی عمقی و حالت پذیری و درخشندگی موها

ترمیم کننده موهای آسیب دیده 



ُشامپو پرو ویتامین ب٥ دوز فورتی مخصـوص موهای کم پشـت ، موهارا 

به صـورت عمقی رطوبت رســانی و تقویت نمـــوده و موجب افزایـش 

درخشش طبیعی موهای رنگ شده می شود.

-Hair Strengthener
-Hair Repairing
-Increase the Moisture

PRO
VITAMIN B5



شامپو حاوی روغن آرگان دوز فورتی مخصــــوص موهای آسیب دیده و 

خشــــک ، روغن آرگان که به طالی مایع شهرت دارد حاوی مقادیر باالیی 

ویتامین و اسـید های چرب می باشـد و باعث تقویت و آبرســانی عمیق 

ساقه موها می شود.

-Nourishing Dry Hair
-Increase Hair Shine
-Repair Damage Hair

ARGAN OIL



شامپو کراتیــــــن دوز فورتی مخصوص موهای وز شده و آسیب دیده ، 

وجود این ماده می تواند موهای آسیب دیده را ترمیم کند. این شـامپو به 

دلیل کراتین هیدرولیز شده در برطرف کردن وزی مو موثر میباشـد و با نرم 

کردن موها شانه پذیری را آسان می کند .

-Smoothing & Structural
-Shine & Suppleness
-Fullness & Strength

KERATIN 
SHAMPOO



شامپو عصاره انار دوز فورتی حاوی آنتی اکسیــــدان های طبیعــــــی 

می باشد که باعث تثبیت رنگ مو می شود این شامپو با فرموالسیون ویژه 

شـانه پذیری مو را آســان می کند همچنین از گره خوردن موها جلوگیری 

میکند. 

-Protect Hair Color
-Hair Repairing
-Against Environmental Damage

POMEGRANATE 
SHAMPOO



حذف رادیکال آزاد تنظیم چربی پوست

-prevention Hair Loss
-Rich Of Antioxidant
-Natural Green Tee Extract

GREEN 
TEA



شـامپو کافئین دوز فورتی مناسـب موهای دارای ریزش با انرژی رســانی 

مناسب به ریشه موهای ضعیف باعث تحریک از سرگیری رویش آنها شده 

P سازگار با پوست سر از خشــــکی آن جلوگیری  H و با شویندگی مالیم و

میکند.

-Cleanse & Strengthen
-Anti Hair Loss
-Increase Hair Growth

CAFFEINE
SHAMPOO



شامپو سیــــــر دوز فورتی  مناسب کلیه موهای دارای ریزش ، عصــاره 

سیـــــــر دارای خواص آنتی بیوتیکی می باشد و باعث افزایش گردش 

خون در مویرگ هـــای پوســـــت سر می شود در نتیجــــــــه باعث 

خونرسانی بیشتر می شود.

-Strengthening Hair roots
-Natural Garlic Extract
-Shine & Liveliness

GARLIC
SHAMPOO



شامپو عصاره سبوس برنج دوز فورتی مخصوص موهای خشـک و آسیب 

دیده ، عصــــاره سبوس برنــــج حاوی انواع آمینو اسید و ویتامین می 

باشـد در نتیجـه باعث تقویت پیاز مو و رطوبت رسـانی به مو می شـود و 

تاثیر بسزایی در رشد موها دارد.

-Nourishing The Hair
-Natural Rice Bran Extract
-Strengthening

RICE BRAN 
SHAMPOO



نرم کننده حاوی روغن آرگان دوز فورتی که به طالی مایع شـــــهرت دارد 

حاوی مقادیر باالیی ویتامیــــــن و اســید های چرب می باشـــد. این 

روغن بدون اینکه موهای شـما را چرب کند به راحتی جذب مو می شـود و 

باعث تقویت و آبرسانی عمیق ساقه موها می شود..

-Creating Soft & Moisturizes
-Restoring Shine of Damaged Hair
-Restore Softness of Damaged Hair

ARGAN OIL 
CONDITIONER



شامپو کراتیــــــن دوز فورتی مخصــــــوص موهای وز و آسیب دیده 

کراتین الزم جهت صـاف و نرم شـدن مو اسـت . وجود این ماده می تواند 

موهای آسـیب دیده را ترمیم کند . این شــامپو به دلیل کراتین هیدرولیز 

شده در بر طرف شدن وزی مو موثر وبا نرم کردن موها شانه پذیری را آسان 

می کند.

-Strenth & Structure
-Smoothing & Shine
-Suppleness & Fullness

KERATIN 
CONDITIONER



این شامپو با پیگمنت های اختصـــاصی باعث از بین رفتن رنگدانه زرد و 

نارنجی روی موها می شــــــــود، همچنین دارای ترکیباتی جهت نرم و 

درخشــان شدن موهـــــــــا می باشد.

-Reparing Damaged Hair
-Smoothing & Shine
-Nourishing

ANTI YELLOW
ARGAN



این شامپو با پیگمنت های اختصـــاصی باعث از بین رفتن رنگدانه زرد و 

نارنجی روی موها می شــــــــود، همچنین دارای ترکیباتی جهت نرم و 

درخشــان شدن موهـــــــــا می باشد.

-Salon Silk & Smooth
-Strenghth & Fullness
-Structional & Shine

ANTI YELLOW 
KERATIN



شامپو روغن آرگان ، حاوی عصاره برگ آلوورا پروتئین ابریشـمو روغن شی 

باتر میباشــد . روغن آرگان یک رطوبت رســان طبیعی برای مو میباشــد 

بنابراین، این شامپو به صورت عمقی موها را آبرسانی کرده و حالت پذیری 

و درخشندگی موها را افزایش میدهد.

-Repair Dry
-Damaged Hair

ARGAN 
FREE SULFATE 



این محصول حاوی کراتین هیدرو لیز شده ، عصاره انار ، پروتئین ابریشم و 

روغن شی باتر می باشـد . کراتین پروتئینی از جنس خود مو می باشـد که 

مو های آسیب دید ه را ترمیم می کند.همچنین عصــاره طبیعی انار باعث 

تثبیت رنگ مو و درخشان شدن ساقه موها می شود.

-Restores Damaged &
 Easily Breaking

KERATIN 
FREE SULFATE



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال،

نبش خیابان شهید باغبان ،پالک ۱۹

شماره تماس : ۵۲۸۹۶ -۰۲۱ 

مشاهده وب سایت

وب سایت بازرگانی حلوائی



محتویات این کاتالوگ متعلــــق

به بازرگانی حلوائی می باشد.

  © PRO stem cell ,  All right reservedPRO Stem Cell  / 2021 -1.0

نمایش
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برند اســـتم ســـل حاصـــل چندین ســـال تحقیقات تئوریک و 

عملی فراوان است که توسط کار گروهی مشـــــــــــــــــــــــــــترک 

متخصــــصــــان کازمتیک ایران و فرانســـــه در سال ۹۴ متولد 

شده است. محصــوالت استم سل نســل سوم شویندههای 

پوست و مو می باشد که در آن کلیه مواد مضــر و آسیبرسان 

به پوســـت و مو حذف شــــده اســــت. ثبت این اختراع ایرانی 

تحولی بزرگ را در پی داشـــــت ، تحولی شـــــگرف در عرصـــــه 

تولیدات داخلی و رقابت با محصــــــــوالت وارداتی خارجی که 

اعم آنها فاقد این ویژگی منحصــــــر به فرد ثبت شده در گروه 

صنعتی مانا بهداشت پارس هســـــــــــــــــتند. سطح استاندارد 

محصـــــــــوالت استم سل بســــــــــیار باالتر از سطح استاندارد 

تعریف شـــده برای شـــویندهها و شــــامپوها در ایران اســــت 

بطوریکه باعث شــده اســـتم ســـل موفق به اخذ ثبت اختراع 

ایرانی شود.





گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:

 
Hair Shampoo

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده مو 

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موی چرب 

شوره س ر شامپو ضد

مخصوص موی خشک و آسیب دید ه شامپو

مخصوص موی هایالیت و رنگ شد ه شامپو

Free Sulfate



حاوی روغن زیتون، عصاره بابونه، آلوئه ورا دارای پروتئین هیدرولیز شده

 مهار عامل DHT و کنترل ریزش موها

 جلوگیری از نازک شدن تار موها

 فاقد سولفات، نمک، پارابن، دی اکسان و مواد شیمیایی 

مناسب برای بعد از کراتین، صافی و ریباندینگ 

افزایش حالت پذیری، درخشندگی و شانه پذیری 

مناسب مصرف روزانه بدون احساس خشکی و خارش 

شامپو فری سولفات ضد ریزش 

و تقـویت کننده استم سل 

250 ml
Sulfate-Free 



حاوی عصاره بابونه، آلوئه ورا دارای پروتئین هیدرولیز شده

از بین بردن چربی اضافه پوست سر مناسب برای پوست سر حساس

تقویت و آبرسانی مو 

جلوگیری از نازک شدن تار موها 

فاقد سولفات، نمک، پارابن، دی اکسان و مواد شیمیایی 

مناسب برای بعد از کراتین، صافی و ریباندینگ

افزایش حالت پذیری، درخشندگی و شانه پذیری فوق مالیم

مناسب مصرف روزانه بدون احساس خشکی و خارش 

شامپو فری سولفات ضد ریزش و تقویت کننده

مخصوص موی چرب استم سل

250 ml
Sulfate-Free 



ارگانیســــــــــمهای مفید حاوی  حاوی مواد پری بایوتیک برای حفظ میکرو

میوه کیوی، روغن چای سبز و زینک

جلوگیری از عود مجدد شوره سر رفع موثر خارش و التهاب

فاقد سولفات، نمک، پارابن، دی اکسان و مواد شیمیایی 

مناسب برای بعد از کراتین، صافی و ریباندینگ

حفظ رطوبت طبیعی پوست سر و مو

شامپو فری سولفات

 ضد شوره سر استم سل

250 ml
Sulfate-Free 



حاوی روغن جوانه گندم، روغن آرگان و روغن زیتون حاوی عصــــــــــــاره 

بابونه، آلوئه ورا دارای پروتئین هیدرولیز شده

فاقد سولفات، نمک، پارابن، دی اکسان و مواد شیمیایی 

مناسب برای بعد از کراتین، صافی و ریباندینگ

رفع موخوره، ریزش ترمیم سریع و عمقی ساقه مو

آبرسانی و احیای موهای آسیب دیده

فوق مالیم مناسب مصرف روزانه بدون احساس خشکی و خارش

شامپو فری سولفات مخصوص موی 

خشک و آسیب دیده استم سل

250 ml
Sulfate-Free 



حاوی روغن زیتون، روغن گل گاوزبان و روغن بادام حاوی عصــــــــــــــاره 

بابونه، آلوئه ورا دارای پروتئین هیدرولیز شده

فاقد سولفات، نمک، پارابن، دی اکسان و مواد شیمیایی 

مناسب برای بعد از کراتین ،صافی و ریباندینگ

پیشگیری از موخوره، ریزش و خشکی مو

آبرسانی و احیای موهای دکلره، رنگ و هایالیت شده

فوق مالیم مناسب مصرف روزانه بدون احساس خشکی و خارش

شامپو فری سولفات مخصوص موی 

هایالیت و رنگ شده استم سل

250 ml
Sulfate-Free 



گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:

 
Hair Serum

سرم مو روغن آرگان پرو استم سل

Argan Oil



مناسب انواع مو 

حاوی کراتین جهت پیشگیری از موخوره و وز مو

صاف کننده موهای وز

دارای روغن آرگان برای تقویت و درخشندگی مو

ترمیم کننده مو

محافظت از مو در برابر آسیب های وسایل حرارتی

[ 30 ml ]

Argan Oil
سـرم مـــو روغـن آرگان



گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:

 
Hair Mask

ماسک مو ترمیم کننده موی خشک و آسیب دیده 

ماسک مو تقویت کننده موی هایالیت و رنگ شده 

ماسک مو ضد ریزش و تقویت کننده انواع مو

Free Sulfate



مناسب موی خشک، فر و مجعد

تقویت و احیای موی خشک و آسیب دیده

آبرسان

افزایش شانه پذیری مو

ضد وز

ضد موخوره

ترمیم کننده مو

مناسب برای موی کراتین شده

دارای فرموالسیون فوق مالیم

حاوی روغن آرگان، شی باتر، آلوئه ورا، جوانه گندم و کراتین

ماسک مو فری سولفات

 ترمیم کننده موی خشک و آسیب دیده 

Total Repair Mask [ 500 ml ]



تقویت کننده موی رنگ و هایالیت شده

تثبیت کننده رنگ مو

درخشان کننده مو

احیای موی رنگ و دکلره شده

آبرسانی مناسب

مناسب برای موی کراتین شده

دارای فرموالسیون فوق مالیم

حاوی روغن آرگان، شی باتر، آلوئه ورا، جوانه گندم و کراتین

ماسک مو فری سولفات

تقویت کننده موی هایالت و رنگ شده

Color Repair Mask [ 500 ml ]



مناسب انواع مو

جلوگیری از ریزش مو

جلوگیری از نازک شدن تارهای مو

افزایش شانه پذیری مو

درخشان کننده مو

ضد وز

ضد موخوره

ترمیم کننده مو

مناسب برای موی کراتین شده

دارای فرموالسیون فوق مالیم

حاوی روغن آرگان، شی باتر، آلوئه ورا، جوانه گندم و کراتین

ماسک مو فری سولفات

ضــد ریزش و تقـــویت کننـــده انواع مــو

Keratin Repair Mask [ 500 ml ]



• AVENTUS • GOOD GIRL

• CRYSTAL NOIR • EUPHORIA

• SAUVAGE • ECLAT

.G 
' 

• NINA APPLE • MIDNIGHT ROSE

• MANIFESTO • BOMB SHELL

• JADORE • BLACK OPIUM



عطر موی شماره XII با رایحه

اونتوس

ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

AVENTUSAVENTUS



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره IV با رایحه

بلک اوپیوم

BLACK OPIUM



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره VI با رایحه

بمب شل

BOMB SHELL



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره XI با رایحه

کریستال نویر

CRYSTAL NIOR



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره V با رایحه

اکلت

ECLAT



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  VII با رایحه

ایفوریا

EUPHORIA



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  III با رایحه

گود گرل

GOOD GIRL



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  IX با رایحه

جادور

JADORE



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  II با رایحه

مانیفستو

MANIFESTO



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  VIII با رایحه

نینا اپل

NINA APPLE



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

عطر موی شماره  XIII با رایحه

ساواج

SAUVAGE



ــرای بــرای مو                هــای صــاف و مــوج دار مناســب ب

خوش بو کننده با رایحه عالی

ماندگاری  باال

ضد وز

ضد گره

 مناسب برای ساقه ی مو از برخورد با ریشه مو

خوداری کنید

MIDNIGHT ROSEMIDNIGHT ROSE

عطر موی شماره  X با رایحه

میدنایت رز



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال،

نبش خیابان شهید باغبان ،پالک ۱۹

شماره تماس : ۵۲۸۹۶ -۰۲۱ 

مشاهده وب سایت

وب سایت بازرگانی حلوائی



Give Yourself Beauty
ITALY

نمایش

محتویات این کاتالوگ متعلــــق

 به بازرگانی حلوائی می باشد.

  ©BALNOM,  All right reservedBalnom  / 2021 -1.0



درباره برند بــالنــوم

ارتباط با مــا

مشاهده محصوالت

Ì»o{ ÁHoM
:kÃ¹ ̈  JIhTºH  Hn  Â§Ä



بالنوم برندی ایتالیایی مختص خانم های سخت پســـــند است. آنهایی که 

دوست دارند چهره ای طبیعی، زیبا و در عین حال منحصــــــر به فرد داشته 

باشند. برند بالنوم از مواد اولیه با کیفیت باال و پیشــــــرفته ترین تکنولوژی 

روز دنیا در تولید محصـــــــوالت بهره برده است. تمام محصــــــــوالت بالنوم 

دارای  PAO به صورت درج شده بر روی بســــــته بندی هســــــتند که مدت 

زمان مناسب برای استفاده پس از باز شدن درب محصــــــــــــــــــــــول را بیان 

میکند.محصوالت بالنوم حاوی ویتامین  A و E میباشد که با حفظ رطوبت 

پوست و محافظت از آن در برابر اشعه های مضـــــــر UVA و UVB از پیری 

زودرس، خستگی و خشکی پوست جلوگیری میکند.



Hn ·IUoÊº k¶ ¾¹Äq¬
:kÃ¹ ̈  JIhTºH

E Catalog | ver 2021 - 1.0

آرایــش چشــم

آرایــش لـــب

آرایــش صـورت



Face
Makeup 

پنکک کرم پودر



فرموالسیون اختصاصی جهت حفظ رطوبت پوست

حاوی اسید های چرب جهت جلوگیری از جوش و آکنه

بافت سیلیکونی جهت سازگاری با انواع پوست

حاوی الیه محافظ جهت جلوگیری از اشعه مضر آفتاب

حاوی ویتامین های الزم جهت تغذیه مناسب پوست

دارای پوشش و بافتی یکنواخت

کرم پودر پمپی بادوام

Liquid
Foundation
Soft Focus | SPF 20

نمایش  رنگ بندی



B.01 B.02

B.03 B.04

B.05

Cream Powder Color



بافت سبک و پوشش یکنواخت

حاوی ویتامین ها جهت نگهداری پوست

جلوگیری از خشکی و کنترل چربی پوست

جلوگیری از پیری زود رس

حاوی مواد معدنی جهت کالژن سازی پوست

پنکــک

COMPACT
POWDER

نمایش  رنگ بندی



B.01 B.02

B.03 B.04

B.05

COMPACT POWDER



Lip
Makeup 

رژ لب مایع رژ لب جامد



دارای ویتامین های A,E,C  جهت حفظ رطوبت و نرمی لب

پوشش عالی ، یکنواخت و بدون سنگینی

درخشش طبیعی ، جذاب و بافت مخملی

 دارای رنگ های زیبا و جذاب

چربی مطلوب و سبک

رژ لب جامد

LIP STICK
LONG LASTING

نمایش  رنگ بندی



Lipstick Color



پوشش عالی و یکنواخت با ماندگاری و دوام باال

حاوی مواد مغذی جهت نرمی و لطافت پوست لب

چربی مطلوب و سبک بدون ایجاد حساسیت

کار برد آسان و سریع

درخشش طبیعی و جذاب

رژ لب مــــایع

LIP GlOSS
LONG LASTING

نمایش  رنگ بندی



LIP GlOSS



Eye
Makeup 

خط چشم ریـــمل



بلند کننده و حجم دهنده مژه 

حاوی مواد کربن بلک

حاوی ویتامین E جهت تقویت مژه 

ضد حساسیت

ایجاد جلوه طبیعی

ریمـــل

MASKARA



ماندگاری و دوام باال

استفاده آسان

ضد حساسیت

حاوی مواد کربن بلک

ضد آب

خط چشم

Liquid
LINER



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال،

نبش خیابان شهید باغبان ،پالک ۱۹

شماره تماس : ۵۲۸۹۶ -۰۲۱ 

وب سایت بازرگانی حلوائی

مشاهده وب سایت



نمایش

Professional make-up

محتویات این کاتالوگ متعلــــق

 به بازرگانی حلوائی می باشد.

  ,
©HEROS,  All right reserved,Hero s  / 2021 -1.0



Professional make-up

Ì»o{ ÁHoM
:kÃ¹ ̈  JIhTºH  Hn  Â§Ä

E-Catalog Ver 2021-1.0

درباره برند هـیروس

نمایش محصوالت

اطالعات تماس



برند هیروس برند ایتالیایســــــت که توسط روبرتو دکانتو در شهری نزدیک 

میالن تاسیس شد. هدف وی تولید لوازم آرایشــــی با کیفیت باال و قیمت 

مناسب بود. روبرتو زیبایی را برای همه ی خانم ها میخواسـت و سـعی در 

تولید محصــولی مقرون به صرفه و خالقانه و در عین حال منحصــر به فرد 

داشت. 

محصــــــــــوالت هیروس دارای تنوع رنگی باالیی است که به هر فرد قدرت 

انتخاب سبک مخصــوص خود را میدهد. تمام محصــوالت هیروس دارای 

PAO به صورت درج شده بر روی بســــــــته بندی هســــــــتند که مدت زمان 

مناسب برای استفاده پس از باز شدن درب محصـــــــــــــــــول را بیان میکند. 

استفاده از SPF مناسب برای محافظت از پوست در کرم پودرها از مزایای 

این برند برای استفاده ی روزانه میباشد.

Professional make-up



گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:

Professional

Make - up

آرایــش صـورت

آرایــش لـب

آرایــش چشم



کرم پودر پمپی با دوام 

SPF 20

پنکک هـیروس

محصوالت آرایش صورت

Face
Make-up

گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:



فرموالسیون اختصاصی جهت حفظ رطوبت پوست

حاوی اسید های چرب جهت جلوگیری از جوش و آکنه

بافت سیلیکونی جهت سازگاری با انواع پوست

حاوی الیه محافظ جهت جلوگیری از اشعه مضر آفتاب

حاوی ویتامین های الزم جهت تغذیه مناسب پوست

دارای پوشش و بافتی یکنواخت

Foundation
Soft Focus
SPF 20

کرم پودر پمپی بادوام

نمایش  رنگ بندی



H-01 H-02

H-03 H-04

H-05

Cream Powder Color



بافت سبک و پوشش یکنواخت

حاوی ویتامین ها جهت نگهداری پوست

جلوگیری از خشکی و کنترل چربی پوست

جلوگیری از پیری زود رس

حاوی مواد معدنی جهت کالژن سازی پوست

Compact 
Powder

نمایش  رنگ بندی

پنـکک هــیروس



Compact Powder Color

H-01 H-02

H-03 H-04

H-05



رژ لب مایعرژ لب جامد

محصوالت آرایش لــب

Lip
Make-up

گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:



دارای ویتامین هایA,E,C جهت حفظ رطوبت و نرمی لب

 پوشش عالی، یکنواخت و بدون سنگینی

درخشش طبیعی، جذاب و بافت مخملی

 دارای رنگ های زیبا و جذاب

 چربی مطلوب و سبک

Perfect Lipstick
Long – Wear

رژ لـب جامــد

نمایش  رنگ بندی



Lipstick Color



پوشش عالی و یکنواخت با ماندگاری و دوام باال

حاوی مواد مغذی جهت نرمی و لطافت پوست لب

چربی مطلوب و سبک بدون ایجاد حساسیت

کار برد آسان و سریع

درخشش طبیعی و جذاب

رژ لـب مــایع

نمایش  رنگ بندی

Lip Gloss
Long – Lasting
24 hours



Lip Gloss Color



خط چشمریمــــل

محصوالت آرایش چشم

Eye
Make-up

گزینه مد نظرتان را انتخاب کنید:



بلند کننده و حجم دهنده مژه 

حاوی مواد کربن بلک

حاوی ویتامین E جهت تقویت مژه 

ضد حساسیت

ایجاد جلوه طبیعی

Mascara X6
Volume Lash
Ultra Black

ریمــــل



ماندگاری و دوام باال

استفاده آسان

ضد حساسیت

حاوی مواد کربن بک

ضد آب

Liquid 
Deep Liner
Ultra Black

خط چشم



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال،

نبش خیابان شهید باغبان ،پالک ۱۹

شماره تماس : ۵۲۸۹۶ -۰۲۱ 

وب سایت بازرگانی حلوائی

Professional make-up

مشاهده وب سایت




