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برند نئـودرم در سال 2014، با هدف ارائه محـصوالت تخصصی مراقبت از پوست و مو خلق شده و 
تخصصی  های  فرآورده  اين  از  هريك  اينکه  معنای  به  است  قطره  يک  در  اطمينان  حس  آن  شعار 
مراقبت از پوست و مو، قطره ای از دريای محصوالت امن و با کيفيت نئودرم را به مصرف کنندگان 
از جديدترين فرموالسيون های تخصصی و تامين  ارائه می نمايد. برند نئودرم با رويکرد استفاده 
بهترين مواد اوليه از معتـبرترين شرکت های بين المللی و همـچنين طراحی و بستـه بندی زيبا، به 

بازارهای مصرف ارائه گرديده است.
ترين  مدرن  در  و  بوده  صـالح  ذی  مراجـع  از  معتبر  های  گواهيـنامه  دارای  نئـودرم،  برندتخصـصی 

مجتمع توليدی و تحقيقاتی محصوالت آرايشی و بهداشتی خاورميانه توليد شده است.
با کيفيت برخوردارند و  از محصوالت ايمن و  از حق استفاده  باور راسخ ما اين است که همه افراد، 
همواره تالش کرده ايم تا اين حس اطمينان را با بکارگيری 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.



كرم ضدآفتاب فاقد چربی
هايلی پروتكتيو

ضدآفتاب های هايـلی پروتکتيو نئـودرم با برخورداری از ترکيبات مؤثر و فيلترهای قوی ضد اشعه های 
ماوراء بنفش )UVA و UVB(، بهترين 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 کند. 

كرم ضدآفتاب فاقد چربی
هايلی پروتكتيو

افراد دارای پوست چرب، غالبا از براقيت و باز بودن منافذ پوست خود شکايت دارند. ضدآفتاب های فاقد 
چربی هايلی پروتکتيو نئودرم ، نه تنها با فيلترهای قوی ضد اشعـه ماوراء بنـفش )UVA و UVB( بهترين 
محافـظ پوست در برابر آسيب های ناشی از اشعه خورشيد هستـند، بلکه با برخورداری از ترکيباتی اختـصاصی، 
ميزان ترشح سبـوم )چربی طبيعی پوست( را تنظـيم نموده و لذا براقيـت پوست های  چرب، و تجمع چربی در 
سطح منافذ پوست و شانس شکل گيری کومدون )جوش های سرسياه و سرسفيد( را کاهش می دهند. 

ويژگی های محصول:
SPF 50+ قدرت محافظت باال با

جلوگيری از پيری زودرس، لك های تيره و سرطان 
های پوستی 

خاصيت ضدالتهابی  )آلفا بيزابولول(
تنظيم ترشح چربی اضافی پوست

مناسب برای پوست های چرب و مختلط
 دارای دو نوع )بدون رنگ، رنگ بژ(

SUN CARE

روش مصـرف: 
ضدآفتاب،  از  بنـد انگـشت  نيـم  و  دو  صبـح،  روز  هـر 
به قطر دهانه خروجی تيوب کرم را روی پوست تميز 
صورت و گردن، بطور يکنواخت پخش کنيد. اين کار را 
هر سه ساعت يکبار تکرار کنيد. ضدآفتـاب را به ساير 
خورشيد  اشعه  تابش  معرض  در  که  پوست  نواحی 
هستند )مثل  گوش ها، پشت دست ها، ...( نيز بماليد.  

ويژگی های محصول:
  SPF 50+ قدرت محافظت باال با

جلوگيری از پيری زودرس، لك های تيره و
 سرطان های پوستی 

خاصيت ضدالتهابی )آلفا بيزابولول (
مناسب برای پوست های معمولی و خشك 
طبيعی  رنگ  رنگ،  )بدون  نوع  سه  دارای 

پوست، رنگ بژ(

روش مصـرف: 
ضدآفتاب،  از  بنـدانگـشت  نيـم  و  دو  صبـح،  روز  هـر 
به قطر دهانه خروجی تيوب کرم را روی پوست تميز 
صورت و گردن، بطور يکنواخت پخش کنيد. اين کار را 
هر سه ساعت يکبار تکرار کنيد. ضدآفتـاب را به ساير 
خورشيد  اشعه  تابش  معرض  در  که  پوست  نواحی 
هستند )مثل گوش ها، پشت دست ها، ...( نيز بماليد.  

SUN CARE



كــرم  آبرسان
 اپتيمـال  هيدروسـنس 

رطوبت  جاذب  ماده  مـؤثرترين  حـاوی  نئـودرم  هيدروِسنس  پـتيمال 
ُ
ا کننده  مرطـوب  کرم 

يعنی هيالورونيك اسيد است که توانايی جذب و نگهداری آب تا 1000 برابـر وزن خـود را دارد. 
بنـابراين، ميـزان ذخيره رطوبت پوست را بسيار باال برده و به افزايـش حالت کشسانی پوست 
کمك می کند. ويتامين B5  موجود در اين کرم نيز، تأثير زيـادی در تأمين رطوبت مورد نياز 
پوست دارد. کرم مرطـوب کننده نئـودرم، بـا داشـتن ويـتــامين E به عـنوان يـك  آنتی اکسيدان 

قوی با نشانه های پيری پوست مثل چين و چروك، مقابله می کند.

ويژگی های محصول:
مرطوب کنندگی قوی و پايدار 

احيـای پوست و کنـد کردن رونـد پيری 
افزايـش شفـافيـت و کاهش چيـن و 

چروك های پوست 
منـاسب پوست های معمولی تـا خشك

روش مصـرف: 
روزی 2 تـا 3 بـار بـر روی پـوسـت تـميز صورت 

و گردن استفاده شود. 

كرم ناخن 
رینوال  اينتنس

کـرم ناخـن رينـوال اينتنس نئودرم  جهـت حـفـظ سالمـتی، استـحکام و 
انعـطاف پـذيری ناخن های آسيب ديده می باشد.

ويتاميـن های موجود در اين محـصول موجب نرمی  و شادابی پوست 
اطراف ناخن ها )کوتيکول( شده و از پوسته پوسته شدن آنها جلوگيری 
يک  ايـجاد  ضمن  محصول  در  شده  هيدروليز  كراتين  وجود  کنند.  می 
و  استـحکام  در  بهبـود  مـوجب  ها،  ناخـن  روی  بر  رسان  اليه رطـوبت 
ايجاد  با  کرم  در  موجود  جوجوبا  روغن  شود.  می  آنها  پذيری  انعـطاف 
يک اليه محافظ بر روی ناخن ها، ازخشـک شدن آنها جلـوگيری می کند. 
الكتيـک اسيد، با اليه برداری سطحی از ناخـن ها، ظاهری شفاف و يک 

دست را در آنها ايجادمی نمايد. 
و E عالوه بر ايجاد نرمی و لطـافت ناخن ها و پـوست   A ويتامين های
اطراف آن ها، به دليل خاصـيت آنتی اکـسيدانی از اثرات مخرب راديکال 

های آزاد بر روی نواحی مذکور جلوگيری می کنند. 

توجه:
اين محصول فـقط برای مصارف خارجی می باشد.

پوست  و  ناخن  روی  بر  فقط  محصول  اين  از  استفاده 

اطراف آن توصيه می شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

روش مصـرف: 
مقدار مناسب از کرم را بر روی ناخن و پوست اطراف قرار 
داده و تا جذب کامل مـاسـاژ دهيد. از آنجا که رونـد رشـد 
و جايگزينـی ناخـن بسيار کند تر از پـوست است، جهت 
حـصول نتيـجه الزم، مصرف کرم را به مدت 4 تا 6 هفته 
هر شب ادامه دهيـد. از ايـن محـصول می تـوان بر روی 

ناخن های دست و پا استفاده کرد. 

SKIN &  HAND 
CARE

HAND CARE

ويژگی های محصول:
آب رسـانی و پيـشگـيری از خـشکی ناخن ها

کاهـش شکنـندگی ناخـن ها و ايـجاد ظاهری صاف و براق 
جلوگيری از ترک خوردن و پوسته شدن کوتيکول ها



كرم دست و ناخن
رینوتریو اوليو دكس 

کـرم دست و نـاخن رينـوتريو اوليودکس نئـودرم با بهره گيری از عصاره زیتـون، 
استر،  النسترول  كلسترول  و   B5 ويتـامين   ،E ويتامين  گليسرین،  آالنتوئين، 
محصولی بی نظير برای تامين نرمی و لطافت، ترميم خـشکی و آسيـب ديدگی 

پوسـت دست و ناخن است. 

روش مصـرف: 
حسب  بر  بار  چندين  روزی  توانيد  می 
نياز، کرم را روی پوست تميز دست ها 
ماساژ  خوبی  به  و  بماليد  ها  ناخن  و 

دهيد.   

ويژگی های محصول:
و  ناخن  های  آسيـب  کننده  ترميم 

پوست اطراف آن 
کمك به بازسازی پوست دست

تأمين نرمی و رطوبت پوست 
مقابله با پيری زودرس پوست 

SKIN CARE

كرم دست و ناخن
رینوتریو  هانی شی

کرم دست رينوتريو هانی شـی نئودرم، با برخـورداری از نرم کننده های طبيـعی 
مثل شی باتر  و عسل، همراه با ويتامين E، مانند يك دستکش نامرئی عمل کرده و 
نرمی، لطافت و طراوت پـوست را حتی برای دست های زبـر بدون احساس سنگيـنی 

و چربی آزار دهنده به ارمغان می آورد.

ويژگی های محصول:
خاصيت نرم کنندگی و لطافت پوست 
اثـرات ضدالتـهابی، ترميـم کنندگی و 

تغذيه پوست 
رطوبـت رسانـی عالی، رفع خشکی و

 زبری پوست

روش مصـرف: 
در طول روز می توان به دفعات از اين 

کرم استفاده کرد.   

HAND CARE



كــرم جوان كننده 
ويتامـين سی پالس

کرم ويتامين C پالس نئـودرم، محصولی است با عملکرد دوگانه که خاصيت روشن 
ويتـاميـن C يـك آنتـی  کنندگی و جوان سازی پوست را بطور همـزمان دارا اسـت. 
اکسيـدان قـوی است که ضمـن خنثی سازی راديکال 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 کالژن، 
از ديگر اثرات سودمند ويتامين C در ايـن محصول است. از سوی ديگر، وجود آلفا 
هيدروكسی اسيد ها )AHA( در ترکيبات اين فرآورده، عالوه بر اليـه برداری سلول 
های مرده از سطح پوست، بـاعث بـازسازی کالژن و االستـين در اليه زيـرين پوست  
با  همراه  و  داده  افزايش  را  پوست  رطوبت  ميـزان   AHA همچنين،  شود.  می  نيز 
سه ويتامين ارزشمند A ،C و E، موجب می گردد که ايـن محصول نقـش خود را به 
عنوان روشن کننده و کاهش دهنده لك ها و سايـر عالئـم پيری پوست، به خوبی 

ايفا نمايد.

روش مصـرف:  آخر شـب، مقـدار منـاسب  از کـرم را روی پوست 
به  با حرکات دورانی سرانگشتان،  تميز و خشك قرار داده و 

آرامی ماساژ دهيد تا کامال جذب شود.

توجه:
با توجه به وجود AHA  در اين کرم، 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. 
هايلی  ضدآفتاب  از  استـفاده  کرم،  ايـن  مصرف  دوره  در 

پروتكتيو نئودرم، توصيه می شود.

ويژگی های محصول:
روشن کننده پوست 

کاهش لك های ناشی از آفتاب 
جلوگيری از بروز پيری زودرس پوست 

کمك به بازسازی عنـاصر اصلی پوست مانند کالژن و االستين 
اثر آنتی اکسيـدانی و ضد راديـکال های آزاد

HAND CARE

روش مصـرف: 
ابتدا پوست خود را تميز و خشک کرده، مقدار مناسب از محصول را بر روی محل مورد نظر ماليده و با 

حرکات دورانی مالش دهيد تا کامال جذب شود. از اين محصول می توان دوبار در روز استفاده کرد.

توجه: 
قبل از استفاده بر روی پوست صورت، تست 

حساسيت بر روی بازو انجام شود.

ويژگی های محصول:
جذب سريع

تامين رطوبت پوست
افزايش نرمی پوست

كرم ضد چروک
پتيمال ِايج ِاستاپ 

ُ
ا

ساخـتار اصـلی پـوسـت از رشـته هـای االسـتين و کالژن تشـکيل شده است که وظيفه حفظ رطوبت، حالت کشـسانی و فرم دهی 
پـوست را دارند. عـوامل داخـلی بـدن تحـت تاثير وراثت و افزايش سن هستند. اين عوامل باعث کند شدن متابوليسم سلولی می 
شوند و در نتيجه سرعت دوباره سازی 2 عنصر اصلی تشکيـل دهنده پـوست را کـاهش می دهند. عـالوه بر آن، عـوامل محيطی نيز 
تاثير چشمگيری  در سرعت بخشيدن به روند طبيعی پيری پوست بدن انسان دارند که از جمله اين عوامل می توان به نور خورشيد، 

سيگار و آلودگی هوا اشاره کرد.
پتـيمـال ِايـج ِاسـتاپ نئـودرم با فرمولی منحصر به فرد، بر روی عملکرد سلول های پير اثر کرده و آنها را وادار به احيا و بازسازی 

ُ
کـرم ا

مولکول ها و مواد ضروری پوست می کند. اين کرم به واسطه افزايش عمـلکرد سلـولی، تاثيرات ماندگارتری نسبت به درمان های 
سريع و موضعی دارد. اين تاثـيرات به وضـوح و در طـول زمان بر روی پوست قابل رويت خواهد بود.

از مـواد مـوثر مـوجـود در ايـن کـرم رسـوراتروكـس می باشـد که از درخـت انگور بدسـت می آيـد و دارای خاصـيت آنتی اکسيـدانی 
بسيـار قـوی است. اسيد هيالورونيک از ديگر مواد موثر است که نقش مهمی در بازسازی و حفـظ رطوبت پوست ايفا می کند.

سين كول )SYN-COLL( از ديگر عناصر اين محصول است که به واسطه کوچک بودنش می تواند به اليه های زيرين پوست نفوذ 
کرده و با ايجاد حس تازگی و رطوبت باعث کاهـش چين و چروک های پوست شود.

SKIN CARE



كرم دور چشم 
مولتی  افيكيسی

کرم دور چشم مولتی افيکيسی نئودرم حاوی ترکيبات منـحصر 
به فردی چون سينـكل )SYN-COLL( و كمـپلكـس ام-دی-آی 
اثر  دارای  که  باشد  می  چشم  دور  پوست  بازسازی  جهت   )MDI(
محرکی  همـچنين  و  بوده  پوست  عمـقی  های  اليه  در  ترميمی 
مـناسب بـرای سـاخت کـالژن و االسـتين محسوب می شـود که در 
نـهايت منجر به استحکام، قوام بيشتر و پيشگيری از عالئم پـيری 

زودرس پـوست دورچـشم   می گردد. 

روش مصـرف: 
روزی دوبار، صبح و شب، مقداری خيلی کم از کرم را روی پوست 
بسيار  و  متوالی  ضربات  با  و  دهيد  قرار  چشم  زير  خشك  و  تميز 
آهسته سر انگشت، از داخل به خارج به آرامی و با ماليمت پخش 

کنيد تا کامال جذب شود.

روش مصـرف: 
بيشتر،  يا  بار  دو  روزی  نياز،  به  بسته 
مقدار مناسـب از بالم را بر رويی لب ها 

بمـاليد و خوب  پخش کنيد.

توجه: 
از مـصـرف فـرآورده بـر روی زخــم بـاز، 

اجتناب کنيد.

ويژگی های محصول:
ضد چيـن و چـروك و استحـکام بخش پوست  دور چشم 

ترميم خطوط ريز اطراف چشم 
بهبـود گـردش خـون مـويرگی با اثر ضد تيرگی و ضدپف زير چشم  

نرم و مرطوب کننده پوست اطراف چشم 

بالم لب
سوتينگ ریِپير 

بالم لب سوتيـنگ ريپير نئودرم محصولی بـدون رنـگ و مواد نگهدارنده است 
که با مجموعه ای از مواد مؤثـره ارزشمنـدی مثـل شی بـاتر، موم زنبورعسل، آلوئه 
ورا، ويتامين E، اسيد كلسترول النستر استر،  موجب ترميم لب های خشك، 

آسيـب ديـده و بـازگشت نـرمی، لطافت و سالمت آنها می شود. 

ويژگی های محصول:
بهبود خشکی و زبری لب 

تامين نرمی و رطوبت پايدار لب 
جلوگيری از پوسته پوسته شدن لب 

ترميم خشکی و آسيب لـب براثر مصرف 
داروهـای قـوی ضدآکـنه )مثل آکوتان(
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كــرم ضدقرمزی
سوتيـنگ ِسنـسی رِد

کرم ضد قرمزی سوتينگ ِسنسی رِد نئودرم  يک محـصول با ويژگی 
هـای چنـدگانه بـوده که بـا انجـام چـندين مـکانيـسم همـزمان و با 
اثربخـشی سريع، کمک به بازسازی و رفع التهاب پوست می کند. 
اين کرم حاوی ترکيبات ضدالتهاب و آرام بخش است و در ترميم و 
بازسازی پوست به واسطه وجود تری گليسریدهای اسيـداولئيـک، 
بهار( هميشه  )گل  كاالندوال  گياه  عصاره  می باشـد.  مـوثر  بسـيار 

يکی از مواد اصلی استفاده شده در اين محصول است که شهرت 
سـطـحی  هـای  زخـم  تــرميـم  و  التهاب  کاهش  در  زيادی  بسـيار 
می  و  بوده  قوی  اکسيـدان  آنتـی  يک  گياه  اين  همچنـين  دارد. 
جلوگيری  پوست  در  آزاد  های  راديکال  مضر  اثرات  ايجاد  از  تواند 
يک  محصول،  اين  ديگر  ترکيب   )NEUTRAZEN( نوترازون  کند. 
ضدالتهاب اختصاصی بوده که عوارض ناشی از تحريکات شيميايی 
و مکانيکی ايجاد شده در پوست را بهبود می بخشد. اين مـاده 
موثر، واکـنش های التهابی وابسته به سيتوکين ها را کاهش داده 

و از ايجـاد تورم و التـهاب پوستی جلوگيری می کند.
همـچنيـن گليـسيرین موجـود در کـرم رطوبـت پوسـت را افزايـش 

داده و از ايجـاد تـرک و پوسـته در محل التهاب جلوگيری می نمايد.

روش مصـرف: 
آرامی  را روی پوست خشک و تميز قرار داده و به  از کرم  مقدار کافی 
روز  در  دوبار  را  کرم  بهتر  نتيجه  به  دستيابی  جهت  دهيد.  مالش 

استفاده نماييد.

ويژگی های محصول:
کاهش حساسيت پوستی ايجاد شده در طـی تمـاس با فلـزات، مواد 

آرايـشی و بهداشتی، شوينده ها و غيره
کاهش التهاب پوست به دنبال درمان های ليزری و يا آفتاب سوختگی 

بهبود خارش و التهاب ناشی از گزيدگی حشرات
بهبود ادرار سوختگی در کودکان

کاهـش قـرمزی ها و عالئـم ناشی از اگزما و پسوريازيس
بهبود قـرمـزی و نـاراحتـی پـس از اپيالسيون و موارد مشابه

فاقد ماده نگهدارنده پارابن
فاقد اسانس

SKIN CARE



كـرم پـا 
رینوتریو

کرم 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 گليسرین مـوجـود در ايـن فـرآورده نيـز قـدرت 

مرطوب کنندگی، نرم کنندگی و اثر ترميمی آن را بر روی نواحی زبر پوست افزايش داده است. 

ويژگی های محصول:
بازسازی، التيام و تقويت پوست پا 

نرم کننده و مرطوب کننده قوی پوست پا  
ترميم کـننده زبری و ترك های کف پا 

خشك  و  زبر  نواحی  سايـر  برای  مصرف  قابل 
پوست، مثل آرنج، زانو و قوزك پا 

توجه:
پوست  و  باز  زخم  روی  بر  محصول  اين  استفاده  از 

آسيب ديده اجتناب کنيد.

روش مصـرف: 
صبح و شب، پس از شستشو و خشك کردن پـاها، 
مقدار کافی از کرم را روی پـا و انگشتان ماساژ دهيد 

و برای اثربخشی بهتر، يك جوراب نخی بپوشيد.

FOOT CARE

كــرم اليه بـردار  
  رینيــوال  13%

از آلفا  آ.اچ.آ رينيـوال نئـودرم، يك اليه بردار طبيعی با اثربخشی فوق العاده است. اين محصول  با ترکيـبی بی نظير  کـرم 
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 اليه برداری کرده و همزمان با افزايش رطوبت پوست، ظاهری 

درخشان، لطيف و جوان تر را به آن هديه می کند. 

توجه: 
با تـوجه به اثـر اليه برداری اين کـرم، احتمال بروز کمی قرمزی و 
سوزش وجود دارد که امری طبيعی است. ولی اگر اين عـالئـم، 
همـراه با خارش شـدت يافـت، مصـرف کرم را قـطع کرده و با 

پـزشك مشورت کنيد.
از مصرف کرم اليه بردار  بر روی زخم باز  يا پوست های آسيب 

ديده خودداری کنيد.
در  آن  حساسيت  و  شده  تر  نازك  برداری  اليه  دوره  در  پوست 
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 کرم با پوسـت اطـراف چشم و روی لب تماس 

پيدا  نکند. 
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.از دسترسشود. 

روش مصـرف: 
پنج نوبت، دو شب در ميان، به مقدار کم،  روی نواحی کمتر حساس صورت )دور از چشم و لب و پره های بينی( استفاده نماييد. 
سپـس تا پنج نوبت يك شب درميان، به مقـدار کم، روی نـواحی کمـتر حـساس صورت )دور از چشم و لب و پره های بينی( 

استفاده  نماييد.
سپـس، هر شـب استـفاده شود. مـقدار مصرف رفته رفته افزايش يابد ولی در نهايت بيش از اندازه يك نخود برای کل 

صورت مصرف نشود. 
دوره درمـانی کـرم اليـه بـردار، معـموال  طوالنی است و بسته به نياز فرد، توسط پزشك تعيين می شود.

ويژگی 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 کالژن در اليه های زيرين پوست 
نـرمـی و لـطافـت پـوسـت، همـراه با رطوبت رسانی مناسب و ايجاد شفافيت و درخشندگی 

کمك به درمان آکنه، جوش های سرسياه، زبری و تيرگی  برجای مانده از جوش
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شامپو تقويتى
 نوتریُسل  روغن آرگان

اين شامپو حاوی تركيبات موثری همچون روغن آرگان، سراميد و 
پروبيوتيک می باشد.

روغن آرگان اين روغن حاوی مقادير زيادی اسيد چرب، ويتامين آ، سی، 
ای، امگا ۶ و ۹، آنتی اکسيدان و لينولئيک اسيد می باشد.

و   کرده  ايفا  موها  پروتئين  و  رطوبت  حفظ  در  مهمى  نقش  سراميد 
ساقه مو را در برابر آسيب و موخوره محافظت مى نمايد.

پروبيوتيک ها همانند واکسن، سيستم ايمنى سلولى را فعال کرده و 
ضمن توليد مواد ضد التهابى، با حفظ اسيديته پوست ومو به بهبود 

وضعيت انها کمک شايانى مى نمايند.

شامپو تقويتى روغن آرگان نوتریُسل نئودرم 
شما  موهاى  ساقه  ديدگى  آسيب  از  جلوگيرى  و  تقويت  هدف  با 
آرگان،  روغن  چون  موثرى  ترکيبات  با  شامپو  اين  است.  شده  فرموله 
سراميد و پروبيوتيک عالوه بر اينکه موهاى شما را کامال تميز مى کند، 

درخشندگى و زيبايى را براى موهاى شما به ارمغان مى آورد.

ويژگی های محصول:
تقويت کننده مو

جلوگيرى از آسيب ديدگى ساقه مو
پاکيزه کنندگی انواع مو

ايجاد درخشندگی زيبايى براى مو ها

HAIR CARE

مناسب برای: 
انواع موها، موهای خشک، موهای آسيب 
موهای  کم حجم،  و  نازک  موهای  ديده، 

رنگ شده.

روش مصرف: 
مقدار مناسب از شامپو را بر روی موهای 
به  سپس  و  دهيد  ماساژ  آرامی  به  خيس 

طور کامل آبکشی نماييد.

شامپو ضد ریزش
نوتریُسل كافئين

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

جلوگيری از ريزش موهاست. 

ويژگی های محصول:
جلوگيری از ريزش و محرك رشد مو 

افزايش ضخامت و استحکام مو 
نرمی و لطافت مو

مناسب برای انواع مو 

روش مصـرف: 
به مقدار کافی موها را به شامپو آغشته 
آبکشی  سپس  دهيد،  ماساژ  و  کرده 
نماييد. می توانيد از اين شامپو به صورت 

روزانه استفاده  نماييد .

شامپو ضد شوره
نوتریُسل آنتی دندراف 

بـرخـورداری  بـا  شـامپو ضدشوره نوتريُسل آنتی دندروف نئــودرم، 
ايكتيول،  همراه  به  كليمبـازول،  اختصاصی  ضدقارچ  تـرکيـب  از 
محصولی مؤثـر در پيـشگيری و درمان شوره سر می باشد. فرمول 
قـابـليت  نيـاز،  صورت  در  که  شده  طـراحی  ای  گونه  به  شامپو  اين 

مـصرف روزانـه را نيـز داشته باشد. 

روش مصـرف: 
به مقدار کافی از شامپـو بـر روی موهای خيس ريخته و ماساژ دهيد. 
اجازه دهيدکف شامپـو به مدت سه دقيقه بر روی پوست بماند و 
سپس آبکشی نماييد. بـهتر است جهت حصول نتيجه الزم از شامپو 
حداقل دو بار در هفته و به مدت شش هفته متوالی استفاده کرده 

و يا طبق دستور پزشک خود عمل کنيد.

ويژگی های محصول:
برطرف کننده شوره و پوسته سر 

رفع خارش و التهاب پوست سر 

HAIR CARE



ماسک موى آرگان  نوتریُسل 
ماسک موى آرگان نوتريسل نئودرم با بهره گيرى از ترکيبات موثر خود 
و پروبيوتيک، عالوه بر اينکه موها را براق و  روغن آرگان، سراميد  نظير 
را نيز  نرم مى کند، موجبات ترميم دهندگى و مرطوب کنندگى آن ها 

فراهم مى کند. 
اين ماسک سيستم ايمنی سلولی  را فعال کرده و با حفظ اسيديته با 
افزايش استحکام و انعطاف پذيرى ساقه هاى مو، موهاى شما را براق 

و بازسازى مى نمايد.

ويژگی های محصول:
ترميم کننده موهای آسيب ديده و جلوگيرى از آسيب ديدگى ساقه مو

انعطاف بخشيدن به مو
ضد موخوره و ايجاد درخشندگی زيبايى براى مو ها

از بين برنده وزی موی سر
مناسب برای انواع موها  

نرم كننده موى آرگان
نوتریسـل

روغن آرگان،  نرم کننده موى آرگان نوتريسـل نئودرم حاوى 
سراميد و پروبيوتيک مى باشد و رطوبت مورد نياز مو را که به 
داليل متعدد از جمله آالينده هاى زيسـت محيطى، فر زدن و 
رنگ کردن از دست مى رود احيا مى کند. ترکيبات موثر اين 
بر نرم کردن عميق مـوهاى شما، سيستم  محصول، عالوه 
موهاى  اسيديته  حفظ  با  و  کرده  فعال  را  سلولی   ايمنی 
موجبات  و  کنند  مى  تغذيه  و  ترمـيم  نيز  را  ديده  آسـيب 

درخشندگى، سالمت و براق شدن موها را فراهم مى کنند.

روش مصـرف: 
پس از شستشوی موها با شامپو، مقدار مناسبی از نرم کننده 
را بر روی ساقه موها ماساژ دهيد و پس از چند دقيقه بشوييد.

روش مصـرف: 
پس از شستشوی موها به مدت يک تا دو دقيقه روی ساقه مو گذاشته 

سپس آبکشی نماييد.

ويژگی های محصول:
تامين کننده رطوبت مورد نياز مو 

تغذيه کننده موهای خشک
نرم کردن عميق مـو

ترمـيم کننده و تغذيه کننده موهای خشک و آسيب ديده

ايجاد درخشندگی و براقی موها

HAIR CARE

سرم موى آرگان
 نوتریسل 

سرم موی نوتريسل آرگان نئودرم با بهره مندی از ترکيبات ارزشمندی چون روغن آرگان  و سراميد موها را کامال 
تغذيه و ترميم کرده، وز مو را از بين برده و مانع از شکنندگی آن ها می شود. 

مناسب برای:  انواع موها، موهای خشک، موهای آسيب ديده، موهای نازک و کم حجم، موهای رنگ شده

روش مصـرف: 
 مقدار کافى از سرم را روى ساقه موى تميز و مرطوب بماليد و آنها را به فرم دلخواه حالت دهيد.

ويژگی های محصول:
تغذيه و ترميم کننده
مانع از شکستگی مو

ايجاد درخشندگی و زيبايى براى موها

HAIR CARE



لوسيون بدن مناسب برای پوست های خشک و خيلی خشک:
لوسيون بدن نوتريتيک آرگان نئودرم برای پوست های خشک و خيلی خشک 
فرموله شده است و با بهره گيری از ترکيبات موثری همچون روغن آرگان، شی 
باتر، آالنتويين  و پروبيوتيک عالوه بر کاهش التهابات و خشکی، پوست را عميقا 
نرم کرده، انعطاف پذيری را افزايش داده و نقش بسزايی در جوانسازی پوست 

ايفا می کند.

لوسيون بدن مناسب برای پوست های نرمال تا خشک:
خشک  تا  نرمال  های  پوست  برای  نئودرم  آرگان  نوتريتيک  بدن  لوسيون 
طراحی شده است و به واسطه ترکيبات منحصر به فردی نظير روغن آرگان، 
زيرين  اليه های  به  نفوذ  با  پروبيوتيک،  و  نياسيناميد  هيالورونيک،  اسيد 
پوست، نرمی و لطافت را افزايش می دهد و با حفظ رطوبت، پوست را آبرسانی 

و تغذيه می کند .

ويژگی های محصول:
کاهش دهنده التهابات و خشکی پوست انعطاف بخشيدن به مو

جلوگيری از افتادگی و رفع چين و چروک بدناز بين برنده وزی موی سر
مغذی،  آبرسان عمقی و محافظت کننده از پوست بدن

ترميم و بازسازی کننده پوست خشک

روش مصـرف: 
گذاشته  مو  ساقه  روی  دقيقه  دو  تا  يک  مدت  به  موها  شستشوی  از  پس 

سپس آبکشی نماييد.

ژل بهداشـتی بانوان
ِفمين تايم

شسـتشوی مناسـب و رعايت بهـداشت فردی، يکی از راهکارهای مهم در جهت پيشـگيری از عفـونت های 
PH قليايی هستند، شرايط  نـاحيه ژنيتال بانـوان محسـوب می شود. صابـون های معمولی چون دارای 

طبيعی ناحيه ژنيتال را تغيير داده و محيط را برای رشد عوامل بيماری زا، مستعد می سازند. 
ضمن اينکه به دليل قدرت شويندگی زياد، باعث خشـکی ناحيه، بروز سوزش و خارش می شوند.

ژل بهداشتی بانوان نئـودرم با داشتن عصاره آلفا بيزابولول و الكتيک اسيد، فرآورده ای غيرصابونی و کامال 
سازگار با شرايـط طبيـعی ناحيه ژنيتـال بانوان و محصولی ايده آل برای حفظ سالمت و بهداشت فردی است. 

ويژگی های محصول:
شوينده ماليم غيرصابونی قسمت خارجی ناحيه ژنيتال 

پيشگيری از بوی نامطبوع
مرطوب کننده و آرام بخش

توجه:
در دوران بارداری استفاده نشود. 

فقط برای شستشوی خارجی است. 
 وارد واژن شود ممکن است باعث 

ً
چنانچه محصول سهوا

ايجاد سوزش و يا خارش خفيف گردد.
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روش مصـرف: 
هفته ای يك الی دو بار، کمی از ژل را با دست تميز به آرامی روی 
موضع مرطوب بماليد و پس از چند ثانيه با آب ولرم بشوييد. 

موارد استفاده:
قبل و بعد از نزديکی

بعد از شنا و ورزش   
طراوت و پاکيزگی موضع

لوسيون بدن آرگان
نوتریتيک

بــرای  مــدل  دو  در  نئــودرم  نوتريتيــک  آرگان  بــدن  هــای  لوســيون 
پوســتهای نرمــال و خيلــی خشــک طراحــی شــده انــد و حــاوی مــواد موثــر 

زيــر مــی باشــند.
حــاوی شــی باتــر: ايــن مــاده بــه طــور طبيعــی سرشــار از ويتاميــن هــای آ، ای و 
اف بــوده و بــه دليــل وجــود  اســيد هــای چــرب در آن، بــرای تغذيــه ، آبرســانی و 

کالژن ســازی بســيار مناســب  مــی باشــد.
حاوی روغن آرگان: اين روغن حاوی مقدار زيادی اسيد چرب، ويتامين آ، ويتامين 

سی، ويتامين ای، امگا ۶ و ۹، آنتی اکسيدان و لينولئيک اسيد می باشد.
پروبيوتيک: سيستم ايمنی سلولی  را فعال کرده و با حفظ اسيديته  حاوی 
پوست خارش و التهابات پوستی  را کاهش داده و نقش موثری در تسکين 

دهندگی و شادابی پوست ايفا می کند.
حاوی آالنتوئين: نرم کننده و لطيف کننده پوست می باشد

حاوی هيالورونيک  اسيد: توانايی جذب و نگهداری آب تا 1000 برابـر وزن خـود را 
دارد. بنـابراين، ميـزان ذخيره رطوبت پوست را بسيار باال برده و به افزايـش حالت 

کشسانی پوست کمك می کند.



محلول پاک كننده آرايش
Micellar water جنتل پيوریفاير

لوسيون پاک کننده آرايش جنتل پيوريفاير نئودرم 
)ميسالر واتر ( حاوی  عصاره گل رز  و پروبيوتيک  که 
کردن  برطرف  و   رسانى  رطوبت  در  موثرى  نقش 
آلودگى  از  را  پوست  و  کرده  ايفا  پوستى  تحريکات 
همانند  پروبيوتيک ها  نمايد.  مى  حفظ  التهابات  و 
واکسن، سيستم ايمنى سلولى را فعال کرده و  ضمن 
به  پوست  اسيديته  حفظ  با  التهابى،  ضد  مواد  توليد 

بهبود وضعيت آن کمک شايانى مى نمايند.

ويژگی های محصول:
پاک کننده آرايش و آلودگی های سطح پوست

ايجاد حس تازگی، نرمی و لطافت 
فاقد سولفات و مواد صابونی

روش مصـرف: 
واتر  ميسالر  محلول  به  را  آرايشى  پد  يا  پنبه  يک 
آغشته کرده، کل صورت، چشم و لب را با آن پاك و 

سپس آبکشى نماييد.

ژل شستشوی صورت )پوست نرمال و خشک(
جنتل پيوریفاير

ترکيبات  با  و  است  شده  فرموله  خشک  و  نرمال  پوست  برای  صورت  شستشوی  ژل  اين 
منحصر به فردی نظير پنتاويتين ، آالنتوئين و پروبيوتيک پوست شما را از تمام آلودگی ها 

پاک کرده و نرمی و لطافت را به پوست شما هديه می دهد.

مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه
مناسب برای شستشوی روزانه

روش مصـرف: 
صورت،  مرطوب  پوست  روى  را  ژل  از  مقدارى 
به آرامى ماساژ دهيد و سپس آبکشى نماييد.

روش مصـرف: 
مقدارى از ژل را روى پوست مرطوب صورت، به آرامى ماساژ دهيد و سپس آبکشى نماييد.

تركيبات موثر:
پروبيوتيک ها همانند واکسن، سيستم ايمنی سلولی را فعال کرده و ضمن توليد مواد 
ضد التهابی، با حفظ اسيديته پوست ومو به بهبود وضعيت انها کمک شايانی می نمايند.
را در برابر آسيب  پنتاويتين عامل بسيار موثری در رطوبت رسانی است و پوست صورت 

های ناشی از خشکی بيش از حد حفظ می کند.
آالنتوئين با خاصيت ضد التهابی و  مرطوب کنندگی، نقش بسزايی در نرمی و  سالمت و 

شادابی پوست ايفا می کند.

ويژگی های محصول:
ايجاد نرمی و لطافت بر روی پوست پوست

حاوی مواد موثره  جهت رطوبت رسانی عميق و مؤثر
پاک نمودن عميق پوست از آلودگی ها و مواد آرايشی

مناسب پوست های نرمال و خشک
مناسب برای شستشوی روزانه 

تركيبات موثر:
پنتاويتين عامل بسيار موثری در رطوبت رسانی است و پوست صورت را در برابر آسيب های ناشی از خشکی بيش از حد 

حفظ می کند.
روغن درخت چای با خواص ضد التهابی و ضد ميکروبيايی خود، پوستی صاف و نرم به شما هديه می دهد.

پروبيوتيک ها همانند واکسن، سيستم ايمنی سلولی را فعال کرده و ضمن توليد مواد ضد التهابی، با حفظ اسيديته پوست 
و مو به بهبود وضعيت آنها کمک شايانی می نمايند.

ويژگی های محصول:
پاکسازی کننده عميق پوست صورت از آلودگی ها و مواد آرايشی

متعادل کننده چربی پوست بدون ايجاد خشکی و رفع التهابات پوستی
پاک کننده عميق منافذ باز پوست

جلوگيری از ايجاد جوش و لک های ناشی از آن
موثر در کوچک شدن منافذ باز پوست

ژل شستشوی صورت )پوست چرب(
جنتل پيوریفاير

ژل شستشوی صورت نئودرم برای پوست چرب فرموله شده است و با ترکيبات منحصر به فردی نظير پنتاويتين، روغن درخت 
چای و پروبيوتيک پوست شما را از تمام آلودگی ها پاک کرده و نرمی و لطافت را به پوست شما هديه می دهد.

SKIN CARE
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ALUMINIUM-FREEروالن فاقد آلومينيوم كلرايد نئودرم
ضد  و  پارابن  بدون  کامال  نئودرم  نوتريوم  آلومينيوم  فاقد  روالن 
حساسيت بوده و ماندگاری طوالنی دارد. PH اين محصول کامال نزديک 
به اسيديته طبيعی پوست است از اين رو مناسب پوست های حساس 
است.  اين محصول بوی نامطبوع ناشی از تعريق را کامال برطرف کرده و 

به شما حس خوب اعتماد به نفس و زيبايی را می دهد. 
اين محصول دارای دو نوع مردانه و زنانه می باشد:

رايحه چوبی  با  رول دئودورانت فاقد آلومينيوم کلرايد مردانه نئودرم: 
آروماتيک و عطری رول دئودورانت فاقد آلومينيوم کلرايد زنانه نئودرم 

با رايحه عطری خنک می باشد.

ويژگی های محصول و موارد استفاده:
فاقد نمک آلومينيوم: کاهش ميزان باکتری توليدکننده عرق 

مناسب برای پوست های حساس
بدون ايجاد لک بر روی لباس

رايحه ماندگار
فاقد پارابن

روش مصرف: 
ابتدا پوست خود را کامال تميز و خشک کرده سپس از روالن  ضد 
تعريق  ضد  تا  کنيد  صبر  کمی  سپس  نماييد.  استفاده  تعريق 

خشک شده و لباس خود را بپوشيد.

روالن  ضدتعریق
ANTIPERSPIRANT نوتریوم نئودرم

روالن ضد تعريق نوتريوم نئودرم کامال بدون الکل بوده و ماندگاری 
کامال  را  تعريق  از  ناشی  نامطبوع  بوی  محصول  اين  دارد.   طوالنی 
را می  برطرف کرده و به شما حس خوب اعتماد به نفس و زيبايی 
دهد. ترکيبات اين محصول غدد توليد کننده عرق را کنترل می کند.

اين محصول دارای دو نوع مردانه و زنانه می باشد:
رايحه  با  نئودرم:  آيرن  و  آيسی  مردانه  تعريق  ضد  دئودورانت  رول 
چوبی آروماتيک و عطری رول دئودورانت ضد تعريق زنانه دريمی و 

سوئيت نئودرم با رايحه عطری خنک می باشد.

ويژگی های محصول:
ضد تعريق  24 ساعته

محافظت در برابر بوی نامطبوع
آنتی باکتريال

بدون الکل
بدون ايجاد سفيدک بر روی بدن

روش مصرف: 
ابتدا پوست خود را کامال تميز و خشک کرده سپس از روالن  ضد تعريق 
استفاده نماييد. سپس کمی صبر کنيد تا ضد تعريق خشک شده و 

لباس خود را بپوشيد.
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