


”شـون“ در زبـان آلمانـی بـه معنـای زيبایـی اسـت. زيبایـی طبیعـی و ”شـون“ در زبـان آلمانـی بـه معنـای زيبایـی اسـت. زيبایـی طبیعـی و 
از  اسـتفاده  بـا  ”شـون“  اسـت.  طبیعـت  دل  از  برخواسـته  کـه  از مانـدگار  اسـتفاده  بـا  ”شـون“  اسـت.  طبیعـت  دل  از  برخواسـته  کـه  مانـدگار 
و  زمیـن  دوسـتداران  سـلیقه  هـا،  میـوه  و  گیاهـان  عصـاره  و مؤثرتريـن  زمیـن  دوسـتداران  سـلیقه  هـا،  میـوه  و  گیاهـان  عصـاره  مؤثرتريـن 
محصـوالت طبیعـی را تامیـن مـی کنـد. ایـن محصـوالت در بـه روزترين محصـوالت طبیعـی را تامیـن مـی کنـد. ایـن محصـوالت در بـه روزترين 
کارخانجـات آرایشـی و بهداشـتی خاورمیانـه توسـط گـروه صنعتـی آريـان کارخانجـات آرایشـی و بهداشـتی خاورمیانـه توسـط گـروه صنعتـی آريـان 
کیمیـا تـک ایـران تولیـد و در سـطح کشـور و جهـان عرضـه مـی گـردد.کیمیـا تـک ایـران تولیـد و در سـطح کشـور و جهـان عرضـه مـی گـردد.



HAIR CAREHAIR CAREHAIR CAREHAIR CARE



جهت  نوین  های  فنـاوری  و  گیـاهی  های  عصاره  از  گیری  بهره  بـا   « شون   » شامپـوهای 
شما  موهای  سالمتی  تا  اند  آمده  شما  کمک  به  ها،  عصاره  این  اثربخشی  بردن  باال 

را تضمین کنند.

انواع شامپو:

دیده•  آسیب  موهای  مناسب  کننـــده:  ترمیم  کراتیـن،  و  جینسینــــگ  شامپو 
خشک•  موهـــــای  مناسب  کننده:  درخشـــــان  و  آبرسان  آووکادو،  شامپو 
چرب•  موهــــــای  مناسب  کننـده:  احیـــا  نعنـــا،  و  سبـز  چای  شامپــــــو 
روزانه•  استفاده   - مو  انواع  شامپو رز و رزماری ، ضد ريزش و تقویت کننـده:  مناسب 
روزانه•  استفاده   - مو  انواع  مناسب  کننــده:  تقویت  میــکس،  فروتــــی  شامپــو 

شامپـو  موی سر 

400ml حجم: 



های  توصیه  از  برگرفته  دانش  و  مدرن  فرموالسیون  تلفیق  با  شامپوها،  این  طراحی  در 
ريزش،  از  جلوگیری  موها،  تقویت  برای  درمانگر  گیاهی  های  عصاره  از  سنتی،   طب 

کنترل شوره سر و حفظ سالمت موها بهره گرفته شده است.

انواع شامپو:

شامپو تقويت كننده هفت گياه (هرباميكس):   تقويت كننده و ترميـم كننده موهای • 
شكننده ، ضعيف و در حال ريزش 

شامپو مغذی سير: تغذيه كننده موهای ضعيف و ضد شوره• 

شامپو موی سر   (با رويكرد سنتی)

300ml حجم: 



شامپو کودک پسرانه و دخترانه شون جهت پوست و موی کودکان فرموله شده است تا به موهای 
و  کرده  تمیز  موثری  طور  به  را  کودک  موهای  مالیم،  شوینده  این  نشود.  وارد  آسیبی  آنها  لطیف 
سالمتی و زيبایی را به ارمغان میآورد. بسته بندی این محصوالت  شخصیت های کارتونی جذاب دارد

 که مطابق سلیقه کودکان است .

 •SLS و ALS فاقد شوینده های سولفات مانند
فاقد پارابن• 

شامپو موی سر کودک

300ml حجم: 



نرم کننده های موی « 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:
نرم کننده موی سر فروتی میکس،  مالیم :  مناسب موهای نرمال تا خشک• 
موهای خشک•  مناسب  قوی:   بسیار  آووکادو،  سر  موی  کننده  نرم 
نرم کننده موی سر جینسینگ،کراتینه:  مناسب موهای آسیب دیده• 

نرم کننده موی سر

400ml حجم: 



ماسک های موی سر « شون» بـا خاصیت ترمیم کنندگی برای موهای خشک  و آسیب 
دیده فرموله شده اند. این ماسک های سرشار از عصاره های مغذی، رطوبت مورد نیاز 
موها را تامین کرده، به موی آسیب دیـده نـرمی و لطافت می بخشند و از آنها در برابر 

آسیب های محیطی مراقبت می نمایند.

انواع ماسک موی سر  تیوبی:

ماسک موی سر فروتی میکس: مناسب موهای نرمال• 
ماسک موی سـر آووکادو: مناسب موهای خشک و آسیب دیده• 
ماسک موی سر جینسینگ و کراتین: مناسب موهای رنگ شده و آسیب دیده• 

ماسک مو

150ml حجم: 



انواع ماسک موی کاسه ای:

ماسک موی سر فروتی میکس: مناسب موهای نرمال• 
ماسک موی سـر آووکادو: مناسب موهای خشک و آسیب دیده• 
ماسک موی سر جینسینگ و کراتین: مناسب موهای رنگ شده و • 

آسیب دیده

300ml حجم: 



کرم مو و ماسک موی آكواالیت « شون» ترمیم کننده و ضد شکنندگی قوی برای محافظت 
حس  و  دارد  سبک  بافتی  و  سريع  جذب  محصول  این  موهاست.  بلندی  و  زيبایی  از 

چسبندگی و چربیبرجای  نمی گذارد.

فاقد سولفات• 
ضد موخوره• 
حاوی آب نارگیل خالص• 
سرشار از ترکیبات کالژن و کراتین• 
برطرف کننده شکنندگی و خشکی تار موهای ضعیف• 
بدون بر جای گذاشتن اثر چربی بر روی موها• 

کرم مو و ماسک موی آكواالیت

300ml حجم: 



BADY CAREBODY CARE



شـــامپوهای بــــدن « شـــون » در شـــش مدل متنوع  با عصـــاره های 
گوناگـــون و رايــــحه هـــای دلپذيــــر، پاســـخگوی طيف گســـترده 
ای از ســـليقه هـــا بـــوده و بـــرای انواع پوســـت مناســـب هســـتند. 

انواع شامپو بدن:
شامپو بدن چای سبز و نعنا: دارای حس خنکی وطراوت پوست • 
شــامپو بــدن لیــمو و آلــوئه ورا: با خاصیت آنتی اکسیدانی • 

و مرطوب کنندگی 
شامپو بدن اسطوخدوس: با خاصیت ضدالتهابی و آرامبخش• 
شامپو بدن بادام و عسل: حفظ شادابی و تغذیه پوست • 
شامپو بدن انار: جوان کننده• 

شامپو بدن

420ml :حجم



سویا  و  شیر  پروتئین  با  شده  غنی  فرموالسیون  با  شون  کرمی  بدن  شامپوهای 
پوست   شدن  لطیف  و  نرم  موجب  ها  آلودگی  از  پوست  موثر  پاکسازی  ضمن 

شده و از خشکی آن جلوگیری می کند. 

شامپو بدن کرمی شـــیر توت فرنگی: حاوی ذرات اسکراب طبیعی گردو -  با• 
 رايحه دل انگيز توت فرنگی

شامپو بدن کرمی مغذی شیر نارگیل: با رایحه روغن نارگیل• 
شامپو بدن کرمی مغذی شیر انبه: با رایحه نشاط بخش انبه • 

شامپو بدن کرمی

300ml :حجم



استفاده  مورد  بدن  پوست  های  قسمت  تمامی  برای  شون  بدن  کننده  خوشبو 
به  محصول  این  دارند.  نیز  را  پوست  به  رسانی  آب  خاصیت  و  گیرد  می  قرار 
عنوان خوش بو کننده، برای استفاده مستقیم روی پوست بدن به کار می رود و 
ماندگاری باالیی دارد.  بادی اسپلش های شون با بوی سبکی که دارند، هیچگاه 

موجب آلرژی، حساسیت و سردرد نمی شوند.

بادی اسپلش اکلیلی آیلند دريم: دارای اکلیل، رایحه گرم و شیرين• 
بادی اسپلش پيور جوی: رایحه گرم وشیرين و لذت بخش رز• 
بادی اسپلش سانرایز کیس: رایحه معتدل، مرکباتی و گل یاس• 
بادی اسپلش فیری میست: رایحه گل همیشه بهار و کارامل• 

بادی اسپلش

300ml :حجم



انواع دئوروالن زنانه :

تِنِدر لیف:  بـــا رایحه گیـــاهان جنگل • 
هیــــِون فالور: با رایحــــه گـــــل ها و میـــوه های تـازه• 
سیلک ِپتـــال: با رایــــحه مرکبـات، وانیـــل • 
پينک پرنسس: با رایحه میوه های تابستان، چوب سدر و وانیل• 

50ml :حجم

دئوروالنهای « شون » با خاصیـت ضدتعريق ٢٤ ساعته، فاقد الکل و پارابن 
بوده و بر روی لباس سفیـدک و یا لکه ای بـه جای نمی گذارند. 

انواع دئوروالن مردانه:
بلک فارست: با رایحه چوب، لیمو و برگهای سبز• 
چوب•  و  سدر  ها،  گل  مرکبات،  بخش  آرامش  رایحه  با  بامبو:  فِرش 

دئوروالن



دئوروالنهای ضد تعريق فاقد آلومینیوم کلراید« شون» با خاصیت ضد تعريق خود 
احساس خنک شدن خاصی به فرد می دهد. با تیرگی های این نواحی مقابله کرده و 
پوست زير بغل را شفاف تر می نماید. این دئوروالن ضد تعريق با کنترل تعريق در این 

ناحیه بدون اثرات منفی بر روی کارکرد غدد، سعی در خوشبو شدن بدن می نماید. 

فاقد پارابن و آلومینیوم• 
ضدلک و سفیدک بر پوست و لباس• 
از بين بردن لکه های پوستی • 
رفع بوی نامطبوع عرق• 
رایحه گلی و شیرين• 
ماندگاری ٢٤ ساعته• 

دئوروالن فاقد آلومینیوم زنانه و مردانه

50ml :حجم



SKIN CARE



برای متـفاوت  گیاهی   های  عصاره  بـا  شون»   » صورت  و  دست  هـای  کـرم 
 شما پوستـی لطیـف و شاداب به ارمغان می آورند. 

انواع کرم دست و صورت تیوبی و کاسه ای:
 •E  و Aکرم دست و صورت بادام :غنی از اسیدهای چرب و ویتامین های
پوست•  ضدالتهـابی  خاصیت  با آووکـادو:  صورت  و  دست  کرم 
کرم دست و صورت بـابونه: آنتی اکسیدان قوی با خاصیت آبرسانی باال• 

کرم دست و صورت

75ml :حجم تیوپی
150ml :حجم کاسه ای



و پوست  بازسازی  و  کنندگی  نرم  خاصیت  با  زردآلو  ناخن   و   دست  کـرم  
ناخن ها  برای شما پوستـی لطیـف و شاداب به ارمغان می آورند. 

کرم دست و ناخن زردآلو

75ml :حجم تیوپی
150ml :حجم کاسه ای



کرم های آبرسان « شون» روند پيری پوست را به شدت کند می کند. همچنین ضمن تغذیه مناسب پوست، 
آبرسانی الزم به آن را انجام می دهد. این کرم ها ضمن جذب سريع در عمق الیه های پوست شما باعث 
آبرسانی به آن ها شده و در نتیجه باعث شادابی و نشاط پوست شما خواهد شد. بهره گیری از هیالورونیک 
اسید همراه عصاره های دريایی و انواع ویتامین ها نه تنها باعث افزایش رساندن مواد مغذی به پوست 
شما می شود، بلکه میزان آبرسانی به آن را افزایش داده و باعث لطافت و زيبایی هر چه بيشتر پوست شما

 خواهد شد.

انواع کرم آبرسان آكوامکس:

کرم آبرسان آكوامکس امگا ۳• 
کرم آبرسان آكوامکس رویال ژلی• 
کرم آبرسان آكوامکس پپتاید• 
کرم آبرسان آكوامکس کالژن• 

کرم آبرسان آكوامکس 

500ml :حجم



کرم آبـرسان « شون » حـاوی عصاره آلوئه ورا، با بهره گیری از 
جهت  تخصصی  محصولی  ويـژه،  های  ویتامین  و  ترکیـبات 
آب  رفتن  دست  از  برای  مانعی  که  است  پـوست  به  آبـرسانی 
پوست می باشد. این محصول عالوه بر آبرسانی، موجب نـرمی 
و لطافت پـوست شده و از پيـری زودرس آن ممانعت می نماید.  

کرم آبرسان آلوئه ورا

50ml :حجم

کرم اسکراب گردو « شون» بـا کمک به جداسـازی سلول های مرده 
سطح پـوست، برای شما پـوستی درخشان و شفاف به ارمغان می آورد .

(الیه بردار) کــرم اسکراب گیــاهی گردو

150ml :حجم



مرطوب و  نرم  تغذیه،  باعث  شون»   » پمپی  کننده  مرطوب  و  نرم  کرم 
 شدن پوست صورت و دست  شده و فرآیند کالژن سازی را بهبود میدهد.
 این کرم مناسب انواع پوست و استفاده روزانه فرموله شده  بسته بندی این

 کرم به صورت پمپی برای استفاده آسان طراحی شده است.

کرم مرطوب کننده آلوئه ورا ، خیار و آرگان• 
کرم مرطوب کننده توت فرنگی و آرگان • 
کرم مرطوب کننده نارگیل و آرگان• 

کرم های مرطوب کننده آرگان

300ml :حجم



حاوی عصاره آلوئه ورا و چای سبز و دارای خاصیت آنتی اکسیدان است و با 
پاکسازی مالیم و موثر برایپوست باعث رطوبت رسانی و شفافیت آن می شود . 

به  و  است  اکسیدان  آنتی  خاصیت  دارای  و  سبز  چای  و  ورا  آلـوئه  عصاره  حاوی 
و  ها  آلودگی  رفت  بين  از  باعث  و  میکند  پاک  پوست  روی  از  را  آرایش  موثر  طور 

پاکسازی منافذ پوست می شود .  

ژل شستشوی صورت

محلول میسالرواتر

150ml :حجم

300ml :حجم



فرموله  پوست  تقویت  و  بخشی  آرامش  هدف  با  موثر  ترکیبات  با  ورا  آلوئه  آبرسان  و  کننده  مرطوب  ژل 
شده است. این محصول با خاصیت رطوبت  رسانی قوی و جذب سريع به تسکین و التیام پوست های

حساس، تحريکات پوستی، سوختگی جزئی، پوسته پوسته شدن و التهاب کمک شایانی می کند. 

دارای عصاره آلوئه ورا، شیرين بيان، هیالورونیک اسید• 
تسکین تحريکات و التهابات پوستی• 
آبرسان و رطوبت رسان قوی• 
فاقد پارابن و فاقد فتاالت• 
مناسب دست و بدن• 
دارای خواص آنتی اکسیدانی • 

ژل مرطوب کننده و آبرسان آلوئه ورا

500ml :حجم



مایـــع دستشـــویی « شـــون » دارای اثـــرات آنتـــی باکتريـــال و مرطـــوب 
ابريشـــم  و  شـــیر  پروتئیـــن  بـــا  محصـــول  ایـــن  اســـت.  کنندگـــی 

غنی شده است. 

انواع مایع دستشویی کرمی : 
مرکبات •  و  سیب  رایحه  با  سانرایز:   سویيت  کرمی  دستشویی  مایع 
مایع دستشویی کرمی گرين فیری: با رایحه شکوفه هایسفید• 

         و یاسمن 
مایع دستشویی کرمی پينک فالور: با رایحه گل میخک• 
مایع دستشویی کرمی اسنوبالسم: با رایحه گلهای همیشه بهار • 

مایع دستشویی

500ml :حجم



انواع مایع دستشویی شفاف : 

سیاه •  انگور  رایحه  با  لیلی:   ویولت  شفاف  دستشویی  مایع 
سدر•  چوب  رایحه   با  واتر:  اسپرينگ  شفاف  دستشویی  مایع 
مشـــک•  رایحــه  بــــا  رز:  رزی  شفاف  دستشویی  مایع 

500ml :حجم



انواع مایع دستشویی ٢٠٠٠ میل

مایع دستشویی کرمی گرين فیری: با رایحه شکوفه هایسفید و یاسمن• 
سدر•  چوب  رایحه   با  واتر:  اسپرينگ  شفاف  دستشویی  مایع 
مایع دستشویی شفاف ویولت لیلی:  با رایحه انگور سیاه • 
مشـــک•  رایحــه  بــــا  رز:  رزی  شفاف  دستشویی  مایع 
مایع دستشویی کرمی پينک فالور: با رایحه گل میخک• 

2000ml :حجم



مایع های دستشویی فومی شون در سه عصاره مورينگا، نارگیل و عسل موجود است که به خوبی 
برای  را  نرمی  و  لطافت  همچنین  می کند.  جلوگیری  آن  خشکی  از  و  کرده  تمیز  را  دست  پوست 
پوستتان به ارمغان می آورد. روغن ماکادمیا موجود در این محصول با pH پوست بسیار هماهنگ

 است و سبب سالمت و تامین رطوبت پوست می گردد.

انواع مایع دستشویی فومی:

مایع دستشویی فوم نارگیل • 
مایع دستشویی فوم عسل • 
مایع دستشویی فوم مورينگا • 

مایع دستشویی فومی

500ml :حجم



SUN CARE



العاده  فوق  حفاظت  قدرت  با   « شون   » آفتاب   ضد  های  کرم 
اشعه  بار  زيان  اثرات  برابر  در  را  پوست  مستحکم،   سد  همانند 
پوست،   سرطان  بروز  از  و  نگهداشته  ایمن  خورشید  ماوراءبنفش 
در  کند.  می  پيشگیری  آفتاب  از  ناشی  های  لک  و  زودرس  پيری 
با  بابونه  طبی  گیاه  نوین،  عصاره  های  ضدآفتاب  این  فرمول 
ویژگی های ضدالتهابی، التیام بخش و غیرآلرژيک به کار رفته است.

مناسب پوست های چرب
کرم ضدآفتاب ٥٠SPF+  فاقد چربی،  با رنگ طبیعی• 
٥٠+  فاقد چربی،  با رنگ بژ•  SPF کرم ضدآفتاب
٥٠+  فاقد چربی، بی رنگ•  SPF کرم ضدآفتاب

کــرم های ضد آفتــاب

50ml حجم: 



مناسب پوست های نرمال تا خشک
طبیعی•  رنگ  با    +٥٠ SPF ضدآفتاب  کرم 
٥٠+  با رنگ بژ•  SPF کرم ضدآفتاب
٥٠+  بی رنگ•  SPF کرم ضدآفتاب

50ml حجم: 



٥٠ محافظ پوست  SPF کرم محافظ و ضد آفتاب دبل شیلد « شون »  با
کرم  این  است.  طبیعی  گیاهان  عصاره  با  آفتاب  مضر  اشعه های  برابر  در 
طبیعی، ضد لک و ضد چروک است و از پيری زودرس جلوگیری می کند. 
آلوئه ورا و چای سبز از گیاهان طبیعی تشکیل دهنده این محصول هستند.

مناسب پوست های نرمال تا خشک
٥٠ دبل شیلد بی رنگ•  SPF کرم ضدآفتاب
٥٠ دبل شیلد - بژ طبیعی•  SPF کرم ضدآفتاب

مناسب پوست های چرب
٥٠ دبل شیلد بی رنگ•  SPF کرم ضدآفتاب فاقد چربی
٥٠ دبل شیلد - بژ طبیعی•  SPF کرم ضدآفتاب فاقد چربی

کرم های ضد آفتاب  دبل شیلد

50ml حجم: 



MEN CARE



شامپوهای مردانه « شون »  با فرموالسیون مخصوص آقایان تولید شده است.  این شامپوها با حفظ طراوت؛ موها را تمیز، احیا و
 درخشنده می کند و در ٣ نوع جهت استفاده برای موهای چرب،خشک و دارای شوره میباشد.

شامپو موی سر مردانه اترنال هنگوور: مناسب موهای چرب، کاهش چربی اضافه موی سر، حاوی عصاره شاهدانه• 
بامبو •  عصاره  حاوی  سر،  موی  رطوبت  افزایش  خشک،  موهای  مناسب  باس:  مای  مردانه  سر  موی  شامپو 
شامپو موی سر مردانه د وان: مناسب موهای دارای شوره، کاهش تحريک، خارش و پوسته پوسته شدن موی سر، حاوی• 

 عصاره کاکتوس

شامپو موی سر مردانه

420ml :حجم



شامپو بدن مردانه  « شون »   با ترکیبات خاصی فرموله شده است تا فرطوبت، طراوت و تغذیه الزم 
برای پوست را ایجاد کند. فرمول سرشار از مواد مغذی این محصول عالوه بر کمک به تمیز و نرم

 شدن پوست بدن، در عین حال درخشندگی، نرمی و شادابی را به شما هدیه می دهد. 

شامپو بدن شون دارای ٣ نوع میباشد:

شامپو بدن مردانه اترنال هنگوور:  مناسب پوست های چرب، متعادل کننده چربی پوست• 
 بدن، حاوی عصاره شاهدانه

شامپو بدن مردانه مای باس:  مناسب پوست های خشک، رطوبت رسانی به پوست بدن،• 
حاوی عصاره بامبو 

شامپو بدن مردانه د وان:  انرژی بخش، افزایش درخشندگی، نرمی و شاداب کننده پوست بدن،• 
 حاوی عصاره کاکتوس

شامپو بدن مردانه

420ml :حجم



بادی اسپلش های مردانه  « شون »   با رایحه های به روز و ماندگار موجب آبرسانی وخوشبویی 
پوست بدن آقایان میشود. 

بادی اسپلش های شون دارای ٣ رایحه می باشد:

بادی اسپلش مردانه هنگ اوور:  رایحه گرم و شیرين• 
بادی اسپلش مردانه مای باس:  دارای رایحه چوبی• 
بادی اسپلش مردانه د وان:  رایحه معتدل و نسبتا خنک• 

بادی اسپلش مردانه

420ml :حجم



پوست  قرمزی  و  التهاب  ایجاد  مانع  فرد،  به  منحصر  فرموالسیون  با  مردانه   دئوروالن 
نمی کند.  وارد  آن ها  عرقی  غدد  و  پوست  به  آسیبی  و  میکند  تضمین  را  آن  سالمتی  و  شود  می 
در تعريق،  از  ناشی  نامطبوع  بوی  از  شما  بدن  ساعت،   ۲۴ تا  محصول  این  از  استفاده  از  بعد 

 امان خواهد بود.

فاقد پارابن • 
فاقد الکل• 
بدون ایجاد لک وسفیدک• 
ماندگاری ٢٤ ساعته• 

دئوروالن مردانه

50ml :حجم
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