
محافظت از ریشه و ساقه مو در برابر اثرات مخرب آالینده ها 
 نرم کننده و حالت دهنده مو 
جلوگیرى از ایجاد مو خوره و پیشگیرى از وز شدن موها 
ایجاد حالت درخشان و ابریشمى براى موهاى کدر و آسیب دیده 
جلوگیرى از پرواز مو 
 حــاوى عصــاره هــاى گیاهــى روغــن آرگان، روغــن هســته انــار، عصــاره حــاوى عصــاره هــاى گیاهــى روغــن آرگان، روغــن هســته انــار، عصــاره 

جینسینگ و جوانه گندم
داراى پروتئین هــاى هیدرولیــز شــده ابریشــم، کراتـیـن و کالژن 

مناسب پوست دست 
آبرسان و خنک کننده ، حاوى پرو-ویتامین         و موم زنبور عسل 
 ضد التهاب و نرم کننده 
کاهش دهنده عالئم اگزما و مشکالت ناشى از خشکى پوست 

 مناسب انواع پوست و قابل استفاده در نواحى صورت و بدن 
داراى خواص آبرسان و بازسازى کننده با عصاره آلوئه ورا و موم زنبور عسل

 کاهش دهنده التهابات پوستى و مناسب پوست هاى دهیدراته 
افزایش دهنده رطوبت در الیه هاى اپیدرم 

E   B               در دو نوع حاوى ویتامین هاى    و

حاوى عصاره آلوئه ورا و روغن  درخت چاى
کنترل کننده ترشح چربى از منافذ پوست

حاوى ترکیبات ضد التهاب

B5 حاوى عصاره آلوئه ورا و ویتامین
آبرسان مناسب پوست 

حاوى ترکیبات ضد التهاب 

B5

حاوى فیلتر ضد آفتاب سینامات، محافظت کننده در برابر پرتوهاى 
خورشیدى و تثبیت کننده رنگ مو 

مغذى و ترمیم کننده کوتیکول هاى آسیب دیده 
درخشان کننده و افزایش  دهنده مقاومت مو در برابر حرارت 

پیشگیرى از وز شدن موها و ایجاد موخوره 
حــاوى عصاره هــاى طبیعــى نظیــر روغــن آرگان، روغــن بــادام شــیرین، 

روغن هسته انگور 
داراى کراتین و کالژن هیدرولیز شده و بازسازى کننده ساقه مو 

محافظت از ریشه و ساقه مو در برابر اثرات مخرب رادیکال هاى آزاد  
ـت در برابــر پرتوهــاى  حــاوى فیلتــر ضــد آفتــاب ســینامات و محافـظ

خورشیدى و تثبیت کننده رنگ مو 
مغذى و ترمیم کننده کوتیکول هاى آسیب دیده 

جلوگیرى از وز شدن و ایجاد موخوره 
حــاوى عصاره هــاى طبیعى نظیر روغن آرگان، روغن بادام شــیرین، 

روغن هســته  انگور 
داراى کراتین و کالژن هیدرولیز شده و بازسازى کننده ساقه مو 

محافظت از ریشه و ساقه مو در برابر اثرات مخرب آالینده ها 
 اثــرات نرم کننــده و حالت دهنــده، تقویت کننــده و محافظت کننــده از 

 ریشه و ساقه مو
 کاهش دهنده آسیب هاى ناشى از حرارت 
ضد موخوره، ضد وز و جلوگیرى از پرواز مو 
ایجاد حالت درخشان و ابریشمى براى موهاى کدر و آسیب دیده 
 حــاوى عصاره هــاى گیاـهـى روـغـن آرگان ، روـغـن هســته انــار، عصــاره 

جینسینگ و جوانه گندم
داراى پروتئین هاى هیدرولیز شده ابریشم، کراتین و کالژن 


