Body care

Hair care

Foot care

Skin care

Hand care

Sun care

برند نئـودرم در سال  ،2014با هدف ارائه محـصوالت تخصصی مراقبت از پوست و مو خلق شده و
شعار آن حس اطمينان در يک قطره است به معنای اينکه هريك از اين فرآورده های تخصصی
مراقبت از پوست و مو ،قطره ای از دريای محصوالت امن و با کيفيت نئودرم را به مصرف کنندگان
ارائه می نمايد .برند نئودرم با رويکرد استفاده از جديدترين فرموالسيون های تخصصی و تامين
بهترين مواد اوليه از معتـبرترين شركت های بين المللی و همـچنين طراحی و بستـه بندی زيبا ،به
بازارهای مصرف ارائه گرديده است.
برندتخصـصی نئـودرم ،دارای گواهيـنامه های معتبر از مراجـع ذی صـالح بوده و در مدرن ترين
مجتمع توليدی و تحقيقاتی محصوالت آرايشی و بهداشتی خاورميانه توليد شده است.
باور راسخ ما اين است که همه افراد ،از حق استفاده از محصوالت ايمن و با کيفيت برخوردارند و
همواره تالش كرده ايم تا اين حس اطمينان را با بكارگيری بهترين ها در تک تک محصوالتمان به
مصرف کنندگان عزيز منتقل نماييم.
ما تا تجلی پيام حس اطمينان در يک قطره هميشه همراهتان خواهيم بود.

SUN CARE

كرمضدآفتابفاقدچربی
هايلیپروتكتيو

افراد دارای پوست چرب ،غالبا از براقيت و باز بودن منافذ پوست خود شكايت دارند .ضدآفتاب های فاقد
چربی هايلی پروتكتيو نئودرم  ،نه تنها با فيلترهای قوی ضد اشعـه ماوراء بنـفش ( UVAو  )UVBبهترين
محافـظپوستدر برابر آسيبهایناشیاز اشعهخورشيدهستـند،بلكهبابرخورداریاز تركيباتیاختـصاصی،
ميزان ترشح سبـوم (چربی طبيعی پوست) را تنظـيم نموده و لذا براقيـت پوست های چرب ،و تجمع چربی در
سطح منافذ پوست و شانس شكل گيری كومدون (جوش های سرسياه و سرسفيد) را كاهش می دهند.

ويژگیهایمحصول:

قدرت محافظت باال با SPF 50+
جلوگيری از پيری زودرس ،لك های تيره و سرطان
هایپوستی
خاصيتضدالتهابی (آلفابيزابولول)
تنظيمترشحچربیاضافیپوست
مناسب برای پوست های چرب و مختلط
دارای دو نوع (بدون رنگ ،رنگ بژ)

روشمصـرف:

هـر روز صبـح ،دو و نيـم بنـد انگـشت از ضدآفتاب،
به قطر دهانه خروجی تيوب كرم را روی پوست تميز
صورت و گردن ،بطور يكنواخت پخش كنيد .اين كار را
هر سه ساعت يكبار تكرار كنيد .ضدآفتـاب را به ساير
نواحی پوست كه در معرض تابش اشعه خورشيد
هستند (مثل گوش ها ،پشت دست ها )... ،نيز بماليد.

كرمضدآفتابفاقدچربی
هايلیپروتكتيو

ضدآفتاب های هايـلی پروتكتيو نئـودرم با برخورداری از تركيبات مؤثر و فيلترهای قوی ضد اشعه های
ماوراء بنفش ( UVAو  ،)UVBبهترين محافظ پوست در برابر آسيب های ناشی از اشعه آفتاب هستند.
همچنين آلفابيزابولول موجود در ضدآفتاب های نئودرم ،از التهاب پوست ناشی از تابش خورشيد هم
پيشگيری می كند.

ويژگیهایمحصول:

قدرت محافظت باال با SPF 50+
جلوگيری از پيری زودرس ،لك های تيره و
سرطان های پوستی
خاصيت ضدالتهابی (آلفا بيزابولول )
مناسب برای پوست های معمولی و خشك
دارای سه نوع (بدون رنگ ،رنگ طبيعی
پوست ،رنگ بژ)

روشمصـرف:

هـر روز صبـح ،دو و نيـم بنـدانگـشت از ضدآفتاب،
به قطر دهانه خروجی تيوب كرم را روی پوست تميز
صورت و گردن ،بطور يكنواخت پخش كنيد .اين كار را
هر سه ساعت يكبار تكرار كنيد .ضدآفتـاب را به ساير
نواحی پوست كه در معرض تابش اشعه خورشيد
هستند (مثل گوش ها ،پشت دست ها )... ،نيز بماليد.

SUN CARE

SKIN &HAND
CARE

کرمناخن
رینوال اینتنس

کـرم ناخـن رینـوال اینتنس نئودرم جهـت حـفـظ سالمـتی ،استـحکام و
انعـطاف پـذیری ناخن های آسیب دیده می باشد.
ویتامیـن های موجود در این محـصول موجب نرمی و شادابی پوست
اطراف ناخن ها (کوتیکول) شده و از پوسته پوسته شدن آنها جلوگیری
می کنند .وجود کراتین هیدرولیز شده در محصول ضمن ایـجاد یک
الیه رطـوبت رسان بر روی ناخـن ها ،مـوجب بهبـود در استـحکام و
انعـطاف پذیری آنها می شود .روغن جوجوبا موجود در کرم با ایجاد
یک الیه محافظ بر روی ناخن ها ،ازخشـک شدن آنها جلـوگیری می کند.
الکتیـک اسید ،با الیه برداری سطحی از ناخـن ها ،ظاهری شفاف و یک
دست را در آنها ایجادمی نماید.
ویتامین های  Aو  Eعالوه بر ایجاد نرمی و لطـافت ناخن ها و پـوست
اطراف آن ها ،به دلیل خاصـیت آنتی اکـسیدانی از اثرات مخرب رادیکال
های آزاد بر روی نواحی مذکور جلوگیری می کنند.

روشمصـرف:

مقدار مناسب از کرم را بر روی ناخن و پوست اطراف قرار
داده و تا جذب کامل مـاسـاژ دهید .از آنجا که رونـد رشـد
و جایگزینـی ناخـن بسیار کند تر از پـوست است ،جهت
حـصول نتیـجه الزم ،مصرف کرم را به مدت  4تا  6هفته
هر شب ادامه دهیـد .از ایـن محـصول می تـوان بر روی
ناخن های دست و پا استفاده کرد.

ويژگیهایمحصول:

آب رسـانی و پیـشگـیری از خـشکی ناخن ها
کاهـششکنـندگیناخـنهاوایـجادظاهریصافوبراق
جلوگیری از ترک خوردن و پوسته شدن کوتیکول ها

توجه:
کــرم آبرسان
اپتیمـالهیدروسـنس

ُ
هیدروسنس نئـودرم حـاوی مـؤثرترين ماده جاذب رطوبت
كرم مرطـوب كننده اپـتیمال
ِ
يعنی هيالورونيك اسيد است كه توانايی جذب و نگهداری آب تا  1000برابـر وزن خـود را دارد.
بنـابراين ،ميـزان ذخيره رطوبت پوست را بسيار باال برده و به افزايـش حالت كشسانی پوست
كمك می كند .ويتامين  B5موجود در اين كرم نيز ،تأثير زيـادی در تأمين رطوبت مورد نياز
پوست دارد .كرم مرطـوب كننده نئـودرم ،بـا داشـتن ويـتــامين Eبه عـنوان يـك آنتی اكسيدان
قوی با نشانه های پيری پوست مثل چين و چروك ،مقابله می كند.

ويژگیهایمحصول:

مرطوب كنندگی قوی و پايدار
احيـای پوست و كنـد كردن رونـد پيری
افزايـش شفـافيـت و كاهش چيـن و
چروك های پوست
منـاسب پوست های معمولی تـا خشك

این محصول فـقط برای مصارف خارجی می باشد.
استفاده از این محصول فقط بر روی ناخن و پوست
اطراف آن توصیه می شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

روشمصـرف:

روزی  2تـا  3بـار بـر روی پـوسـت تـميز صورت
و گردن استفاده شود.

HAND CARE

SKIN CARE

کرم دست و ناخن
رينوتريو هانیشی

کرم دست و ناخن
رينوتريواوليودكس

كـرم دست و نـاخن رينـوتريو اوليودكس نئـودرم با بهره گيری از عصاره زيتـون،
آالنتوئين ،گليسرين ،ويتامين  ،Eويتـامين  B5و كلسترول النسترول استر،
محصولی بی نظير برای تامين نرمی و لطافت ،ترميم خـشكی و آسيـب ديدگی
پوسـت دست و ناخن است.

ويژگیهایمحصول:

ترميم كننده آسيـب های ناخن و
پوست اطراف آن
كمك به بازسازی پوست دست
تأمين نرمی و رطوبت پوست
مقابله با پيری زودرس پوست

روش مصـرف:

می توانيد روزی چندين بار بر حسب
نياز ،كرم را روی پوست تميز دست ها
و ناخن ها بماليد و به خوبی ماساژ
دهيد.

كرم دست رينوتريو هانی شـی نئودرم ،با برخـورداری از نرم کننده های طبيـعی
مثل شی باتر و عسل ،همراه با ويتامين ،Eمانند يك دستكش نامرئی عمل كرده و
نرمی ،لطافت و طراوت پـوست را حتی برای دست های زبـر بدون احساس سنگيـنی
و چربی آزار دهنده به ارمغان می آورد.

ويژگیهایمحصول:

خاصيت نرم كنندگی و لطافت پوست
اثـرات ضدالتـهابی ،ترميـم كنندگی و
تغذيهپوست
رطوبـت رسانـی عالی ،رفع خشكی و
زبری پوست

روشمصـرف:

در طول روز می توان به دفعات از اين
كرم استفاده كرد.

HAND CARE

SKIN CARE

كــرمجوانکننده
ویتامـینسیپالس

كرم ويتامين  Cپالس نئـودرم ،محصولی است با عملكرد دوگانه كه خاصيت روشن
كنندگی و جوان سازی پوست را بطور همـزمان دارا اسـت .ويتـاميـن  Cيـك آنتـی
اكسيـدان قـوی است كه ضمـن خنثی سازی راديكال های آزاد ،می تواند با مهار
آنزيم تيروزيناز ،مانع توليد بيش از حد رنگدانه شده و در نتيجه موجب روشـن تر
شـدن تـدريـجی پـوست شـود .افزايش قوام پوست از طريق تحريك بازسازی كالژن،
از ديگر اثرات سودمند ويتامين  Cدر ايـن محصول است .از سوی ديگر ،وجود آلفا
هيدروكسی اسيد ها ( )AHAدر تركيبات اين فرآورده ،عالوه بر اليـه برداری سلول
های مرده از سطح پوست ،بـاعث بـازسازی كالژن و االستـين در اليه زيـرين پوست
نیز می شود .همچنين AHA ،ميـزان رطوبت پوست را افزايش داده و همراه با
سه ويتامين ارزشمند  A ،Cو  ،Eموجب می گردد كه ايـن محصول نقـش خود را به
عنوان روشن كننده و كاهش دهنده لك ها و سايـر عالئـم پيری پوست ،به خوبی
ايفانمايد.

ویژگیهایمحصول:
ُکرم ضد چروک
اپتیمال ِایج ِاستاپ

ساخـتار اصـلی پـوسـت از رشـته هـای االسـتین و کالژن تشـکیل شده است که وظیفه حفظ رطوبت ،حالت کشـسانی و فرم دهی
پـوست را دارند .عـوامل داخـلی بـدن تحـت تاثیر وراثت و افزایش سن هستند .این عوامل باعث کند شدن متابولیسم سلولی می
شوند و در نتیجه سرعت دوباره سازی  2عنصر اصلی تشکیـل دهنده پـوست را کـاهش می دهند .عـالوه بر آن ،عـوامل محیطی نیز
تاثیر چشمگیری در سرعت بخشیدن به روند طبیعی پیری پوست بدن انسان دارند که از جمله این عوامل می توان به نور خورشید،
سیگار و آلودگی هوا اشاره کرد.
ُ
کـرم اپتـیمـال ِایـج ِاسـتاپ نئـودرم با فرمولی منحصر به فرد ،بر روی عملکرد سلول های پیر اثر کرده و آنها را وادار به احیا و بازسازی
مولکول ها و مواد ضروری پوست می کند .این کرم به واسطه افزایش عمـلکرد سلـولی ،تاثیرات ماندگارتری نسبت به درمان های
سریع و موضعی دارد .این تاثـیرات به وضـوح و در طـول زمان بر روی پوست قابل رویت خواهد بود.
از مـواد مـوثر مـوجـود در ایـن کـرم رسـوراتروکـس می باشـد که از درخـت انگور بدسـت می آیـد و دارای خاصـیت آنتی اکسیـدانی
بسیـار قـوی است .اسید هیالورونیک از دیگر مواد موثر است که نقش مهمی در بازسازی و حفـظ رطوبت پوست ایفا می کند.
سین کول ( )SYN-COLLاز دیگر عناصر این محصول است که به واسطه کوچک بودنش می تواند به الیه های زیرین پوست نفوذ
کرده و با ایجاد حس تازگی و رطوبت باعث کاهـش چین و چروک های پوست شود.

ویژگیهایمحصول:
جذب سریع
تامین رطوبت پوست
افزایش نرمی پوست

روشنكنندهپوست
كاهش لك های ناشی از آفتاب
جلوگيری از بروز پيری زودرس پوست
كمكبهبازسازیعنـاصر اصلیپوستمانندكالژنواالستين
اثر آنتی اكسيـدانی و ضد راديـكال های آزاد

توجه:

با توجه به وجود  AHAدر اين كرم ،بهتر است ابتدا به مدت
دو الی سه شب روی پوست ساعد تست شود.
نزديك چشم و روی لب ماليده نشود.
از مصرف بر روی زخم باز يا پوست آسيب ديده اجتناب شود.
در دوره مصرف ايـن كرم ،استـفاده از ضدآفتاب هايلی
پروتكتيونئودرم،توصيهمیشود.

روشمصـرف :آخر شـب،مقـدار منـاسب از كـرمرارویپوست
تميز و خشك قرار داده و با حركات دورانی سرانگشتان ،به
آرامی ماساژ دهيد تا كامال جذب شود.

توجه:

قبل از استفاده بر روی پوست صورت ،تست
حساسیت بر روی بازو انجام شود.

روشمصـرف:
ابتدا پوست خود را تمیز و خشک کرده ،مقدار مناسب از محصول را بر روی محل مورد نظر مالیده و با
حرکات دورانی مالش دهید تا کامال جذب شود .از این محصول می توان دوبار در روز استفاده کرد.
HAND CARE

SKIN CARE

کرم دور چشم
مولتی افیکیسی

کرم دور چشم مولتی افيكيسی نئودرم حاوی ترکیبات منـحصر
به فردی چون سینـکل ( )SYN-COLLو کمـپلکـس ام-دی-آی
( )MDIجهت بازسازی پوست دور چشم می باشد كه دارای اثر
ترميمی در اليه های عمـقی پوست بوده و همـچنين محركی
مـناسب بـرای سـاخت كـالژن و االسـتين محسوب می شـود كه در
نـهايت منجر به استحكام ،قوام بيشتر و پيشگيری از عالئم پـيری
زودرس پـوست دورچـشم می گردد.

ویژگی های محصول:

ضد چيـن و چـروك و استحـكام بخش پوست دور چشم
ترميم خطوط ريز اطراف چشم
بهبـود گـردش خـون مـويرگی با اثر ضد تيرگی و ضدپف زير چشم
نرم و مرطوب كننده پوست اطراف چشم

کــرمضدقرمزی
سوتیـنگ ِسنـسی ِرد

کرم ضد قرمزی سوتینگ ِسنسی رِد نئودرم یک محـصول با ویژگی
هـای چنـدگانه بـوده که بـا انجـام چـندین مـکانیـسم همـزمان و با
اثربخـشی سریع ،کمک به بازسازی و رفع التهاب پوست می کند.
این کرم حاوی ترکیبات ضدالتهاب و آرام بخش است و در ترمیم و
بازسازی پوست به واسطه وجود تری گلیسریدهای اسیـداولئیـک،
بسـیار مـوثر می باشـد .عصاره گیاه کاالندوال (گل همیشه بهار)
یکی از مواد اصلی استفاده شده در این محصول است که شهرت
بسـیار زیادی در کاهش التهاب و تــرمیـم زخـم هـای سـطـحی
دارد .همچنـین این گیاه یک آنتـی اکسیـدان قوی بوده و می
تواند از ایجاد اثرات مضر رادیکال های آزاد در پوست جلوگیری
کند .نوترازون ( )NEUTRAZENترکیب دیگر این محصول ،یک
ضدالتهاب اختصاصی بوده که عوارض ناشی از تحریکات شیمیایی
و مکانیکی ایجاد شده در پوست را بهبود می بخشد .این مـاده
موثر ،واکـنش های التهابی وابسته به سیتوکین ها را کاهش داده
و از ایجـاد تورم و التـهاب پوستی جلوگیری می کند.
همـچنیـن گلیـسیرین موجـود در کـرم رطوبـت پوسـت را افزایـش
داده و از ایجـاد تـرک و پوسـته در محل التهاب جلوگیری می نماید.

ویژگیهایمحصول:

کاهش حساسیت پوستی ایجاد شده در طـی تمـاس با فلـزات ،مواد
آرایـشی و بهداشتی ،شوینده ها و غیره
کاهش التهاب پوست به دنبال درمان های لیزری و یا آفتاب سوختگی
بهبود خارش و التهاب ناشی از گزیدگی حشرات
بهبود ادرار سوختگی در کودکان
کاهـش قـرمزی ها و عالئـم ناشی از اگزما و پسوریازیس
بهبود قـرمـزی و نـاراحتـی پـس از اپیالسیون و موارد مشابه
فاقدمادهنگهدارندهپارابن
فاقداسانس

بالم لب
ریپیر
سوتینگ
ِ

بالم لب سوتيـنگ ريپير نئودرم محصولی بـدون رنـگ و مواد نگهدارنده است
كهبامجموعهایاز موادمؤثـرهارزشمنـدیمثـلشیبـاتر،مومزنبورعسل،آلوئه
ورا ،ويتامين  ،Eاسید کلسترول النستر استر ،موجب ترميم لب های خشك،
آسيـب ديـده و بـازگشت نـرمی ،لطافت و سالمت آنها می شود.

توجه:

از مـصـرف فـرآورده بـر روی زخــم بـاز،
اجتنابكنيد.

روشمصـرف:

مقدار کافی از کرم را روی پوست خشک و تمیز قرار داده و به آرامی
مالش دهید .جهت دستیابی به نتیجه بهتر کرم را دوبار در روز
استفاده نمایید.

ویژگیهایمحصول:
روش مصـرف:

روزی دوبار ،صبح و شب ،مقداری خيلی كم از كرم را روی پوست
تميز و خشك زير چشم قرار دهيد و با ضربات متوالی و بسيار
آهسته سر انگشت ،از داخل به خارج به آرامی و با ماليمت پخش
كنيد تا كامال جذب شود.

روشمصـرف:

بسته به نياز ،روزی دو بار يا بيشتر،
مقدار مناسـب از بالم را بر رویی لب ها
بمـاليدوخوب پخشكنيد.

بهبود خشكی و زبری لب
تامين نرمی و رطوبت پايدار لب
جلوگيری از پوسته پوسته شدن لب
ترميم خشكی و آسيب لـب براثر مصرف
داروهـایقـویضدآكـنه(مثلآكوتان)
SKIN CARE

SKIN CARE

کــرمالیهبـردار
رينيــوال 13%

كـرم آ.اچ.آ رينيـوال نئـودرم ،يك اليه بردار طبيعی با اثربخشی فوق العاده است .اين محصول با تركيـبی بی نظير از آلفا
هيدروكسی اسيدهای موثر الكتيك اسيد و گليكوليك اسيد (اسيدهای طبيعی ميوه و شير) ،مواد ضدالتهابی و ويتامين
های سودمند ،به آرامی سلول های مرده اليه سطـحی پوسـت را الیه برداری كرده و همزمان با افزايش رطوبت پوست ،ظاهری
درخشان ،لطيف و جوان تر را به آن هديه می كند.

ویژگی های محصول:

اليه برداری و پاك سازی سلول های مرده اليه خارجی و رفع زبری پوست
جلوگيری از پيدايش چين و چروك ،با تحريك ساخت كالژن در اليه های زيرين پوست
نـرمـی و لـطافـت پـوسـت ،همـراه با رطوبت رسانی مناسب و ايجاد شفافيت و درخشندگی
كمك به درمان آكنه ،جوش های سرسياه ،زبری و تيرگی برجای مانده از جوش

توجه:

با تـوجه به اثـر اليه برداری اين كـرم ،احتمال بروز كمی قرمزی و
سوزش وجود دارد كه امری طبيعی است .ولی اگر اين عـالئـم،
همـراه با خارش شـدت يافـت ،مصـرف كرم را قـطع كرده و با
پـزشك مشورت كنيد.
از مصرف كرم اليه بردار بر روی زخم باز يا پوست های آسيب
ديده خودداری كنيد.
پوست در دوره اليه برداری نازك تر شده و حساسيت آن در
برابر اشعه خورشيد افزايش می يابد .لذا مصرف مستمر يك
ضدآفتـاب قوی ،مثل ضـدآفتاب هايلی پروتكتيو نئودرم ،در
طول روز ضرورت دارد.
جهت تعيين دوره درمان الزم برای هر فرد و نيز ارزيابی نحوه
پاسخ به درمان ،بهتر است اين محصول تحت نظر پزشك مورد
استفاده قرار گيرد.
مـراقب باشـيد كرم با پوسـت اطـراف چشم و روی لب تماس
پيدا نكند.
دور از دسترس كودكان نگهداری شود.از دسترسشود.

روشمصـرف:

پنج نوبت ،دو شب در ميان ،به مقدار كم ،روی نواحی كمتر حساس صورت (دور از چشم و لب و پره های بينی) استفاده نمایید.
سپـس تا پنج نوبت يك شب درميان ،به مقـدار كم ،روی نـواحی كمـتر حـساس صورت (دور از چشم و لب و پره های بينی)
استفاده نمایید.
سپـس ،هر شـب استـفاده شود .مـقدار مصرف رفته رفته افزايش يابد ولی در نهايت بيش از اندازه يك نخود برای كل
صورت مصرف نشود.
دوره درمـانی كـرم اليـه بـردار ،معـموال طوالنی است و بسته به نياز فرد ،توسط پزشك تعيين می شود.

کـرم پـا
رينوتريو

كرم پا رينوتريو نئودرم ،دارای عصاره های خالـص گيـاهی حنا و نعـنا بوده و مـوجب بازسازی ،التيام و تقـويت پوسـت پا شده
و حس آرامش ،نرمی و لطافت را به پوست پای شما باز می گرداند .شی باتر و گليسرين مـوجـود در ايـن فـرآورده نيـز قـدرت
مرطوب كنندگی ،نرم كنندگی و اثر ترميمی آن را بر روی نواحی زبر پوست افزايش داده است.

ویژگی های محصول:

بازسازی ،التيام و تقويت پوست پا
نرم كننده و مرطوب كننده قوی پوست پا
ترميم كـننده زبری و ترك های كف پا
قابل مصرف برای سايـر نواحی زبر و خشك
پوست ،مثل آرنج ،زانو و قوزك پا

توجه:

از استفاده اين محصول بر روی زخم باز و پوست
آسيبديدهاجتنابكنيد.

روش مصـرف:

صبح و شب ،پس از شستشو و خشك كردن پـاها،
مقدار كافی از كرم را روی پـا و انگشتان ماساژ دهيد
و برای اثربخشی بهتر ،يك جوراب نخی بپوشید.
FOOT CARE

HAIR CARE

شامپوتقویتى
ُ
نوتریسل روغن آرگان
این شامپو حاوی ترکیبات موثری همچون روغن آرگان ،سرامید و
پروبیوتیکمیباشد.

شامپو ضد ریزش
ُ
نوتریسلکافئین

حفظ زيبايی و طراوت موها ،نقش مهمی در جذابيت ظاهری چهره افراد
دارد .از اين رو ،بايدكامال مراقب سالمت و بهداشت مو ها بود.كافئين موجود
ُ
نوتـريسل كافـئين نئـودرم ،موجب بهبود جريان
در تركيب شامپو ضدريزش
خون و اكسيژن رسانی بهتر به پياز مو مي شود .در نتيجه فوليكول مو تقويت
شده و افزايش طول عمر و بهبود سيكل رشد مو را به دنبال خواهد داشت.
نقـش ارزشمند ديگر كـافئين ،جلوگيری از اثرات مضر دی هيدرو تستسترون و
جلوگيری از ريزش موهاست.

ویژگی های محصول:

جلوگيری از ريزش و محرك رشد مو
افزايش ضخامت و استحكام مو
نرمی و لطافت مو
مناسب برای انواع مو

روغن آرگان این روغن حاوی مقادیر زیادی اسید چرب ،ویتامین آ ،سی،
ای ،امگا  ۶و  ،۹آنتی اکسیدان و لینولئیک اسید می باشد.
سرامید نقش مهمى در حفظ رطوبت و پروتئین موها ایفا کرده و
ساقه مو را در برابر آسیب و موخوره محافظت مى نماید.
پروبیوتیک ها همانند واکسن ،سیستم ایمنى سلولى را فعال کرده و
ضمن تولید مواد ضد التهابى ،با حفظ اسیدیته پوست ومو به بهبود
وضعیت انها کمک شایانى مى نمایند.

روش مصـرف:

به مقدار کافی موها را به شامپو آغشته
کرده و ماساژ دهید ،سپس آبکشی
نمایید .می توانید از این شامپو به صورت
روزانهاستفادهنمایید.

ُ
نوتریسل نئودرم
شامپو تقویتى روغن آرگان

با هدف تقویت و جلوگیرى از آسیب دیدگى ساقه موهاى شما
فرموله شده است .این شامپو با ترکیبات موثرى چون روغن آرگان،
سرامید و پروبیوتیک عالوه بر اینکه موهاى شما را کامال تمیز مى کند،
درخشندگى و زیبایى را براى موهاى شما به ارمغان مى آورد.

ویژگیهایمحصول:
شامپوضدشوره
ُ
نوتریسلآنتیدندراف

ُ
نوتريسل آنتی دندروف نئــودرم ،بـا بـرخـورداری
شـامپو ضدشوره
از تـركيـب ضدقارچ اختصاصی كليمبـازول ،به همراه ايكتيول،
محصولی مؤثـر در پيـشگيری و درمان شوره سر می باشد .فرمول
اين شامپو به گونه ای طـراحی شده كه در صورت نيـاز ،قـابـليت
مـصرف روزانـه را نيـز داشته باشد.

ویژگیهایمحصول:

برطرف كننده شوره و پوسته سر
رفع خارش و التهاب پوست سر

روشمصـرف:

به مقدار کافی از شامپـو بـر روی موهای خیس ریخته و ماساژ دهید.
اجازه دهیدکف شامپـو به مدت سه دقیقه بر روی پوست بماند و
سپس آبکشی نمایید .بـهتر است جهت حصول نتیجه الزم از شامپو
حداقل دو بار در هفته و به مدت شش هفته متوالی استفاده کرده
و یا طبق دستور پزشک خود عمل کنید.

تقویتکنندهمو
جلوگیرى از آسیب دیدگى ساقه مو
پاکیزهکنندگیانواعمو
ایجاد درخشندگی زیبایى براى مو ها

مناسببرای:

انواع موها ،موهای خشک ،موهای آسیب
دیده ،موهای نازک و کمحجم ،موهای
رنگ شده.

روشمصرف:

مقدار مناسب از شامپو را بر روی موهای
خیس به آرامی ماساژ دهید و سپس به
طور کامل آبکشی نمایید.
HAIR CARE

HAIR CARE

سرم موى آرگان
نوتریسل

نرم کننده موى آرگان
نوتریسـل

سرم موی نوتریسل آرگان نئودرم با بهره مندی از ترکیبات ارزشمندی چون روغن آرگان و سرامید موها را کامال
تغذیه و ترمیم کرده ،وز مو را از بین برده و مانع از شکنندگی آن ها می شود.

نرم کننده موى آرگان نوتریسـل نئودرم حاوى روغن آرگان،
سرامید و پروبیوتیک مى باشد و رطوبت مورد نیاز مو را که به
دالیل متعدد از جمله آالینده هاى زیسـت محیطى ،فر زدن و
رنگ کردن از دست مى رود احیا مى کند .ترکیبات موثر این
محصول ،عالوه بر نرم کردن عمیق مـوهاى شما ،سیستم
ایمنی سلولی را فعال کرده و با حفظ اسیدیته موهاى
آسـیب دیده را نیز ترمـیم و تغذیه مى کنند و موجبات
درخشندگى ،سالمت و براق شدن موها را فراهم مى کنند.

ویژگیهایمحصول:

تغذیهوترمیمکننده
مانع از شکستگی مو
ایجاد درخشندگی و زیبایى براى موها

مناسب برای :انواع موها ،موهای خشک ،موهای آسیب دیده ،موهای نازک و کمحجم ،موهای رنگ شده

روشمصـرف:

ویژگیهایمحصول:

ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ از ﺳﺮم را روى ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮى ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮم دﻟﺨﻮاه ﺣﺎﻟﺖ دﻫﯿﺪ.

تامین کننده رطوبت مورد نیاز مو
تغذیه کننده موهای خشک
نرم کردن عمیق مـو
ترمـیم کننده و تغذیه کننده موهای خشک و آسیب دیده
ایجاد درخشندگی و براقی موها

روشمصـرف:

پس از شستشوی موها با شامپو ،مقدار مناسبی از نرم کننده
را بر روی ساقه موها ماساژ دهید و پس از چند دقیقه بشویید.

ُ
نوتریسل
ماسک موى آرگان

ماسک موى آرگان نوتریسل نئودرم با بهره گیرى از ترکیبات موثر خود
نظیر روغن آرگان ،سرامید و پروبیوتیک ،عالوه بر اینکه موها را براق و
نرم مى کند ،موجبات ترمیم دهندگى و مرطوب کنندگى آن ها را نیز
فراهم مى کند.
این ماسک سیستم ایمنی سلولی را فعال کرده و با حفظ اسیدیته با
افزایش استحکام و انعطاف پذیرى ساقه هاى مو ،موهاى شما را براق
و بازسازى مى نماید.

ویژگی های محصول:
ترمیم کننده موهای آسیب دیده و جلوگیرى از آسیب دیدگى ساقه مو
انعطاف بخشیدن به مو
ضد موخوره و ایجاد درخشندگی زیبایى براى مو ها
از بین برنده وزی موی سر
مناسب برای انواع موها

روشمصـرف:

پس از شستشوی موها به مدت یک تا دو دقیقه روی ساقه مو گذاشته
سپسآبکشینمایید.
HAIR CARE

BODY CARE

لوسیون بدن آرگان
نوتریتیک

لوســیون هــای بــدن آرگان نوتریتیــک نئــودرم در دو مــدل بــرای
پوســتهای نرمــال و خیلــی خشــک طراحــی شــده انــد و حــاوی مــواد موثــر
زیــر مــی باشــند.
حــاوی شــی باتــر :ایــن مــاده بــه طــور طبیعــی سرشــار از ویتامیــن هــای آ ،ای و
اف بــوده و بــه دلیــل وجــود اســید هــای چــرب در آن ،بــرای تغذیــه  ،آبرســانی و
کالژن ســازی بســیار مناســب مــی باشــد.
حاوی روغن آرگان :این روغن حاوی مقدار زیادی اسید چرب ،ویتامین آ ،ویتامین
سی ،ویتامین ای ،امگا ۶و ،۹آنتی اکسیدان و لینولئیک اسید می باشد.
حاوی پروبیوتیک :سیستم ایمنی سلولی را فعال کرده و با حفظ اسیدیته
پوست خارش و التهابات پوستی را کاهش داده و نقش موثری در تسکین
دهندگی و شادابی پوست ایفا می کند.
حاویآالنتوئین:نرمکنندهولطیفکنندهپوستمیباشد
حاوی هیالورونیک اسید :توانايی جذب و نگهداری آب تا  1000برابـر وزن خـود را
دارد .بنـابراين ،ميـزان ذخيره رطوبت پوست را بسيار باال برده و به افزايـش حالت
كشسانی پوست كمك می كند.

ویژگی های محصول:

کاهش دهنده التهابات و خشکی پوست انعطاف بخشیدن به مو
جلوگیری از افتادگی و رفع چین و چروک بدناز بین برنده وزی موی سر
مغذی ،آبرسان عمقی و محافظت کننده از پوست بدن
ترمیم و بازسازی کننده پوست خشک

لوسیون بدن مناسب برای پوست های نرمال تا خشک:

لوسیون بدن نوتریتیک آرگان نئودرم برای پوست های نرمال تا خشک
طراحی شده است و به واسطه ترکیبات منحصر به فردی نظیر روغن آرگان،
اسید هیالورونیک ،نیاسینامید و پروبیوتیک ،با نفوذ به الیه های زیرین
پوست ،نرمی و لطافت را افزایش می دهد و با حفظ رطوبت ،پوست را آبرسانی
و تغذیه می کند .

ژلبهداشـتیبانوان
ِفمینتایم

شسـتشوی مناسـب و رعايت بهـداشت فردی ،يكی از راهكارهای مهم در جهت پيشـگيری از عفـونت های
نـاحيه ژنيتال بانـوان محسـوب می شود .صابـون های معمولی چون دارای  PHقليايی هستند ،شرايط
طبيعی ناحيه ژنيتال را تغيير داده و محيط را برای رشد عوامل بيماری زا ،مستعد می سازند.
ضمن اينكه به دليل قدرت شويندگی زياد ،باعث خشـكی ناحيه ،بروز سوزش و خارش می شوند.
ژل بهداشتی بانوان نئـودرم با داشتن عصاره آلفا بیزابولول و الکتیک اسید ،فرآورده ای غيرصابونی و كامال
سازگار با شرايـط طبيـعی ناحيه ژنيتـال بانوان و محصولی ايده آل برای حفظ سالمت و بهداشت فردی است.

ویژگیهایمحصول:

شوينده ماليم غيرصابونی قسمت خارجی ناحيه ژنيتال
پيشگيری از بوی نامطبوع
مرطوب كننده و آرام بخش

توجه:

در دوران بارداری استفاده نشود.
فقط برای شستشوی خارجی است.
ً
چنانچه محصول سهوا وارد واژن شود ممکن است باعث
ایجاد سوزش و یا خارش خفیف گردد.

روشمصـرف:

هفته ای يك الی دو بار ،كمی از ژل را با دست تميز به آرامی روی
موضع مرطوب بماليد و پس از چند ثانيه با آب ولرم بشوييد.

موارداستفاده:

قبل و بعد از نزديكی
بعد از شنا و ورزش
طراوت و پاكيزگی موضع

لوسیون بدن مناسب برای پوست های خشک و خیلی خشک:

لوسیون بدن نوتریتیک آرگان نئودرم برای پوست های خشک و خیلی خشک
فرموله شده است و با بهره گیری از ترکیبات موثری همچون روغن آرگان ،شی
باتر ،آالنتویین و پروبیوتیک عالوه بر کاهش التهابات و خشکی ،پوست را عمیقا
نرم کرده ،انعطاف پذیری را افزایش داده و نقش بسزایی در جوانسازی پوست
ایفا می کند.

روشمصـرف:

پس از شستشوی موها به مدت یک تا دو دقیقه روی ساقه مو گذاشته
سپس آبکشی نمایید.
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محلول پاک کننده آرایش
جنتل پیوریفایر Micellar water

لوسیون پاک کننده آرایش جنتل پیوریفایر نئودرم
(میسالر واتر ) حاوی ﻋﺼﺎره ﮔﻞ رز و پروبیوتیک که
نقش ﻣﻮﺛﺮى در رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﻰ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﭘﻮﺳﺘﻰ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ را از آﻟﻮدﮔﻰ
و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
واﮐﺴﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﺳﻠﻮﻟﻰ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ویژگی های محصول:

پاک کننده آرایش و آلودگی های سطح پوست
ایجاد حس تازگی ،نرمی و لطافت
فاقد سولفات و مواد صابونی

روشمصـرف:

ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﺪ آراﯾﺸﻰ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺴﻼر واﺗﺮ
آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده ،ﮐﻞ ﺻﻮرت ،ﭼﺸﻢ و ﻟﺐ را ﺑﺎ آن ﭘﺎك و
ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ژل شستشوی صورت (پوست چرب)
جنتل پیوریفایر

ژل شستشوی صورت نئودرم برای پوست چرب فرموله شده است و با ترکیبات منحصر به فردی نظیر پنتاویتین ،روغن درخت
چای و پروبیوتیک پوست شما را از تمام آلودگی ها پاک کرده و نرمی و لطافت را به پوست شما هدیه می دهد.

ترکیباتموثر:

پنتاویتین عامل بسیار موثری در رطوبت رسانی است و پوست صورت را در برابر آسیب های ناشی از خشکی بیش از حد
حفظ می کند.
روغن درخت چای با خواص ضد التهابی و ضد میکروبیایی خود ،پوستی صاف و نرم به شما هدیه می دهد.
پروبیوتیک ها همانند واکسن ،سیستم ایمنی سلولی را فعال کرده و ضمن تولید مواد ضد التهابی ،با حفظ اسیدیته پوست
و مو به بهبود وضعیت آنها کمک شایانی می نمایند.

ویژگیهایمحصول:

پاکسازی کننده عمیق پوست صورت از آلودگی ها و مواد آرایشی
متعادل کننده چربی پوست بدون ایجاد خشکی و رفع التهابات پوستی
پاک کننده عمیق منافذ باز پوست
جلوگیری از ایجاد جوش و لک های ناشی از آن
موثر در کوچک شدن منافذ باز پوست

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه
مناسببرایشستشویروزانه

روشمصـرف:

ﻣﻘﺪارى از ژل را روى ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺻﻮرت،
ﺑﻪ آراﻣﻰ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ژل شستشوی صورت (پوست نرمال و خشک)
جنتل پیوریفایر

این ژل شستشوی صورت برای پوست نرمال و خشک فرموله شده است و با ترکیبات
منحصر به فردی نظیر پنتاویتین  ،آالنتوئین و پروبیوتیک پوست شما را از تمام آلودگی ها
پاک کرده و نرمی و لطافت را به پوست شما هدیه می دهد.

ترکیباتموثر:

پروبیوتیک ها همانند واکسن ،سیستم ایمنی سلولی را فعال کرده و ضمن تولید مواد
ضد التهابی ،با حفظ اسیدیته پوست ومو به بهبود وضعیت انها کمک شایانی می نمایند.
پنتاویتین عامل بسیار موثری در رطوبت رسانی است و پوست صورت را در برابر آسیب
های ناشی از خشکی بیش از حد حفظ می کند.
آالنتوئین با خاصیت ضد التهابی و مرطوب کنندگی ،نقش بسزایی در نرمی و سالمت و
شادابی پوست ایفا می کند.

روشمصـرف:

ﻣﻘﺪارى از ژل را روى ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺻﻮرت ،ﺑﻪ آراﻣﻰ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ویژگیهایمحصول:

ایجاد نرمی و لطافت بر روی پوست پوست
حاوی مواد موثره جهت رطوبت رسانی عمیق و مؤثر
پاک نمودن عمیق پوست از آلودگی ها و مواد آرایشی
مناسب پوست های نرمال و خشک
مناسببرایشستشویروزانه
SKIN CARE
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روالن ضدتعريق
نوتریومنئودرمANTIPERSPIRANT

روالن فاقد آلومینیوم کلراید نئودرمALUMINIUM-FREE

روالن فاقد آلومینیوم نوتریوم نئودرم کامال بدون پارابن و ضد
حساسیت بوده و ماندگاری طوالنی دارد PH .این محصول کامال نزدیک
به اسیدیته طبیعی پوست است از این رو مناسب پوست های حساس
است .این محصول بوی نامطبوع ناشی از تعریق را کامال برطرف کرده و
به شما حس خوب اعتماد به نفس و زیبایی را می دهد.
این محصول دارای دو نوع مردانه و زنانه می باشد:
رول دئودورانت فاقد آلومینیوم کلراید مردانه نئودرم :با رایحه چوبی
آروماتیک و عطری رول دئودورانت فاقد آلومینیوم کلراید زنانه نئودرم
با رایحه عطری خنک می باشد.

روالن ضد تعریق نوتریوم نئودرم کامال بدون الکل بوده و ماندگاری
طوالنی دارد .این محصول بوی نامطبوع ناشی از تعريق را کامال
برطرف کرده و به شما حس خوب اعتماد به نفس و زیبایی را می
دهد .ترکیبات این محصول غدد تولید کننده عرق را کنترل می کند.
این محصول دارای دو نوع مردانه و زنانه می باشد:
رول دئودورانت ضد تعريق مردانه آیسی و آیرن نئودرم :با رایحه
چوبی آروماتیک و عطری رول دئودورانت ضد تعريق زنانه دریمی و
سوئیت نئودرم با رایحه عطری خنک می باشد.

ویژگی های محصول و موارد استفاده:

فاقد نمک آلومینیوم :کاهش میزان باکتری تولیدکننده عرق
مناسب برای پوست های حساس
بدون ایجاد لک بر روی لباس
رایحه ماندگار
فاقد پارابن

روش ﻣﺼﺮف:

ابتدا پوست خود را کامال تمیز و خشک کرده سپس از روالن ضد
تعریق استفاده نمایید .سپس کمی صبر کنید تا ضد تعریق
خشک شده و لباس خود را بپوشید.

ویژگی های محصول:

ضد تعریق  24ساعته
محافظت در برابر بوی نامطبوع
آنتیباکتریال
بدون الکل
بدون ایجاد سفیدک بر روی بدن

روش ﻣﺼﺮف:

ابتدا پوست خود را کامال تمیز و خشک کرده سپس از روالن ضد تعریق
استفاده نمایید .سپس کمی صبر کنید تا ضد تعریق خشک شده و
لباس خود را بپوشید.
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