شامپو بدن گیاهی
شامپوهای بــــدن گیــــاهی « شون » در شـــش مدل متنوع با
عصاره هاي گوناگون و رايــــحه هاي دلپذيــــر ،پاسخگوي طیف
گسترده اي از ســـلیقه ها بوده و براي انواع پوست مناسب هستند.
انواع شامپو بدن:
شامپو بدن چای سبز و نعنا :دارای حس خنکی و طراوت پوست
شامپو بدن اسطوخدوس :با خاصیت ضدالتهابی و آرامبخش
شـــامپو بدن انار :بـــا خاصیت ضـــد التهاب و ضـــد باکتری
شـــامپو بـــدن جینســـینگ :مغـــذی و انـــرژی بخـــش
شامپو بدن لیمو و آلوئه ورا :با خاصیت آنتی اکسیدانی و مرطوب کنندگی
شـــامپو بدن بادام و عســـل :حفظ شـــادابی و تغذيه پوســـت
شامپو بدن شکالت :حاوی ذرات ويتامینه و عصاره شکالت و آلوئه ورا

ماسک موی گیاهی
ماسک های موی گیـاهی « شون» بـا خاصیت ترمیم کنندگی برای
موهای خشک و آسیب ديده فرموله شده اند .اين ماسک های
سرشار از عصاره های مغذی ،رطوبت مورد نیاز موها را تامین کرده،
به موی آسیب ديـده نـرمی و لطافت می بخشند و از آنها در برابر
آسیب های محیطی مراقبت می نمايند.
انواع ماسک مو:
ماسک موی فروتی میکس  -نرمال
ماسک موی سـر آووکادو  -قــوی
ماسک موی سر جینسینگ و کراتین  -بسیار قوی

شامپو بدن کرمی گیاهی
انواع شامپو بدن کرمی:
شامپوهای بدن کرمی شون با فرموالسیون غنی شده با پروتئین شیر
و سويا ضمن پاکسازی موثر پوست از آلودگی ها موجب نرم و لطیف
شدن پوست شده و از خشکی آن جلوگیری می کند.
شـــامپو بدن کرمی شـــیر نعنا :حاوی ذرات اســـکراب طبیعی
گـــردو جهـــت اليه بـــرداری ماليم  ،بـــا رايحه خنـــک نعنا
شـــامپو بـــدن کرمی شـــیر توت فرنگـــی :حـــاوی ذرات
اســـکراب طبیعی گـــردو  -بـــا رايحه دل انگیز تـــوت فرنگی
شـــامپو بدن کرمی مغذی شـــیر نارگیل :با رايحه روغن نارگیل
شامپو بدن کرمی مغذی شیر انبه :با رايحه نشاط بخش انبه

دئوروآلن گیـاهی
دئـوروآلن های گیـاهی « شون » با خاصیـت ضدتعريق  24ساعته،
فاقد الکل و پارابن بوده و بر روی لباس سفیـدک و يا لکه ای بـه
جای نمی گذارند.
انواع دئوروآلن:
تن ِ ِدر لیف :بـــا رايحه گیـــاهان جنگل با اسانــس پــودری  -زنانه
پینک پرنسس :با رايحه میوه های تابستان ،چوب سدر و وانیل  -زنانه
سیلک پ ِتـــال :با رايــــحه مرکبـات ،وانیـــل و چـــوب  -زنانه
هیــــوِن فالور :با رايحــــه گـــــل ها و میـــوه های تـازه  -زنانه
بلک فارست :با رايحه چـــوب ،لیــــمو و برگـــهای سبـــز -مردانه
فرِش بامبو :با رايحه مرکبات،گل ها ،سدر و چوب  -مردانه

مایع دستشویی گیاهی
مايـــع دستشـــويی « شـــون » دارای اثرات آنتـــی باکتريال و
مرطـــوب کنندگـــی اســـت .اين محصـــول با پروتئین شـــیر
و ابريشم غنی شده است.
انواع مايع دستشويی کرمی و شفاف گیاهی :
مایع دستشویی کرمی سوییت سانرایز :با رايحه سیب و مرکبات
مایع دستشویی کرمی گرین فیری :با رايحه شکوفه های سفید و ياسمن
مایع دستشویی کرمی پینک فالور :با رايحه گل میخک
مایع دستشویی کرمی سفید بالسم :با رايحه
مایع دستشویی کرمی اسنوبالسم :با رايحه گلهای همیشه بهار
مایع دستشویی شفاف توویالیت :با رايحه مرکبات
مایع دستشویی شفاف ویولت لیلی :با رايحه انگور سیاه
مایع دستشویی شفاف اسپرینگ واتر :با رايحه چوب سدر
مایع دستشویی شفاف رزی رز :بــــا رايحــه مشـــک

کرم ضد آفتاب گیاهی
کرم های ضد آفتاب گیاهی « شون » با قدرت حفاظت فوق العاده
همانند سد مستحکم ،پوست را در برابر اثرات زيان بار اشعه
ماوراءبنفش خورشید ايمن نگهداشته و از بروز سرطان پوست،
پیری زودرس و لک های ناشی از آفتاب پیشگیری می کند .در
فرمول اين ضدآفتاب های نوين ،عصاره گیاه طبی بابونه با ويژگی
های ضدالتهابی ،التیام بخش و غیر آلرژيک به کار رفته است.
انواع کرم ضدآفتاب:

کرم ضدآفتاب SPF 50+
کرم ضدآفتاب SPF 50+
کرم ضدآفتاب SPF 50+
کرم ضدآفتاب SPF 50+
کرم ضدآفتاب SPF 50+
کرم ضدآفتاب SPF 50+

با رنگ طبیعی
با رنگ بژ
بی رنگ
فاقد چربی ،با رنگ طبیعی
فاقد چربی ،با رنگ بژ
فاقد چربی ،بی رنگ

شامپو موی سر گیاهی
شامپـوهای گیـاهی « شون » بـا بهره گیری از عصاره های گیـاهی
و فنـاوری های نوين جهت باال بردن اثربخشی اين عصاره ها،
به کمک شما آمده اند تا سالمتی موهای شما را تضمین کنند.
انواع شامپو:
شامپو جینسینــــگ و کراتیـن  -ترمیم کننـــده :مخصوص
موهای آسیب ديده
شامپو آووکادو  -آبرسان و درخشـــــان کننده :مخصوص
موهـــــای خشک
شامپــــــو چای سبـز و نعنـــا  -احیـــا کننـده :مخصوص
موهــــــای چرب
شامپو رز و رزماری  -ضد ریزش و تقویت کننـده :مخصوص انواع
مو  -استفاده روزانه
شامپــو فروتــــی میــکس ـ تقویـــت کننــده :مخصوص
انواع مو  -استفاده روزانه

شامپو موی سر گیاهی

( با رويکرد سنتي )

در طراحی اين شامپوها  ،با تلفیق فرموالسیون مدرن و دانش برگرفته
از توصیه های طب سنتی  ،از عصاره های گیاهی درمانگر برای تقويت
موها ،جلوگیری از ريزش ،کنترل شوره سر و حفظ سالمت موها
بهره گرفته شده است .اين شامپوها براي انواع مو مناسب مي باشند.
انواع شامپو:
شـــامپو تقویت کننده هفت گیاه (هربامیکـــس) :تقويت کننده
و ترمیــــم کننده موهاي شـــکننده و ضعیـــف و در حال ريزش
شـــامپو مغذي ســـیر :تغذيه کننده موهاي ضعیف و ضد شوره

نرم کننده موی گیاهی
نرم کننده های موی گیـاهی « شون » با داشتـن عصاره های طبیـعی
بـه راحتـی مشکل گره خوردگی موهای شما را برطرف نـموده و
باعث نرمی و لطافت آنها می شوند.
انواع نرم کننده مو:
نرمکنندهمویسرفروتیمیکس ،مالیم:مخصوصموهاینرمالتاخشک
نرم کننده موی سر آووکادو ،بسیار قوی :مخصوص موهای خشک
نرم کننده موی سر جینسینگ،کراتینه :مخصوص موهای آسیب ديده

کرم دست و صورت گیاهی
کـرم هـای دست و صورت گیـاهی « شون» بـا عصاره های گیاهی
متـفاوت برای شما پوستـی لطیـف و شاداب به ارمغان می آورند.
انواع کرم دست و صورت:
کرم دست و صورت بادام غنی از اسیدهای چرب و ويتامینهای  Aو E
کرم دست و صورت آووکادو با خاصیت ضد التهابی پوست
کرم دست و صورت بـــابونه آنتی اکسیدان قوی با خاصیت آبرسانی باال
کرمدستوناخنزردآلو باخاصیتنرمکنندگیوبازسازیپوستوناخنها

محصوالت پاکسازی گیاهی پوست
کرم اســـکراب گیاهی گـــردو (الیه بردار) « شـــون» :بــــا
کمـــک به جداســــازی ســـلول های مرده ســـطح پــــوست،
برای شما پــــوستی درخشـــان و شـــفاف به ارمغان می آورد .
ژل شستشـــوی صـــورت « شـــون»  :حـــاوی عصـــاره آلوئه
ورا و چـــای ســـبز و دارای خاصیـــت آنتـــی اکســـیدان
اســـت و بـــا پاکســـازی ماليـــم و موثـــر بـــرای پوســـت
باعـــث رطوبـــت رســـانی و شـــفافیت آن مـــی شـــود .
محلول میسالر « شون »  :حاوی عصاره آلوئه ورا و چای سبز و دارای
خاصیت آنتی اکسیدان است و به طور موثر آرايش را از روی پوست پاک
میکند و باعث از بین رفتن آلودگی ها و پاکسازی منافذ پوست می شود .

کرم پا و کرم آبرسان گیاهی
کرم پای گیاهی « شون » حاوی موم زنبور عسل ،گیاه اسطوخدوس
و شی باتر بوده و معجزه ای برای درمان خشکی و زبری قوزک پا،
زانو و آرنج می باشد .موم زنبور عسل از قديم ماده ای بـرای درمان
زخم های عمیـق و عفونـی بوده است و از سوی ديـگر اسطوخدوس،
گیـاهی آرامش بـخش در طب سنتی محسوب می شود .خاصیـت
ضدالتـهابـی وضدمیکروبی اسطوخدوس تاثیـر بسزايی درمراقبـت از
پا دارد و هر دو عصاره مذکورهمراه با شي باتر بعنوان يک نرم کننده
استثنايي با منشاء گیاهي ،بهترين درمان برای خشکی پوست می باشند.
کرم آبـرسان گیـاهی « شون » حـاوی عصاره آلوئه ورا ،با بهره
گیری از ترکیـبات و ويتامین های ويـژه ،محصولی تخصصی جهت
آبـرسانی به پـوست است که مانعی برای از دست رفتن آب
پوست می باشد .اين محصول عالوه بر آبرسانی ،موجب نـرمی و
لطافت پـوست شده و از پیـری زودرس آن ممانعت می نمايد.

ریمل حجم دهنده و بلندکننده دوپلیکاتور
&

L a s h D u p l i c a t o r Vo l u m e
Length Mascara

ریمــل حجمدهنــده و بلندکننــده دوپلیکاتــور شــون ،غنــی شــده بــا
روغـــن بــادام ،رطـــوبت مـــورد نیــاز مـــژهها را تـــامین کــرده و عــاوه
برخاصـــیت ضدباکتـــریایی ،موجــب تـــقویت مـــژه هــا نیــز میگــردد.
ایــن مـــحصول با داشـــتن برســی عالــی ،حجــم دهندگــی و بلندکنندگی
خــارق الـــعادهای را بــه مـــژههای شــما بـــخشیده و بــه افزایــش زیبایــی
چشــمانتان کمــک میکنــد.

خط چشم مویی فبیولس

Fa b u l o u s Ey e L i n e r
خــط چشــم مویــی و خــط چشــم ماژیکــی فبیولــس شــون حــاوی روغــن
بــادام مــی باشــد و بــا دارای خــواص ضــد باکتریایــی خــود موجــب
تقویــت ریشــه مــژه مــی گــردد.

خط چشم ماژیکی فبیولس
F ab u l o u s D i p L i n e r

کـرم پـودر مـات اسموتینگ

Smoothing Matt Foundation Cream
کــرم پــودر مــات اســموتینگ شــون پوشــش مــات و مخملــی زیبایــي را
بــر روی پوســت ایجــاد کــرده و بــا پوشــش دهــی بــاال و پخــش یکدســت
و یکنواخــت ،بــه پوشــانده شــدن لــک هــای صــورت شــما کمــک
مــی کنــد .ایــن محصــول بــه واســطه وجــود روغــن جوانــه گنــدم ،عــاوه
بــر خاصیــت نرمکنندگــی ،ضدچروکــی و آنتــی اکســیدانی ،موجبــات
شــادابی و جوانــی پوســـت شــما را نیــز فراهـــم میســازد .مانــدگاری باال،
عــدم ایجاد حس سنـــگینی بر روی پوســـت و داشـــتن فاکتور حفـــاظتی
پوســـت در برابــر اشــعه خورشــید بــا  ، SPF15ازدیگــر ویژگــی هــای
ممتــاز ایــن کــرم پــودر مــی باشــد.

S06

S05

S04

S03

S02

S01

کـرم پـودر دیـلی دیـفنس

Cream

Foundation

Defence

Daily

کـــرم پـــودر دیـــلی دیفـــنس شـــون ،با پـــوشش دهی بـــاال و SPF15

(فـاکـــتور مـحافـــظتی پوســـت در بـــرابر اشـــعه خورشـــید) انتـــخابي
فــوق العــاده ،بــرای انــواع پوســت مــی باشــد .ایــن محصــول حــاوی روغن
جوانــه گنــدم اســت کــه بــا خاصیــت نــرم کنندگــی ،مرطــوب کنندگی و
ضــد چــروک خــود ،پوششــي یکدســت ،مــات و یکنواخــت را ایجادکــرده
و لطافــت و شــادابی را بــرای پوســت شــما بــه ارمغــان مــی آورد.

D03

D02

D01

پـنـکیـک پریـشس

Precious Pressed Powder
پنکیــک پریشــس شــون دارای بافتــی نــرم و بــی نظیــر اســت کــه بــه
دلیــل برخــورداري از روغــن جوانــه گنــدم بــا خاصیــت نــرم کنندگــی
و آبرســانی ،خطــوط ناشــی از چــروک هــای ریــز صــورت را کاهــش داده
و بــا پوشــش یکدســت و یکنواخــت بــر روی پوســت و مانــدگاری بــاال،
ظاهــری طبیعــی و بــا طــراوت را بــه پوســت مــي بخشــد.

رژگـونه چارمینگ
Charming Blush

رژگونــه چارمینــگ شــون بــا برخــورداری از روغــن جوانــه گنــدم بــا
اثــر نــرم کنندگــی ،آبرســانی و آنتــی اکســیدانی ،پوششــی یکدســت
و یکنواخــت را بــر روی پوســت شــما بــه جــا مــی گــذارد و بــا طیــف
متنوعــی از رنــگ هــای جــذاب و چشــمگیر ،ظاهــری زیبــا و جایــی
طبیعــی و دلنشــین را روی گونــه هــای شــما ایجــاد مــی کنــد.

پـرایمر صورت پرفکت
Perfect Face Primer

پرایمــر صــورت پرفکــت شــون بــا بافــت ســبک خــود ،ســبب محو شــدن
چــروک هــای صــورت مــی گــردد و پوســت صــورت را بــرای آرایشــی
بهتــر آمــاده مــی ســازد .وجــود روغــن جوانــه گنــدم ،آلــوورا و روغــن
کنجــد در ایــن پرایمــر بــه حفــظ رطوبــت پوســت در طــول روز کمــک
شــایانی نمــوده کــه نتیجــه آن ،داشــتن پوســتی جــوان ،شــاداب و زیبــا
خواهــد بــود .ایــن محصــول بــرای زیرســازی آرایــش صــورت اســتفاده
مــی شــود کــه مــی تــوان آن را قبــل از کــرم پــودر و پنکیــک جهــت
داشــتن آرایشــی طبیعــی تــر و ماندگارتــر بــه کار بــرد.
بــرای داشــتن پوســتی یکدســت ،یکنواخــت و دارای حالــت طبیعــی ،بــه
تنهایــی نیــز مــی تــوان از پرایمــر صــورت پرفکشــن شــون اســتفاده نمود.

سـایه چهـارعـددی درامـاتیـک

Dramatic Quad Eye Shadow

ســایه دراماتیــک شــون ،بــا ترکیبــی از چهــار رنــگ در طیفــی زیبــا و بــا
پخــش یکدســت و یکنواخــت همــراه بــا اپلیکاتور نــرم و کارآمــد ،ظاهری
جــذاب و رویایــی بــرای چشــمان شــما خلــق مــی کنــد .ایــن محصــول
بــا برخــورداری از روغــن جوانــه گنــدم ،عــاوه بــر خاصیــت آبرســانی و
نــرم کنندگــی ،لطافــت و شــادابی را بــه پلــک هــای شــما هدیه مــی دهد.
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کـانـسیـلر مایـع اپـیـلیـنگ
Appealing Liquid Concealer

کانســیلر مایــع اپیلینــگ شــون ،بــا پوشــانندگی بــاال ،بــه محــو ســیاهی دور
چشــم و پنهــان کــردن پــف زیر چشــم کمــک نمــوده و به واســطه داشــتن
روغــن بــادام ،رطوبــت پوســت را نیــز تأمیــن میکنــد .عــاوه بــر خــواص
ضدباکتریایــی ،باعــث کاهــش چیــن و چــروک دور چشــم نیــز میگــردد.
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رژلب جامد نیمه مات ولـوت
Velvet Semi-Matt Lipstick

رژ لــب جامــد نیمــه مــات ولــوت شــون ،بــا رنــگ هــای متنــوع و جــذاب،
لــب هــای شــما را رویایــی میســازد .روغــن آواکادو موجــود در ایــن
محصــول ضمــن محافظــت از لــب هــا ،بــا خاصیــت آبرســانی فوق العــاده،
از چــروک شــدن آنهــا نیــز جلوگیــری میکنــد و حــس طــراوت و زیبایی
را بــه لبهــای شــما مــی بخشــد و در نهایــت پوششــی یکدســت ،مخملی
و نــرم ایجــاد میکنــد.

رژلب جامد آکوا چـارمینگ
Aqua Charming Lipstick

رژ لــب جامــد آکــوا چارمینــگ شــون ،بــا بافــت نــرم و ســبک و بــا
ترکیبــی از روغــن آواکادو و ویتامیــن  ،Eعــاوه بــر تغذیــه کامــل و
مرطــوب کنندگــی لــب هــا ،از تــرک خوردگــی آنهــا نیــز جلوگیــری
میکنــد .ایــن رژ لــب رطوبــت ،درخشــندگی و حــس نرمــی فــوق
العــادهای را بــرای لبهــای شــما بــه همــراه خواهــد آورد.

رژلب مایع امیزینـگ شـاین

Amazing Shine Lip Gloss
رژ لــب مایــع امیزینــگ شــاین شــون ،حــاوی روغــن هســته آلبالــو
مــی باشــد کــه عــاوه بــر رطوبــت دهــی و مانــدگاری بــاال ،پوشــش
یکدســت و یکنواختــی را نیــز بــرای لــب هــای شــما بــه ارمغان مــی آورد
و زیبایــی خیرهکننــده ای را همــراه بــا حــس تازگــی بــه شــما هدیــه
می دهد.

رژلب مایع مات مخملی
Velvet Matt Lip Gloss

رژ لــب مایــع مــات مخملــی شــون ،دارای بافــت نــرم و مخملی می باشــد
و حــاوی روغــن هســته انگــور اســت کــه بــا خاصیــت رطوبترســانی و
ضدچــروک خــود ،عــاوه بــر پوشــشدهی یکدســت و یکنواخــت،
لبهــای شــما را مرطــوب ،نــرم ،زیبــا و جــوان میســازد.

« شون» در زبان آلماني به معناي
زیبایي است .زیبایي طبیعي و ماندگار،
و برخاسته از طبیعت .بر اساس ایـن
ایده ،فرآورده هاي گیاهي « شون »
با بهره گیري از عصاره گیاهان و میوه
ها و خواص مرتبط با آنان ،به صورت
محصول مشترك ایران و آلمان ،با
همکاري شرکت کریس اند کارل
آلمان ( ارائه فرموالسیون و تامین
مواد اولیه ) و شرکت آریان کیمیا
تک ایران ،خلق و روانه بازار شده اند.
محصوالت بهداشتـــی گیـــاهي
« شون » ،با برخورداري از موثرترین
عصاره های گیاهی و میوه ها ،کامال
منطبق با خواسته دوستداران طبیعت
و طرفداران محصوالت طبیعي طراحي
و تولید شده اند و هم اکنون درانواع
گوناگوني از محصوالت مراقبت از
مو ،مراقبت از پوست صورت ،مراقبت
از پوست بدن و محافظ آفتاب ،در
دسترس مصرف کنندگان قرار دارد.

