
تزیبایی حق شماس



نامهضمانت
تنداشبهتوجهباپریچهرمحصوالتکلیه

وانحصاریوتخصصیکامالفرموالسیون
داخلگیاهاننظیربیخواصازمندیبهره

هایدورهتمامیگذراندنوکشورازخارج و
ترضایگارانتیتحتعملیوعلمیتست

.استگرفتهقرارمشتری

نیدبرای مشاوره رایگان در واتساپ کلیک ک

جذابیت و زیبایی حق شماست
رسیدن به آن تخصص ماست

https://wa.me/message/UMW44XOPKSU6J1


فاقدگیاهیکامالپریچهرمحصوالتکلیه
بودهکورتونوالکلسرب،نگهدارنده،مواد

میباشدکتبینامهضمانتدارایو

روزانه در پیج اینستاگرام آموزش هایی 
نیمبرای مراقبت از پوست و مو بارگزاری می ک

برای دیدن سایت کلیک کنید

رام ما برای پیوستن به صفحه اینستاگ
کلیک کنید

https://parichehrcream.ir/
https://instagram.com/parichehrcream?igshid=YmMyMTA2M2Y=


شاداب کنندهکرم آبرسان و
کرم بوتاکس گیاهی

کرم افزایش سایز موضعی
ونیکرم روشن کننده بدن با قابلیت جوانسازی و ضد عف

کرم ضد آفتاب حاوی شی باتر 
کرم مرطوب کننده گیاهی

رفع زود انزالی و افزایش میل جنسیروغن 
بدون نیاز به آبکشیماسک موی چند منظوره

لوسیون پس از اصالح و موزدایی
کرم رفع تیرگی لب 

(با قابلیت جرم گیری )خمیر دندان ارگانیک حاوی عسل
کرم ترک پوست 

کرم ُمسکن دردهای عضالنی و مفاصل 
و زیر چشم کرم روشن کننده صورت

بدنبرای پوست صورت و کرم سفارشی بر پایه شی باتر

کرم ضد جوش
Eو  Aشب و دور چشم حاوی ویتامینکرم 

کرم ضد چروک و ترمیم کننده 
الکرم پاک کننده پوست با زغال کربن فع

کرم سفت کننده و حالت دهنده
و بادام شیرینکرم روغن شتر مرغ 

تقویت کننده ضدریزش و موخوره 
کرم روشن کننده بدن

کرم جرم گیر و الیه بردار
کرم ضد عرق سوز
کرم ضد حساسیت

کرم  ترک پا با قابلیت دفع سموم 
(مام)بوگیر بدن 

کرم نرم کننده وضد خشکی 
کفشبوگیر 

:فهرست 
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فتجربه پوستی لطی شاداب کنندهکرم آبرسان و
Moisturizing and refreshing cream

بـخشالـتیام _آبــرسـانی
یپوستهایترکازجلوگیری

پـوستمفیدچـربیحـفظ

دبزنیپوسترویراکرمازمقداری
بدهیدماساژدورانیصورتبهو
پوستجذبکاملطوربهتا

وبمطلنتیجهبهرسیدنتا.شود
ازخودنیازمطابقشبیاروزهر
.کنیداستفادهکرم

طریقه مصرف کرم آبرسان و
:  شاداب کننده پریچهر
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یکباراپوست تانابتدامیاندرروزیک
(ابونهبصابونترجیحا)غیرقلیاییشوینده
ستدباراپوستاضافیآببعدوبشویید
نکنیدخشکراپوستکهکنیددقت.بگیرید

مقداریسپس.باشدخیسبدهیداجازهو
صورتبهوبزنیدپوسترویراکرماز

جذبکاملطوربهتابدهیدماساژدورانی
صابونبادقیقه30ازپسوشودپوست
نداشتنصورتدر.بشوئیدآبوبابونه
رویساعتچندمیتوانیدسوزشیاخارش
صابونباسپسونگهداریدخودپوست
.بشوئیدآبوبابونه

آبــرســان_ کـالژن سـاز _لیفـت کننده 
ذ باز بستن مناف_ ضدجوش _ روشن کننده

الیه  بردار_ التیام  بخش 

کرم بوتاکس گیاهی
Botox cream

یک کرم و این همه کار
لیفت کن بده باال

:هرپریچبوتاکسکرممصرفطریقۀ
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برای رسیدن به سایز دلخواهتان کرم افزایش سایز موضعی 
Topical size increase cream

آلت_باسن_سینه_صورت_گونه_لب

بهالزماندازهبهراکرمدرمیانروزیک
لکامطوربهتابدهیدماساژدورانیصورت
.شودپوستجذب

نخودیکاندازهبهدستکفهرازایبه)
(کافیستکرم

پوستشدنداغبهمنجرکهکافیماساژ
.می بخشدتسریعرابهبودیشود،روند

:  چهر طریقه مصرف کرم گیاهی افزایش سایز موضعی پری
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ندهکنروشن_کنندهلیفت_ضدقارچ _جوانسازی
زیربغل،آرنج،زانو،رانکـشـاله،بـاسن،واژن)

ضدجوش_کنندهضدعفونی(غوزک

کرم روشن کننده بدن 
با قابلیت جوانسازی و ضد عفونی

الماسی از دل طبیعت

Body lightening cream

:پریچهربدنکنندهروشنکرممصرفطریقۀ

شویندهیکباراپوست تانابتدامیاندرروزیک
آبدبعوبشویید(بابونهصابونترجیحا)غیرقلیایی

راوستپکهکنیددقت.بگیریددستباراپوستاضافی
ازیمقدارسپس.باشدخیسبدهیداجازهونکنیدخشک

یدبدهماساژدورانیصورتبهوبزنیدپوسترویراکرم
بادقیقه30ازپسوشودپوستجذبکاملطوربهتا

وخارشنداشتندرصورت.بشوئیدآبوبابونهصابون
.دنگهداریخودپوسترویساعتچندمیتوانیدسوزش
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مهمترین قسمت روتین پوستی اتر کرم ضد آفتاب حاوی شی ب

Sun cream based on sea butter
(uvی آنت)ضد اشعه ماورابنفش _ضـد آفـتـاب سـوختـگی
(سیدانآنتی اک)ضدپیری پوست_نرم کننده و شاداب کننده

ه میکاپ ساد_ عدم نیاز به کرم پودر _A ،Eحاوی ویتامین 

باییزیومراقبتبرایمیتوانیدمحدودیتهیچگونهبدون
چهرپریگیاهیوطبیعیآفتابضدکرمازخودپوستاز

ممستقینورزیرداشتنقراردرصورت.نماییداستفاده
.یدکنتمدیدخودآفتابضدیکبار،ساعتدوهرآفتاب

:  ریچهرطریقه مصرف کرم ضدآفتاب طبیعی و گیاهی پ
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دیگر نگران خشکی ، خارش ، سوزش و 
دالتهاب های بعد لیزر و اپیالسیون نباشی کرم مرطوب کننده گیاهی

Moisturizing plant cream
_وAویتامینحاوی_التیام بخش Eپوستسازیکالژنوترمیم

قویآبرسانوکنندهمرطوب_التهابوخارش،خشکیرفع
بدنوصورتبرایاستفادهقابل_حساسهایپوستبرایمناسب

رامکرازمقداریلطیفونرمپوستیبهرسیدنتا
دبدهیماساژدورانیصورتبهوبزنیدپوستروی

.شودپوستجذبکاملطوربهتا

:طریقۀ مصرف کرم مرطوب کننده  گیاهی پریچهر
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لذت هم آغوشی بی پایان روغن رفع زود انزالی و 
افزایش میل جنسی

Premature ejaculation
oil and increase sexual desire

ی استفاده از این محصول موجب افزایش میل جنس
خواهد شد

ازنیمورداندازهبهراروغنرابطهانجامازقبلدقیقه10
جذبکاملتادهیدماساژخوبیبهومالیدهآلتروی
ودهانهبهراروغنکافیستفقطهاخانم.شود

.دهیدماساژومالیدهآلتبیرونیقسمت
.ستدقت داشته باشید که نیاز به استفاده داخلی نی

:هر طریقه مصرف روغن گیاهی رفع زود انزالی پریچ
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برای ویتامینه و لطافت گیسوانت ماسک موی چند منظوره
بدون نیاز به آبکشی

رفع گره و بد شانه شدن مو_رفع پف مو_رفع وزی و خشکی
ویتامینه و تقویت مو و پیاز مو

Multifunctional hair maskنمهنوزموهاکهحالیدراضافهآبگرفتنوحمامازپس
کفوهامورویکافیاندازهبهراموماسکهست،دار
.دهیدماساژخوبیبهوبزنیدسر

تنشسبهنیازموماسکازاستفادهازپسکهکنیددقت
.نیست

: طریقه مصرف ماسک مو گیاهی چند منظوره پریچهر
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با خیال راحت شیو کن لوسیون پس از اصالح و موزدایی

after shaving lotion ندهمـرطوب کن_تـرمیم کننده_ التـیام بخش_ضــدجوش
رفع خارش و سوزش های پس از مو زدایی

جلوگیری از ایجاد موهای زیر پوستی

سخیراپوست تانابتدااصالحازپس
رویراکرمازمقداریسپسنموده
اژماسدورانیصورتبهوبزنیدپوست
پوستجذبکاملطوربهتابدهید

رفبرطکاملالتهاباتدرصورتیکه.شود
ازمجـددساعت6فاصـلهبهنشدند

نهایتنتیجهازوکنیداستفادهلوسیون
زادستکفیکازاءبه).ببریدرالذت

لوسیونازنخودیکپوست،سطح
(.می کندکفایتپریچهرگیاهی

:هر طریقه مصرف لوسیون گیاهی پریچ
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لبانت به سرخی یاقوت

نمودهخیسآبباراهالبابتدامیاندرروزیک
یدبدهماساژوبزنیدلبرویراکرمازمقداریسپس

.شودپوستجذبکاملطوربهتا
.بشوئیدآببادقیقه30ازبعدو

سـان آبـر-برطرف کننده ترک لب _روشن کننده
رفـع قارچ _ الیه  بـردار _ تـرمیم کـننده 

ب کرم رفع تیرگی ل
Brigthening lip cream

: طریقه مصرف کرم گیاهی رفع تیرگی لب پریچهر 
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برای مرواریدهای صدف دهانت

Organic toothpaste containing 
honey (With the abi l i ty to charge)

دندانمینایبهآسیببدونهادندانجرمرفع_لثهودهانکنندهعفونیضد
نداندپوسیدگیوخرابیازپیشگیری_دهانبویرفع_لثهدهندهاستحکام
ولثهاندههایزخموآفتبهبود_مصنوعیدندانکنندهعفونیضدوتمیزکننده
لثهشدنپیورهازپیشگیری

خمیر دندان ارگانیک حاوی عسل
(با قابلیت جرم گیری )

ساالنبزرگوکودکانبرایاستفادهقابل
دهنگهدارنموادفاقد_طـبیعیکامال
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ت کرم ترک پوس

anti crack cream

بهوبزنیدپوسترویراکرمازمقداریمیاندرروزیک
.ودشپوستجذبکاملطوربهتابدهیدماساژدورانیصورت

(کافیستکرمازنخودیکاندازهبهدستکفهرازایبه)

برای بردن ردهای پوستت
سایزتغییرهایترکترمیم_بارداریهایترکترمیم
پوستجوانسازی_سازیکالژن_پوستیهایآسیبترمیم

:چهرطریقه مصرف کرم گیاهی ترک پوست پری

12



ارامشی سه سوته  ل کرم ُمسکن دردهای عضالنی و مفاص
Pain reliever for muscle and joint pain

رویراکرمازمقداریَدردمواقعدر
رتصوبهتادهیدماساژوبزنیدپوست
.شودپوستجذبکامل

بهبود التهاب مفاصل_ ُمسکن طبیعی درد 
نرم کننده عضالت_ مقاوم سازی مفاصل 

نُمسکگیاهیکرممصرفطریقه
:رپریچهمفاصلوعضالنیدردهای
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پوستی به روشنی مروارید تکرم روشن کننده صور
و زیر چشم 

Brightening face and eye cream

شفاف کننده  _رفع آفتاب سوختگی _روشن کننده

یکباراپوست تانابتدامیاندرروزیک
(نهبابوصابونترجیحا)غیرقلیاییشوینده
تدسباراپوستاضافیآببعدوبشویید
ونیدنکخشکراپوستکهکنیددقت.بگیرید
رمکازمقداریسپس.باشدخیسبدهیداجازه

اژماسدورانیصورتبهوبزنیدپوسترویرا
وشودپوستجذبکاملطوربهتابدهید

.وئیدبشآبوبابونهصابونبادقیقه30ازپس

:هرپریـچچشمزیـروصـورتکنندهروشنکرممصرفطریقۀ
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وسفارشی به خاصی پوست ت

اترکرم سفارشی بر پایه شی ب
برای پوست صورت و بدن
Custom cream based on 

sea butter 

پلــکافــتادگی_شــقاق
هایخشکی_پسوریازیس

رحممیوم_میلیا_پوستدایم
مـدتطـوالنـیهایزخـــم
وحسـاسیتیهایخـارش
هایخارشوسوزش_عصبی
...وتناسلی
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باهاش خداحافظی کن کرم ضد جوش
Anti-acne cream

رفـع جـوش هـای سطحی و زیر پوستی
شفاف کننده پوست_ جمع کردن منافذ باز 

کیباراپوست تانابتدامیاندرروزیک
(بابونهصابونترجیحا)غیرقلیاییشوینده
ابراپوستاضافیآببعدوبشویید

ارپوستکهکنیددقت.بگیریددست
.دباشخیسبدهیداجازهونکنیدخشک
یدبزنپوسترویراکرمازمقداریسپس

بهتابدهیدماساژدورانیصورتبهو
30ازپسوشودپوستجذبکاملطور

.دبشوئیآبوبابونهصابونبادقیقه

:طریقۀ مصرف کرم ضد جوش پریچهر
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به پوستت مهتاب هدیه بده کرم شب و دور چشم 
Eو  Aحاوی ویتامین

Night cream around the eyes

ب ضد چروک ش_ احیا کنند _ ترمیم کننده 

ربراکرمرختخواببهرفتنازقبلشبهر
بهآنازقبلالبته.بمالیدخودپوستروی

یهاآلودگیوبشویدراخودپوستخوبی
.برداریدخودپوسترویازرامحیطی

نکردمرطوبوپوستدادنماساژباسپس
ورسدمیپایانبهشماکارشبکرمباآن
.کنیدتجربهراخوشخوابیتوانیدمی

:  هرطریقۀ مصرف کرم گیاهی شب پریچ
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شادی و زیبایی پوستت را دائمی کن
ده کرم ضد چروک و ترمیم کنن

لیفت کننده  _شاداب کننده  _کالژن ساز Repairing and onti-shrink cream

یکبارا تانپوستابتدایکبارایهفته
(ونهبابصابونترجیحا)غیرقلیاییشوینده
تدسباراپوستاضافیآببعدوبشویید
ونیدنکخشکراپوستکهکنیددقت.بگیرید
رمکازمقداریسپس.باشدخیسبدهیداجازه

اژماسدورانیصورتبهوبزنیدپوسترویرا
وشودپوستجذبکاملطوربهتابدهید

.وئیدبشآبوبابونهصابونبادقیقه30ازپس

:هرپریچترمیموضدچروککرممصرفطریقۀ
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با زغـال سفید کن
تمیز کننده منافذ _پاک کننده_ ضدعفونی کننده 

رفـع عوارض لوازم آرایـشی _جال دهنده پـوست 
یر بازکننده مس_ برطرف کننده جرم و آلودگی هوا 

اکسیژن رسانی

ت کرم پاک کننده پوس
با زغال کربن فعال

Skin cleansing cream
with activated carbon

راانت_ پوستابتدادوبارتایکایهفته
ابونصترجیحا)غیرقلیاییشویندهبایک
پسسنماییدخشکوبشویید(بابونه

.بزنیدپوسترویراکرمازمقداری
آبوبابونهصابونبادقیقه30ازپسو

.بشوئید
قسمتوچشماطرافراکرمکنیددقت
تاسسوختگیوبریدگیدچارکههایی
نزنید

:الطریقۀ مصرف کرم پاک کننده زغ
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برای حالت دلخواه تو کرم سفت کننده و حالت دهنده
Firming and conditioning cream

ران _بـاسن _ پهلو _ شکم _ سینه _ غبغب 
تنگ کنندگی واژن

دورانیصورتبهالزماندازهبهراکرمدرمیانروزیک
.شودپوستجذبکاملطوربهتابدهیدماساژ

(تکافیسکرمنخودیکاندازهبهدستکفهرازایبه)
شود،روندپوستشدنداغبهمنجرکهکافیماساژ

.می بخشدتسریعرابهبودی

:ندهطریقه مصرف کرم گیاهی سفت کننده و حالت ده
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همیشه نیازت میشه

بهتادادهماساژپوسترویراکرمازنیازموردمقدار
.شودجذبخوبی

بریدگیترمیـم_پینهوخشـکی_زبریرفـع
وستپسریعالتیام_سوختگیبهبود_زخمبهبود
اژماس_دردتسکین_سوختگیآفتابرفع

و بادام شیرینکرم روغن شتر مرغ 

Ostrich and sweet almond oil cream

:طریقۀ مصرف روغن شترمرغ  و بادام شیرین پریچهر
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موهاتو حسابی تقویت کن تقویت کننده ضدریزش
و موخوره 

Forti fying and anti hoir .loss
ورهضدش_مرطوب کننده_تقویـت ریـشه مـو 

افزایش حالت پذیری درخشندگی و زیبای

:  چهرنحوه صحیح استفاده از تقویت کننده مو پری

با( ردواندازه یک گ)یکبار در هفته تقویت کننده را
عدد تخم مرغ و یک قاشق سدر مخلوط کرده2

و کف سر و موها را با آن آغشته  کنید و پس
در. دقیقه با آب ولرم آبکشی نمایید 30از 

صورتی که موهای شماچرب و یا شوره دار 
هست فقط از سفیده تخم مرغ استفاده

برای ( عدد سفیده تخم مرغ 4)کنید 
حفظ سالمت موهای خود ازهیچ نوع
.صابونی برای شستشو استفاده نکنید
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کرم روشن کننده بدن
Body lightening cream واژن ، باسن ، کشاله ران، زانو ، آرنج)روشـن کننده

(زیر بغل ، غوزک

الماسی از دل طبیعت

یکباراپوسـت تانابتدامیاندرروزیک
(هبابونصابونترجیحا)غیرقلیاییشـوینده
دستباراپوستاضافیآببعدوبشویید
ویدنکنخشکراپوستکهکنیددقت.بگیرید
ارکرمازمقداریسپس.باشدخیسبدهیداجازه
هیدبدماساژدورانیصورتبهوبزنیدپوستروی

30ازپسوشودپوستجذبکاملطوربهتا
رتدرصو.بشوئیدآبوبابونهصابونبادقیقه

ویرساعتچندمیتوانیدسوزشوخارشنداشتن
وونهبابصابونباسپسونگهداریدخودپوست

.بشوریدآب

:هرپریچبدنکنندهروشنکرممصرفطریقۀ
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تو خونه پاکسازی کن

Scaling and exfoliating cream

دارکرم جرم گیر و الیه بر
باز کردن روزنه های تنفسی_ شفاف کـننده_ پاکسـازی

پاک کننده سرب موجود در هوا آلوده و لوازم آرایشی 

ندهشوییکباراپوست تانابتدایکبارایهفته
آببعدوبشویید(بابونهصابونترجیحا)غیرقلیایی

هککنیددقت.بگیریددستباراپوستاضافی
.دباشخیسبدهیداجازهونکنیدخشکراپوست
بهوبزنیدپوسترویراکرمازمقداریسپس
جذبکاملطوربهتابدهیدماساژدورانیصورت
بوآبابونهصابونبادقیقه30ازپسو.شودپوست
.بشوئید

: طریقه مصرف کرم گیاهی جرم گیر و الیه بردار پریچهر 
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تو گرما با آرامش برو کرم ضد عرق سوز
Antiperspirant cream

پــوسـت مـقاوم کننده _التیام بخش_ضدعرق سوز
پوستی از بین برنده قارچ های _رفع کنـنده سریع عرق سوز

برطرف کننده التهابات سایشی

اییقلیغیرشویندهیکباراپوست تانابتدا
اضافیآببعدوبشویید(بابونهصابونترجیحا)

راپوستکنیدکهدقت.بگیریددستباراپوست
سپس.باشدبدهیدخیساجازهونکنیدخشک
صورتبهوبزنیدپوسترویراکرمازمقداری
جذبکاملطوربهتابدهیدماساژدورانی
شدتبهبستهدرمان،دورهدر.شودپوست
کرمازیکبارساعت6هربارسهتایک،آسیب

هب.بزنیدخودپوستبهپریچهرسوزعرقضد
زانخودیکپوست،سطحازدستکفیکازاء
.می کندکفایتپریچهرسوزعرقضدکرم

:طریقه مصرف کرم گیاهی ضد عرق سوز پریچهر
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برای آرامش پوستت

هرهاحساسیتکاملشدنبرطرفتا
هشویندیکباراپوست تانابتداروز

(بابونهصابونترجیحا)غیرقلیایی
ابراپوستاضافیآببعدوبشویید

راپوستکهکنیددقت.بگیریددست
خیسبدهیداجازهونکنیدخشک
رویراکرمازمقداریسپس.باشد

اژماسدورانیصورتبهوبزنیدپوست
پوستجذبکاملطوربهتابدهید

نهبابوصابونبادقیقه30ازپسوشود
.بشوئیدآبو

کرم ضد حساسیت
Anti-allergy cream

رفع خارش و جای نیش حشرات رفع خارش و
خشالتیام ب_ التهاب های  پوستی  کالژن ساز 

:  هرطریقۀ مصرف کرم ضد حساسیت پریچ
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از لطافت طبیعت استفاده کن

کیبارا تانپوسـتابتدامیاندرشبیک
(ابونهبصابونترجیحا)غیرقلیاییشویـنده
تدسباراپوستاضافیآببعدوبشویید
کنیدنخشکراپوستکهکنیددقت.بگیرید

راکرمازمقداریباشد،خیسبدهیداجازهو
راهاپا.بدهیدماساژوبزنیدپوستروی

جورابآنرویوگذاشتهفریزریپاکتداخل
تپوسرویصبحتابدهیداجازهوبپوشید

.شودجذبکاملصورتبهتابماندشما

کرم  ترک پا 
با قابلیت دفع سموم 

Anti Crack cream onti pollutionکنندهعفونیضد_کنندهنرم_ بـردارالیـه_آبـــرسـان

:چهرپریپاترکگیاهیکرممصرفطریقه
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ودفع سموم بدن با تعریق بدون ب

مام بهترین زمان استفاده بالفاصله پس از ح
ه می باشد که پوست شما خیس،تمیز و آماد

:در غیر اینصورت . جذب میباشد
ابتدا پوست تان را مرطوب کنید دقت

سپس. کنید که پوست خشک نباشد 
مقداری از بـوگیر را روی پـوست بزنید

و به صورت دورانی ماسـاژ بدهید تا به 
.طور کامـل جذب پوسـت شود

عدم بسته شدن مسیر عروق_فاقد سرب و مواد نگهدارنده
جلوگیری از ایجاد و بهبود عرق سوز_ضدعفونی کننده و ضد قارچ 

(مما)بوگیر بدن 

Deo stick

:پریچهر ( مام)طریقه مصرف بوگیر گیاهی بدن 
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کرم نرم کننده وضد خشکی 
smoothing And 

anti dry skin cream
التیام بخش_ کالژن ساز _نرم کننده _الیه بردار _ آب رسان 

رویراکرمازمقداریبارچندتایکروزانه
ماساژدورانیصورتبهوبزنیدپوست
.شودپوستجذبکاملطوربهتابدهید

:ریچهرپخشکیضدوکنندهنرمکرممصرفطریقۀ

لطافتی از جنس طبیعت
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عطر پاهای تو شبوگیر کف
shoe deodorizer

ریالباکتآنتی_سـرببدون_طبیـعیکامـال
جورابرویگـذاریاثربدون_بوورنگفاقد

یپوستقارچ ازجلوگیری_کفشرطوبتجذب
هصرفبهواقتصادی_هاانگشتبینترکو

دربار3تا1نیازمقداربهباتوجه
دارمق،قوطیبدنهفشردنباهفته
تهریخکفشداخلرابوگیرازکمی

.نماییدپخشآنسطحدرو
،ربسفاقدپریچهرمحصوالتکلیه

دهنگـهدارنمـوادوکـورتون،الـکل
.میباشد

:چهرطریقه مصرف بوگیر کفش پری
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http://www.parichehrcream.ir/

