
 

 

 

 گیاه 04روغن 

این محصول، با افزودن امکان جادویی مراقبت از موی شما، با عصاره  روغن مراقبت از مو؛

های گیاهی درون خود به سرعت موهای شما را تغذیه می کند. درخشندگی خیره کننده و 

لطافتی ابریشمی به موهای شما می بخشد. برای مقابله با ریزش مو و شوره ی سر بسیار 

موثر است. در مقابل رطوبت هوای اطراف از موهای شما محافظت می کند. با عملکرد 

روغن متفاوت باعث می شود که موهای شما دارای درخشندگی، انعطاف  04همزمان 

پذیری و قدرت شود. این محصول به شما این امکان را می دهد تا در طول استفاده از خشک 

ل کنید. با نیروبخشی به موها بعد از خشک کردن، فر کننده های دمشی، فرم موها را کنتر

کردن و های الیت کردن، از موهای شما محافظت می کند. موهای ضعیف و شکننده را قوی 

می کند. این محصول به دلیل داشتن فرمول منحصر به فرد، موها را بدون سنگین کردن 

ند. عناصر سازنده ی اصلی و تغذیه می کند. سشوار کشیدن موها را ساده تر و سریعتر می ک

روغن های با ارزش بوتانیکال تنها در ناحیه هایی از مو باقی می ماند که موها به آن نیاز 

 دارند. از این رو موهای شما سنگین نمی شود.



  

روغن بابونه، روغن سیر، روغن موم، روغن سویا، روغن دانه ی اسپند، روغن رزماری، روغن 

روغن جوجوبا، روغن آووکادو، روغن نعناع صحرایی، روغن کنجد، گندم، روغن درخت چای، 

روغن دانه های چای سبز، روغن هسته ی انگور، روغن دانه ی گلرنگ، روغن دانه ی خشخاش، 

روغن آرگان، روغن زیتون، روغن بادام شیرین، روغن آفتابگردان، روغن آلوئه ورا، روغن دانه 

ن کرچک، روغن کالندوال، روغن گردو، روغن صمغ کاج، ی کتان، روغن درخت یالنگ یالنگ، روغ

روغن بومادران، روغن دانه ی زیره ی سیاه، روغن دانه ی برگ بو، روغن باباآدم، روغن فندق، 

روغن دانه ی هویج، روغن دانه ی گزنه، روغن هسته ی کدو، روغن کانوال، پودر مخمر سنت 

 وغن هسته ی انار.جان، روغن هسته ی زردآلو، روغن اسطو خودوس، ر

  

 

 روغن آرگان

با کمک به تغذیه ی پوست سر و ریشه ی موها، ظاهری ابریشمی و درخشان را برای موها 

فراهم می کند. با بازسازی موهای ضعیف باعث می شود که موها به خوبی نگهداری شوند و 

است و از هسته شناخته شده ” طالی مایع مراکش“شاداب بمانند. روغن آرگان که به عنوان 

، استرول ها، اسید 6، امگا 9ی میوه های درخت آرگان به دست آمده، به دلیل داشتن امگا 

و آنتی اکسیدان های قوی می تواند به عنوان داروی حفظ جوانی نیز  E فلوریک، ویتامین

درنظر گرفته شود. روغن آرگان با تقویت مکانیسم طبیعی حفاظت از موها، در مقابل 



های آزاد، عوامل محیطی و استرس که باعث کاهش رشد مو می شوند، محافظی  رادیکال

 .قوی برای موها فراهم می کند

 به موها حجم می دهد *

 باعث تقویت و تغذیه ی موها می شود *

 به باز شدن آسان گره های در هم پیچیده ی موها کمک می کند *

 موهای شما درخشان و مراقبت شده به نظر خواهد آمد *

 موهای وز و فر تحت کنترل قرار می گیرند *

 قابلیت ارتجاعی موها را افزایش می دهد *

 چیست؟ آرگان روغن

روغن آرگان از هسته میوه درخت آرگان بدست می آید، که فقط در مراکش یافت می شود. 

سالگی میوه می دهد.  51تا  01سال است ولی بعد از  011تا  051طول عمر درخت آرگان 

 .درخت در منطقه خاصی رشد می کند روغن آن هم نسبتا نادر استچون 

 :پوست بر آرگان روغن اثرات

 

اگر پوست سر شما خشک است می توانید با استفاده از یک پارچه کتانی آغشته به روغن  *

آرگان، پوست سر را با این روغن ماساژ دهید. اگر این کار را قبل از خواب انجام دهید، 

شد اکثر اوقات پوست سرتان مرطوب خواهد بود پیش از آنکه سرتان شسته  متوجه خواهید

 .شود

این روغن حاوی مقادیر بسار زیادی از اسیدهای چرب می باشد که در مقابل عمل اکسیده  * 

نیز می  9و  6،امگا A شدن، بسیار مقاوم تر از روغن زیتون است. همچنین حاوی ویتامین

 .باشد

  

پوست را به خوبی تغذیه می کند. آثار پیری  A ن مقادیر زیادی از ویتامینبه دلیل دارا بود *

را که بر روی پوست نمایان گردیده است بهبود می بخشد. اگزما، جوش، و جای زخم را ترمیم 

می کند. پوست را مرطوب می کند و االستیته پوست را افزایش می دهد در این محصول 

 .هیچگونه کلسترولی وجود ندارد



 

  

طبیعی پوست را ذخیره می کند و در  PH به دلیل اسیدهای فراوانی که در آن موجود است *

پوستهای چرب باعث کم چرب شدن پوست می گردد. قبل از استفاده از محصوالت آرایشی 

دقیقه موج تغییر شگفت انگیزی در جذب  5قطره از این روغن به مدت  0یا  0استفاده از 

 .ی شود و از ایجاد پینه بر روی پوست پیشگیری می کندعالی محصوالت آرایشی م

 :مو روی بر آرگان روغن اثرات

 

روغن آرگان محصول بسیار عالی برای صاف کردن موهای مجعد است. موهای خشک را  *

نرم می کند و درخشش مو را بیشتر می کند. می توانید از روغن آرگان برای همه قسمتهای 

فاده کنید که جنبه درمانی دارد یا فقط برای انتهای موهایی که مو وقتی که نمناک است است

  .حالت خشکی دارند استفاده نمایید

 

بین پولک های مو نفوذ می کند و مقاومت مو را افزایش می دهد. در رشد مو تاثیر  *

  .بسزایی دارد. بصورت طبیعی به مو آبرسانی می کند و از وز شدن مو جلوگیری می کند

آسیبهایی را که به  E غیر قابل کنترل)وز وخشن( را نرم و لطیف می کند. ویتامینموهای  *

دلیل اتوکشی زیاد، حرارت و اکسیدان کردن مو به مو وارد کرده است را ترمیم می کند. به 

  .وسیله قرار دادن پروتئین بین ساختارهای مو، قابلیت درمان مو خوره های پائین مو را دارد

رش پوست سر را درمان می کند و نوعی ضد شکنندگی مو محسوب می شوره شر و خا *

 .شود
 

 

 



 روغن کراتین 

به سرعت جذب موها می شود و آن را بازسازی می کند. ظاهری لطیف، شاداب و درخشنده 

به موها می بخشد. کراتین از مولکول های کراتین ساخته شده است که یکی از مهمترین 

موها حالت می بخشد و با پل های سولفوری آنها را به هم  پروتئین ها می باشد که به

متصل می کند. فرایندهای شیمیایی و تاثیرگذارنده های خارجی در طول زمان با شکستن پل 

های سولفوری که موجب پیوستگی موها می شود، به موها آسیب می زنند. برای از بین 

موها، باید موها را به کراتین آغشته بردن این آسیب و برای ایجاد ساختاری سالم تر برای 

نمود. کراتین به موهای شما کمک می کند تا در مدت زمان کوتاهی با رسیدن به ساختاری 

سالم تر ظاهری درخشان به دست آورد. با بازسازی الیه ی کراتینی آسیب دیده از موخوره و 

 .شکنندگی موها جلوگیری می کند

  

 یف را ترمیم می کندموهای به شدت آسیب دیده و ضع *

 مقاومت و قابلیت ارتجاعی موها را افزایش می دهد *

 به موهای شما حجم می بخشد *

 شما را از خشکی و گره موها نجات می دهد *

 موهای شما را ترمیم و تغذیه می کند *

 موهای شما را براق و درخشان می کند *

 

 

 

 چیست؟ کراتین

 

از نظر علمی کراتین یک پروتئین بسیار قوی می باشد که در پوست، مو، ناخن و دندان وجود 

دارد. روزانه میلیونها سلول کراتین تحت فشارهای عصبی، روانی، محیطی و رژیم های الزم در 

بدن ما از بین می روند. کراتین در صنعت به صورت مایع درآمده و جایگزین کراتین طبیعی 

حالت ارتجاعی،استحکام و سالمت را به مو باز می گرداند. کراتین داخل مو  می شود که



بستگی به شرایط جغرافیایی، رنگ مو و پوست دارد. کراتین یک نوع فیبر پروتئینی می باشد 

که با افزایش سن، انجام کار رنگ و فر و مش مداوم این ماده حیاتی، دچار آسیب شده و از 

 روتئین سخت و قابل انعطاف می باشدبین می رود، کراتین یک پ

 چیست؟ درمانی کراتین عملکرد

 

زمانی که موهای ما آسیب دیده، خشک و شکننده می شود، کراتین باعث محافظت لطافت 

بدنه مو می شود، و یک الیه روی مولکول های مو می دهدو مایع کورتکس داخل مو بعد از 

داخل عوض میکند و بعد روی مولکولهای مو از عمل کراتین تغییر نکرده و ساختار مو را از 

 .بیرون قفل می شود

 :ایمنی نکات رعایت

 

تهیه ی شامپوی مناسب برای موهای کراتین شده.این شامپو ها باید فاقد مواد سولفات و 

 Remover این مواد خواص نمکی دارند و نمک .( Sodieum-loreeh-sulfat).سدیم باشد

س نتیجه می گریم که استفاده از آب دریا هم به کراتین آسیب کراتین به حساب می آید. پ

 .می رساند

مواد آمونیاکی نیز به کراتین آسیب می رساند مانند: رنگ کامل،اکسیدانها،پودر دکلره،پس  

 . هفته قبل از کار کراتین انجام دهیم 0بهتر است اگر کار با مواد داریم این کار را 

 :نکته 

ممکن است موهای ما تا حدودی بی حالت باشند که این حالت پس پس از اولین شستشو 

از چند بار شستشو بهتر می شود و موها صاف تر وبراق تر می شوند. در نظر داشته باشید 

بار بیشتر پیشنهاد  0شامپو بیش از حد، کراتین را زودتر از موعد مقرر از بین می برد هفته ای 

یک ماسک موی مغذی داخل حمام استفاده شود.  نمی شود. پس از شستن موها حتما از

باشند بهتر است. پس از اتمام حمام اگر از موادی  B-complex این ماسکها حاوی ویتامین

مانند ژل، واکس، ماسکهای بدون آبکشی، اسپری مو و موادی از این قبیل استفاده می 



ت و سدیم و ماده کنیم دقت شود این مواد حاوی مواد مغذی، ضدآفتاب که فاقد سولفا

 .پارابن باشند بهتر است

 ؟ کنیم چه هستیم ناراضی خود موی صافی از اگر 

 

خیلی از خانمها پس از کار کراتین از صافی بیش از حد موی خود ناراضی هستند.البته این کار 

زمان بر است ولی انجام شدنی است.شستشوی موها با شامپو های دارای سولفات وسدیم، 

هر روز انجام شود و استفاده از نرم کننده های دارای سولفات وسدیم تو صیه می  این کارباید

 .شود

اگر موهای ما در زمان کراتین کمی آسیب دیده،بهتراست شستشو روز چهارم انجام : نکته 

 .شود

 

 
 

 کاره 21اکسیر تقویتی 

ردیست، پس از جدیدترین دستاورد آزمایشگاه های ردیست؛ مایع مراقبت از مو. متخصصان 

تاثیر همزمان  21مطالعات طوالنی مدت، مایع مراقبت از موی جادویی را تهیه کردند که 

بر روی موهای شما می گذارد. با جوان سازی مجدد موها از طریق بازسازی موهای آسیب 

 دیده، ضعیف و بی جان از ریشه تا نوک آنها، به فرمول شگفت انگیز آن پی خواهید برد.

  



 ماده موثر در یک محصول 21* 

 * اکسیر مراقبت از مو

 روز 0* تاثیر گذاری در 

  

 uvbو  uvaمحافظت از مو درمقابل اشعه های  .2

 . محافظت از مو درمقابل گرمای حاصل از دستگاه ها1

 . تغذیه ی موهای رنگ شده3

 . عمل آنتی اکسیدانی و ضد پیری0

 . آبرسانی به موهای آسیب دیده5

 گی آزاردهنده. کاهش فرخورد6

 . حفظ حالت طوالنی تر7

 . سبک و درخشنده8

 . پیشگیری از بروز موخوره9

 . موی نرم و ابریشمی24

 . سالمت و شادابی مو22

 . سشوارکشی سریعتر21

 

 

 سرم مو



 فراوان نشاط و رطوبت جنوب قطب معدنی مواد بیابانی گیاهان

 

فرمول خاص آن که در آزمایشگاه این محصول برای سبک های خالقانه ارائه شده است. 

های تخصصی مو تهیه شده است باعث می شود موی شما شکل طبیعی، حالتی پرحجم و 

ظاهری درخشان به خود بگیرد. این محصول الیه ی محافظی اطراف تارهای موی شما ایجاد 

می کند. با جلوگیری از محو شدن رنگ مو، کمک می کند تا موی شما همیشه مرطوب و 

بت شده به نظر برسد. ویتامین هایی که به وسیله ی گرمای خشک کننده های دمشی مراق

 فعال شده اند، توسط مو جذب خواهند شد و مراقبت افزونی را ایجاد می کنند.

  

 کامل مراقبت آرگان روغن

 

سرم بسیار موثر مراقبت از مو حاوی روغن آرگان. آب رسانی عمیق موها را تامین می کند 

تغذیه ساقه و ریشه ی موها به وسیله ی فرمول خاص خود که با روغن آرگان واقعی و با 

 تهیه شده است، مراقبت کاملی برای موها فراهم می آورد.

  

 کامل بازسازی کراتین

 

سرم بسیار موثر مراقبت از مو حاوی کراتین. این سرم به سرعت موهای به شدت ضعیف و 

غذیه ساقه و ریشه ی موها به وسیله ی فرمول خاص خود آسیب دیده را ترمیم می کند. با ت

که با کراتین واقعی تهیه شده است، بازسازی عمیق و با قدرت و مراقبت کاملی را برای 

 موها فراهم می آورد.



 

 

 سرم صورت

این محصول، سرم محافظت از پوست با تاثیر ضد پیری، پیشگیری کننده و ترمیم کننده می 

باشد. با افزایش میزان اسید هیالورونیک سازنده ی پوست، به پوست شما کمک می کند تا 

در تمام طول روز مرطوب بماند. با تاثیر مرطوب کنندگی خود پوست شما را تسکین می 

دهد، و کمک می کند تا قابلیت ارتجاعی و روشنی خود را بازیابد. با رفع مات و کدر بودن 

به آن می بخشد. با کمک مواد گیاهی از تمام رشته های پوستی  پوست درخشندگی طبیعی

در مقابل آسیب های آفتاب )ماورا بنفش و مادون قرمز( و پیری پوست محافظت می کند 

و با آنزیم ها و مواد مغذی که از پیری پوست جلوگیری می کنند استحکام پوست را افزایش 

 د.می دهد و چین و چروک های پوست را کاهش می ده

 

 

 سرم مراقبت از ابرو و مژه



سرم ابرو و مژه ی ردیست با عناصر الزم بدون ازبین بردن خاصیت طبیعی آنها ابرو و مژه را 

 تغذیه می کند و ظاهری سالم و باطراوت به آنها می دهد.

 

 

 اسپری مو

 کامل تاثیر

 

این محصول برای سبک های خالقانه ارائه شده است. فرمول خاص آن که در آزمایشگاه 

های تخصصی مو تهیه شده مدل موی شما را برای مدت طوالنی به شکل طبیعی حفظ می 

کند. به خاطر ساختار ریزدانه ای آن می توانید به راحتی موی خود را سشوار بکشید. پوسته 

ای روی موها به جا نمی گذارد. با حفظ حالت موها درخود، مدل  ایجاد نمی کند و باقیمانده

 Eو  Cساعت به وجود می آورد. فرمول خاص آن شامل ویتامین های  21های پایداری را تا 

 می شود تا با محافظت از مو از محو شدن رنگ مو جلوگیری کند.

  

 گاز بدون

 

حالت های پایدار و درخشندگی چشم نواز. این محصول حالت هایی پایدار و طوالنی مدت با 

ظاهری طبیعی برای موها ایجاد می کند. به خاطر ساختار ریزدانه ای آن می توانید به راحتی 

موی خود را سشوار بکشید. پوسته ایجاد نمی کند و باقیمانده ای روی موها به جا نمی 



ساعت به وجود می آورد.  21حالت موها درخود، مدل های پایداری را تا گذارد. با حفظ 

می شود تا با محافظت از مو از محو شدن رنگ  Eو  Cفرمول خاص آن شامل ویتامین های 

 مو جلوگیری کند. برای استفاده ی افرادی که به گاز حساسیت دارند، مناسب است.

 

 

 موس مو

 کامل تاثیر

 

های خالقانه ارائه شده است. فرمول خاص آن که در آزمایشگاه این محصول برای سبک 

های تخصصی مو تهیه شده است باعث می شود موی شما شکل طبیعی، حالتی پرحجم و 

ظاهری درخشان به خود بگیرد. این محصول الیه ی محافظی اطراف تارهای موی شما ایجاد 

موی شما همیشه مرطوب و  می کند. با جلوگیری از محو شدن رنگ مو، کمک می کند تا

مراقبت شده به نظر برسد. ویتامین هایی که به وسیله ی گرمای خشک کننده های دمشی 

 فعال شده اند، توسط مو جذب خواهند شد و مراقبت افزونی را ایجاد می کنند.

  

 دهی فرم تاثیر

 

موس خالقانه، انعطاف پذیر، حجم دهنده و ایجاد کننده ی حالت طبیعی. فرمول خاص آن 

که در آزمایشگاه های تخصصی مو تهیه شده است باعث می شود موی شما شکل طبیعی، 



حالتی پرحجم و ظاهری درخشان به خود بگیرد. با جلوگیری از محو شدن رنگ مو، کمک می 

مراقبت شده به نظر برسد. ویتامین هایی که به وسیله  کند تا موی شما همیشه مرطوب و

ی گرمای خشک کننده های دمشی فعال شده اند، توسط مو جذب خواهند شد و مراقبت 

 افزونی را ایجاد می کنند.

 

 

 اسپری مو

 کامل تاثیر / کراتینی ترکیب

 

این محصول برای سبک های خالقانه ارائه شده است. فرمول خاص آن که در آزمایشگاه 

های تخصصی مو تهیه شده است مدل موی شما را برای مدت طوالنی به شکل طبیعی حفظ 

می کند. به خاطر ساختار ریزدانه ای آن می توانید به راحتی موی خود را سشوار بکشید. 

انده ای روی موها به جا نمی گذارد. با حفظ حالت موها درخود، پوسته ایجاد نمی کند و باقیم

ساعت به وجود می آورد. فرمول خاص آن شامل ویتامین های  21مدل های پایداری را تا 

C  وE .می شود تا با محافظت از مو از محو شدن رنگ مو جلوگیری کند 

  

 دهی فرم تاثیر

 

اسپری خالق و فرم دهنده ی مو. فرمول خاص آن که در آزمایشگاه های تخصصی مو تهیه 

شده است مدل موی شما را برای مدت طوالنی به شکل طبیعی حفظ می کند. به خاطر 



ساختار ریزدانه ای آن می توانید به راحتی موی خود را سشوار بکشید. پوسته ایجاد نمی کند 

به جا نمی گذارد. با حفظ حالت موها درخود، مدل های پایداری را و باقیمانده ای روی موها 

می شود تا با  Eو  Cساعت به وجود می آورد. فرمول خاص آن شامل ویتامین های  8تا 

 محافظت از مو از محو شدن رنگ مو جلوگیری کند.

 

 

 اسپری مش

اسپری رنگ مو مناسب اسپری مش موهای شما را با رنگ های بسیار زیبا کامل تر می کند. 

 استفاده ی روزانه می باشد. دائمی نیست و رنگی بر روی موها باقی نمی گذارد.

 

 

 اسپری چربی افزا

از کاربرد جادویی اسپری روغن براق کننده و تقویت کننده ی ردیست خود بهرمند شوید. 

اسپری حالت دهنده با ترکیبی از نرم کننده ها و تقویت کنند ه ها که حاوی روغن بادام 



شیرین برای افزودن درخشندگی می باشد، خشکی و کدر بودن موها را به سرعت از بین می 

گ موجود در این اسپری به مراقبت از موها در مقابل خشکی بیش از حد برد. بابونه و جینسین

 قبل از حالت دهی، درطول آن و یا بعد از آن کمک می کند.

 

 

 اسپری براق کننده

 آسا برق درخشندگی / کننده براق

 

درخشندگی خیره کننده بر روی موهای شما. اسپری گرانول عالی از طریق براق کردن موها با 

ابریشمی، ظاهری درخشنده و مراقبت شده برای موها فراهم می کند. فرمول سبک حالتی 

 آن برای استفاده ی انواع موها و حالت های مختلف مو مناسب است.

 

 

 اسپری براق کننده



شما می توانید در هر زمانی از روز از اسپری براق کننده بر روی بدن و لباس خود استفاده کنید 

ب داشته باشید. این اسپری ظاهری درخشنده به موها و بدن شما می تا ظاهری شیک و جذا

بخشد. به موها، پوست و لباس شما آسیب نمی زند. و تنها با یکبار شستن از روی ناحیه ای 

 که آن را اسپری کرده اید پاک می شود.

 

 

 نرم کننده موی سر دوفاز

 معمولی – کراتین روغن – آرگان روغن – مو انواع تمام برای

 

این محصول بدون سنگین کردن مو آن را صاف می کند و با آبرسانی به موها امکان سشوار 

کشی راحت تری را فراهم می کند. سیلیکون های مغذی موجود در آن تارهای موی شما را 

می پوشاند و در مقابل عوامل آسیب رسان خارجی از آن محافظت می کند. موهای شما 

 خشان به دست می آورد.ظاهری باطراوت و در

  

 شده رنگ موهای برای

 

این محصول موهای رنگ شده را بدون سنگین کردن صاف می کند و با آبرسانی به موها 

امکان سشوار کشی راحت تری را فراهم می کند. سیلیکون های مغذی موجود در آن تارهای 



محافظت می کند. موی شما را می پوشاند و در مقابل عوامل آسیب رسان خارجی از آن 

 موهای شما ظاهری باطراوت و درخشان به دست می آورد.

  

 دیده آسیب موهای برای

 

این محصول موهای آسیب دیده را بدون سنگین کردن صاف می کند و با آبرسانی به موها 

امکان سشوار کشی راحت تری را فراهم می کند. سیلیکون های مغذی موجود در آن تارهای 

پوشاند و در مقابل عوامل آسیب رسان خارجی از آن محافظت می کند.  موی شما را می

 موهای شما ظاهری باطراوت و درخشان به دست می آورد.

 

 

 

 ماسک مراقبت از مو

 قوی ی کننده ترمیم ماسک کراتین

 

این محصول موهای بی جان و آسیب دیده را به سرعت بازسازی می کند. ماسک موی 

کراتینی ردیست نوک موهای آسیب دیده را به وضوح بازسازی و آبرسانی می کند و لطافت 

تشکیل دهنده ی مناسب ابریشمی طوالنی مدتی را به آن می بخشد. این ماسک با مواد 



برای موهای آسیب دیده از طریق ذخیره شدن بین پوسته های کوتیکولی آسیب دیده به 

 موها کمک می کند تا ظاهری براق تر و لطیف تر به دست آورند.

  

 فراوان نشاط و رطوبت جنوب قطب معدنی مواد بیابانی گیاهان

 

تارهای نازکی دارند، به دلیل انجام  فرمول این محصول مخصوصا برای موهایی تهیه شده که

فرایند های سنگین از بین رفته اند و رطوبت خود را از دست داده اند، و باعث می شود با 

حفظ تعادل رطوبت مو شادابی خود را به دست آورند. ماسک مراقبت از موی مواد معدنی 

بریشمی طوالنی مدتی بیابانی و قطبی ردیست با آبرسانی به موهای کدر، شادابی و لطافت ا

را برای موها فراهم می کند. به خاطر مواد تشکیل دهنده ی حساس آن که مناسب موهای 

 آسیب دیده می باشد، موهای شما راحت تر شانه می شود.

  

 کامل مراقبت ارگانیک آرگان روغن

 

رمای موهای شما در اثر قرار گرفتن در معرض عوامل خارجی فراوانی مانند آلودگی هوا و گ

بیش از حد آسیب می بیند. موهای آسیب دیده باید با استفاده از مراقبت های منظم 

تقویت شود. ماسک مراقبت از موی حاوی آرگان ردیست با ایجاد مقاومت در موهای بی 

جان در مقابل عوامل خارجی، شادابی و لطافت ابریشمی طوالنی مدتی را برای موهای شما 

وجود مواد تشکیل دهنده ی حساس مناسب مو در این ماسک، فراهم می کند. به دلیل 

 موهای شما به سادگی سشوار می شود و حالت می گیرد.

 

 



 

 ماسک پاکسازی صورت خاک رس

 پرتقالی / اقیانوسی معدنی مواد / نعناعی

 

این ماسک به صورت عمیق پوست را تمیز می کند و با نفوذ به زیر پوست آن را روشن می 

های پوست شما را می بندد. در حالی که پوست شما را پاکسازی می کند، چربی  کند. روزنه

اضافی پوست را از بین می برد، و آن را مرطوب و تمیز می کند. این ماسک آکنه و جوش 

های روی پوست را ازبین می برد. از طریق تغذیه ی پوست با مواد مغذی بسیارغلیظ، روزنه 

رو شما چهره ای لطیف تر خواهید داشت. این محصول  های پوست را می بندد. از این

قسمت های تیره ی پوست شما را روشن می کند و با تاثیر سفید کنندگی طبیعی خاک رس، 

 کمک می کند تا رنگ پوست متعادلی به دست آورید.

 

 

 الیه بردار نمکی



 ساتسوما / مورینگا / فرنگی توت

 

را به طور کامل می زداید و به بازسازی پوست کمک این الیه بردار سلول های مرده ی پوست 

می کند. ظاهری لطیف، بی نقص و زیبا به پوست شما می بخشد. درصورت استفاده ی 

مداوم، نمک دریایی طبیعی، روغن بادام شیرین و ویتامین های موجود در آن جوش های سر 

شما چهره ای جوان تر می سیاه را ازبین می برد. با افزایش گردش خون و جریان لنفاوی به 

 بخشد.

 

 

 BBکرم 

 تن رنگی روشن / تن رنگی متوسط / تن رنگی تیره

 

پوستی بی نظیر مانند پوست کودکان به محض استفاده. در گام نخست رنگ زیبایی به 

پوست می بخشد و بالفاصله ظاهری سالم برای پوست ایجاد می کند. ویتامین ها و مرطوب 

این کرم با میزان رطوبت مورد نیاز پوست شما در طول روز مطابقت کننده های موجود در 

 دارد و باعث می شود در تمام طول روز پوستی باطراوت و زیبا داشته باشید.

  

 2در  7زیبا کننده ی پوست 

 * بخشیدن درخشندگی طبیعی به پوست

 * تامین رطوبت پوست برای تمام طول روز



 * بدون روغن

 * ایجاد پوستی شاداب

 * مطابقت با رنگ پوست

 * پوشاندن معایب پوست

 * بخشیدن لطافت مشهود به پوست

 

 
 کرم تقویتی موهای زیرپوستی

کرم ترمیم کننده برای رهایی از موهای زیرپوستی بعد از اپیالسیون و تراشیدن موها. این 

رفع  کرم مشکل موهای زیرپوستی سطحی ناحیه ی لگن، پاها و گردن را رفع می کند. برای

مشکالتی مانند موهای زیرپوستی، سوزش پوست، برجستگی روی پوست و جوش های بعد از 

اپیالسیون و تراشیدن مو، که به خاطر موهای زیرپوستی ایجاد می شوند، به موهای زیرپوستی 

کمک می کند تا به راحتی به سطح خارجی پوست بیایند. مرطوب کننده های موجود در این 

 ، مقاومت و سالمتی پوست می شود.کرم باعث شادابی



 

 

 کرم مراقبت از پا

از بو، ترک خوردگی، میخچه و خارش جلوگیری می کند. پوست پاهای شما را بازسازی می کند. 

از بوی بد پا که در اثر تعریق به وجود می آید و در نتیجه ی باکتری های درحال رشد، خارش، 

جلوگیری می کند و آن را ازبین می برد؛  عرق سوز شدن و ترک پاشنه پا پخش می شود،

پوسته های اضافی و بافت پینه ای ضخیم شده ی پا را ازبین می برد؛ و از سالمت پوست پا 

 .محافظت می کند. برای استفاده در تمام فصول و تمام ساعات روز مناسب می باشد

 

 
 کرم سفید کننده



تعدیل رنگ تیره ی پوست، لکه های رنگ پوست شما را تعدیل، روشن و سفید می کند. با 

پوستی، آفتاب سوختگی ها، آکنه، کک و مک ها، تیرگی کشاله ران و آرنج کمک می کند تا 

پوست روشن تر به نظر برسد. کرم سفید کننده ی ردیست با خواص عالی، حاصل بررسی های 

درجه  1تا  طوالنی مدت بالینی در آزمایشگاه های ردیست، توانایی روشن کردن پوست شما

و نرم کردن آن را دارد. مواد موثر موجود در آن باعث ازبین رفتن لکه های ناشی از نور 

آفتاب و باال رفتن سن می شود. در صورت استفاده ی مداوم باعث کاهش سطح مالنین 

پوست می شود. این محصول می تواند به عنوان پایه ی آرایشی مورد استفاده قرار بگیرد. 

 ننده ی پوست ردیست یک محصول آرایشی نیست.کرم سفید ک

 

 

 

 کرم دست و ناخن

مقاومت ناخن های شما دو برابر می شود. دست های نرم و مراقبت شده. ناخن های ما 

بخش مهمی از بدن ما است که به ما کمک می کند تا فعالیت های روزمره را انجام دهیم. 

نقص هایی که در ساختار ناخن ها ظاهر می شود، مشکالت ظاهری و سالمتی بزرگی را موجب 

، از شکستن ناخن Eو  Aست و ناخن ردیست حاوی ویتامین های می شود. کرم مراقبت از د

ها جلوگیری می کند و بر انعطاف پذیری آنها می افزاید و عالوه بر آن به پوست خشک و 

 حساس دست نیز لطافت می بخشد و باعث می شود دست ها ظاهر بهتری داشته باشند.



 
 کرم دست و صورت

 توت فرنگی / انبه وحشی / توت سیاه

 

با کمک به پوست برای به دست آوردن رطوبت مورد نیاز خود، ظاهری سالم و مراقبت شده 

برای پوست شما فراهم می کند. مجموعه ویتامین های موجود در آن با کمک به جوان 

سازی سلول ها به پوست شما کمک می کند تا ظاهری سالم داشته باشد. ترک خوردگی و 

دن رطوبت پوست در مجاورت سرما و گرمای شدید هوا خشکی پوست که در اثر از دست دا

 به وجود آمده را به سرعت از بین می برد.

 

 

 کرم بدن

 سیاه توت / وحشی انبه / فرنگی توت



 

مواد مغذی و مرطوب کننده ی موجود در این محصول باعث لطافت پوست و در عین حال 

خوش این کرم شما در طول  حفظ تعادل رطوبت پوست بدن شما می شود. به دلیل رایحه ی

روز احساس خوشایندی خواهید داشت. مواد تشکیل دهنده ی ضد حساسیت در این کرم 

باعث ازبین رفتن کامل خستگی و خشکی پوست می شود. خاصیت تسکین دهندگی این 

 محصول به حفظ استحکام و نرمی طبیعی پوست کمک می کند.

 

 

 

 

 اسپری الک خشک کن

اسپری خشک کن که زمان خشک شدن الک ناخن را کوتاه می کند باعث می شود فرایند 

مانیکور به چشم بر هم زدنی انجام شود. اسپری خشک کن در حالت مایع بالفاصله پس از 

استفاده از الک بر روی ناخن به کار برده می شود و به دلیل اینکه زمان خشک شدن الک را 

کوتاه و الیه ای لغزنده روی ناخن ایجاد می کند، موجب جلوگیری از مالیده شدن الک به 

 اطراف و نیز چسبیدن چیزی به سطح ناخن می شود.



 

 محلول الک خشک کن

شگفت انگیز استفاده کنید زیرا با خشک کردن الک ناخن در بدون شک باید از این دستاورد 

ثانیه، الک زدن را به فعالیتی لذت بخش تبدیل می کند. اسپری خشک کن در حالت مایع  34

بالفاصله پس از استفاده از الک بر روی ناخن به کار برده می شود و به دلیل اینکه زمان خشک 

ناخن ایجاد می کند، موجب جلوگیری از مالیده شدن  شدن الک را کوتاه و الیه ای لغزنده روی

 الک به اطراف و نیز چسبیدن چیزی به سطح ناخن می شود.

 

 

 اسپری رنگ پا

 تیره رنگی تن / متوسط رنگی تن / روشن رنگی تن

 

با پوشاندن کک و مک ها، رگ های واریسی، جای ریشه ی موها با ظاهری تیره و لکه های 



محصول ظاهری زیبا برای پاهای شما فراهم می آورد. با مواد مغذی مشابه نامطلوب، این 

موجود در خود موجب کاهش دیده شدن معایب پوست مانند لکه ها و رگ ها می شود و با 

آبرسانی به پوست پاها به تامین رطوبت آن کمک می کند. باعث می شود پاها ظریفتر به 

استفاده و پاک کردن آن بسیار ساده است. نظر برسند. تاثیری سریع و طوالنی مدت دارد. 

برای پاک کردن نیاز به راه حل خاصی ندارد. به دلیل داشتن فرمولی خاص هیچ لکی روی لباس 

 شما ایجاد نمی کند.

 

 

 

 تونیک پا ک کننده و سفت کننده

پوست را عمیقا پاک می کند و تمام مواد اضافی روی پوست را ازبین می برد. تعادل 

 رطوبت پوست را حفظ می کند و باعث جوانی پوست می گردد.طبیعی 

 

 



 فوم مراقبت بعد از اپیالسیون

موس مراقبت بعد از وکس باعث ازبین رفتن حساسیت و قرمزی پوست می شود که 

ممکن است به هنگام وکس کردن بروز نماید. این محصول با فرمول بسیار عالی خود 

ست های حساس که در معرض اشعه خورشید قرار پوست را تغذیه و مرطوب می کند. پو

 گرفته اند را تسکین می دهد و موجب بازسازی سلول های پوستی می شود.

 

 اسپری تثبیت کننده آرایش

با تثبیت کننده ی ردیست، آرایش شما تازه و درخشان باقی خواهد ماند. در عین حال که 

پوستی ناشی از آرایش غلیط را نیز به مشکل پاک کردن مکرر آرایش را حل میکند، آسیب 

حداقل می رساند. مواد موثر در این محصول باعث حفظ رطوبت طبیعی پوست می شود. 

 این اسپری بر روی تمام مواد آرایشی به جز رژ لب تاثیر تثبیت کننده دارد.

 

 

 لوسیون دست و بدن



 سیاه توت / وحشی انبه / فرنگی توت

 

انگیز با رایحه ی میوه ها و گیاهان طبیعی موجود در آنها، از سری مرطوب کننده ی شگفت 

ترکیبی از ویتامین ها ساخته شده اند. به محض استفاده از این لوسیون ها بر روی پوست 

خود، با آبرسانی موثر آنها نرمی و لطافت را بر روی پوست احساس خواهید کرد. به دلیل 

ور کامل خستگی و خشکی پوست را ازبین وجود ترکیبات کاهش دهنده ی حساسیت، به ط

می برند. به دلیل خاصیت تسکین دهنده، این لوسیون ها به حفظ سفتی و لطافت طبیعی 

پوست کمک می کنند. خصوصا در شرایط تغییرات آب و هوایی از پوسته پوسته شدن و 

راحتی  عالئم کشیدگی پوست جلوگیری خواهند کرد. به خاطر فرمول سبک این لوسیون ها به

 جذب پوست می شوند و احساس چسبندگی روی پوست باقی نمی گذارند.

 

 

 فوم بدن

فوم کرم محافظت کننده و جوان کننده برای انواع پوست. مواد مغذی موجود در این فوم 

به حفظ رطوبت پوست کمک می کند. پوست شما را تسکین می دهد. با آب رسانی قوی به 

الیه های باالیی تا زیرین پوست باعث ایجاد قابلیت ارتجاعی و روشنی پوست می شود. 

می باشد که پوست را  UVA/UVBبرای اشعه های  فرمول این محصول حاوی مانعی

درمقابل عوامل خطرناک خارجی ناشی از اشعه ی خورشید و درمقابل پیری زودرس محافظت 

 می کند.

 



 فوم صورت

فوم کرم محافظت کننده و جوان کننده برای انواع پوست. با افزایش میزان اسید 

ند تا در تمام طول روز مرطوب هیالورونیک سازنده ی پوست، به پوست شما کمک می ک

بماند. پوست را مرطوب و مقاوم می کند. چین و چروک ها و خطوط دور چشم را به حداقل 

می رساند. با ازبین بردن حالت مات پوست درخشندگی طبیعی به آن می بخشد. فرمول این 

می باشد که پوست را درمقابل عوامل  UVA/UVBمحصول حاوی مانعی برای اشعه های 

خطرناک خارجی ناشی از اشعه ی خورشید و درمقابل پیری زودرس محافظت می کند. طریقه 

مصرف: پیش از مصرف ظرف فوم را خوب تکان دهید، مقداری از آن را کف دست خود 

بریزید، سپس موس کرم را روی پوست تمیز صورت بمالید و به آهستگی به شکل دایره های 

 کوچک ماساژ دهید.

 

 

 فوم مو

فوم کرم محافظت کننده و جوان کننده برای انواع مو. فرمول این محصول حاوی مانعی 

می باشد که موها را درمقابل عوامل خطرناک خارجی ناشی از  UVA/UVBبرای اشعه های 

 اشعه ی خورشید محافظت می کند.

 



 

 لوسیون مرطوب کننده

باعث حفظ تعادل قابلیت  فرمول این لوسیون حاوی مواد مغذی و ویتامین هایی است که

ارتجاعی و رطوبت پوست می گردد. ناراحتی های ناشی از نور آفتاب از جمله خشکی، 

حساسیت و قرمزی پوست را رفع می کند. برای انواع پوست ها مناسب است. در شرایطی 

قرار گرفته اید، از آسیب های  UVکه برای مدت طوالنی در معرض آفتاب شدید و اشعه ی 

و پیری پوست جلوگیری می کند. طریقه مصرف: پیش از مصرف ظرف لوسیون را پوستی 

خوب تکان دهید، مقداری از آن را کف دست خود بریزید و سپس روی پوست خود ماساژ 

 دهید.

  

 فقط برای مصارف خارجی می باشد. در مقابل نور و گرما قرار ندهید. هشدار:

PROJECTNEXT 

 

 شامپو مراقبت از مو



 قوی ی کننده ترمیم ماسک کراتین

 

شامپویی که موهای بی جان و آسیب دیده را به خوبی بازسازی می کند. شامپو مراقبت از 

موی حاوی کراتین ردیست ابتدا مانند یک پوشش محافظتی اطراف تارهای آسیب دیده ی 

 مو قرار می گیرد سپس با ترمیم آنها به سالم شدن مو کمک می کند. شما می توانید از

شامپو مراقبت از موی حاوی کراتین ردیست که با شوینده های حساس، ویتامین ها و 

 کراتین مناسب موهای آسیب دیده ترکیب شده، با اطمینان استفاده کنید.

  

 فراوان نشاط و رطوبت جنوب قطب معدنی مواد بیابانی گیاهان

 

ها برای موهایی تهیه فرمول خاص این محصول در ترکیب با شوینده های حساس و ویتامین 

 شده است که درطول فرایندهای خشن ازبین رفته و رطوبت خود را از دست داده اند.

  

 کامل مراقبت ارگانیک آرگان روغن

 

موهای شما در اثر قرار گرفتن در معرض عوامل خارجی فراوانی مانند آلودگی هوا و گرمای 

رسیدگی روزانه دارد. شما می توانید از بیش از حد آسیب می بیند. موهای ضعیف نیاز به 

شامپو مراقبت از موی حاوی آرگان ترکیب شده با شوینده های حساس مناسب موهای 

آسیب دیده و ویتامین ردیست با اطمینان استفاده کنید. این شامپو از طریق پاکسازی 

 موها از ریشه تا نوک آن با تاثیر

 



 

 شامپو مراقبت از مو

محصول برای موهای حساس و به شدت تحت تاثیر مواد شیمیایی قرار فرمول خاص این 

گرفته با پاک کننده های حساس که حاوی سولفات و ویتامین ها نیست، ترکیب شده است. 

فرمول مخصوص این شامپو بدون داشتن سدیم، لوریل، سولفات، سیلیکن، پارابن و نمک، 

ترکیب شده و با پاک کردن موها از ریشه با تاثیرات شگفت انگیز روغن جوجوبا و چای سبز 

تا نوک ظاهری سالم به آن می بخشد. مواد تشکیل دهنده ی این شامپو برای تمام انواع 

موها مناسب می باشد، و درحالی که موها را تغذیه می کند با حفظ تعادل رطوبت موها 

م و رسیدگی ی سالامکان مراقبت بیشتری از آن را فراهم خواهد کرد. اکنون، داشتن موهای

 Pدارد.شده به خود شما بستگی

REV 
PROJECTNEXT 

PROJECT 

 

 شامپو و کرم مو



 موها انواع تمام برای / مو شامپوی

 

این شامپو با پاک کنندگی موثر موها، ظاهری سالم تر به موها می بخشد. به دلیل فرمول 

کند، به موها عطر  خاص خود در عین حال که به تنفس پوست سر و ریشه ی موها کمک می

خوشایندی نیز می بخشد. برای دستیابی به موهای درخشان قوی تر و سالم تر می توانید با 

 اطمینان از این شامپو استفاده کنید. مناسب برای استفاده ی تمام انواع موها می باشد.

  

 موها انواع تمام برای / مو کرم

 

اقبت از مو بعد از شستشو با شامپو می نرم کننده ی مو تکمیل کننده ی بسیار مناسب مر

باشد. این محصول موها را بدون سنگین کردن نرم می کند و باعث می شود مو به راحتی 

 سشوار کشیده شود. مناسب برای استفاده ی تمام انواع موها می باشد.

 

 الک پاک کن

و گلیسیرین موجود در فرمول این محصول ناخن های شما را تغذیه و مرطوب  Eویتامین 

خواهد کرد و از خشکی ناخن که در نتیجه ی استفاده از الک پاک کن ها ایجاد می شود، 

جلوگیری می کند. به دلیل فرمول مالیم این الک پاک کن بدون آسیب زدن به ناخن های 

 شما الک را از روی آنها پاک می کند.



 

 

 ژل پاک کننده آرایش صورت

پوست صورت را به طور کامل پاک می کند و تعادل طبیعی رطوبت پوست را حفظ می کند. 

 به شادابی پوست کمک می کند.

 

 پاک کننده پس از اپیالسیون و روغن ماساژ

 وحشی انبه / فرنگی توت / سیاه توت

 

کند. با ازبین بردن سریع این محصول پس از وکس کردن، پوست را به سادگی پاک می 

حساسیت پوست، ظاهری سالم و شاداب به شما می بخشد. مانند روغن بچه خالص است. 

این روغن می تواند به عنوان روغن ماساژ آرامش بخش نیز استفاده شود. به دلیل وجود 



مجموعه ای از ویتامین ها در آن ساختار طبیعی پوست را حفظ می کند و باعث بازسازی 

 های پوستی می گردد. سلول

 

 پاک کننده رنگ پوست

فرمول این محصول مخصوصا برای ازبین بردن رنگ باقی مانده بر روی پوست که ممکن 

است حین رنگ کردن مو به جا مانده باشد، تهیه شده است. این پاک کننده از طریق فرمول 

گردن، دست ها و خاص خود به سادگی تمام رنگ های به جا مانده بر روی پوست صورت، 

 گوش ها را ازبین می برد و مانع تحریک پوست می شود.

 

 

 

 عطر

 پراحساس / پرشور / فریبنده



 

این عطرها در نتیجه ی بررسی های طوالنی و بسیار دقیق در آزمایشگاه های ساخت عطر 

آلمان تهیه شده اند. به دلیل کیفت باال، ماندگاری این عطرها بسیار طوالنیست. مواد 

م طول تشکیل دهنده ی این عطرها هیچ خطری برای سالمت انسان ندارد و می تواند در تما

 روز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 عطر مو

عطر مو به منظور بخشیدن رایحه ای مطبوع و نیز درخشندگی به موهای شما تهیه شده 

است. بوی مواد شیمیایی استفاده شده روی موها و بوی سیگار را که به موهای شما نفوذ 

دارد و فرمول خاص آن  کرده است، به شکلی موثر ازبین می برد. با عطرهای قدیمی تفاوت

مناسب ساختار مو تهیه شده است. درحالی که ویتامین های موجود در آن به شدت از 

 موهای شما محافظت می کنند، باعث می شود از ظاهری جذاب تر برخوردار شوید.

 


