
محصوالت

 الیــف برنــدى ایتالیایــى ، زیــر مجموعه شــرکت ماه
بــا محصــول ارائــه هــدف بــا کــه اســت تجــارت  آرا
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 

500
میل

ر



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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