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درباره            

BABY CARE
توصیه شده توسط متخصصین اطفال و پوست

نمایش محصوالت

تماس با دفتر مرکزی



شرکت آرادرفام آرمین، برای اولین بار در کشور با 
همکاری شرکت Silab فرانسه، اقدام به تولید 
محصوالت حاوی فرآورده های بایوتکنولوژی با 
نام تجاری Evrin Biotech، برای مقاصد درمانی 

مشکالت پوست و مو کرده است. 

این سری از محصوالت، با استفاده از آخرین 
دستاوردهای علمی در زمینه پوست و مو و با 
بهترین و به روزترین مواد اولیه فرموله شده 
است و تست های آزمایشگاهی و ارزیابی های 
بالینی مختلفی بر روی آنها انجام گرفته است 
و اثربخشی آنها در این مطالعات اثبات شده 

است.

گروه تحقیق و توسعه شرکت آرا درفام آرمین



شامپو سر و بدن نوزادان 
)بسیار مالیم(

شامپو بسیار مالیم

نرم کننده مــــــو

کرم مرطوب کننده
)دست و صورت(

لوسیون بدن مغذی
)دست، صورت و بدن(

شامپو کودک
 )مناسب موهای خشک(

کرم پای کودک
 )ضدالتهاب و تسکین دهنده(

کرم مرطوب کننده مغذی
 )دست و صورت(

شامپو مناسب موهای 
شوره دار

محلول پاک کننده
)بدون نیاز به آبکشی(

لوسیون بدن
)مرطوب کننده و آبرسان(

روغن کودک
)مغذی  و نرم کننده(



 فرموالسیون بسیار مالیم و بدون سوزش چشم
 سازگار با پوست حساس نوزادان

 حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست و مو
 دارای کف کنترل شده و آبکشی سریع و آسان

EVRIN Baby Care System:
Calendula Extract, Echinacea Extract, Oat Extract, Chamomile Extract, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Allantoin, Niacinamide, Sorbitol, Glycerin, 
Sodium PCA, Vitamins B5, E

سر و بدن نوزاد را با آب ولرم مرطوب کرده، مقدار مناسبی از شامپو  نحوه مصرف 
را روی مو و بدن نوزاد به آرامی ماساژ دهید سپس به خوبی آبکشی 

نمایید.

اِورین  کودک  بدن  روغن  یا  لوسیون  از  نوزاد  بدن  شستشوی  از  بعد  محصوالت مکمل 
استفاده نمایید.

 WASH & SHAMPOO
شامپو سر و بدن نوزادان )بسیار مالیم(

200 
ml

0321001
CODE

https://evrinbiotech.com/product/wash-shampoo-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85/


0322001 
CODE

مقدار کافی از شامپو کودک اِورین را روی موهای خیس، به آرامی ماساژ        نحوه مصرف 
دهید، سپس به خوبی آبکشی نمایید. این شامپو برای استفاده روزانه 

مناسب است. 

بلند و خشک،  دارای موهای  بهتر موها در کودکان  برای شانه پذیری  محصوالت مکمل 
می توانید از نرم کننده موی کودک اِورین استفاده کنید.

 فرموالسیون بسیار مالیم و بدون سوزش چشم
 سازگار با پوست و موی حساس کودکان

 حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست و مو

EVRIN Baby Care System:
Aloe Vera Extract , Chamomile Extract , Macadamia Oil, Hyaluronic 
Acid, Allantoin, Vitamins B3, B5, E

GENTLE SHAMPOO
شامپو بسیار مالیم

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/gentle-shampoo-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85/


0323001 
CODE

 فرموالسیون بسیار مالیم و بدون سوزش چشم
 رفع شوره های سر و درماتیت سبوره و اگزما

 رفع التهاب، خارش، سوزش و قرمزی کف سر
 مرطوب کننده و تسکین دهنده

EVRIN Baby Care System:
Piroctone Olamine, Licorice Extract, Oat Extract, Allantoin, Elestab, 
Chamomile Extract, Collagen, Niacinamide, Vitamins E, B5

روی موهای خیس،  را  اِورین  از شامپو کودک  کافی  مقدار       نحوه مصرف 
به آرامی ماساژ دهید، سپس به خوبی آبکشی نمایید. این 

شامپو برای استفاده روزانه مناسب است. 

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
شامپو مناسب موهای شوره دار

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/anti-dandruff-shampoo-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/


0324001 
CODE

مقدار کافی از شامپو کودک اِورین را بر روی موهای خیس، به آرامی ماساژ        نحوه مصرف 
دهید، سپس به خوبی آبکشی نمایید. این شامپو برای استفاده روزانه مناسب 

است . 

در صورت لزوم برای شانه پذیری بهتر موها، می توانید از نرم کننده موی کودک  محصوالت مکمل 
اِورین استفاده نمایید.

 فرموالسیون بسیار مالیم  و بدون سوزش چشم
 افزایش لطافت، نرمی و شانه پذیری موها

 مرطوب کننده و تسکین دهنده پوست کف سر
 رفع الکتریسیته ساکن و حالت پروازی موها

EVRIN Baby Care System:
Olive Extract, Echinacea Extract, Chamomile Extract, Hydrolyzed Wheat Pro-
tein, Allantoin, Niacinamide, Collagen, Glycerin, Sodium PCA, Vitamins B5,E

   BABY SHAMPOO
شامپو کودک )مناسب موهای خشک(

300 
ml

https://evrinbiotech.com/product/baby-shampoo-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9/


0324002
CODE

موی  کننده  نرم  کافی  مقدار  مناسب،  با شامپوی  موها  از شستشوی  بعد        نحوه مصرف 
اِورین را بر روی موهای خیس به آرامی ماساژ دهید. سپس به خوبی آبکشی 

نمایید. 

برای شستشوی مو می توانید از شامپوی موی خشک استفاده نمایید. محصوالت مکمل 

 فرموالسیون بسیار مالیم و سازگار با پوست
 مرطوب کننده و حالت دهنده مو

 رفع الکتریسیته ساکن و باز کننده گره موها
 حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست و مو

EVRIN Baby Care System:
Olive Extract, Hydrolyzed Keratin, Amodimethicone, Chamomile 
Extract, Argan Oil, Sodium PCA, Dexpanthenol, Vitamins E,B5

   HAIR CONDITIONER
نرم کننده مــــــو

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/hair-conditioner-%d9%86%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88/


0321004
CODE

مقدار کافی از محلول پاک کننده اِورین را روی پنبه یا پد پارچه ای ریخته و به        نحوه مصرف 
آرامی، صورت، بدن و ناحیه پوشک را پاک کنید. نیاز به آبکشی نمی باشد.

بعد از پاک کردن پوست از کرم مرطوب کننده یا روغن کودک اِورین استفاده  محصوالت مکمل 
نمایید.

 رفع آلودگی ها از صورت، بدن و ناحیه پوشک
 مرطوب کننده و آبرسان قوی

 جلوگیری از خشکی پوست و بسیار مالیم
 رفع التهاب، خارش، قرمزی و تحریکات پوستی

EVRIN Baby Care System:
Medicalm, Allantoin, Bisabolol, Niacinamide, Dexpanthenol, Chamo-
mile Extract

  CLEANSING WATER
محلول پاک کننده )بدون نیاز به آبکشی(

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/cleansing-water-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8%da%a9%d8%b4%db%8c/


0325002 
CODE

 تغذیه کننده و مرطوب کننده 24 ساعته 
 بافت سبک و غیرچرب با جذب سریع

 رفع زبری و افزایش نرمی و لطافت پوست
 بسیار مالیم و مناسب انواع پوست 

EVRIN Baby Care System:
Calendula Oil, Chamomile Extract, Aloe Vera Extract, Symrepair, Allantoin, 
Dexpanthenol, Vitamins B3,E

مقدار کافی از لوسیون بدن اِورین را روی پوست به آرامی ماساژ دهید تا        نحوه مصرف 
جذب شود. این محصول برای استفاده بزرگساالن دارای پوست حساس 

نیز توصیه می شود.

برای پاکسازی پوست کودک قبل از استفاده از این محصول، از شامپو  محصوالت مکمل 
بدن یا محلول پاک کننده بدن کودک اِورین )بدون نیاز به آبکشی( استفاده 

نمایید.

  BODY LOTION
لوسیون بدن )مرطوب کننده و آبرسان(

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/body-lotion-moisturizing-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/


0321003
CODE

مقدار کافی از کرم را روی پوست تمیز به آرامی ماساژ دهید تا جذب        نحوه مصرف 
شود. برای پوست صورت، دست و بدن قابل استفاده است.

برای شستشوی پوست از شامپو بدن کودک اِورین استفاده نمایید. محصوالت مکمل 

EVRIN Baby Care System:
Colloidal Oatmeal, Chamomile Extract, Macadamia Oil, Hyaluronic Acid, 
Allantoin, Symrepair, Urea 3%, Eucerin, Vitamins B3,B5,E

 مرطوب کننده و آبرسان 24 ساعته پوست
 سازگار با پوست حساس کودکان

 بافت سبک و جذب سریع

75 
ml

  MOISTURIZING CREAM
کرم مرطوب کننده )دست و صورت(

https://evrinbiotech.com/product/moisturizing-cream-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/


0321002
CODE

مقدار کافی از کرم پای کودک اِورین را بر روی پوست کامال تمیز در ناحیه        نحوه مصرف 
پوشک یا سایر نواحی ملتهب پوست به آرامی ماساژ دهید تا جذب شود. 
با توجه به دستور پزشک،  متناسب با میزان قرمزی و التهاب پوست یا 

روزانه چند بار از کرم پای کودک استفاده نمایید. 

قبل از استفاده از این محصول، از شامپو بدن یا محلول پاک کننده بدن  محصوالت مکمل 
کودک اِورین )بدون نیاز به آبکشی( استفاده نمایید.

 رفع خارش، سوزش، قرمزی و تحریکات پوستی
 حفظ رطوبت و جلوگیری از تبخیر سطحی آب پوست

 قابل استفاده برای پیشگیری از ادردار سوختگی کودکان
 مناسب برای درمان ادرار سوختگی و سایر التهابات پوستی

EVRIN Baby Care System:
Symrepair, Chamomile Extract, Echinacea extract, Aloe Vera Ex-
tract, Calendula Oil, Allantoin, Bisabolol, Dexpanthenol, Vitamin 
E,B3,B5

 NAPPY CREAM
کرم پای کودک )ضدالتهاب و تسکین دهنده(

75 
ml

https://evrinbiotech.com/product/nappy-cream-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87/


0323002
CODE

دهید  ماساژ  آرامی  به  تمیز  پوست  روی  را  کرم  از  کافی  مقدار        نحوه مصرف 
تا جذب شود. برای پوست صورت، دست و بدن قابل استفاده 

است.

استفاده  اِورین  کودک  بدن  شامپو  از  پوست  شستشوی  برای  محصوالت مکمل 
نمایید.

EVRIN Baby Care System:
Aloe Vera Extract, Chamomile Extract, Macadamia Oil, Hyaluronic Acid, 
Allantoin, Vitamins B3 ,B5, E

 مناسب پوست های خشک و خیلی خشک 
 رفع نشانه های درماتیت آتوپیک، اگزما و خشکی پوست

 رفع سوزش،قرمزی، خارش و تحریکات پوستی
 حفظ رطوبت پوست به مدت طوالنی )24 ساعت(

75 
ml

MOISTURIZING CREAM
کرم مرطوب کننده مغذی )دست و صورت(

https://evrinbiotech.com/product/moisturizing-cream-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/


0323003
CODE

ماساژ  آرامی  به  پوست  روی  را  اِورین  بدن کودک  لوسیون  از  کافی  مقدار        نحوه مصرف 
دهید تا جذب گردد. این محصول برای استفاده بزرگساالن دارای پوست 

حساس نیز توصیه می شود. 

برای پاکسازی پوست کودک قبل از استفاده از این محصول، از شامپو بدن  محصوالت مکمل 
استفاده  آبکشی(  به  نیاز  )بدون  اِورین  کودک  بدن  کننده  پاک  محلول  یا 

نمایید.

 مناسب پوست های خشک
 مرطوب کننده عمقی پوست بدن با ماندگاری طوالنی

 رفع التهاب، خارش و قرمزی 
 ترمیم و محافظت از الیه سطحی پوست

 بافت سبک و جذب سریع

EVRIN Baby Care System:
Lanolin Alcohol, Urea 3%, Symrepair, Oat Extract, Chamomile Extract, 
Aloe Vera Extract, Allantoin, Niacinamide, Vitamins B5, E

RICH BODY LOTION
لوسیون بدن مغذی )دست، صورت و بدن(

300 
ml

https://evrinbiotech.com/product/rich-body-lotion-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86/


0325001
CODE

 تسکین دهنده، ضدالتهاب
 حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

 مناسب پوست صورت، بدن و موی کودکان و نوزادان

EVRIN Baby Care System:
Calendula Oil, Almond Oil, st.John’s wort, Jojoba Oil, Vitamin E

مقدار کافی از روغن بدن کودک اِورین را بر روی پوست کامال تمیز به        نحوه مصرف 
آرامی ماساژ دهید تا جذب شود. متناسب با میزان خشکی پوست یا با 

توجه به دستور پزشک، روزانه چند بار از روغن بچه استفاده نمایید.

برای پاکسازی پوست کودک قبل از استفاده از این محصول، از شامپو  محصوالت مکمل 
آبکشی(  به  نیاز  )بدون  اِورین  کودک  بدن  کننده  پاک  محلول  یا  بدن 

استفاده نمایید.

NOURISHING
روغن کودک )مغذی  و نرم کننده(

200 
ml

https://evrinbiotech.com/product/body-oil-nourishing-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%85%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/


Cosmetic active ingredients from SYMRISE, Germany

MADE IN IRAN

www.evrinbiotech.com
info@evrinbiotech.com

@evrin_biotech

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، چهارراه اندیشه، 
خیابان سهند، پالک 10، طبقه 9

تلفن: 02188500150

https://evrinbiotech.com/
https://evrinbiotech.com/
http://info@adarmin.com
https://instagram.com/evrin_biotech?utm_medium=copy_link
https://www.google.com/maps/dir//%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86+Tehran+Province,+Tehran+Sahand+St,+No.+10+Iran%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.7327766,51.4425756,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3f8e0344c9cbca61:0x4c7ad53fd088a700!2m2!1d51.4425756!2d35.7327766

