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Beauty-full skin solution ITALY MADE

راه حل کامل زیبایی
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FILTERAYCOMPLETE CARE
They treat as skin care
they dress as make-up
Coloring cosmetic
UVA/UVB protects
Water proof
Against eye bags

الین سی سی کرم : این الین دارای دو محصول می باشد که مراقبت کامل از پوست صورت 
و دور چشم ایجاد می کنند. برای هر محصول این الین 12 عملکرد تعریف شده است.

کرم صورت: دارای ترکیبات عصاره نخود، آوکادو، هیالورونیک اسید، آالنتویین و چند ماده 
ضد التهاب دیگر، آربوتین، مارچوبه، انار، دارچین، زنجبیل، پوتریوم، دارای اثرات: 

قرمزی،  ضد  چربی،  کنترل  پیری،  بخش،ضد  آرام  کننده،  مرطوب  کننده،  تغذیه  لک،   ضد 
یک نواخت کننده رنگ پوست، روشن کننده، محافظت از پرتوهای خورشید

کرم دور چشم: دارای ترکیبات عصاره نخود، آوکادو، هیالورونیک اسید، آالنتویین و چند 
MDI ماده ضد التهاب دیگر، آربوتین، مارچوبه، انار، دارچین، زنجبیل، رتینول، ترکیبات

چروک، ضد  پیری،  بخش،ضد  آرام  کننده،  مرطوب  کننده،  تغذیه  لک،  ضد  خواص:   دارای 
ضد قرمزی، ضد تیرگی دور چشم، روشن کننده، ضد پف دور چشم، محافظت از پرتوهای 

خورشید

FILTERAY- SPF30/50 الین ضد آفتاب
این محصوالت دارای فیلتر های گیاهی و فیزیکی موثر هستند و تا 96% پوشش دهی در برابر 
باال  ماندگاری  با  کاوردرم، ضدآب،  های  آفتاب  نمایند. ضد  می  ایجاد  های خورشیدی  پرتو 

وفاقد هرگونه عوامل حساسیت زا می باشند.
حاوی ترکیباتی نظیر هیالورونیک اسید، فیتوسفینگوسین ، روغن برنج ، گزانتوفیل ، لیکوپن، 

آلوئه ورا ، آالنتوئین،عصاره جلبک ، عصاره فندق استرالیایی می باشد. 

مناسب پوست نرمال
مناسب پوست های خشک و حساس )حاوی هیالورونیک اسید(

مناسب پوست های چرب )عصاره های دارچین و زنجبیل و ریشه توت روباهی جهت کنترل 
چربی(

All day protection
Safe natural filters
UVA/UVB/VISIBLE/IR 
100% water proof
Hypoallergenic



CAMOFLAGEPEPTAMAX-MAKE UP
24-hour lasting
Natural filters only
UVA/UVB protects
Water proofAll day maquillage

Sun protection
Skin treatment

Innovation products specially
formulated to combine
3 actions in 1 product: 

کرم پودر perfect face: دارای ماده فعال موم زنبور عسل، بافت کرمی، پوشش دهنده انواع 
ضایعات مانند پسوریازیس، ویتیلیگو، کبودی، تتو، جوش، لک های بارداری و لک های ناشی 

از آفتاب و ...

کرم پودر فشرده کاسه ای )موس(: دارای ماده فعال موم زنبور عسل، پوشش دهنده انواع 
ضایعات مانند پسوریازیس، ویتیلیگو، کبودی، تتو، جوش، لک های بارداری و لک های ناشی 

از آفتاب و ...

کرم پوشاننده بدن و پا:  در دو نوع کرمی ) در 10 رنگ ( و فلوئیدی ) در 6 رنگ (، دارای عصاره 
جوش،  تتو،  کبودی،  ویتیلیگو،  پسوریازیس،  مانند  ضایعات  انواع  دهنده  پوشش  ورا،   آلوئه 

لک های بارداری و لک های ناشی از آفتاب و...
دارای SPF، ماندگاری باال، ضدآب و مناسب انواع پوست

پالمیتول  اکتاپپتاید-3،  استیل  استیل هگزاپپتاید-8،  ترکیبات  دارای  الین آرایشی پپتامکس: 
تری پپتاید-1، پالمیتول تترا پپتاید-7 و دیامینوپروپیولین تری پپتاید33 

برابر  در  محافظت  آبرسان،  ها،  چروک  کردن  برطرف  به  کمک  گانه:  چند  عملکرد  دارای 
پرتوهای خورشید و با ماندگاری باال

کرم پودر، کانیسلر و پنکیک در رنگ های:
کرم پودر در 9رنگ:
کانسیلر در 4 رنگ:

پنکیک در 6 رنگ:

Suitable for all skin 
types

CAMOFLAGE-MAKE UP

الین آرایشی پوشاننده )کموفالژ(: دارای ماده فعال موم زنبور عسل، پوشش دهنده انواع 
ضایعات مانند پسوریازیس، ویتیلیگو، کبودی، تتو، جوش، لک های بارداری و لک های ناشی 

از آفتاب و ...
دارای عملکرد سه گانه: کمک به اصالح بافت پوست، محافظت در برابر پرتوهای خورشید 

و آرایش ماندگار در تمام روز

ریمل تقویت کننده مژه 
کانسیلر استیکی در 6 رنگ:

پنکیک در سه نوع مناسب پوست های نرمال، چرب و خشک و در 6 رنگ:
لوسیون کنترل کننده چربی پوست و قابض منافذ

Invisible make-ups...
visible beauty
Coloring cosmetic
UVA/UVB protects
Water proof
Any skin imperfection 
on the face or body

لک،  ایجاد  عوامل  کنترل  برای    c ویتامین  و  آربوتین  آلفا  دارای  لومینوس:  آرایشی  الین 
حاوی فیلترهای ضدآفتاب و مناسب انواع پوست

آبرسان،  پوست،  کننده  و روشن  ها  لک  کردن  برطرف  به  کمک  گانه:  دارای عملکرد چند 
محافظت در برابر پرتوهای خورشید وبا ماندگاری باال

کرم پودر در 6 رنگ :

پنکیک در 6 رنگ :

Hyperpigmentation
Freckles
Cloasma
Sun spots
Uneven or dull complexion

LUMINOUS-MAKE UP


