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TEMPTATION
Oily skin & hair

محصوالت ِت ِ
مپتیشن
مناسب برای پوست و موی چرب
بادی اسپلش تمپتیشن :هرم رایحه:

نت پایینیpatchouli, vanilla, violet, mahogany :

نت میانی orchid, lotus :نت باالییraspberry ,passion fruit ,persimon :

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات آبرسان نظیر آکواکسیل و عصاره های آلوئه ورا ،جلبک
و بابونه ،غنی شده با ویتامین های  E,b5دارای ترکیب  zinc pcaجهت کنترل
چربی پوست

شامپو :شوینده بدون سولفات ،حاوی ترکیبات آبرسان ،ویتامین  ،b5گوار و zinc pca

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml

2

3

SENSUAL

Normal skin & colored hair

محصوالت ِسنشوال

مناسب برای پوست نرمال وموی آسیب دیده

بادی اسپلش سنشوال :هرم رایحه :نت پایینیmusk, woody notes, amber :
نت میانی magnolia, lili :نت باالییpeach, rasberry leaf:

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات آبرسان و روغن های جوجوبا ،زیتون و آرگان ،غنی شده با
ویتامین های  ،E ,b5عصاره های آلوئه ورا ،جلبک و کاالندوال

شامپو :شوینده بدون سولفات ،مناسب موهای رنگ شده و آسیب دیده ،حاوی عصاره های
جینکوبیلوبا ،آرگان و آلوئه ورا غنی شده با کمپلکسی از آمینو اسیدهای ضروری و کراتین

هیدرولیز شده
شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml
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PLEASE

Dry - normal skin & hair
محصوالت پلیز

مناسب برای پوست و موی خشک

بادی اسپلش پلیز :هرم رایحه :نت پایینیpatchouli, vanilla, amber :

نت میانی lilac, peach, jasmine, black currant:نت باالییpink pepper, mandarin :

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات مرطوب کننده و آبرسان سه بعدی پوست ،روغن های
جوجوبا ،زیتون و آرگان ،غنی شده با ویتامین های  ،E ,b5عصاره های آلوئه ورا ،جلبک

و گل همیشه بهار

شامپو :شوینده بدون سولفات ،حاوی ترکیبات آبرسان مانند Na PCA ،sodium lactate
و ،...غنی شده با ویتامین های  b5و b6

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات

ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml
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ANGELO

Normal skin & colored hair
محصوالت ِ
آنجلو

مناسب برای پوست نرمال وموی آسیب دیده

بادی اسپلش :هرم رایحه :نت پایینیpattchouli, vanilla, sandal wood :
نت میانی rose-green leaves:نت باالییred berries, litchi, cassia :

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات آبرسان ،روغن های جوجوبا ،زیتون و آرگان؛ غنی
شده با ویتامین های  ،E ,b5عصاره های آلوئه ورا ،جلبک و کاالندوال

شامپو :شوینده بدون سولفات و مناسب موهای رنگ شده و آسیب دیده ،حاوی
عصاره های جینکوبیلوبا ،آرگان و آلوئه ورا غنی شده با آمینو اسیدهای ضروری و

کراتین هیدرولیز شده

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات

ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml
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AQUA TOUCH

Dry - sensitive skin & hair
محصوالت آکوا تاچ

مناسب برای پوست و موی خشک و حساس

میسالر واتر :پاک کننده عمقی پوست های خشک تا حساس حاوی آمینو اسیدهای
بازسازی کننده پوست و عصاره های طبیعی

بادی اسپلش آکوا تاچ :هرم رایحه :نت پایینیpatchouli, woody notes, musk :
نت میانی cardamom, basil, pepper :نت باالییlavender, cucumber :

لوسیون بدن :حـاوی تـرکیبات مـرطوب کننده ،آبـرسان سه بعدی پوست و روغن
های جوجوبا ،زیتون و آرگان ،غنی شده با ویتامین های  ،E ,b5عصاره های آلوئه ورا

و جلبک

شامپو :شوینده بدون سولفات ،حاوی ترکیبات آبرسان مانند Na PCA ,sodium lactate
و ،...غنی شده با ویتامین های  b5و b6

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات ضد

التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml 200ml
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ROMANCE

Oily skin & hair
محصوالت رومانس

مناسب برای پوست و موی چرب

میسالر واتر :پاک کننده عمقی پوست حاوی عصاره های رزماری و آلوئه ورا ،حاوی

 zinc pcaو ترکیبات آنتی میکروبیال

بادی اسپلش :هرم رایحه :نت پایینیamber, vanilla, tonkabean :

نت میانی jasmine, apricot, lily:نت باالییorange, mandarin, bergamot :

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات آبرسان نظیر آکواکسیل و عصاره های آلوئه ورا ،جلبک

و بابونه ،غنی شده با ویتامین های  Eو  b5دارای ترکیب  zinc pcaجهت کنترل چربی
پوست

شامپو :شوینده بدون سولفات ،حاوی ترکیبات آبرسان ،ویتامین  ،b5گوار و zinc pca

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات

ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml 200ml
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MAGNOLIA

Dry - normal skin & hair
محصوالت مگنولیا
مناسب برای پوست و موی خشک و نرمال

میسالر واتر :پاک کننده عمقی پوست های نرمال تا خشک حاوی عصاره های رزماری و
آلوئه ورا

بادی اسپلش مگنولیا :هرم رایحه :نت پایینیpattchouli, honey :
نت میانی white flowers:نت باالییneroli, amalfi lemon :

لوسیون بدن :حاوی ترکیبات مرطوب کننده و آبرسان سه بعدی پوست و روغن های
جوجوبا ،زیتون و آرگان ،غنی شده با ویتامین های  Eو  b5و عصاره های آلوئه ورا و جلبک

شامپو :شوینده بدون سولفات ،حاوی ترکیبات آبرسان مانند Na PCA ،sodium lactate
و ،...غنی شده با ویتامین های  b5و b6

شاورژل :شوینده سر و بدن ،فاقد سولفات ،حاوی آکواکسیل Na PCA ،و ترکیبات ضد التهاب

200ml 400ml 250ml 250ml 200ml
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HAND CREAM
For all skin

کرم های دست ویکتوریارز در هفت نوع:
آووکادو ،جوجوبا ،بلوبری ،انار ،لیمو ،پرتقال و زیتون
● حاوی ترکیب آکواکسیل با خاصیت آبرسانی چند بعدی و بازسازی کننده الیه شاخی
پوست
● غنی شده با عصاره های گیاهی مانند ماکادمیا ،جوجوبا ،آلوئه ورا ،آرگان ،زیتون و
جلبک های دریایی با خواص مرطوب کننده ،آنتی اکسیدان ،ضد التهاب و . ..
● غنی شده با انواع ویتامین ها و آمینو اسید های ضروری جهت تقویت پوست و تغذیه
سلولی.
● حاوی اسیدهای چرب ضروی امگا  ،3امگا  ،6امگا  9و ...
روش مصرف :روزانه به دفعات مورد نیاز استفاده نمایید و تا جذب کامل به آرامی
ماساژ دهید.
100ml
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HAIR MASK

ماسک های موی ویکتوریارز در دو نوع بدون نیاز به آبکشی و با آبکشی

Dry - normal hair

● حاوی روغن آرگان با اثرات آبرسانی قدرتمند و بازسازی کننده ساقه آسیب دیده
مو .

● دارای روغن بادام که غنی از ترکیبات بازسازی کننده و مغذی بوده و موثر در رفع و

پیشگیری از مشکلاتی نظیر وز شدگی ،شکستگی و موخوره می باشد.

● حاوی روغن جوجوبا که با قدرت نفوذ بالا موجب آبرسانی عمقی به ساقه مو می گردد
و همچنین غنی از اسیدهای چرب ضروری است.

● غنی شده با پروتئین هیدرولیز شده کراتین که موجب ترمیم ساقه آسیب دیده مو و

کوتیکول ها می گردد.

● حاوی عصاره آلوئه ورا به عنوان آبرسان و ترمیم کننده

روش مصرف ماسک با آبکشی :ساقه مو را به محصول آغشته نمایید و به مدت 5

دقیقه ماساژ دهید و سپس به خوبی آبکشی نمایید.

روش مصرف ماسک بدون آبکشی :ساقه مرطوب مو را به خوبی با محصول آغشته

نموده و به خوبی ماساژ دهید ،برای اثربخشی بهتر به مدت  5تا  10دقیقه موی خود را

با حوله گرم بپوشانید.
18

200ml 100ml 100ml 200ml
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CURL CALM DETANGLER
Normal-dry & damaged hair

روغن موی گره باز کن

مناسب برای موی نرمال ،خشک و آسیب دیده

روغن مو نرم کننده و بازسازی کننده :حاوی روغن های آرگان ،جوجوبا ،شی باتر،
نارگیل ،بادام ،رزماری ،زیتون ،هسته انگور و سویا ،همچنین غنی شده با ویتامین  ،Eاستفاده

از این محصول موجب رفع موخوره و وزشدگی میگردد و همچنین از ایجاد مشکالت بعدی
پیشگیری مینماید.

روش مصرف :پس از شستشو موهای خود را به کمک حوله ،آبگیری نموده و از قسمت
پایین تا نوک ساقه به روغن آغشته نمایید.

(بدون نیاز به آبکشی و با جذب سریع)

100ml
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LIP BALMS

Repairing & regenerating

بالم لب های ویکتوریارز در هفت نوع:

توت فرنگی ،پشن فروت ،آلبالو ،جوجوبا ،وانیل ،گریپ فروت و انگور
● حاوی عصاره جوجوبا به عنوان آبرسان و با جذب باال که سرشار از اسیدهای چرب
ضروری است.
● دارای عصاره شی باتر با خواص ترمیم کننده و ضد التهاب قوی ،آنتی اکسیدان و
آنتی میکروبیال ،این عصاره سرشار از انواع اسیدهای چرب بازسازی کننده می باشد.
● غنی شده با ویتامین  Eکه دارای خواص آنتی اکسیدانی قدرتمند بوده و بازسازی کننده
ساختارلایه سطحی پوست است.همچنین این ویتامین موجب افزایش محتوای آب در
لایه های اپیدرم می گردد.
روش مصرف :روزانه به دفعات مورد نیاز روی لب ها استفاده نمایید.

15ml
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FACE SHEET MASKS
Revitalizer & Energizer
ماسک های ورقه ای صورت

25
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FULL FACIAL MASK SHEET
Moisturizer/Anti age/Restorative...
27

26

ماسک صورت حاوی عصاره سدر :مناسب برای جلوگیری از اگزما ،ضد عفونی

کننده و ضد جوش

ماسک صورت حاوی عصاره خیار و منتول :شاداب کننده،ضد پیری و ضد التهاب
ماسک صورت حاوی عصاره آلوئه ورا :التیام بخش ،مرطوب کننده و ترمیم کننده
ماسک صورت حاوی عصاره جوجوبا :آبرسان عمقی پوست
ماسک صورت حاوی عصاره کیوی :مرطوب کننده و مغذی

ماسک صورت حاوی عصاره پشن فروت :ترمیم کننده وضد پیری
ماسک صورت حاوی عصاره زیتون :مغذی و آبرسان پوست

ماسک صورت حاوی عصاره شیرو نارگیل:ضد چروک و روشن کننده پوست
ماسک صورت حاوی عصاره طالبی :التیام بخش و مرطوب کننده

ماسک صورت حاوی عصاره صدف :ترمیم کننده و کمک به رفع اسکار ،پاک کننده منافذ

ماسک صورت حاوی عصاره انار :ضد التهاب ،آنتی اکسیدان و کنترل کننده آکنه
ماسک صورت حاوی عصاره عسل :آنتی باکتریال و ضد التهاب

ماسک صورت حاوی عصاره گندم :مناسب برای سم زدایی و روشن کننده پوست

ماسک صورت حاوی عصاره تمشک وتوت فرنگی :پیشگیری از آسیب های پوستی،
روشن کننده و پیشگیری از افتادگی پوست

روش مصرف :روزانه به مدت  15دقیقه روی پوست صورت قرار دهید.
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