
t 129/000:قیمت  بـخشالـتیام _آبــرسـانی 
یپوستهایترکازجلوگیری
تپـوسمفیدچـربیحـفظ

شاداب کنندهکرم آبرسان و

ـــده  ـــت کنن ـــاز _لیف ـــ سن س ک
روشـــن کننـــده_آبــرســــان 

بستن منافذ باز _ ضدجوش 
الیه  بردار_ التیام  بخش 

کرم بوتاکس گیاهی

کرم افزایش سایز موضعی 
آلت_باسن_سینه _صورت_گونه_لب

t 230/000:قیمت   

t 149/000:قیمت   

t 159/000:قیمت   

ندهکنروشن_کنندهلیفت_ضدقارچ _جوانسازی
،آرنج،زانو،رانکـشـاله،بـاسن،واسن)

ضدجوش_کنندهضدعفونی(غوزکزیربغل

کرم روشن کننده بدن 
با قابلیت جوانسازی و ضد عفونی

اتر کرم ضد آفتاب حاوی شی ب
(uvآنتی)ضد اشعه ماورابنفش _ضـد آفـتـاب سـوختـگی
(سیدانآنتی اک)ضدپیری پوست_نرم کننده و شاداب کننده

میکاپ ساده_ عدم نیاز به کرم پودر _A ،Eحاوی ویتامین 

t 400/000:قیمت   

g 70دو عدد تیوپ 



t 200/000:قیمت   

t 249/000:قیمت   

t 129/000:قیمت   

t 159/000:قیمت   

روغن رفع زود انزالی 
یو افزایش میل جنس

استفاده از این محصول موجب افزایش 
میل جنسی خواهد شد

ماسک موی چند منظوره
بدون نیاز به آبکشی

رفع گره و بد _رفع پف مو_رفع وزی و خشکی
وویتامینه و تقویت مو و پیاز م_شانه شدن مو 

لوسیون پس از اص ح و موزدایی
_تـرمیم کننده_ التـیام بخش_ضــدجوش 

پسرفع خارش و سوزش های _مـرطوب کننده
جلوگیری از ایجاد موهای زیر پوستی_از مو زدایی

برطرف کننده ترک لب_روشن کننده
دار الیه  بـر_ آبـرسـان تـرمیم کـننده 

رفـع قارچ 

ب کرم رفع تیرگی ل

کننده گیاهیکرم مرطوب 
EوAویتامینحاوی_التیام بخش

،خشکیرفع_پوستسازیک سنوترمیم
یقوآبرسانوکنندهمرطوب_التهابوخارش
حساسهایپوستبرایمناسب
بدنوصورتبرایاستفادهقابل

t 149/000:قیمت   



t 500/000:قیمت   

t 159/000:قیمت   

t 129/000:قیمت   

ت کرم ترک پوس
بارداریهایترکترمیم
سایزتغییرهایترکترمیم
پوستجوانسازی_سازیک سن_پوستیهایآسیبترمیم

ل کرم ُمسکن دردهای عض نی و مفاص
بهبود التهاب مفاصل_ ُمسکن طبیعی درد 

نرم کننده عض ت_ مقاوم سازی مفاصل 

تکرم روشن کننده صور
و زیر چشم 

شفاف کننده  _رفع آفتاب سوختگی _روشن کننده

اترکرم سفارشی بر پایه شی ب
برای پوست صورت و بدن

پسوریازیس_پلــکافــتادگی_شــقاق
رحممیوم_میلیا_پوستدایمهایخشکی

مـدتطـوالنـیهایزخـــم
عصبیوحسـاسیتیهایخـارش
...وتناسلیهایخارشوسوزش

دبه اندازه نیاز شما محاسبه میگرد

g 70دو عدد تیوپ 

t 99/000:قیمت   

خمیر دندان ارگانیک حاوی عسل
(با قابلیت جرم گیری )

نبزرگساالوکودکانبرایاستفادهقابل
نگهدارندهموادفاقد_طـبیعیکام 



t 69/000:قیمت   

t 129/000:قیمت   

t 79/000:قیمت   

t 69/000:قیمت   

کرم شب و دور چشم 
Eو  Aحاوی ویتامین

ب ضد چروک ش_ احیا کنند _ ترمیم کننده 

ده کرم ضد چروک و ترمیم کنن

لیفت کننده  _شاداب کننده  _ک سن ساز

تمیز کننده منافذ _پاک کننده_ ضدعفونی کننده 
رفـع عوارض لوازم آرایـشی _ج  دهنده پـوست 

انیبازکننده مسیر اکسیژن رس_ برطرف کننده جرم و آلودگی هوا 

عالکرم پاک کننده پوست با زغال کربن ف

کرم سفت کننده و حالت دهنده
ران _بـاسن _ پهلو _ شکم _ سینه _ غبغب 

تنگ کنندگی واسن

بریدگیترمیـم_پینهوخشـکی_زبریرفـع
وستپسریعالتیام_سوختگیبهبود_زخمبهبود
اسماس_دردتسکین_سوختگیآفتابرفع

و بادام شیرینکرم روغن شتر مرغ 

t 129/000:قیمت   



t 69/000:قیمت   

t 149/000:قیمت   

ره تقویت کننده ضدریزش و موخو
رهضدشو_مرطوب کننده_تقویـت ریـشه مـو 

افزایش حالت پذیری درخشندگی و زیبای

کرم روشن کننده بدن
واسن ، باسن ، کشاله ران، زانو )روشـن کننده 

(آرنج ، زیر بغل ، غوزک

کرم جرم گیر و الیه بردار
شفاف کـننده _ پاکسـازی

باز کردن روزنه های تنفسی
پاک کننده سرب موجود در هوا آلوده و لوازم آرایشی 

کرم ضد عرق سوز
التیام بخش_ضدعرق سوز
پــوسـتمـقاوم کننده

رفع کنـنده سریع عرق سوز

برطرف کننده التهابات سایشی_ پوستی از بین برنده قارچ های

t 59/000:قیمت   

g 70یک عدد تیوپ 

t 258/000:قیمت   

کرم روشن کننده بدن
واسن ، باسن ، کشاله ران، زانو )روشـن کننده 

(آرنج ، زیر بغل ، غوزک

g 70دو عدد تیوپ 

t 129/000:قیمت   

t 129/000:قیمت   

کرم ضد جوش
رفـع جـوش هـای سطحی و زیر پوستی

شفاف کننده پوست_ جمع کردن منافذ باز 



t 129/000:قیمت   

t 79/000:قیمت   

t 129/000:قیمت   

34:قیمت  /000 t  

کرم  ترک پا 
با قابلیت دفع سموم 

 بـردارالیـه_آبـــرسـان
هکنندعفونیضد_کنندهنرم

فاقد سرب و مواد نگهدارنده
عدم بسته شدن مسیر عروق
ضدعفونی کننده و ضد قارچ 

جلوگیری از ایجاد و بهبود عرق سوز

(مام)بوگیر بدن 

کرم نرم کننده وضد خشکی 
نرم کننده _الیه بردار _ آب رسان 
التیام بخش_ ک سن ساز 

باکتریالآنتی_سـرببدون_طبیـعیکامـ 
جورابرویگـذاریاثربدون_بوورنگفاقد
پوستیقارچ ازجلوگیری_کفشرطوبتجذب

صرفهبهواقتصادی_هاانگشتبینترکو

شبوگیر کف

t 129/000:قیمت   
کرم ضد حساسیت

رفع خارش و جای نیش حشرات رفع خارش و 
شالتیام بخ_ التهاب های  پوستی  ک سن ساز 


