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Smart Catalog 



کرم تیوپی 
٧٥ میل 

کرم کاسه ای  
٢٠٠ میل 

کرم ترک پا 
 ٧٥ میل 

کرم ضد چروک 
 ٥٠ میل 

کرم ضد آفتاب 
 ٥٠ میل 



کرم مو بر بدن 
١٠٠ میل 

کرم مو پمپی 
٣٥٠ میل 

کرم پمپی 
 ٥٠٠ میل 

سرم دو فاز 
 ٢٥٠ میل 

ماسک مو 
 ٥٠٠ میل 



شامپو 
٢٥٠ میل 

شامپو  
٤٠٠ میل 

بادی اسپلش 
٢٥٠ میل زنانه 

بادی اسپلش 
٢٥٠ میل مردانه 

ژل موی سر 
٢٠٠ میل 



واکس مو 

ژل خنک کننده بدن 
پت کاسه ای 

براشینگ 
٢٥٠ میل 

شیر پاک کن 
٢٥٠ میل 



کرم مرطوب کننده 
PCA حاوی سدیم

کرم آلوئه ورا 

کرم تیوپی ٧٥ میل 

ضد التهاب و خارش 

کرم دست و صورت 
E حاوی ویتامین

کرم اوره اوسرین 
جاذب قوی رطوبت 

کرم آبرسان قوی 

Q10کرم  

حاوی عصاره جلبک دریایی 

حاوی لیپوزوم 



کرم کاسه ای ٢٠٠ میل 

آرگان 

کرم کاسه ای 

جوجوبا 

کرم کاسه ای 

آلوئه ورا 

کرم کاسه ای 

هلو 

کرم کاسه ای 

نارگیل 

کرم کاسه ای 

خیار 

کرم کاسه ای 

بادام 

کرم کاسه ای 

E ویتامین

کرم کاسه ای 



کرم ترک پا 

کرم ترک پا ٧٥ میل 

حاوی روغن کالندوال 



کرم ضد چروک 

کرم ضد چروک ٥٠ میل 

محرک تولید کالژن 



کرم ضد آفتاب ٥٠ میل 

کرم ضد آفتاب 
SPF 40

کرم ضد آفتاب 
SPF 60

کرم ضد آفتاب 
SPF 25

کرم ضد آفتاب 
SPF 25 BEIGE

کرم ضد آفتاب 

کرم ضد آفتاب 

SPF 40 BEIGE

SPF 40 LIGHT BEIGE



کرم مو بر بدن ١٠٠ میل 

کرم مو بر بدن 
١٠٠ میل 



کرم مو پمپی ٣٥٠ میل 

حجم دهنده و ویتامینه 
B5 حاوی ویتامین

ترمیم کننده مو  
حاوی کراتین 

تقویت کننده مو 
حاوی روغن آرگان 

تثبیت کننده 
حاوی عصاره انار 

ضد وز نرم کننده 
B5 حاوی ویتامین



کرم پمپی ٥٠٠ میل 

کرم جوجوبا 
حاوی روغن بادام 

کرم آرگان 
ضد آکنه و پیر پوستی 

کرم آلوئه ورا 
التیام دهنده پوست 



ترمیم کننده مو  
حاوی کراتین 

حجم دهنده و ویتامینه 
B5 حاوی ویتامین

تقویت کننده مو 
حاوی روغن آرگان 

سرم دو فاز ٢٥٠ میل 

تثبیت کننده رنگ مو 
حاوی عصاره انار 

ضد وز و نرم کننده 
B5 حاوی ویتامین



ترمیم کننده مو  
حاوی کراتین 

حجم دهنده و ویتامینه 
B5 حاوی ویتامین

تقویت کننده مو 
حاوی روغن آرگان 

ماسک مو ٥٠٠ میل 

تثبیت کننده رنگ مو 
حاوی عصاره انار 

ضد وز و نرم کننده 
B5 حاوی ویتامین



شامپو ٢٥٠ میل 

حاوی عصاره های گیاهی 

تثبیت کننده رنگ مو 

حاوی کراتین 

نرم کننده 

حاوی آرگان 

تقویت کننده 

حاوی کافئین 

ضد ریزش 

B5 حاوی ویتامین

ضد شوره 

حاوی عصاره آلوئه ورا 

فری سولفات 

حاوی کالژن 

حجم دهنده 

حاوی کراتین 

موهای آسیب دیده 

حاوی عصاره آلوئه ورا 

ضد وز 



پروتئینه ویتامینه 
B5 حاوی ویتامین

کراتینه 
حاوی عصاره آلوئه ورا 

ویتامینه 
تسریع روند رشد مو 

شامپو ٤٠٠ میل 

عصاره های گیاهی 
محرک رشد مو 



عصاره آلوئه ورا و خیار 
مرطوب کننده و نشاط آور 

حاوی عصاره شی باتر 
دارای PH سازگار با پوست 

شامپو بدن ٤٠٠ میل 

برای پوست حساس 
حاوی آالنتوئین 



EUPHORIA
FOR HER

CHANCE
FOR HER

FLOWER BOMB
FOR HER

بادی اسپلش ٢٥٠ میل زنانه 

CODE

PLAY
FOR HER

FOR HER



TERRE
FOR HIM

AVENTUS
FOR HIM

LEGEND
FOR HIM

BLACK AFGANO
FOR HIM

MANIFESTO
FOR HIM

بادی اسپلش ٢٥٠ میل مردانه 

CHROME LEGEND

INVICTUS
FOR HIM

FOR HIM



ژل موی سر ٢٠٠ میل 

مرطوب 
حاوی عصاره آلوئه ورا 

بسیار قوی 
حاوی عصاره آلوئه ورا 

کراتینه پت کاسه ای 
B5 حاوی ویتامین



واکس مو 

واکس مو 

حاوی عصاره روغن زیتون 



ژل خنک کننده بدن 

ژل خنک کننده بدن 

پت کاسه ای 



براشینگ حجم دهنده 

براشینگ 

٢٥٠ میل 

براشینگ 
٢٥٠ میل 



شیر پاک کن ٢٥٠ میل 

شیر پاک کن ٢٥٠ میل 

E حاوی ویتامین



LIMPIO
Moisturizer Cream With Sodium-Pca
75 ml

کرم مرطوب کننده لیمپیو

E حاوی ویتامین 
 حاوی روغن جوجوبا

 مرطوب کننده و آبرسان
دارای خاصیت هیگروسکوپیک(جذب رطوبت از هوا)

 ضد التهاب
تعدیل کننده چربی پوست



LIMPIO
Emollient & Moisturizer Cream 
With Aloevera & Vitamin E 
75 ml

 کرم مرطوب کننده لیمپیو حاوی عصاره آلوئه ورا و ویتامین 

حاوی آلوئه ورا برای کاهش التهابات پوستی
 E غنی از ویتامین

حاوی اوره برای مرطوب کنندگی بهتر
 ضدالتهاب و ضد خارش

 نرم کننده و برطرف کننده خشکی
جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست



LIMPIO
Emollient & Moisturizer Cream
With Aloevera & Vitamin 
75 ml

کرم مرطوب کننده لیمپیو حاوی ویتامین  E و آلوئه ورا  

حاوی آلوئه ورا برای کاهش التهابات پوستی
E ، A ، B غنی از ویتامین

غنی شده با روغن بادام
حاوی اوره برای مرطوب کنندگی بهتر

 ضدالتهاب و ضد خارش
 نرم کننده و برطرف کننده خشکی

جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست



LIMPIO
 Urea-Eucerin Moisturizer Cream
 75 ml

کرم مرطوب کننده لیمپیو حاوی اوره ارسین

جذب و نفوذپذیری باال
دارای %7 اوره مرطوب کننده طبیعی پوست

حاوی روغن جوجوبا
E حاوی ویتامین

ایجاد الیه محافظتی پوست
 نرم کننده و برطرف کننده خشکی

 جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست



LIMPIO
Intensive Hydration
50 ml

کرم آبرسان و مرطوب کننده قوی صورت و بدن لیمیپیو 

آبرسان قوی و نرم کننده
کاهش التهاب و خشکی پوست

حاوی اوره مرطوب کننده طبیعی پوست
حاوی عصاره جلبک دریایی

 حاوی عصاره آلوئه ورا
 تعدیل کننده چربی

مناسب دست و صورت



LIMPIO
Emollient & Moisturizer Q10 Cream 
75 ml

Q10 کرم مرطوب کننده لیمپیو حاوی

 تسریع بازسازی و احیا پوست
 خنثی کننده اثرات مخرب رادیکالهای آزاد

 تنظیم رطوبت پوست
 حاوی روغن جوجوبا

E حاوی ویتامین
Q10 دارای

مناسب برای استفاده در هوای آلوده



LIMPIO
Argan Oil Emollient & Moisturizer
Cream For All Skin - 200 ml

کرم مرطوب کننده کاسه ای لیمپیو حاوی روغن آرگان 

 تسریع بازسازی و احیا پوست
 خنثی کننده اثرات مخرب رادیکالهای آزاد

 تنظیم رطوبت پوست
 حاوی روغن جوجوبا

E حاوی ویتامین
 Q10 دارای

مناسب برای استفاده در هوای آلوده



LIMPIO
Emollient & Moisturizer Cream With
Jojoba Oil & Almond Oil - 200 ml

کرم مرطوب کننده کاسه ای لیمپیو حاوی روغن ابدام و جوجواب

 حاوی روغن بادام
حاوی روغن جوجوبا هانادی

 بازسازی سطحی پوست
 نرم کننده و مرطوب کننده قوی پوست

 مناسب برای پوست خشک و دارای پینه
PH تنظیم پوست



LIMPIO
Emollient & Moisturizer Cream With
 Aloevera & Almond Oil - 200 ml

کرم مرطوب کننده کاسه ای لیمپیو حاوی عصاره آلوئه ورا و روغن ابدام 

 نرم کننده و التیام دهنده پوست
 ضدالتهاب و ضد خارش

 مرطوب کننده و برطرف کننده خشکی
 جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست

 مناسب برای پوست خشک و حساس
غنی از ویتامین E و آنتی اکسیدانت  



LIMPIO
Peach Emollient & Moisturizer
Cream For Sensetive & Dry - 200 ml

کرم مرطوب کننده دست و صورت لیمپیو
مناسب پوست خشک و حساس حاوی عصاره هلو 

کرم دست و صورت
مناسب برای پوست های خشک و حساس

نرم کننده و مرطوب کننده قوی
بدون پارابن

ضد التهاب
از بین برنده ترک پوستی



LIMPIO
Coconut Emollient & Moisturizer
Cream For Sensetive & Dry - 200 ml

کرم مرطوب کننده دست و صورت لیمپیو
مناسب پوست خشک و حساس حاوی عصاره انرگیل 

کرم دست و صورت
مناسب برای پوست های خشک و حساس

نرم کننده و مرطوب کننده قوی
بدون پارابن

ضد التهاب



LIMPIO
Cucumber Emollient & Moisturizer
Cream For Sensitive & Dry Skin - 200 ml

کرم مرطوب کننده دست و صورت لیمپیو
مناسب پوست خشک و حساس حاوی عصاره خیار 

کرم دست و صورت
مناسب برای پوست های خشک و حساس

نرم کننده و مرطوب کننده قوی
بدون پارابن

ضد التهاب
ضد جوش و ترک های پوستی



LIMPIO
Almond Emollient & Moisturizer
Cream For Sensetive & Dry - 200 ml

کرم مرطوب کننده دست و صورت لیمپیو 
مناسب پوست خشک و حساس حاوی عصاره روغن ابدام 

کرم دست و صورت
مناسب برای پوست های خشک و حساس

نرم کننده و مرطوب کننده قوی
بدون پارابن

ضد التهاب
از بین برنده ترک پوستی



LIMPIO
Vitamin E Emollient & Moisturizer
 Cream For Sensetive & Dry - 200 ml

کرم مرطوب کننده دست و صورت لیمپیو
E مناسب پوست خشک و حساس حاوی ویتامین 

کرم دست و صورت
E آنتی اکسیدان و آلوئه ورا ،حاوی ویتامین

مناسب برای پوست های خشک و حساس
نرم کننده و مرطوب کننده قوی

بدون پارابن
ضد التهاب

از بین برنده ترک پوستی



LIMPIO
Anti Crack Calendula 
75 ml

کرم ترک اپ لیمپیو

کالندوال و آالنتوئین
 حاوی روغن جوجوبا

 تعدیل کننده چربی پوست
التیام دهنده ترک ها و زخم های سطحی

 مرطوب کننده و نرم کننده
حاوی شی باتر ، نرم کننده قوی پوست



LIMPIO
Anti Wrinkle Stem Cell-Peptide
50 ml

کرم ضد چروک لیمپیو 

 پاک کننده آرایش و آلودگی ها
مرطوب کننده پوست

 حاوی عصاره خیار و آلوئه ورا
شاداب کننده



LIMPIO
Sunscreen
SPF40  Deep Care - 50 ml

SPF 40  کرم ضد آفتاب 

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین 



LIMPIO
Sunscreen
SPF60  Deep Care - 50 ml

SPF 60  کرم ضد آفتاب 

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین 



LIMPIO
Sunscreen
SPF25  Deep Care - 50 ml

SPF 25  کرم ضد آفتاب 

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین 



LIMPIO
Sunscreen
SPF25  Natural Beige - 50 ml

SPF 25  کرم ضد آفتاب بژ

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین 



LIMPIO
Sunscreen
SPF40  Natural Beige - 50 ml

SPF40  کرم ضد آفتاب بژ

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین 



LIMPIO
Sunscreen
SPF40  Light Beige - 50 ml

SPF 40  کرم ضد آفتاب بژ روشن

UVA و UVB محفاظت پوست در برابر اشعه 
دارای جدیترین فیلترهای مورد تایید اتحادیه اروپا

پوشش باال
بدون جذب شوندگی توسط پوست

ضد التهاب
بدون اثر چربی و سفیدکنندگی

E حاوی ویتامین



LIMPIO
Body Hair Removal Cream
100 ml

کرم موبر بدن لیمپیو 

از بین برنده موهای زائد در کوتاه ترین زمان
بدون ایجاد التهاب و حساسیت

نرم کننده و مرطوب کننده پوست
 حاوی شوینده های مالیم



LIMPIO
Volume Up Hair Mask For
 Thin & Lifeless Hair - 350 ml

کرم حجم دهنده و ویتامینه مو لیمپیو 
مناسب مو ضعیف و انزک 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی پروتئین گیاهی

 افزایش حجم مو
بهبود شانه پذیری و براشینگ

کاهش شکنندگی موها
 بدون نیاز به آبکشی



LIMPIO
Damage Control Hair Mask
 For Extra Damaged Hair - 350 ml

کرم ترمیم کننده مو لیمپیو حاوی کراتین 
مناسب مو آسیب دیده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی کراتین هیدرولیز شده

ترمیم کننده و بازسازی موی آسیب دیده
جلوگیری از گره خوردن مو

کاهش شکنندگی موها
 بدون نیاز به آبکشی 



LIMPIO
Golden Argan Hair Mask
 For All Hair Type - 350 ml

کرم تقویت کننده مو لیمپیو 
حاوی روغن آرگان مناسب انواع مو 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
مناسب انواع مو

حاوی روغن آرگان و گلیسیرین
کمک به شانه پذیری بهتر مو

افزایش نرمی و لطافت مو
افزایش درخشندگی موها

 بدون نیاز به آبکشی



LIMPIO
Color Protection Hair Mask
 For Colored & Bleached Hair Type
 350 ml

کرم تثبیت کننده رنگ مو لیمپیو 
مناسب موی رنگ شده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی عصاره انار

محافظت از رنگ مو در برابر اشعه آفتاب و استحمام
افزایش نرمی و لطافت مو

مناسب برای موهای رنگ شده
بدون نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Frizz Control Hair Mask
 For Curly & Damaged Hair - 350 ml

کرم ضد وز و نرم کننده مو لیمپیو 
مناسب مو آسیب دیده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
نرم کننده و درخشان کننده موی سر

کنترل وز در موهای مجعد و رنگ شده
سهولت حالت دهی به مو

 کمک به شانه پذیری
مناسب برای موهای مجعد، فر دار و آسیب دیده

بدون نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Emollient & Moisturizer Cream
 With Jojoba Oil & Almond Oil - 500 ml

کرم مرطوب کننده مپیپ لیمپیو
حاوی روغن ابدام و جوجواب 

 حاوی روغن بادام
حاوی روغن جوجوبا هانادی

 بازسازی سطحی پوست
 نرم کننده و مرطوب کننده قوی پوست

 مناسب برای پوست خشک و دارای پینه
 تنظیم کننده PH پوست



LIMPIO
 Argan Oil Emollient & Moisturizer
 Cream For All Skin - 500 ml

کرم مرطوب کننده مپیپ لیمپیو 
حاوی روغن آرگان 

نرم کننده و مرطوب کننده قوی
ضد آکنه
ضد پیری

E سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین



LIMPIO
 Aloe Vera Emollient & Moisturizer
 Cream For Sensetive & Dry - 500 ml

کرم مرطوب کننده مپیپ لیمپیو
حاوی روغن ابدام و عصاره آلوئه ورا 

 نرم کننده و التیام دهنده پوست
 ضدالتهاب و ضد خارش

 مرطوب کننده و برطرف کننده خشکی
 جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست

 مناسب برای پوست خشک و حساس
E سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین



LIMPIO
Damage Control Hair Serum
 For Colored & Bleached Hair - 250 ml

رسم دو فاز تثبیت کننده رنگ مو لیمپیو
مناسب موی رنگ شده 

احیای مو
حاوی عصاره انار

محافظت از رنگ مو در برابر اشعه آفتاب و استحمام
افزایش نرمی و لطافت مو

مناسب برای موهای رنگ شده
نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Damage Control Hair Serum
 For Extra Damaged Hair - 250 ml

رسم دو فاز مو ترمیم کننده مو لیمپیو
حاوی کراتین مناسب مو آسیب دیده 

مناسب برای موهای رنگ شده و آسیب دیده
حاوی کراتینه هیدرولیز شده جهت ترمیم مو

جلوگیری از وز شدن و گره خوردن موها
دارای مواد مرطوب کننده و ویتامین

ایجاد نرمی و درخشندگی مناسب برای موها
فاقد پارابن



LIMPIO
 Volum Up Hair Serum
 250 ml

رسم دو فاز حجم دهنده مو لیمپیو 
مناسب مو کم حجم و انزک 

مناسب برای موهای کم حجم و نازک
افزایش حجم ظاهری مو با پوشاندن ساقه مو

افزایش زیبایی ظاهری مو هنگام آراستن
جلوگیری از گره خوردن موها

حاوی مواد مرطوب کننده و ویتامین
فاقد پارابن

درخشان کننده مو



LIMPIO
 Golden Argan Hair Serum
 250 ml

رسم دو فاز تقویت کننده مو لیمپیو 
حاوی روغن آرگان مناسب انواع مو 

مناسب انواع مو
حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت

حاوی روغن آرگان و گلیسیرین
تقویت کننده مو

کمک به شانه پذیری بهتر مو
افزایش نرمی و لطافت مو
افزایش درخشندگی موها



LIMPIO
 Frizz Control Hair Serum
 For Curly & Damaged Hair - 250 ml

رسم دو فاز ضد وز و نرم کننده مو لیمپیو

 نرم کننده و التیام دهنده پوست
 ضدالتهاب و ضد خارش

 مرطوب کننده و برطرف کننده خشکی
 جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست

 مناسب برای پوست خشک و حساس
E سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین



LIMPIO
 Color Protection Hair Mask
 For Colored & Bleached Hair type
 500 ml

ماسک تثبیت کننده رنگ مو لیمپیو
مناسب موی رنگ شده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی عصاره انار

محافظت از رنگ مو در برابر اشعه آفتاب و استحمام
افزایش نرمی و لطافت مو

مناسب برای موهای رنگ شده
 نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Damage Control Hair Mask 
 For Extra Damaged Hair
 500 ml

ماسک مو ترمیم کننده مو لیمپیو
حاوی کراتین مناسب مو آسیب دیده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی عصاره انار

محافظت از رنگ مو در برابر اشعه آفتاب و استحمام
افزایش نرمی و لطافت مو

مناسب برای موهای رنگ شده
 نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Volume Up Hair Mask
 For Thin & Lifeless Hair
 500 ml

ماسک حجم دهنده و ویتامینه مو لیمپیو 
مناسب مو ضعیف و انزک 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی پروتئین گیاهی

 افزایش حجم مو
بهبود شانه پذیری و براشینگ

کاهش شکنندگی موها
نیاز به آبکشی



LIMPIO
 Golden Argan Hair Mask
 For All Hair Type
 500 ml

ماسک تقویت کننده مو لیمپیو 
حاوی روغن آرگان مناسب انواع مو 

مناسب انواع مو
حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت

حاوی روغن آرگان و گلیسیرین
تقویت کننده مو

کمک به شانه پذیری بهتر مو
افزایش نرمی و لطافت مو
افزایش درخشندگی موها



LIMPIO
 Limpio Frizz Control Hair Mask
 For Curly & Damaged Hair
 500 ml

ماسک ضد وز و نرم کننده مو لیمپیو
مناسب مو آسیب دیده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
نرم کننده و درخشان کننده موی سر

کنترل وز در موهای مجعد و رنگ شده
سهولت حالت دهی به مو

 کمک به شانه پذیری
مناسب برای موهای مجعد، فر دار و آسیب دیده

نیاز به آبکشی 



LIMPIO
 Color Protection Hair Shampoo
 For Colored & Bleached Hair Type
 250 ml

شامپو تثبیت کننده رنگ مو لیمپیو
مناسب موی رنگ شده 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی عصاره انار

محافظت از رنگ مو در برابر اشعه آفتاب و استحمام
افزایش نرمی و لطافت مو

مناسب برای موهای رنگ شده



LIMPIO
Keratin Hair Conditioner
 250 ml

شامپو نرم کننده کراتینه

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی کراتین هیدرولیز شده

ترمیم کننده و بازسازی موی آسیب دیده
جلوگیری از گره خوردن مو

کاهش شکنندگی موها
 



LIMPIO
Golden Argan Shampoo
 For All Hair Type 250 ml

شامپو تقویت کننده مو لیمپیو 
حاوی روغن آرگان مناسب انواع مو 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
نرم کننده و درخشان کننده موی سر

کنترل وز در موهای مجعد و رنگ شده
سهولت حالت دهی به مو

 کمک به شانه پذیری
مناسب برای موهای مجعد، فر دار و آسیب دیده

نیاز به آبکشی 



LIMPIO
 Shampoo With Caffeine
 250 ml

شامپو ضد ریزش لیمپیو حاوی کافئین

مناسب برای موهای دارای ریزش
فاقد سولفات

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی شوینده های مالیم جهت استفاده روزانه

تقویت کننده موی سر
حاوی کافئین برای تحریک رشد مو



LIMPIO
 Anti Dandruff Shampoo
 With ZinC Pyrithione 1% - 250 ml

شامپو ضد شوره لیمپیو 
حاوی زینک پریتیون 

مناسب برای موهای دارای شوره
حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت

حاوی عصاره آلوئه ورا
حاوی شوینده های مالیم جهت استفاده روزانه

حاوی زینک پریتیون



LIMPIO
 Sulfate Free Shampoo
 250 ml

شامپو فاقد سولفات لیمپیو
حاوی آلوئه ورا 

مناسب برای موهای کراتینه و رنگ شده
فاقد سولفات

نرم کننده و آبرسان مو
حاوی آلوئه ورا

 سهولت شانه پذیری
تثبیت کننده رنگ مو

 افزایش درخشندگی مو



LIMPIO
 Volume Up Hair Shampoo
 For Thin & Lifeless Hair - 250 ml

شامپو حجم دهنده مو لیمپیو 
مناسب مو ضعیف و انزک 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی پروتئین گیاهی

 افزایش حجم مو
بهبود شانه پذیری و براشینگ

کاهش شکنندگی موها



LIMPIO
Keratin Hair Shampoo 
250ml

شامپو حاوی کراتین مناسب
موهای خشک و آسیب دیده لیمپیو 

حاوی کراتین
فاقد پارابن و الکل

مناسب استفاده روزانه
سهولت در شانه پذیری و حالت دهی مو



LIMPIO
 Anti Frizz Shampoo
 250 ml

شامپو ضد وز 

 نرم کننده و التیام دهنده پوست
 ضدالتهاب و ضد خارش

 مرطوب کننده و برطرف کننده خشکی
 جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست

 مناسب برای پوست خشک و حساس
E سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین



LIMPIO
 Herbal Extracts Shampoo
 400 ml

شامپو روزانه لیمپیو
حاوی عصاره های گیاهی 

 حاوی عصاره آلوئه ورا
 حاوی عصاره چای سبز

حاوی عصاره بابونه
تقویت کننده ریشه مو

 محرک رشد مو
جلوگیری از ریزش مو

 افزایش درخشندگی مو



LIMPIO
 Protein-Vitamin Shampoo
 With Collagen Protein & Vitamin B5 - 400 ml

شامپو روزانه پروتئینه ویتامینه لیمپیو

حاوی پروتئین کالژن
 سهولت شانه پذیری

B حاوی ویتامین 
افزایش درخشندگی مو



LIMPIO
 Keratin Shampoo
 400 ml

شامپو روزانه کراتینه لیمپیو 

 حاوی کراتین
 سهولت شانه پذیری
حاوی پروتئین گندم

 افزایش درخشندگی مو
 جلوگیری از شکنندگی مو

باال بردن رطوبت مو



LIMPIO
 Vitamins Shampoo
 400 ml

شامپو روزانه ویتامینه لیمپیو 

حاوی پروتئین کالژن
 سهولت شانه پذیری

B5 حاوی ویتامین
 افزایش درخشندگی مو

 جلوگیری از شکنندگی مو
باال بردن رطوبت مو



LIMPIO
Body Shampo
 for Sensitive Skin - 400 ml

شامپو بدن لیمپیو 
مخصوص پوست حساس 

حاوی آالنتوئین برای جلوگیری از التهاب پوست
نرم کننده مناسب پوست

از بین بردن آلودگی و خشکی پوست
ضد التهاب و قرمزی



LIMPIO
 Body Shampo
 With Aloevera & Cucumber - 400 ml

شامپو بدن لیمپیو 
حاوی عصاره آلوئه ورا و خیار 

حاوی ویتامین B5 جهت حفظ رطوبت
حاوی پروتئین گیاهی

 افزایش حجم مو
بهبود شانه پذیری و براشینگ

کاهش شکنندگی موها



LIMPIO
 Body Shampoo
 Shea Butter & Aloe Vera - 400 ml

شامپو بدن لیمپیو حاوی عصاره یش ابتر 

حاوی شی باتر
نرم کننده مناسب پوست

جلوگیری از خشکی و کشیدگی پوست
از بین بردن آلودگی

مرطوب کننده
شاداب کننده پوست بدن



LIMPIO
 Play Body Splash
 250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو 
اب رایحه پیل ژیوانیش 

 خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه پلی ژیوانشی
رایحه ای گرم و شیرین



LIMPIO
Code Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو
اب رایحه آرماین کد 

خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه آرمانی کد زنانه
رایحه ای گرم و شیرین



LIMPIO
Euphoria Body Splas
250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو
اب رایحه ایفوریا 

خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه ایفوریا
رایحه ای گرم و شیرین



LIMPIO
Chance Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو 
اب رایحه چ 

خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه چنس شنل
رایحه ای مالیم و شیرین

Hamid-PC
Cross-Out



LIMPIO
Flowerbomb Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو 
اب رایحه فالور مبب 

خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه فالوربمب
رایحه ای مالیم و شیرین



LIMPIO
Invictus Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش مردانه لیمپیو
اب رایحه اینوکتوس 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه اینوکتوس پاکو رابان
رایحه ای خنک و شیرین



LIMPIO
Chrome Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش مردانه لیمپیو 
اب رایحه کروم لجند 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه آزارو کروم لجند
رایحه ای خنک و مالیم



LIMPIO
Terre Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش مردانه لیمپیو
اب رایحه تق هرمس 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه تق هرمس
رایحه ای چوبی و تلخ



LIMPIO
Aventus Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش مردانه لیمپیو 
اب رایحه اونتوس 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه کرید اونتوس
رایحه ای خنک و تلخ



LIMPIO
legend Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش مردانه لیمپیو 
اب رایحه لجند 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه مون بالن لجند
رایحه ای خنک و شیرین



LIMPIO
Black Afgano Body Splash
250 ml

ادی اسپلش مردانه لیمپیو
اب رایحه بلک افغان 

خوشبو کننده بدن مردانه لیمپیو با رایحه بلک افغان ناسوماتو
رایحه ای گرم و تلخ



LIMPIO
Manifesto Body Splash
250 ml

ابدی اسپلش زاننه لیمپیو 
اب رایحه مانیفستو 

خوشبو کننده بدن زنانه لیمپیو با رایحه ایو سن لورن مانیفستو
رایحه ای مالیم و شیرین



LIMPIO
Styling Gel With Aloevera Extract
& Vitamin B5 - 200 ml

B5 ژل موی رس مرطوب لیمپیو
حاوی عصاره آلوئه ورا و ویتامین 

شستشوی راحت
B5 حاوی ویتامین

حاوی آلوئه ورا
ایجاد جلوه درخشان در مو برای مدت طوالنی

پخش مناسب روی موی سر
حالت دهنده

تقویت کننده مو



LIMPIO
Styling Gel With Aloevera Extract
 & Vitamin B5 - 250 ml

ژل موی رس بسیار قوی لیمپیو 
B5 حاوی آلوئه ورا و ویتامین

شستشوی راحت
B5 حاوی ویتامین

حاوی آلوئه ورا
ایجاد جلوه درخشان در مو برای مدت طوالنی

پخش مناسب روی موی سر
حالت دهنده

تقویت کننده مو



LIMPIO
Hair Styling Gel
200 ml

ژل موی لیمپیو حاوی کراتین 

ماندگاری 24 ساعته
شستشوی راحت

حاوی آلوئه ورا
 حاوی کراتین

ایجاد جلوه درخشان در مو برای مدت طوالنی
پخش مناسب روی موی سر

حالت دهنده
تقویت کننده مو



LIMPIO
Hair Styling Wax 24 Hours Action
200 ml

واکس موی قوی لیمپیو 
حاوی روغن زیتون 

ماندگاری 24 ساعته
شستشوی راحت

حاوی روغن زیتون
ایجاد جلوه درخشان در مو برای مدت طوالنی

پخش مناسب روی موی سر
جال دهنده مو



LIMPIO
Mountain Ice Body Cooling Gel For
 All Ages - 200 ml

ژل خنک کننده بدن موننت آیس لیمپیو 

تسکین سریع درد با خنک کنندگی مطبوع
B5 و E حاوی ویتامین 

جذب بالفاصله بدون ایجاد چسبندگی روی پوست
مناسب برای همه سنین و انواع پوست



LIMPIO
Styling Volume Up Hair Spray For
 All Hair250 ml

اسرپی براشینگ حالت دهنده مو لیمپیو 

مناسب برای موهای صاف و نازک
حاوی پروتئین سیلک

حاوی عصاره بابونه
مناسب برای مصارف روزانه



LIMPIO
Styling Volume Up Hair Spray For
 All Hair - 250 ml

اسرپی براشینگ حجم دهنده مو لیمپیو 

مناسب موهای کم حجم و نازک
حاوی پروتئین سیلک

حاوی عصاره بابونه
مناسب برای مصارف روزانه



LIMPIO
Cleansing Milk - 250 ml

شیر اپک کن لیمپیو

 پاک کننده آرایش و آلودگی ها
مرطوب کننده پوست

 حاوی عصاره خیار و آلوئه ورا
شاداب کننده



درباره روت

نمایش محصوالت





رنگ مو

رنگ واریاسیون

کرم اکسیدان

پودر دکلره

بادی اسپلش



ماسک مو

کرم مو

ژل واکس

اسپری حالت دهنده مو

اسپری دئودورانت



رنگ موهای طبیعی

رنگ موهای خاکستری

رنگ موهای زیتونی

رنگ موهای طالیی

رنگ موهای دودی

رنگ مو ١٢٠ میل 



رنگ موهای تنباکویی

رنگ موهای کاکائویی

رنگ موهای دارچینی

 رنگ موهای عسلی

رنگ موهای بژ

رنگ مو ١٢٠ میل 



رنگ موهای کاپوچینو

رنگ موهای کاراملی

رنگ موهای نسکافه

 رنگ موهای شامپاینی

رنگ موهای شنی

رنگ مو ١٢٠ میل 



رنگ موهای مسی

رنگ موهای آلبالویی

رنگ موهای هایالیت

رنگ موهای مدیترانه

س رنگ موهای لوک

رنگ مو ١٢٠ میل 



رنگ موهای شرابی

رنگ موهای واریاسیون

رنگ موهای حرفه ای

رنگ مو ١٢٠ میل 



1.0
3.0
4.0
5.0
6.0

7.0
8.0
9.0

91/2.0
10.0

رنگ موهای طبیعی

رنگ مو ١٢٠ میل 



1.1
3.1
4.1
5.1
6.1

7.1
8.1
9.1

91/2.1
10.1

رنگ موهای خاکستری

رنگ مو ١٢٠ میل 



3.3
4.3
5.3
6.3

7.3
8.3
9.3
10.3

رنگ موهای زیتونی

رنگ مو ١٢٠ میل 



4.5
5.5
6.5
7.5

8.5
9.5

91/2.5
10.5

رنگ موهای طالیی

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.2
7.2
8.2
9.2
10.2

رنگ موهای دودی

رنگ مو ١٢٠ میل 



4.65
5.65
6.65
7.65
8.65

رنگ موهای تنباکویی

رنگ مو ١٢٠ میل 



4.53
5.53
6.53
7.53
8.53

رنگ موهای کاکائویی

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.75
7.75

رنگ موهای دارچینی

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.34
8.34

رنگ موهای عسلی

رنگ مو ١٢٠ میل 



7.31
8.31
9.31

رنگ موهای بژ

رنگ مو ١٢٠ میل 



7.37
8.37
9.37

رنگ موهای کاپوچینو

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.71
7.71
8.71

رنگ موهای کاراملی

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.17
7.17
8.17
9.17

رنگ موهای نسکافه

رنگ مو ١٢٠ میل 



10.136

رنگ موهای شامپاینی

رنگ مو ١٢٠ میل 



7.13
8.13

رنگ موهای شنی

رنگ مو ١٢٠ میل 



5.4
6.4
7.4

رنگ موهای مسی

رنگ مو ١٢٠ میل 



5.55
6.55
7.55

رنگ موهای آلبالویی

رنگ مو ١٢٠ میل 



12.16
12.01
12.31

رنگ موهای هایالیت

رنگ مو ١٢٠ میل 



3.81
6.03
5.43
7.73
4.05

رنگ موهای مدیترانه

رنگ مو ١٢٠ میل 



6.437
6.738
12.181
7.47
5.04

س رنگ موهای لوک

کنفی

رنگ مو ١٢٠ میل 



3.20
4.20
5.20
6.20
7.20

شرابی

رنگ مو ١٢٠ میل 



0.00
0.33
0.11
0.99
0.66

0.55
0.22

رنگ موهای واریاسیون

رنگ مو ١٢٠ میل 



7.18
9.18

الماسی12.18       

رنگ موهای حرفه ای

رنگ مو ١٢٠ میل 



سبز
نقره ای
ش بنف
آبی

روشن کننده
دودی

0.33
0.11
0.55
0.99
0.00
0.22

رنگ های واریاسیون

رنگ واریاسیون ٢٠ میل 



کرم اکسیدان ١٨٠ میل

کرم اکسیدان ٤,٠٠٠ میل

کرم اکسیدان ١٠,٠٠٠ میل

کرم اکسیدان ٧٥٠ میل



کرم اکسیدان ١٨٠ میل

آبرسان و محافظ مو
جلوگیری از خشکی مو

جلوگیری از شکنندگی مو
حاوی پروتئین برنج

3% 6% 9% 12%



کرم اکسیدان ٧٥٠ میل

آبرسان و محافظ مو
جلوگیری از خشکی مو

جلوگیری از شکنندگی مو
حاوی پروتئین برنج

3% 6% 9% 12%



کرم اکسیدان ٤٠٠٠ میل

آبرسان و محافظ مو
جلوگیری از خشکی مو

جلوگیری از شکنندگی مو
حاوی پروتئین برنج

3% 6% 9% 12%



کرم اکسیدان ١٠٠٠٠ میل

آبرسان و محافظ مو
جلوگیری از خشکی مو

جلوگیری از شکنندگی مو
حاوی پروتئین برنج

3% 6% 9% 12%



پودر دکلره ٥٠٠ گرمی 

پودر دکلره آبی 

پودر دکلره سفید 



پودر دکلره ٥٠٠ گرمی 

پودر دکلره سفید  

عدم بروز هر گونه آسیب به ساختار مو و پوست
بدون غبار برای ایمنی بیشتر سیستم تنفسی

روشن کنندگی قابل تنظیم



پودر دکلره ٥٠٠ گرمی 

پودر دکلره آبی 

عدم بروز هر گونه آسیب به ساختار مو و پوست
بدون غبار برای ایمنی بیشتر سیستم تنفسی

روشن کنندگی قابل تنظیم



ماسک مو ٥٠٠ میل 

ماسک مو

ش رطوبت، شانه پذیری و انعطاف در مو افزای
خاصیت ضد التهابی و ضد باکتریایی

بازسازی موهای آسیب دیده
حاوی روغن آرگان



کرم مو ٢٥٠ میل 

کرم مو

دارای خاصیت مرطوب کنندگی
جلوگیری از خشکی مو
بدون نیاز به آبکشی
حاوی روغن آرگان



ژل واکس ١٠٠ میل 

ژل واکس 

درخشان کننده , براق کننده , حالت دهنده
باعث نرمی و لطافت مو
خاصیت آبرسانی به مو 



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

 رایحه

 رایحه

 رایحه

 رایحه



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

 رایحه

 رایحه

 رایحه

 رایحه



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: شیرین , خنک

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: چوبی , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: میوه ای , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: چوبی , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: گلی , معطر
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , چوبی
نوع رایحه: شیرین , خنک

مخصوص آقایان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: شرقی , ادویه ای
نوع رایحه: گرم
مخصوص آقایان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: ادویه ای , شرقی
نوع رایحه: تند , خنک

مخصوص بانوان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: چوبی , مرکباتی
نوع رایحه: شیرین , خنک

مخصوص آقایان



بادی اسپلش ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: تلخ , خنک

مخصوص آقایان



اسپری ٢٠٠ میل مردانه

اسپری ٢٠٠ میل زنانه

اسپری دئودورانت



اسپری دئودورانت زنانه

الین

٢١٢ سکسی زنانه

برایت کریستال

ایفوریا زنانه

هالوین



اسپری دئودورانت زنانه

ظن

اکلت

ریچی ریچی

الگوست زنانه



اسپری دئودورانت مردانه

آکوا

لجند

اونتوس

بلو چنل

ایفوریا مردانه



اسپری دئودورانت مردانه

٢١٢ سکسی مردانه

بلک افغان

کریستال نویر

الگوست مردانه



دئودورانت ٢٠٠ میل 

ALIEN رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: شرقی , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: چوبی , مرکباتی
نوع رایحه: شیرین , خنک

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: میوه ای , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

HALLOWEEN رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , ادویه ای
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

ZEN رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: خنک و شیرین

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

ECLAT DE ARPEGE رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: خنک، شیرین

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

RICCI RICCI رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , چوبی
نوع رایحه: شیرین و گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

رایحه الگوست

ساختار رایحه: میوه , وانیل
نوع رایحه: شیرین
مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

BVLGARI AQVA رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , چوبی
نوع رایحه: خنک، شیرین

مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

LEGEND رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: خنک , شیرین

مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

AVENTUS رایحه

ساختار رایحه: مرکباتی , گلی
نوع رایحه: تلخ و خنک

مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

BLUE DE CHANEL رایحه

ساختار رایحه: چوبی , معطر
نوع رایحه: تند و خنک

مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

EUPHORIA رایحه

ساختار رایحه: چوبی , ادویه ای
نوع رایحه: تلخ , تند
مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

SEXY MEN 212 رایحه

ساختار رایحه: شرقی , گلی
نوع رایحه: شیرین , گرم

مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

 رایحه

ساختار رایحه: چوبی , معطر
نوع رایحه: تلخ , گرم
مخصوص آقایان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

CRYSTAL NOIR رایحه

ساختار رایحه: گلی , شرقی
نوع رایحه: شیرین، تند، گرم

مخصوص بانوان



دئودورانت ٢٠٠ میل 

LACOSTE رایحه

ساختار رایحه: چوبی , مرکباتی
نوع رایحه: شیرین , تند

مخصوص آقایان



 اسپری حالت دهنده مو ٥٠٠ میل

اسپری حالت دهنده مو 

 اسپری حالت دهنده مو ٢٠٠ میل



اسپری حالت دهنده مو ٢٠٠ میل قوی

مقاوم در برابر رطوبت
خشک شدن سریع

ش باال درخش
ماندگاری ٢٤ ساعته



اسپری حالت دهنده مو ٥٠٠ میل قوی

مقاوم در برابر رطوبت
خشک شدن سریع

ش باال درخش
ماندگاری ٢٤ ساعته



برند زدکول Z coolبا مفهوم  بازگشت به طبیعت برای زندگی سالم
  کار خود را آغاز کرده است . این برند که توسط ماه آرا تجارت خلق شده
 از مواد اولیه ی با کیفیت  و وارداتی (ایتالیایی) برای افزایش بهره وروری

روند مراقبت و درمان موها که به زعم Z cool بخش اعظمی از سالمت و زیباییست 
بهره برده است.فرموالسیون ایتالیایی برای اثر بخشی بیش تر محصوالت و طراحی

بسته بندی  که الهام گرفته از مواد اولیه طبیعی است حاوی این پیام برای
 مصرف کننده است که  Z cool متخصص شادابی موهای شماست .

محصوالت



الین شکالت

شامپو

ماسک مو

ماسک مو

400
ml

500
ml

500
ml



شامپو ماسک مو

ماسک مو افشانه مو

الین  کراتین

400
ml

300
ml

500
ml

500
ml



الین  بوتاکس

شیر موشامپو

ماسک مو

افشانه مو
300
ml

300
ml

400
ml

500
ml

500
ml



ماسک موی جادویی 10 کاره حاوی شکالت
(داخل حمام) 

مناسب مو هاى خشک و آسیب دیده تا نرمال مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
 عصاره درخت چاى ، آلوئه ورا ، ماکادمیا

پروتئین اساسى شیر و کراتین است

 با فرموالسیونى مالیم و فاقد سولفات مو ها را آبرسانى کرده
 باعث شانه پذیرى آسان مو ها

جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره ى سر



شامپو جادویی 10 کاره فری سولفات حاوی شکالت

مناسب مو هاى خشک و آسیب دیده تا نرمال مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
 عصاره درخت چاى ، آلوئه ورا ، ماکادمیا

پروتئین اساسى شیر و کراتین است

فاقد هرگونه سولفات و گلوتن
شستشوى بدون آسیب به سبوم پوست سر

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره سر



ماسک موی جادویی 10 کاره حاوی شکالت
(داخل حمام) 

مناسب مو هاى خشک و آسیب دیده تا نرمال مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
 عصاره درخت چاى ، آلوئه ورا ، ماکادمیا

پروتئین اساسى شیر و کراتین است

 با فرموالسیونى مالیم و فاقد سولفات مو ها را آبرسانى کرده
 باعث شانه پذیرى آسان مو ها

جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره ى سر



 شامپو فری سولفات کراتین و عصاره پیاز

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره پیاز ، آناناس

ماکادمیا ، کالژن و کراتین است

فاقد سولفات و گلوتن
ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو

کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو
افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب

جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره سر

مناسب مو هاى مجعد و فر مى باشد 



ماسک موی کراتین حاوی عصاره پیاز(داخل حمام)

فاقد سولفات و پارابن
جلوگیرى از بدحالتى فر و مو شکستن کاهش

ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره سر

مناسب مو هاى مجعد و فر مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره پیاز ، آناناس

ماکادمیا ، کالژن و کراتین است



ماسک موی کراتین حاوی عصاره پیاز(داخل حمام)

فاقد سولفات و پارابن
جلوگیرى از بدحالتى فر و مو شکستن کاهش

ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره سر

مناسب مو هاى مجعد و فر مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره پیاز ، آناناس

ماکادمیا ، کالژن و کراتین است



فاقد سولفات و پارابن
محافظت کامل از مو هاى رنگ شده

بدحالتى فر از جلوگیرى و مو شکستن کاهش
ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند

کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو
افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب

جلوگیرى از مو خوره و کاهش شوره سر

افشانه نرم کننده مو کراتین حاوی عصاره پیاز

مناسب مو هاى مجعد و فر مى باشد 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره پیاز ، آناناس

ماکادمیا ، کالژن و کراتین است



 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره خاویار

ماکادمیا ، پروتئین شیر، کالژن و کراتین است
فاقد سولفات و پارابن

محافظت کامل از مو هاى رنگ شده
 کاهش شکستن مو و افزایش درخشندگى رنگ مو

ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش ریزش مو

 مناسب مو هاى رنگ شده 

ماسک موی بوتاکس حاوی آرگان و عصاره خاویار
(داخل حمام)



 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره خاویار

ماکادمیا ، پروتئین شیر، کالژن و کراتین است
فاقد سولفات و پارابن

محافظت کامل از مو هاى رنگ شده
 کاهش شکستن مو و افزایش درخشندگى رنگ مو

ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش ریزش مو

 مناسب مو هاى رنگ شده 

ماسک موی بوتاکس حاوی آرگان و عصاره خاویار
(داخل حمام)



 مناسب مو هاى آسیب دیده و رنگ شده 

شامپو فری سولفات بوتاکس حاوی آرگان و عصاره خاویار

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره خاویار

ماکادمیا ، پروتئین شیر، کالژن و کراتین است
فاقد سولفات و پارابن

محافظت کامل از مو هاى رنگ شده
 کاهش شکستن مو و افزایش درخشندگى رنگ مو

ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش ریزش مو



فاقد سولفات و پارابن
محافظت کامل از مو هاى رنگ شده ، برطرف کننده گره مو

 کاهش شکستن مو و افزایش درخشندگى رنگ مو
ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند

کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو
افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب

جلوگیرى از مو خوره و کاهش ریزش مو

 مناسب مو هاى آسیب دیده و رنگ شده 

افشانه  نرم کننده مو بوتاکس حاوی روغن آرگان و عصاره خاویار

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره خاویار

ماکادمیا ، پروتئین شیر، کالژن و کراتین است



فاقد سولفات و پارابن
محافظت کامل از مو هاى رنگ شده

 کاهش شکستن مو و افزایش درخشندگى رنگ مو
ترمیم بافت هاى آسیب دیده مو ، حفظ سالمت مو هاى بلند

استفاده آسان بدون نیاز به آب کشى، بافت بسیار سبک
کاهش وز مو و خشکى و بى وزنى مو

افزایش درخشندگى مو ها از طریق آبرسانى مناسب
جلوگیرى از مو خوره و کاهش ریزش مو

شیر مو بوتاکس حاوی روغن آرگان و عصاره خاویار

 مناسب مو هاى آسیب دیده و رنگ شده 

 حاوى روغن هاى آرگان ، جوجوبا ، روغن زیتون
عصاره درخت چاى ، عصاره خاویار

ماکادمیا ، پروتئین شیر، کالژن و کراتین است



محصوالت

 الیــف برنــدى ایتالیایــى ، زیــر مجموعه شــرکت ماه
 آرا تجــارت اســت کــه بــا هــدف ارائــه محصــول بــا
قیمــت و  کاال  مناســب  تنــوع  همــراه    کیفیــت 

  مناسب وارد بازار کشورمان شده است



کیت رنگ ابرو  الیف

کیت رنگ مو مردانه الیف

رنگ مو الیف

کیت رنگ مو زنانه الیف



اکسیدان  الیف

ماسک  مو کاسه ای

دکو کرم

پودر دکلره



کرم مو موشکی

اسپری مو  10 کاره

لوسیون و سرم ماسک

روغن آرگان



شامپو  فری  سولفات

ماسک مو پمپی فری سولفات

شامپو سیلور



میل150

اکسیدان  الیف

میل1000



پودر دکلره

پودر دکلره آبیپودر دکلره سفید



ماسک مو کاسه ای

عسل زیتون گندم

عسل زیتون گندم

1000ml

500ml



آلوئه ورا 

کراتین

عسل

کرم مو تقویتی



روغن نارگیل عسل

روغن زیتونی

لوسیون و سرم ماسک



روغن نارگیل عسل

روغن زیتونی

اسپری مو  10 کاره



بیوتنآرگان

کالژن

ماسک مو پمپی فری سولفات



قدرت باالى پوشش رنگ مو
کامال پایدار 

حاوى روغن آرگان، روغن هسته ى انگور و روغن بادام
 E , C داراى ویتامین

نرم کننده و حالت دهنده
درخشندگى مو

رنگ مو الیف

میل100

رنگ بندی محصول



حاوى روغن آفتابگردان
جهت شادابى و زیبایى مو

پوشش دهى کامل موهاى  سفید
 E , C داراى ویتامین

حاوى کراتین جهت بازسازى مو
مقاوم کردن ریشه موه

میل60

کیت رنگ مو زنانه الیف



حاوى روغن آفتابگردان
جهت شادابى و زیبایى مو

پوشش دهى کامل موهاى  سفید
 E , C داراى ویتامین

حاوى کراتین جهت بازسازى مو
مقاوم کردن ریشه موه

کیت رنگ مو مردانه الیف

میل60

321



حاوى روغن آفتابگردان
جهت شادابى و زیبایى مو

پوشش دهى کامل موهاى  سفید
 E , C داراى ویتامین

حاوى کراتین جهت بازسازى مو
مقاوم کردن ریشه موه

کیت رنگ ابرو الیف
رنگ بندی محصول

میل100



اکسیدان  الیف
%3%6%9%12

دستیابى به بهترین نتیجه در رنگ آمیزى و دکلره 
حاوى مواد ضد سوزش و خارش پوست سر

تهیه شده از مواد گیاهى
حاوى مواد نرم کننده قوى

ترکیب سریع و آسان با انواع رنگ موها

میل150



اکسیدان  الیف

میل1000

%3%6%9%12

دستیابى به بهترین نتیجه در رنگ آمیزى و دکلره 
حاوى مواد ضد سوزش و خارش پوست سر

تهیه شده از مواد گیاهى
حاوى مواد نرم کننده قوى

ترکیب سریع و آسان با انواع رنگ موها



میل500

پودر دکلره آبی

پودر حرفه اى با قدرت روشن کنندگى فوق العاده
بدون آسیب رسانى به مو

بدون گرد و غبار
برطرف کننده زردى و قرمزى در مو

قابلیت مخلوط شدن با انواع کرم اکسیدان



میل500

پودر دکلره سفید

قدرت روشن کنندگى فوق العاده 
بدون آسیب رسانى به مو

بدون گرد و غبار
دستیابى به نتیجه مطلوب در کمترین زمان
قابلیت مخلوط شدن با انواع کرم اکسیدان



محصولى براى روشن کردن مو
آسیب نرساندن به مو

دکو کرم

میل100



ضد وز
 نیاز به آبکشى

حاوى عسل براى تقویت و آبرسانى به ریشه مو
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

کاهش شکنندگى موها

ماسک موی خشک و آسیب دیده الیف 
حاوی عسل 

میل1000



آبرسان قوى
 نیاز به آبکشى

حاوى روغن زیتون براى آبرسانى موهاى رنگ شده
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

جلوگیرى از گره خوردن مو

ماسک موی رنگ شده و آسیب دیده الیف
حاوی روغن زیتون 

میل1000



میل1000

ماسک موی وز و مجعد الیف 
حاوی عصاره گندم 

آبرسان قوى
 نیاز به آبکشى

حاوى عصاره گندم براى تقویت موهاى وز و مجعد
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

جلوگیرى از گره خوردن مو



میل500

ضد وز
 نیاز به آبکشى

حاوى عسل براى تقویت و آبرسانى به ریشه مو
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

جلوگیرى از گره خوردن مو
کاهش شکنندگى موها

ماسک موی خشک و آسیب دیده الیف 
حاوی عسل 



آبرسان قوى
 نیاز به آبکشى

حاوى روغن زیتون براى آبرسانى موهاى رنگ شده
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

جلوگیرى از گره خوردن مو

ماسک موی رنگ شده و آسیب دیده الیف
حاوی روغن زیتون 

میل500میل500



ماسک موی وز و مجعد الیف 
حاوی عصاره گندم 

آبرسان قوى
 نیاز به آبکشى

حاوى عصاره گندم براى تقویت موهاى وز و مجعد
سرشار از آنتى اکسیدان

حاوى کراتین هیدرولیز شده
ترمیم کننده و بازسازى موى آسیب دیده

جلوگیرى از گره خوردن مو

میل500



حاوى عسل
آبرسان

مناسب براى مو هاى آسیب دیده و خشک
تغذیه عمیق و بنیادى مو ها

براق و ابریشمى کردن مو ها
تثبیت کننده رنگ مو

جلوگیرى از  وز شدن مو ها
ایجاد  لطافت و لختى مو ها

کرم مو تقویتی حاوی عسل

میل300



کرم مو تقویتی حاوی  آلوئه ورا

میل300

حاوى آلوئه ورا
مناسب براى انواع مو

حاوى نرم کننده
حفظ رطوبت در مو

شفاف کننده مو و درخشان کننده
صاف و لخت شدن موها

ایجاد حالت ابریشمى در مو



حاوى پروتئین شیر
تقویت کننده
حاوى کراتین

مناسب براى مو هاى رنگ شده و هایالیت
ترمیم کننده بافت هاى آسیب دیده

تضمین کننده نرمى در موها
ایجاد حالت ارتجاعى در مو ها

کرم مو تقویتی حاوی کراتین

میل300



افزایش مقاومت مو
ایجاد سبکى در مو

بدون ایجاد چربى در موها
جلوگیرى ار وز شدن مو و آبرسان

نرم کننده و درخشان کننده
 حاوى ویتامین E و ترمیم کنند ه

روغن آرگان

میل50



بدون نیاز به آبکشى
مناسب موهاى موهاى خشک و رنگ شده

حاوى روغن نارگیل
تغذیه عمیق و بنیادى موها

حاوى عصاره بامبو و روغن هاى هسته انگور و آرگان

لوسیون مو الیف 
مناسب موهای خشک و رنگ شده 

حاوی روغن نارگیل 

میل200



بدون نیاز به آبکشى
مناسب موهاى موهاى خشک و مات

حاوى  عسل
تغذیه عمیق و بنیادى موها

آبرسان قوى
حاوى عصاره بامبو و روغن هاى هسته انگور و آرگان

میل200

 لوسیون مو الیف مناسب موهای خشک و مات 
حاوی عسل



بدون نیاز به آبکشى
مناسب موهاى خیلى خشک و آسیب دیده

حاوى عصاره زیتون براى آبرسانى عمیق موها
حفظ رطوبت مو

ایجاد نرمى و لطافت در موها

 لوسیون مو الیف 
مناسب موهای بسیار خشک و آسیب دیده

حاوی روغن زیتون 

میل200



نرم کننده
مخصوص موهاى نازك و شکننده

حاوى روغن ماکادمیا
مرطوب کننده و آبرسان

تقویت کننده قوى مو
بازسازى کننده و جلوگیرى از ریزش مو

اسپری مو نرم کننده 10 کاره الیف 
 مناسب موهای نازک و شکننده 

حاوی روغن ماکادمیا

میل250



نرم کننده
حاوى روغن چاى سبز جهت درخشندگى موها

مرطوب کننده و آبرسان
تقویت کننده قوى مو

بازسازى کننده و جلوگیرى از ریزش مو
جلوگیرى از ایجاد مو خوره

اسپری مو نرم کننده 10 کاره الیف 
مناسب مو خشک و آسیبب دیده 

حاوی عصاره چای سبز 

میل250



بدون نیاز به آبکشى
مناسب موهاى خیلى خشک و آسیب دیده

حاوى عصاره زیتون براى آبرسانى عمیق موها
حفظ رطوبت مو

ایجاد نرمى و لطافت در موها

اسپری مو نرم کننده 10 کاره الیف 
 مناسب موهای رنگ شده و هایالیت 

حاوی روغن آرگان

میل250



فاقد سولفات و مواد مضر
مناسب براى موهاى آسیب دیده و رنگ شده
حاوى روغن آفتاب گردان موثر در تقویت مو

درخشندگى مضاعف مو
حاوى کراتین هیدرولیز شده

آبرسان و احیا کننده مو

شامپو فری سولفات الیف 
مناسب مو کراتین شده

میل250



مناسب موى رنگ و دکلره شده 
ایده آل براى موهاى بلوند، پالتینه و فوق العاده روشن

از بین برنده زردى مو 
حذف رنگ زرد و نارنجى ناخواسته در رنگ موها 

تصحیح رنگ در موهاى بلوند و پالتینه
حاوى کراتین هیدرولیز شده
تقویت کننده و محافظ رنگ مو

شامپو سیلور ضد زردی الیف 
مناسب موهای رنگ و هایالیت شده 

میل250



حاوى کراتین و کالژن
ترمیم و تقویت کننده
استحکام تارهاى مو
کاهش ریزش مو

آبرسان و رطوبت مو
بهبود حالت ارتجاعى

 ماسک مو پمپی فاقد سولفات الیف
مناسب موی خشک و آسیب دیده حاوی کالژن

میل1000

میل500



رسی عسیل

رسی رشایب

رسی تنباکویی

رسی واریاسون رسی بژ

رسی خاکسرتی

رسی شکالیت

رسی دودی

رسی طالیی

رسی قوس و قزح

رسی ماهاکوین

رسی طبیعی

رسی زیتوین

رسی نسکافه ای

رسی میس

 رسی قرمز

رسی کاکائویی

رسی کارامل

رسی شین

رسی فندیق

رسی هایالیت

رسی کنیف



رسی طبیعی
1.03.04.05.06.07.0

8.09.091/2.010.0

رسی خاکسرتی

1.13.14.15.16.17.1

8.19.12.010.1

رسی شکالیت
4.655.65

رسی دودی

رسی طالیی

6.27.28.29.210.2

9.59.12.510.5

4.55.56.57.58.5

3.656.657.65



مناسب موهاى رنگ شده
آبرسان قوى موهاى رنگ شده
کمک کننده به حفظ رطوبت مو

 ضد موخوره
درخشان کننده موها
نرم کننده قوى موها

ماسک مو پمپی فاقد سولفات الیف 
مناسب موی رنگ شده حاوی روغن آرگان 

میل1000

میل500



حاوى کراتین هیدرولیز شده و بیوتین
مخصوص موهاى فوق العاده آسیب دیده

کمک به حفظ رطوبت در موها
درخشان کننده
ضد الکتریسیته

ماسک مو پمپی فاقد سولفات الیف 
مناسب موی بسیار آسیب دیده حاوی بیوتن 

میل1000

میل500



رسی زیتوین
رسی زیتوین

3.34.35.36.37.38.3

9.310.3

رسی نسکافه ای

6.77.78.7

رسی میس

5.46.47.48.4

رسی عسیلرسی عسیل

رسی بژ

6.547.548.54

6.317.318.319.31



رسی زیتوین
رسی کارامل

6.738.73

رسی قرمز

5.565.626.667.647.66

8.66

رسی شین

6.777.778.779.77

رسی کاکائویی

رسی کنیف

6.537.538.53

7.138.139.13



رسی ماهاکوین
4.685.686.68

7.228.229.22

رسی قوس و قزح

رسی رشایب

3.994.99

7.998.99

5.996.99

رسی تنباکویی

رسی فندیق

4.525.526.52

4.356.35



رسی هایالیت
900901902

9039110.00

0.11

0.99

0.330.88

رسی واریاسیون



LC 5
LC 7
LC 9
LCA 8
LCAP 7
LCH 5
LCH 7
LCIN 5
LG 7
LH 7
LHO 6
LM 6

LMCH 6
LN 10
LN 4
LN 6
LN 7
LNE 6
LSA 6
LSA 8
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