




شامپو کودک شون پسرانهشامپو کودک شون دخترانه

۲۴

۲۵۰ ml

6۲6۰۴8۲۵۰1691
16۰۴91691

مناسب استفاده روزانه
بدون ایجاد حساسیت و سوزش چشم

SLS و ALSفاقد پارابن،               

مناسب استفاده روزانه
بدون ایجاد حساسیت و سوزش چشم

SLS و ALSفاقد پارابن،               

۲۴

۲۵۰ ml

6۲6۰۴8۲۵۰1۷۰۷
16۰۴91۷۰۷









1۲ 1۲

3۰۰ ml 3۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵31۵3۷ 6۲6۰۴8۲۵31۵3۷ 

ACTN_16۰۵۲1۵3۷ ACTN_16۰۵۲1۵3۷
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

بارکد:
کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

حاوی آب نارگیل غنی شده ترمیم 
کننده و ضدشکنندگی قوی موی سر

حاوی آب نارگیل، کراتین و کالژن
رفع وز مو، خشکی مو، گره مو و 

جلوگیری از مو خوره

کرم موی آکواالیت شون ماسک موي سر تيوبي
آکوا الیت شون 











دئوروالن - پینک پرنسس





حجم:                                          50

تعداد در کارتن:                         24

کد کاال:                    160302954

بارکد:          6260482532954

حجم:                                          50

تعداد در کارتن:                         24

کد کاال:                    160302961

بارکد:          6260482532961

ml ml

مام رول فاقد آلومينيوم
 کلراید مردانه

مام رول فاقد آلومينيوم
 کلراید زنانه

• فاقد پارابن بدون ایجاد لک
• محافظت24 ساعته و روشن کننده 

پوست
• رایحه مالیـم پودری و گل هـای 

سفید 

• فاقد پارابن بدون ایجاد لک
• محافظت24 ساعته و روشن کننده 

پوست
• رایحه مالیم خنک و جنگلی

Aluminium free Deo roll-on
مام رول های فاقد آلومینیوم 



Body splash
اسپری های خوشبو کننده بدن

24

220 ml

6260482532756 
160182756

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

24

220 ml

6260482532763
160182763

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

حاوی عصاره آلوورا و گل رزحاوی عصاره آلوورا و گل اسطوخودوس

خوشبو کننده بدن 
گليتردار آیلند  دریم 

خوشبو کننده بدن
 پيور جوی   



Body splash
اسپری های خوشبو کننده بدن

خوشبو کننده بدن 
فيری ميست  

24

220 ml

6۲6۰۴8۲۵3۲۷۷۰ 
16۰18۲۷۷۰

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

24

220 ml

6۲6۰۴8۲۵3۲۷۴9
16۰18۲۷۴9

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

حاوی عصاره آلوورا و گل همیشه بهارحاوی عصاره آلوورا و گل یاس

خوشبو کننده بدن
سانرایز کيس 













حجم:                                       500

تعداد در کارتن:                         12

کد کاال:                    160439014

بارکد:          6260482539014

حجم:                                        500

تعداد در کارتن:                         12

کد کاال:                    160439038

بارکد:          6260482539038

حجم:                                       500

تعداد در کارتن:                         12

کد کاال:                    160439007

بارکد:          6260482539007

حجم:                                        500

تعداد در کارتن:                         12

کد کاال:                    160439021

بارکد:          6260482539021

mlmlml ml

کرم آبرسان آکوا مکس کالژن کرم آبرسان آکوا مکس رویال ژلی کرم آبرسان آکوا مکس پپتاید  کرم آبرسان آکوا مکس امگا3 

ــا رونــد  حــاوی ژل رویــال کــه کــه ب
ــارزه نمــوده و  پیــر شــدن پوســت مب

ــد. ــه نمای ــًا تغذی پوســت را عمیق

حــاوی اســیدهای چــرب امــگا 3 
ــرم مــی  کــه پوســت را مرطــوب و ن

ــازد.  س

پوســتی  کــه  هــا  پپتایــد  حــاوی 
شــاداب و بــا قــوام بــه ارمغــان 

خواهــد آورد.

ــلول  ــه س ــه ب ــه ک ــاوی کالژن ک ح
ــا  ــد ت هــای پوســت کمــک مــی نمای
ــد. ــازی کنن ــم و بازس ــود را ترمی خ

Aqua max hydrating cream
ــيد کرم های آبر سان آکوامکس ــک اس ــاوی  هيالوروني )ح

ویتامیــن  مختلــف  حــاوی  انــواع 
هــا و عصــاره هــای دریایــی بــا 
خاصیــت ضــد پیــری پوســت و آنتی 

اکســیدانی 



SANITIZER
ضدعفونی کننده

 ژل ضدعفونی کننده
دست

12

500 ml

6260482531810 
160671810

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

 ژل ضدعفونی کننده
دست

12

50 ml

6260482523631
160673631

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:



SANITIZER
ضدعفونی کننده

 محلول ضد عفوني
 کننده دست

12

1000 ml

6260482531841 
160841841

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

 محلول ضدعفونی
کننده دست

12

300 ml

6260482550040
160670040

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:



Hydrating Cream
کرم مرطوب کننده پمپی 

12

300 ml

6260482529206 
160449206

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

160449237

12

300 ml

6260482529237 بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

کرم مرطوب کننده پمپی 
آلوئه ورا و خيار 

12

300 ml

6260482529220
160449220

بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

کرم مرطوب کننده پمپی 
نارگيل  

کرم مرطوب کننده پمپی 
توت فرنگی 





ALOE VERA GEL
ژل آبـرسان آلوئـه ورا

بادی اسپلش مردانه مای باس

1۲

۵۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵3۴۰88 

ACTN_16۰۴3۴۰88
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

ژل آبرسان آلوئه ورا

حـاوی عصـاره آلـوئـه ورا 
و شیـرین بیان







کرم محافظ آفتاب دابل شيلد 
چاي سبز فاقد چربي بي رنگ

کرم محافظ آفتاب دابل شيلد 
چاي سبز فاقد چربي رنگي

کرم محافظ آفتاب دابل شيلد
چاي سبز رنگي

حجم:                                          50

تعداد در کارتن:                         72

کد کاال:                    160231919

بارکد:          6260482531919

ml50                                          :حجم

تعداد در کارتن:                         72

کد کاال:                    160231926

بارکد:          6260482531926

ml50                                          :حجم

تعداد در کارتن:                         72

کد کاال:                    160231933

بارکد:          6260482531933

ml50                                          :حجم

تعداد در کارتن:                         72

کد کاال:                    160231940

بارکد:          6260482531940

ml

کرم محافظ آفتاب دابل شيلد
چاي سبز بي رنگ

حاوی:
• عصاره چای سبز
• عصاره آلوئه ورا

حاوی:
• عصاره چای سبز
• عصاره آلوئه ورا

حاوی:
• عصاره چای سبز
• عصاره آلوئه ورا

حاوی:
• عصاره چای سبز
• عصاره آلوئه ورا

natural tinted - oil free invisible - oil free natural tinted invisible





6۲6۰۴8۲۵318۵86۲6۰۴8۲۵۲۵۵6۷6۲6۰۴8۲۵۲۵۵۷۴
16۰۵۵۰۰۰116۰۵۵۰۰۰316۰۵۵۰۰۰۲



6۲6۰۴8۲۵۲۵۵98
16۰۵۵۰۰۰۵

6۲6۰۴8۲۵۲۵۵81
16۰۵۵۰۰۰۴









1۲1۲1۲

۵۰۰ ml۵۰۰ ml۵۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵۰۲3۵3 6۲6۰۴8۲۵۰۲38۴ 6۲6۰۴8۲۵۰۲3۷۷ 

16۰۵۵۲3۵316۰۵۵۲38۴16۰۵۵۲3۷۷

بدون ایجاد حس چسبندگی 
بهبود آنتی اکسیدانی پوست 

بدون ایجاد حس چسبندگی 
رطوبت رسان و مغذی پوست دست 

بدون ایجاد حس چسبندگی 
کاهش التهاب پوستی 

 مایع دستشویی فومی مورینگا ومایع دستشویی فومی نارگيل
ماکادميا

مایع دستشویی فومی عسل

بارکد:بارکد:بارکد:
کد کاال:کد کاال:کد کاال:

تعداد در کارتن:تعداد در کارتن:تعداد در کارتن:

حجم:حجم:حجم:







بادی اسپلش مردانه هنگوور

آبرسان و مرطوب کننده پوست
بدون ایجاد لک بروی لباس

BODY SPLASH FOR MEN 
 بادی اسپلش مردانه

۲۴

۲۲۰ ml

6۲6۰۴8۲۵33111 

ACTN_16۰183111
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

بادی اسپلش مردانه د وان

۲۴

۲۲۰ ml

6۲6۰۴8۲۵3313۵

ACTN_16۰18313۵

آبرسان و مرطوب کننده پوست
بدون ایجاد لک بروی لباس

بارکد:
کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

بادی اسپلش مردانه مای باس

آبرسان و مرطوب کننده پوست
بدون ایجاد لک بروی لباس

۲۴

۲۲۰ ml

6۲6۰۴8۲۵331۲8 

ACTN_16۰1831۲8
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:



بادی اسپلش مردانه هنگوور

حاوی روغن شاهدانه
مناسب جهت موهای چرب

SHAMPOO FOR MEN 
شامپوهای موی سر مردانه شون

1۲

۴۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵3۵986 

ACTN_16۰۴9۵986
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

 شامپو موی سر مردانه اترنال
هنگ اوور

بادی اسپلش مردانه د وان

1۲

۴۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵3۵993

ACTN_16۰۴9۵993

حاوی عصاره کاکتوس
مناسب جهت موهای دارای شوره 

)مصرف روزانه(

بارکد:
کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

شامپو موی سر مردانه د وان بادی اسپلش مردانه مای باس

1۲

۴۰۰ ml

6۲6۰۴8۲۵36۰۵1 

ACTN_16۰۴96۰۵1
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

شامپو موی سر مردانه مای باس

حاوی عصاره بامبو
مناسب جهت موهای خشک 

)مصرف روزانه(



بادی اسپلش مردانه مای باس بادی اسپلش مردانه هنگوور

حاوی روغن شاهدانه
مناسب برای پوست های چرب

SHOWER GEL FOR MEN 
شامپوهای بـدن مردانه شون

1۲1۲

۴۲۰ ml۴۲۰ ml

6۲6۰۴8۲۵36۰68 6۲6۰۴8۲۵36۰۷۵

ACTN_16۰۲96۰68ACTN_16۰۲96۰۷۵
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

بارکد:
کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

شامپو بدن مردانه د وان  شامپـو بـدن مردانه اتـرنال
هنگ اوور

حاوی عصاره کاکتوس
انرژی بخش مناسب مصرف روزانه

بادی اسپلش مردانه مای باس

1۲

۴۲۰ ml

6۲6۰۴8۲۵36۰8۲ 

ACTN_16۰۲96۰8۲
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

شامپو بدن مردانه مای باس

حاوی عصاره بامبو
مناسب برای پوست های خشک



بادی اسپلش مردانه مای باس بادی اسپلش مردانه هنگوور

DEO-ROLL-ON FOR MEN 
مام رول دئودورانت مردانه

۲۴۲۴

۵۰ ml۵۰ ml

6۲6۰۴8۲۵3611۲6۲6۰۴8۲۵361۰۵

ACTN_16۰3۰611۲ACTN_16۰3۰61۰۵
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

بارکد:
کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

دئودورانت مردانه د وان  دئودورانت مردانه
اتـرنال هنگ اوور

حاوی روغن شاهدانه
فاقد پارابن و الکل

بدون ایجاد لک و سفیدک

حاوی عصاره بامبو
فاقد پارابن و الکل

بدون ایجاد لک و سفیدک

حاوی عصاره کاکتوس
فاقد پارابن و الکل

بدون ایجاد لک و سفیدک

بادی اسپلش مردانه مای باس

۲۴

۵۰ ml

6۲6۰۴8۲۵36۰99 

ACTN_16۰3۰6۰99
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

دئودورانت مردانه مای باس

















۴8۴8

1۲1۲

1۰3۰ ۲۰۴۰

3.3 ml3.3 ml

کد کاال: 16۰۷۵1۰ 16۰۷61۰
تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

کد کاال:
تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

غنی شده با روغن کاالندوال مملو از 
خواص ضد التهابی و ضد میکروبی، 
ایجاد سایه روشن و بعد سازی و 
ایجاد حجم های متضاد در صورت

غنی شده با روغن کاالندوال مملو از 
خواص ضد التهابی و ضد میکروبی 
مناسب برای پوست های حساس، 

چرب و مستعد آکنه

هایالیتر مدادي مولتي استيککانتور مدادي مولتي استيک



۴8

6

۲۰ ml

16۰۰۲3۰98 کد کاال:
تعداد در کارتن:

تعداد در بسته:

حجم:

بافت سبک و ابریشمی بدون ایجاد 
عارضه پوسته پوسته شدن مژه ها ،
سه برابر نشان دادن حجم مژه ها

ریمل حجـم دهنـده
و بلند کننده نچرال بـيوتي 



حاوی عصاره رزماری، عصاره گیاه 
دم اسب، کافئین و بیوتین

محرک رشد ابرو، ضخیم کننده 
تارهای ابرو

ژل تقویتي ابرو

۴8

۵ ml

6۲6۰۴8۲۵3۴88۰

ACTN_16۰۴1۴88۰
بارکد:

کد کاال:

تعداد در کارتن:

حجم:

EYEBROW GROWTH GEL
ژل تقویتی ابرو


