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بایوتکنولوژی یک گرایش علمی انقالبی است که بر پایه توانایی
دانشمندان در انتقال بخشهای خاصی از اطالعات ژنتیکی یک
جاندار به جاندار دیگر استوار شده است .هدف این فن آوری غالبا
تولید محصوالتی مفید یا فرایندی تجاری با بازده باالست .در اغلب
این روشها از میکرو ارگانیسمهایی استفاده میشود که قادرند
آنزیمها ،آنتی بیوتیکها ،آمینواسیدها و یا مواد خاصی را به طور
اختصاصی تولید کنند .نتیجه این تکنولوژی دستیابی به مواد
طبیعی خاصی است که در حالت عادی تهیه آنها به طور خالص،
بسیار سخت و گران قیمت است .انسولین ،برخی واکسنها،
آنتی بیوتیکهایی مانند پنی سیلین و  ...نمونه هایی از مهمترین
ترکیبات دارویی هستند که با روشهای بایوتکنولوژی تهیه میشوند.

استفاده از روشهای بایوتکنولوژی در صنایع آرایشی و بهداشتی
و به خدمت گرفتن این دانش در درمان مشکالت پوست و مو،
به سرعت در حال گسترش است .در این روش ،بعد از شناسایی
مواد موثره موجود در یک میکروارگانیسم یا یک گیاه ،با استفاده از
روشهای بایوتکنولوژی شرایطی فراهم می شود که میکروارگانیسم
یا گیاه این مواد موثره را در مقادیر باال تولید کند .با این عمل ،بعد از
عصاره گیری و خالص سازی میتوان به این مواد به صورت خالص
یا به صورت عصاره غنی شده دست یافت .محصوالت حاصل از
این فن آوری سه ویژگی مهم را در اختیار قرار می دهند :اول آنکه
محصوالت مورد استفاده کامال طبیعی بوده و کامال ایمن و بی خطر
میباشند ،دوم آنکه به دلیل خلوص باال اثربخشی بسیار باالیی از
خود نشان میدهند که به هیچ وجه قابل مقایسه با عصارههای
معمولی به دست آمده از این میکروارگانیسم یا گیاهان نیست،
سوم آنکه به علت تولید این مواد توسط موجود زنده ،قیمت تمام
شده تولید محصول ،مقرون به صرفه و توجیه پذیر خواهد بود.
شرکت آرادرفام آرمین ،برای اولین بار در کشور با همکاری شرکت
 Silabفرانسه ،اقدام به تولید محصوالت حاوی فرآوردههای
بایوتکنولوژی با نام تجاری  ،Evrin Biotechبرای 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 تستهای
آزمایشگاهی و ارزیابیهای بالینی مختلفی بر روی آنها انجام گرفته
است و اثربخشی آنها در این مطالعات اثبات شده است.

امیدواریم این محصوالت مورد قبول پزشکان محترم و مصرف
کنندگان عزیز قرار گیرد .از آنجا که اعتقاد داریم هیچ محصولی
کامل و بی عیب نخواهد بود ،از کلیه سروران گرامی تقاضا داریم
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهتر شدن کیفیت
محصوالت با ما در میان بگذارید.
گروه تحقیق و توسعه شرکت آرا درفام آرمین

 EVRIN /
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لوسیون آنتی آکنه

BIOCNYL

ژل آنتی آکنه
کرم ضدآفتاب و آنتی آکنه
کرم مرطوب کننده و آب رسان فاقد چربی
ژل شستشوی صورت
ژل شوینده الیه بردار
محلول پاک کننده آرایش

کرم مرطوب کننده و آب رسان
کرم ضدآفتاب و مرطوب کننده

BIOMOIST

ژل شستشوی مرطوب کننده صورت
محلول پاک کننده آرایش و مرطوب کننده پوست
سرم مرطوب کننده

کرم روشن کننده

BIOWHITE

کرم ضدآفتاب و روشن کننده
لوسیون روشن کننده بدن
ژل شستشوی روشن کننده صورت
محلول پاک کننده آرایش و روشن کننده پوست

کرم ضدچروک و سفت کننده

BIOLIFT

کرم آبرسان و جوانساز پوست
کرم الیه بردار شب
کرم ضد آفتاب و ضد چروک
سرم ضد چروک
ژل شستشوی ضدچروک صورت
محلول پاک کننده آرایش و ضد چروک پوست

EVRIN / CONTENTS
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کرم تغذیه کننده پوست حاوی ویتامین C

BIOVIT

سرم تغذیه کننده پوست

BIOPAIR

کرم ترمیم کننده

BIOCALM

کرم ضد آفتاب
ژل شستشوی صورت
محلول پاک کننده آرایش

BIOFADE

کرم دورچشم (ضدچروک ،ضدپف،ضدتیرگی و مرطوب کننده)

HAIR CARE EVRIN

تونیک تقویت کننده مو
مناسب انواع مو

شامپو تقویت کننده مو

مناسب مصرف روزانه

شامپو تقویت کننده مو
مناسب موهای چرب

شامپو تقویت کننده مو

مناسب موهای خشک و آسیب دیده

شامپو تقویت کننده مو

مناسب موهای آسیب دیده و رنگ شده

شامپو تقویت کننده مو
مناسب شورههای چرب

شامپو تقویت کننده مو

ضدشوره روزانه

شامپو تقویت کننده مو
مناسب شورههای خشک

شامپو تقویت کننده مو

مناسب کف سر حساس (بسیار مالیم)

شامپو تقویت کننده مو

مناسب کف سر چرب و موی خشک

نرم کننده و تقویت کننده مو

مناسب موهای خشک و رنگ شده

EVRIN / CONTENTS

BIOCNYL
EVRIN / BIOCNYL

کرم ضدآفتاب و آنتی آکنه
SUN SCREEN CREAM SPF 30

ژل آنتی آکنه
ANTI-ACNE GEL

ANTI-ACNE LOTION

لوسیون آنتی آکنه

کرم مرطوب کننده و آب رسان فاقد چربی
OIL FREE MOISTURIZING CREAM

MICELL AR WATER

محلول پاک کننده آرایش

FOAMING SCRUB

ژل شوینده الیه بردار

SYNDE T GEL

ژل شستشوی صورت

EVRIN / BIOCNYL

لوسیون آنتی آکنه

ANTI-ACNE LOTION

مناسب انواع پوست به ویژه پوست های چرب و دارای آکنه
رفع انواع جوش و جای جوش به ویژه جوش های التهابی
کاهش چربی اضافه پوست (سبوم)

روشن کننده پوست و رفع لک های ناشی از آکنه
نحوه مصرف

روزی دو نوبـت (صبـح و شـب) روی تمـام صـورت یـا نواحـی دارای جـوش بـدن اسـتفاده
شود.

محصوالت مکمل

اسـتفاده از کـرم تغذیـه کننـده حـاوی ویتامیـن  Cو کـرم شـب الیـه بردار اورین ،اثربخشـی
ایـن محصـول را افزایـش میدهـد .همچنیـن اسـتفاده از کـرم آبرسـان مناسـب پوسـت
هـای چـرب و دارای آکنـه اوریـن بـرای جلوگیـری از خشـکی پوسـت توصیـه مـی شـود.

SIZE : 75 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Sebonormine, Dermapure, Azeloglicina,Niacinamide ,
Salicylic Acid , CM Glucan, Vitamins B5, B6, C, E

EVRIN / BIOCNYL

ژل آنتی آکنه

ANTI-ACNE GEL

مناسب پوست چرب و دارای آکنه
جمع کننده منافذ باز پوست

ضد التهاب و آنتی باکتریال

روشن کننده پوست و رفع لک های ناشی از آکنه

کاهش چربی اضافی پوست و پیشگیری از جوش های زیر پوستی
نحوه مصرف

روزی دو نوبـت (صبـح و شـب) مقـدار کافـی از محصـول را روی پوسـت کاملا تمیـز ماسـاژ
دهیـد تـا جـذب شـود.

محصوالت مکمل

اسـتفاده از کرم تغذیه کننده حاوی ویتامین  Cو کرم شـب الیه بردار اورین ،اثربخشـی این
محصول را افزایش می دهد .همچنین اسـتفاده از کرم آبرسـان مناسـب پوسـت های چرب
و دارای آکنه اورین برای جلوگیری از خشـکی پوسـت توصیه می شـود.

SIZE : 50 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Sebonormine, Dermapure, Azeloglicina, Niacinamide ,
P-refinyl, CM Glucan, Vitamins B5, B6, C, E

EVRIN / BIOCNYL

کرم ضدآفتاب و آنتی آکنه

SUN SCREEN CREAM SPF 30

مناسب پوست های چرب و دارای آکنه

حاوی فیلترهای نوین محافظت از پوست در برابر اشعه خورشید

کاهش تولید سبوم (چربی)

پیشگیری از آکنه و کمک به بهبود آن

روشن کننده رنگ پوست و بهبود لک ها

نحوه مصرف

نیـم سـاعت قبـل از قـرار گرفتـن در معـرض آفتاب روی پوسـت تمیز اسـتفاده نمـوده و هر 4
سـاعت آنرا تجدید نمایید.

محصوالت مکمل

محصـوالت مراقبـت از پوسـت چـرب و دارای آکنـه اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد
و هنگامـی کـه همـراه بـا یکدیگـر اسـتفاده مـی شـوند اثربخشـی یکدیگـر را افزایـش مـی
دهنـد ،بنابـر ایـن توصیـه مـی شـود بـرای حصـول نتیجـه بهتر همـراه با این محصول از سـایر
محصـوالت الیـن  BIOCNYLاوریـن نیـز اسـتفاده نماییـد.

SIZE : 50 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Sebonormine, Dermapure, Venuceane, Niacinamide,
Capryloyl Glycine, Vitamins B5, B6, C, E

EVRIN / BIOCNYL

کرم مرطوب کننده و آب رسان فاقد چربی

OIL FREE MOISTURIZING CREAM

مناسب پوست چرب و جوش دار

آبرسان عمیق پوست با ماندگاری اثر  72ساعته

مغذی  ،آنتی باکتریال  ،ضدالتهاب  ،التیام بخش و مات کننده
رفع پوسته ریزی ناشی از داروهای الیه بردار آنتی آکنه

مناسب برای زیر آرایش و افزایش دوام آرایش
نحوه مصرف

به دفعات مورد نیاز روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.

محصوالت مکمل

جهـت درمـان آکنـه ،اسـتفاده از لوسـیون یـا ژل ضدجـوش اوریـن همـراه ایـن کـرم توصیـه
میشـود.

SIZE : 50 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Aquaphyline, duraquench, Dermapure, Hyaluronic Acid, Aquaxyl,
Niacinamide, Capryloyl Glycine, Vitamins B5, B6, C, E

EVRIN / BIOCNYL

ژل شستشوی صورت

SYNDE T GEL

مناسب پوستهای چرب و دارای آکنه

پاکسازی عمیق پوست از آلودگی ها و چربی ها
کاهش چربی اضافه پوست

فاقد مواد صابونی ،قلیایی ،سولفات و پارابن
مات کننده و جمع کننده منافذ باز

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست
نحوه مصرف

پوسـت صـورت را بـا آب نسـبتا ولـرم مرطـوب نمـوده  ،سـپس مقـداری از ژل را در کـف دسـت
ریختـه و کـف ایجـاد شـده را بـه صـورت بمالیـد بـه شـکل دورانـی ماسـاژ دهیـد و بعـد از یـک
دقیقـه آبکشـی نمایید.

محصوالت مکمل

توصیه می شـود پس از اسـتفاده از این محصول ،از محلول پاک کننده پوسـت BIOCNYL
برای تنظیم رطوبت پوسـت و جمع کردن منافذ باز اسـتفاده نمایید.

SIZE : 200 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Dermapure, Tilosina, Dermosoft Decalact, Salicylic acid,
Elestab, Hydrolyzed Collagen, Zinc PCA, Vitamins B5, B6,
C, E
EVRIN / BIOCNYL

ژل شوینده الیه بردار

FOAMING SCRUB

مناسب پوست های چرب و دارای آکنه

الیه برداری مالیم و پاکسازی عمیق پوست از آلودگی ها و چربی ها

کاهش تولید سبوم (چربی) و جمع کننده منافذ باز پوست

پیشگیری از آکنه و کمک به بهبود آن
نحوه مصرف

پوسـت خود را با آب نسـبتا ولرم مرطوب نموده و سـپس مقدار مناسـبی از ژل شـوینده را
روی پوسـت صـورت ماسـاژ دهیـد .بهتـر اسـت پـس از پخـش کامـل کف روی پوسـت ،اجازه
دهیـد بـه منظـور جـذب مـواد موثـره ،یـک دقیقـه کـف روی پوسـت باقـی بمانـد و سـپس
آبکشـی نمایید.

محصوالت مکمل

توصیه می شـود پس از اسـتفاده از این محصول از محلول پاک کننده پوسـت BIOCNYL
برای تنظیم رطوبت پوسـت و جمع کردن منافذ باز صورت اسـتفاده نمایید.

SIZE : 200 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Sebonormine, Tilosina, Elestab, Niacinamide,
Dermosoft PO65, Zinc PCA, Vitamins B5, B6, C, E

EVRIN / BIOCNYL

محلول پاک کننده آرایش

MICELL AR WATER

مناسب پوست چرب و دارای آکنه

پاک کننده عمقی پوست
کمک به بهبود آکنه

کاهش تولید سبوم و قطر منافذ باز پوست

شاداب کننده ،تسکین دهنده و مرطوب کننده پوست

نحوه مصرف

مقـدار کافـی از محلـول پـاک کننـده را بـر روی پنبـه یـا پـد نخـی ریختـه و بـه آرامـی بـر
روی پوسـت بکشـید ،نیـازی بـه آبکشـی ندارد.

SIZE : 250 ML
EVRIN Acne Care System Complex:
Sebonormine, p-Refinyl, Niacinamide,
Allantoin,Hyaluronic Acid, Zinc PCA, Vitamins B5, B6, C
EVRIN / BIOCNYL

BIOMOIST
EVRIN / BIOMOIST

ژل شستشوی مرطوب کننده صورت
SYNDE T GEL

SUN SCREEN CREAM SPF 30

کرم ضدآفتاب و مرطوب کننده

کرم مرطوب کننده و آب رسان
MOISTURIZING CREAM

سرم مرطوب کننده
MOISTURIZING SERUM

MICELL AR WATER

محلول پاک کننده آرایش و مرطوب کننده پوست

EVRIN / BIOMOIST

کرم مرطوب کننده و آب رسان

MOISTURIZING CREAM

مناسب پوست خشک و خیلی خشک

رطوبت رسانی عمقی و بهبود خشکی و خارش ناشی از درماتیت

آتوپیک و تماسی ،ایکتیوز ،پسوریازیس

بهبود عالئم اگزما ،خارش و تحریکات پوستی ناشی از مصرف

شویندهها و ضدعفونی کنندهها
مغذی و التیام بخش

قابل استفاده برای صورت ،دست و بدن

نحوه مصرف
به دفعات مورد نیاز روی پوست تمیز استفاده شود.
محصوالت مکمل
محصـوالت مرطـوب کننـده اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد و هنگامـی کـه
همراه با یکدیگر اسـتفاده می شـوند اثربخشـی یکدیگر را افزایش می دهند ،بنابر
ایـن توصیـه مـی شـود بـرای حصـول نتیجـه بهتـر همـراه بـا ایـن محصـول از سـایر
محصـوالت الیـن  BIOMOISTاوریـن نیـز اسـتفاده نماییـد.

SIZE : 75 ML

EVRIN Eczema Care System Complex:
Aquaphyline, Symrepair, Pro-lipiskin, Hydrolyzed
Collagen, Duraquech IQ ,Capryloyl Glycine, Patch 2O,
Avena Sativa Extract, Vitamins B3, B5, C, E
EVRIN / BIOMOIST

کرم ضدآفتاب و مرطوب کننده

SUN SCREEN CREAM SPF 30

مناسب پوستهای معمولی و خشک

حاوی فیلترهای نوین محافظت از پوست

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

کمک به رفع التهاب ،قرمزی ،خارش و تحریکات ناشی از خشکی

پوست

افزایش شفافیت  ،شادابی و طراوت پوست

نحوه مصرف
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب روی پوسـت تمیز اسـتفاده نموده
و هر  2سـاعت آنرا تجدید نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مرطـوب کننـده اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد و هنگامـی کـه
همـراه بـا یکدیگـر اسـتفاده مـی شـوند اثربخشـی یکدیگر را افزایش مـی دهند ،بنابر
ایـن توصیـه مـی شـود بـرای حصـول نتیجـه بهتـر همـراه بـا ایـن محصـول از سـایر
محصـوالت الیـن  BIOMOISTاوریـن نیـز اسـتفاده نماییـد.

SIZE : 50 ML

EVRIN Hydrating System Complex:
Aquaphyline ,Pro-lipiskin ,Hydrolyzed Collagen
,Venuceane ,Vitamins B3,B5,C,E
EVRIN / BIOMOIST

ژل شستشوی مرطوب کننده صورت

SYNDE T GEL

مناسب پوستهای نرمال تا خشک

پاکسازی عمیق پوست از آلودگی ها و چربی ها
حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

فاقد مواد صابونی ،قلیایی ،سولفات و پارابن
افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

رقع خارش ،التهاب ،سوزش و تحریکات ناشی از خشکی پوست
نحوه مصرف
پوست صورت را با آب نسبتا ولرم مرطوب نموده  ،سپس مقداری از ژل را در کف
دسـت ریخته و کف ایجاد شـده را به صورت بمالید ،به شـکل دورانی ماسـاژ دهید
و بعد از یک دقیقه آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
توصیـه مـی شـود پـس از اسـتفاده از ایـن محصـول از محلـول پـاک کننـده پوسـت
 BIOMOISTبـرای تنظیـم رطوبـت پوسـت و بهبـود شـفافیت پوسـت اسـتفاده نماییـد

SIZE : 200 ML

EVRIN Hydrating System Complex:
Aquaphyline ,Hyaluronic Acid ,Hydrolyzed
Collagen ,Lamesoft PO65 , Urea %5 Sodium
PCA ,Vitamins B3,B5,B6,C,E
EVRIN / BIOMOIST

محلول پاک کننده آرایش و مرطوب کننده پوست

MICELL AR WATER

مناسب پوستهای نرمال تا خشک
پاک کننده عمقی پوست

کمک به رفع التهاب ،قرمزی ،خارش و سوزش پوست
حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

شاداب کننده ،تسکین دهنده و مرطوب کننده پوست
نحوه مصرف

مقـدار کافـی از محلـول پـاک کننـده اوریـن را بـر روی پـد نخـی یا پنبه ریخته

و به آرامی بر روی پوسـت بکشـید ،نیازی به آبکشـی ندارد.

SIZE : 250 ML

EVRIN Hydrating System Complex:
Aquaphyline, Hyaluronic Acid, Ascorbyl
Glucoside, Allantoin, Patch2O, Niacinamide,
Vitamins B5, B6
EVRIN / BIOMOIST

سرم مرطوب کننده

MOISTURIZING SERUM

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

آب رسانی عمیق پوست با ماندگاری اثر  72ساعته
افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

کمک به رفع التهاب و قرمزی و حساسیت پوست

بافت سبک ،جذب سریع و عدم ایجاد حس چربی
مناسب برای زیر آرایش و افزایش دوام آرایش

نحوه مصرف
روزی دو تا چند بار (بر حسـب نیاز پوسـت) روی پوسـت کامال تمیز صورت و گردن مالیده
و بـه مالیمـت ماسـاژ دهیـد تـا جـذب شـود .ایـن سـرم را مـی توانیـد بـه منظـور آبرسـانی
پوسـت ،قبـل از سـایر محصـوالت آرایشـی ،کـرم هـا و ضـد آفتـاب اسـتفاده نماییـد.
محصوالت مکمل
محصـوالت مرطـوب کننـده اوریـن دارای اثـرات سـینرژیک بـا یکدیگـر بـوده و هنگامـی کـه
همزمان با هم اسـتفاده شـوند اثربخشـی آنها به مراتب افزایش می یابد .بنابراین توصیه
مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از سـایر محصـوالت الیـن  BIOMOSTنیـز اسـتفاده نمایید.

SIZE : 50 ML

EVRIN Hydrating System Complex:
Aquaphyline, Patch2O, Prohyal, Argan Oil,
Hyaluronic Acid, Collagen, Vitamins B3, B5, B6,
C,E
EVRIN / BIOMOIST

BIOWHITE
EVRIN / BIOWHITE

لوسیون روشن کننده بدن
BODY LOTION

کرم ضدآفتاب و روشن کننده
SUN SCREEN CREAM SPF 30

کرم روشن کننده
WHITENING CREAM

MICELL AR WATER

محلول پاک کننده آرایش و روشن کننده پوست

ژل شستشوی روشن کننده صورت
SYNDE T GEL

EVRIN / BIOWHITE

کرم روشن کننده

WHITENING CREAM

جلوگیری از ظهور لک های قبلی و پیشگیری از ایجاد لک های جدید
موثر در درمان انواع لک های مقاوم و تیرگی های بدن
روشن کننده و یکنواخت کننده رنگ زمینه پوست
افزایش رطوبت و کاهش قرمزی و التهاب پوست

بافت بسیار سبک و مناسب انواع پوست

نحوه مصرف
روزی دو بار صبح و شب روی تمام صورت یا نواحی لک دار بدن استفاده شود.
محصوالت مکمل
اسـتفاده از کرم تغذیه کننده حاوی ویتامین  Cو کرم شـب الیه بردار اورین ،اثربخشـی
ایـن محصـول را افزایـش مـی دهـد .در طـول دوره درمـان اسـتفاده از کـرم ضدآفتـاب
روشـن کننـده اوریـن ضـروری اسـت.

SIZE : 50 ML

EVRIN Depigmenting System Complex:
Whitonyl ,Dermalight ,Mediatone ,Butyl
resorcinol ,Niacinamide ,Ascorbyl Glucoside
,Vitamins B5,E
EVRIN / BIOWHITE

کرم ضدآفتاب و روشن کننده

SUN SCREEN CREAM SPF 30

مناسب انواع پوست

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

حاوی فیلترهای نوین محافظت از پوست
رفع لک ها و تیرگی های پوستی

کمک به رفع التهاب و قرمزی پوست
نحوه مصرف
نیـم سـاعت قبـل از قـرار گرفتـن در معـرض آفتاب روی پوسـت تمیز اسـتفاده نمـوده و هر 4
سـاعت آن را تجدید نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت روشـن کننـده اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد و هنگامـی کـه همـراه بـا
یکدیگـر اسـتفاده مـی شـوند اثربخشـی یکدیگـر را افزایـش مـی دهنـد ،بنابرایـن توصیـه مـی
شـود برای حصول نتیجه بهتر همراه با این محصول از سـایر محصوالت الین BIOWHITE
اوریـن نیـز اسـتفاده نمایید.
SIZE : 50 ML

EVRIN Depigmenting System Complex:
Whitonyl ,Dermalight ,Butylresorcinol
,Niacinamide, Vitamins B5,E,C

EVRIN / BIOWHITE

لوسیون روشن کننده بدن

BODY LOTION

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

رفع تیرگی های ناحیه ژنیتال ،کشاله ران و زیر بغل

رفع لک ها و تیرگی های ناشی از آفتاب ،افزایش سن،

جوش و جای زخم

کمک به رفع التهاب و قرمزی پوست

نحوه مصرف
روزی دو نوبـت روی پوسـت تمیـز بـدن ( کل بـدن یـا نواحـی تیـره و لـک دار ) اسـتفاده
نمایید
محصوالت مکمل
توصیـه میشـود همـراه بـا ایـن محصـول از از شـامپو بـدن روشـن کننـده پوسـت اوریـن
اسـتفاده شود.

SIZE : 200 ML

EVRIN Depigmenting System Complex:
Whitonyl, Mediatone, Butyl resorcinol,
Niacinamide, Ascorbyl Glucoside, Hyaluronic
Acid, Vitamins B5, B6, E
EVRIN / BIOWHITE

ژل شستشوی روشن کننده صورت

SYNDE T GEL

مناسب انواع پوست

پاکسازی عمقی پوست

کمک به رفع لک ها و تیرگی های پوست

فاقد مواد صابونی ،قلیایی ،سولفات و پارابن
افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

نحوه مصرف
پوسـت صـورت را بـا آب نسـبتا ولـرم مرطـوب نمـوده  ،سـپس مقـداری از ژل را در کـف
دسـت ریختـه و کـف ایجـاد شـده را بـه صـورت بمالیـد ،بـه شـکل دورانـی ماسـاژ دهیـد و
بعـد از یـک دقیقـه آبکشـی نماییـد.
محصوالت مکمل
توصیـه مـی شـود پـس از اسـتفاده از ایـن محصـول از محلـول پـاک کننـده پوسـت
 BIOWHITEبـرای تنظیـم رطوبـت پوسـت و بهبـود شـفافیت پوسـت اسـتفاده نماییـد.

SIZE : 200 ML

EVRIN Depigmenting System Complex:
Whitonyl, Mediatone, Azeloglicina, Hydrolyzed
Collagen, Niacinamide, Ascorbyl Glucoside,
Tranexamic Acid, Vitamins B5, B6, E
EVRIN / BIOWHITE

محلول پاک کننده آرایش و روشن کننده پوست

MICELL AR WATER

مناسب انواع پوست

پاک کننده عمقی پوست

کمک به رفع لک ها و تیرگی های پوستی

پاک کننده آرایش صورت حتی آرایش های ضد آب

شاداب کننده ،تسکین دهنده و مرطوب کننده پوست
پاک کننده آرایش دور چشم

نحوه مصرف
مقـدار کافـی از محلـول پـاک کننـده را بـر روی پـد نخـی یـا پنبـه ریختـه و بـه آرامـی بـر
روی پوسـت بکشـید ،نیـازی بـه آبکشـی نـدارد.

SIZE : 250 ML

EVRIN Depigmenting System Complex:
Whitonyl, Allantoin, Hyaluronic Acid,
Niacinamide, Ascorbyl Glucoside Caffeine,
Vitamins B5, B6
EVRIN / BIOWHITE

BIOLIFT
EVRIN / BIOLIFT

کرم الیه بردار شب
NIGHT PEELING CREAM

کرم آبرسان و جوانساز پوست
ANTI-AGING CREAM

کرم ضدچروک و سفت کننده
ANTI-WRINKLE CREAM

کرم ضد آفتاب و ضد چروک
SUN SCREEN CREAM SPF 30

MICELL AR WATER

محلول پاک کننده آرایش و ضد چروک پوست

ژل شستشوی ضدچروک صورت
SYNDE T GEL

سرم ضد چروک
LIF TNG SERUM

EVRIN / BIOLIFT

کرم ضدچروک و سفت کننده

ANTI-WRINKLE CREAM

رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها

خاصیت لیپوفیلینگ (افزایش حجم و تعداد سلول های چربی پوست)
کاهش افتادگی پوست و کاهش خطوط اخم و خنده
تغذیه ،بازسازی و آبرسانی پوست

مناسب انواع پوست (به ویژه پوست های خشک و معمولی)

نحوه مصرف
صبح و عصر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.
محصوالت مکمل
اسـتفاده از کـرم تغذیـه کننـده حـاوی ویتامیـن  Cو کـرم شـب الیـه بـردار اوریـن ،اثـر
بخشـی این محصول را افزایش میدهد .برای رفع چروک های دور چشـم نیز از کرم
دور چشـم اوریـن اسـتفاده نمایید.

SIZE : 50 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Unflamagyl ,whitonyl , Calmosensine ,Vitanol Bio
,CM Glucan ,Pulpactyl Aquaxyl,Vitamins B5,C,E

EVRIN / BIOLIFT

کرم آبرسان و جوانساز پوست

ANTI-AGING CREAM

حفظ جوانی و شادابی و پیشگیری از پیری زودرس پوست
مغذی ،روشن کننده و رفع عالئم خستگی پوست
آبرسانی عمقی پوست با ماندگاری اثر  72ساعته

رفع چروک های سطحی و کاهش لک های ناشی از آفتاب

مناسب انواع پوست (به ویژه پوست های چرب و معمولی)

نحوه مصرف
روزی دو نوبـت روی پوسـت تمیـز بـدن ( کل بـدن یـا نواحـی تیـره و لـک دار ) اسـتفاده
نمایید
محصوالت مکمل
توصیـه میشـود همـراه بـا ایـن محصـول از شـامپو بـدن روشـن کننـده پوسـت اوریـن
اسـتفاده شود.

SIZE : 50 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Toniskin ,Telosomyl ,Nutripeptides ,CM Glucan
,Collagen ,Aquaxyl Vitamins B5,C,E

EVRIN / BIOLIFT

کرم الیه بردار شب

NIGHT PEELING CREAM

الیه بردار بسیار مالیم و پاکسازی پوست

افزایش شفافیت و رفع تیرگی و لک های پوست

کاهش چین و چروک و خطوط اخم و خنده
مغذی و بازسازی کننده پوست

مغذی ،آبرسان ،افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست

مناسب انواع پوست (به ویژه پوست های خشک و معمولی)

نحوه مصرف
شب ها از کرم الیه بردار روی پوست تمیز استفاده شود و در طول روز از ضدآفتاب
اورین مناسب با پوست خود استفاده نمایید.
محصوالت مکمل
اسـتفاده از کـرم شـب الیـه بـردار اوریـن همـراه با تمـام محصوالت مراقبت از پوسـت
توصیه میشـود.

SIZE : 50 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Exfolactive ,Epigenomyl ,DermCom ,O.D.A
White ,Keratoline ,Prohyal ,Azelaic Acid ,Retinol
,Vitamins B5,B6,C,E
EVRIN / BIOLIFT

کرم ضد آفتاب و ضد چروک

SUN SCREEN CREAM SPF 30

مناسب انواع پوست

دارای فیلترهای نوین حفاظت در برابر اشعه خورشید

کمک به رفع چروک های سطحی پوست

کمک به رفع لک ها و تیرگی های پوستی

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

حفاظت از پوست در برابر پیری زودرس

نحوه مصرف
نیـم سـاعت قبـل از قـرار گرفتـن در معـرض آفتـاب روی پوسـت تمیز اسـتفاده نموده و هر
 4سـاعت آن را تجدید نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت روشـن کننـده اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد و هنگامـی کـه همـراه بـا
یکدیگـر اسـتفاده مـی شـوند اثربخشـی یکدیگـر را افزایـش می دهنـد ،بنابراین توصیه می
شـود بـرای حصـول نتیجـه بهتـر همراه با این محصول از سـایر محصـوالت الین BIOLIFT
اوریـن نیز اسـتفاده نمایید

SIZE : 50 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Nutripeptides ,Venuceane ,Hyaluronic acid
,Toniskin ,Retinol ,Vitamins B3, B5, C,E

EVRIN / BIOLIFT

سرم ضد چروک

LIF TNG SERUM

رفع چروک های سطحی و کاهش چروک های عمقی

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

کمک به رفع التهاب و قرمزی پوست

نحوه مصرف
روزی دو نوبت (صبح و عصر) مقدار کافی سـرم ضد چروک اورین را روی پوسـت کامال
تمیـز صـورت و گـردن قـرار داده و بـه مالیمت ماسـاژ دهید تا کامال جذب شـود.
محصوالت مکمل
محصـوالت ضـد چـروک و جوانسـازی اوریـن دارای اثـرات سـینرژیک بـا یکدیگـر بـوده و
هنگامی که همزمان با هم اسـتفاده شـوند اثربخشـی آنها به مراتب افزایش می یابد.
بنابرایـن توصیـه مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از سـایر محصـوالت الیـن  Bioliftنیز
اسـتفاده نمایید.

SIZE : 50 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Argireline, Vitalayer, Matrixyl Synth6, Aquaxyl,
Hyaluronic Acid, Collagen, Vitamins B3,B5,B6,C,E
EVRIN / BIOLIFT

ژل شستشوی ضدچروک صورت

SYNDE T GEL

مناسب انواع پوست

پاکسازی عمقی پوست

کمک به رفع چروک های سطحی پوست

فاقد مواد صابونی ،قلیایی ،سولفات و پارابن
افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

نحوه مصرف
پوسـت صـورت را بـا آب نسـبتا ولـرم مرطـوب نمـوده  ،سـپس مقـداری از ژل را در کـف دسـت
ریختـه و کـف ایجـاد شـده را بـه صـورت بمالیـد ،بـه شـکل دورانـی ماسـاژ دهیـد و بعـد از یـک
دقیقـه آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
توصیـه مـی شـود پـس از اسـتفاده از ایـن محصـول از محلـول پـاک کننـده پوسـت BIOLIFT
بـرای تنظیـم رطوبـت پوسـت و بهبـود شـفافیت پوسـت اسـتفاده نمایید.

SIZE : 200 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
Prohyal ,Ascorbyl Glucoside ,Retinol ,Hyaluronic
Acid ,Niacinamide Hydrolyzed Collagen ,Vitamins
B5,B6,E
EVRIN / BIOLIFT

محلول پاک کننده آرایش و ضد چروک پوست

MICELL AR WATER

پاک کننده عمقی

کمک به رفع چروک های سطحی صورت

پاک کننده آرایش صورت حتی آرایش های ضد آب

شاداب کننده ،تسکین دهنده و مرطوب کننده پوست
نحوه مصرف
مقـدار کافـی از محلـول پـاک کننـده اوریـن را بـر روی پـد نخـی یـا پنبـه ریختـه و بـه
آرامـی بـر روی پوسـت بکشـید ،نیـازی به آبکشـی نـدارد.

SIZE : 250 ML

EVRIN Anti-aging System Complex:
CM Glucan, Ascorbyl Glucoside, Prohyal,
Hyaluronic Acid, Niacinamide Caffeine, Vitamins
B5, B6, C, E
EVRIN / BIOLIFT

BIOVIT

EVRIN / BIOVIT

کرم تغذیه کننده پوست حاوی ویتامین C
VITAMIN C CREAM

سرم تغذیه کننده پوست
COENZYME Q10 SERUM

EVRIN / BIOVIT

کرم تغذیه کننده پوست حاوی ویتامین C

VITAMIN C CREAM

مناسب انواع پوست

حاوی دوز باالی ویتامین  Cپایدار

روشن کننده پوست و رفع لک ها و تیرگی ها

آبرسانی موثر و حفظ رطوبت پوست به مدت طوالنی

مغذی و رفع عالئم خستگی پوست

افزایش تولید کالژن و االستین و بهبود چروک های پوست

نحوه مصرف
روزی دو نوبت روی پوست تمیز صورت استفاده شود.
محصوالت مکمل
کـرم ویتامیـن  Cاوریـن اثـر سـینرژیک بـا سـایر محصـوالت روشـن کننـده ،ضدچـروک
و ضدآکنـه اوریـن دارد و هنگامـی کـه همزمـان بـا ایـن محصـوالت اسـتفاده شـود ،
اثربخشـی آنهـا را بـه مراتـب افزایـش مـی دهـد بنابرایـن توصیـه می شـود کـرم ویتامین
 Cرا در تمـام رژیـم هـای مراقبـت پوسـتی اسـتفاده نماییـد.

SIZE : 50 ML

EVRIN Nourishing System Complex:
Ascorbyl Glucoside ,Niacinamide ,Nutripeptides
,Hyaluronic Acid ,Aquaphyline ,Allantoin ,CM
Glucan ,Vitamins B5,E
EVRIN / BIOVIT

سرم تغذیه کننده پوست

COENZYME Q10 SERUM

حاوی دوز باالی کوانزیم  Q10و ویتامین  Cپایدار
روشن کننده پوست و رفع لک ها و تیرگی ها

تغذیه پوست و تحریک سنتز کالژن و االستین

جوانسازی و افزایش شادابی و شفافیت پوست
آبرسانی و رفع چین و چروک های پوست

جذب سریع و عدم ایجاد حس چربی در پوست

رفع آسیب های سلولی ناشی از اشعه  UVو اکسیدان ها

نحوه مصرف
روزی دو نوبـت (صبـح و عصـر) مقـدار کافـی سـرم تغذیـه کننـده پوسـت اوریـن را
روی پوسـت کاملا تمیـز قـرار داده و بـه مالیمـت ماسـاژ دهیـد تـا کاملا جـذب شـود.
محصوالت مکمل
سـرم تغذیـه کننـده پوسـت اوریـن دارای اثـرات سـینرژیک بـا سـایر محصـوالت
روشـن کننـده ،ضـد چـروک و ضـد آکنـه اوریـن اسـت و هنگامـی کـه همزمـان بـا
ایـن محصـوالت اسـتفاده شـود اثربخشـی آنهـا را بـه مراتـب افزایـش مـی دهـد.

SIZE : 50 ML

EVRIN Nourishing System Complex:
Coenzyme Q10, Nutripeptides, Aquaxyl,
Duraquench IQ, Hyaluronic Acid, Collagen,
Vitamins B3,B5,B6,C,E
EVRIN / BIOVIT

BIOPAIR
EVRIN / BIOPAIR

کرم ترمیم کننده

REPAIRING CREAM

مناسب پوست های آسیب دیده

بهبود روند بازسازی و ترمیم پوست های آسیب دیده

کاهش التهاب ،درد ،خارش و تورم و قرمزی پوست
افزایش سرعت ترمیم زخم و جراحت های پوستی
افزایش رطوبت ،نرمی و انعطاف پذیری پوست

قابل استفاده بعد از انواع سوختگی های سطحی و جراحت های

پوستی ،لیزر درمانی ،میکرودرم و پیلینگ پوست

نحوه مصرف
پـس از تمیـز کـردن ناحیـه آسـیب دیـده پوسـت ،روزی  2تـا  4بـار یـک الیـه
ضخیـم از کـرم را روی ناحیـه بمالیـد .روی زخـم بـاز و ترشـح دار اسـتفاده نشـود.

SIZE : 30 ML

EVRIN Repairing System Complex:
Vitanol Bio ,DermCom ,Glycorepair ,Mimosa
Extract ,Biopeptide CL ,CM Glucan
,Calmosensine ,Zinc sulfate ,Copper sulfate,
Vitamins B5,E
EVRIN / BIOPAIR

BIOCALM
EVRIN / BIOCALM

EVRIN / BIOCALM

محلول پاک کننده آرایش
MICELL AR WATER

ژل شستشوی صورت
SYNDE T GEL

کرم ضد آفتاب
SUN SCREEN CREAM SPF 30

کرم ضد آفتاب

SUN SCREEN CREAM SPF 30

مناسب پوستهای حساس

دارای فیلترهای نوین حفاظت در برابر اشعه خورشید

رفع قرمزی پوست و عالئم بیماری رزاسه
روشن کننده رنگ زمینه پوست

حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست

کمک به رفع التهاب پوست

نحوه مصرف
نیـم سـاعت قبـل از قـرار گرفتـن در برابـر آفتـاب مقـدار کافـی از کـرم را به صـورت بمالید
 .هـر  4سـاعت تجدیـد نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارند بنابرایـن توصیه می
شـود همـراه بـا ایـن محصـول از سـایر محصـوالت الین  BIOCALMاسـتفاده شـود.

SIZE : 50 ML

EVRIN Rosacea Care System Complex:
Medicalm, venuceone, calmiski , Bisabolol, CM
Glucan, Allantoin, Vitamins B3, B5, C&E
EVRIN / BIOCALM

ژل شستشوی صورت

SYNDE T GEL

مناسب پوستهای حساس

پاکسازی عمیق پوست از آلودگی ها و چربی ها

کمک به رفع التهاب ،حساسیت ،خارش و تحریک پذیری پوست

فاقد مواد صابونی ،قلیایی ،سولفات و پارابن
افزایش شفافیت ،شادابی و طراوت پوست

نحوه مصرف
پوسـت صـورت را بـا آب نسـبتا ولـرم مرطـوب نمـوده  ،سـپس مقـداری از ژل را در
کف دسـت ریخته و کف ایجاد شـده را به صورت بمالید ،به شـکل دورانی ماسـاژ
دهیـد و بعـد از یـک دقیقـه آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
توصیـه مـی شـود پـس از اسـتفاده از ایـن محصـول از محلـول پـاک کننده پوسـت
 BIOCALMبرای تنظیم رطوبت پوسـت ،رفع قرمزی و التهاب و بهبود شـفافیت
پوست اسـتفاده نمایید.

SIZE : 200 ML

EVRIN Rosacea Care System Complex:
Calmiskin ,MediCalm ,Bisabolol ,Allantoin
,Hydrolyzed Collagen ,Niacinamide ,Vitamins
B5,B6,C,E
EVRIN / BIOCALM

محلول پاک کننده آرایش

MICELL AR WATER

مناسب پوستهای حساس

پاک کننده عمقی پوست از آلودگی ها و چربی
کمک به رفع التهاب و حساسیت های پوستی

کاهش قرمزی ناشی از اگزما ،آکنه ،رزاسه و ...

شاداب کننده ،تسکین دهنده و مرطوب کننده پوست
پاک کننده آرایش دور چشم

نحوه مصرف
مقـدار کافـی از محلـول پـاک کننـده اوریـن را بـر روی پـد نخـی یـا پنبـه ریخته و
بـه آرامـی بـر روی پوسـت بکشـید ،نیـازی به آبکشـی ندارد.

SIZE : 250 ML

EVRIN Rosacea Care System Complex:
Calmiskin ,MediCalm ,CM-Glucan ,Allantoin
,Hyaluronic Acid ,Niacinamide ,Vitamins B5,B6

EVRIN / BIOCALM

BIOFADE
EVRIN / BIOFADE

کرم دورچشم

(ضدچروک ،ضدپف،ضدتیرگی و مرطوب کننده)

EYE CONTOUR CREAM

کرم دورچشم با  4عملکرد

رفع چروک عمقی و لیفت کننده پلک باال

کاهش پف و تیرگی های ناحیه دورچشم

آبرسان و التیام بخش و ضدالتهاب پوست دورچشم
بهبود گردش خون مویرگی و تغذیه بهتر پوست

نحوه مصرف
صبـح و عصـر مقـدار کافـی از کـرم دور چشـم اوریـن را روی پلـک پاییـن و بـاال قـرار داده
و بـا ضربـات آهسـته انگشـت روی پوسـت پخـش کنیـد تـا بـه طـور کامـل جـذب پوسـت
شود.
محصوالت مکمل
برای اثربخشی بهتر توصیه می شود از پاک کننده دورچشم و کرم ضدآفتاب دورچشم
اورین نیز استفاده نمایید.

SIZE : 20 ML

EVRIN Eye Care System Complex:
Actiflow ,CM Glucan ,Eye Regener ,Hyaluronic
Acid ,Subliskin ,Collagen Beautifeye ,Coffeine
,Vitamins A,B3,B5,E,C
EVRIN / BIOFADE

محصوالت
مراقبت از مـو اِورین

HAIR CARE
EVRIN

EVRIN / HAIR CARE

تونیک تقویت کننده مو
مناسب انواع مو

HAIR TONIC

پیشگیری از ریزش مو

تحریک رشد موها و کمک به استحکام موها

افزایش جریان خون مویرگی و تغذیه فولیکول مو

دارای خواص آنتی اکسیدان ،ضدالتهاب و بهبود کیفیت ساقه

مو

افزایش جریان خون مویرگی و اکسیژن رسانی به فولیکول ها

تغذیه فولیکول ها و تقویت و بازسازی ریشه و ساقه موها

نحوه مصرف
روزی یکبار  8تا  16پاف از تونیک موی اورین را روی سر اسپری کرده و به مالیمت
ماسـاژ دهید تا جذب شود.
محصوالت مکمل
استفاده از شامپو و نرم کننده موی اورین همراه این محصول توصیه می شود.

SIZE : 120 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Caffeine ,Bioenergizer ,Saw Palmetto
extract ,Trichogen ,Niacinamide ,Aminexil ,Retinol
,Vitamins B3,B5,B6,B
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب مصرف روزانه

DAILY USE

فاقد سولفات

خنک کننده و طراوت بخش

قابل استفاده بر روی موهای کراتینه شده

تقویت کننده ریشه موها و موثر بر کنترل ریزش مو

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را به آرامـی و به مدت
 3الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،و بـه خوبی آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد بنابرایـن توصیـه
مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از تونیـک تقویـت کننـده مـوی اوریـن اسـتفاده
کنید .

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA
,Caffeine ,Cysteine ,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins
B3,B5,B6,B7
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب موهای چرب

GREASY HAIR

فاقد سولفات

کاهش قابل مالحظه چربی پوست سر

رفع بوی نامطبوع ناشی از فعالیت باکتری ها
خنک کننده و طراوت بخش

تقویت کننده ریشه موها و جلوگیری از ریزش مو

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافی از شـامپو را بـه آرامی و به مدت
 3الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبـی آبکشـی
نمایید.ایـن شـامپو را حداقـل  3بـار در هفتـه یـا هـر روز اسـتفاده نماییـد .
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد بنابرایـن توصیه
مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از تونیـک مو اسـتفاده شـود.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA
,Caffeine ,Cysteine ,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins
B3,B5,B6,B7
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب موهای خشک و آسیب دیده

DAMAGED & DRY HAIR

فاقد سولفات

قابل استفاده بر روی موهای دکلره شده

حاوی کراتین و کمپلکس رطوبت رسان پوست و مو

رفع موخوره  ،حفاظت از رنگ طبیعی و درخشندگی موها

جلوگیری از قرمزی  ،التهاب و خارش کف سر

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را بـه آرامـی و به مدت
 3الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبـی آبکشـی
نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد بنابرایـن توصیـه
مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از تونیـک تقویـت کننـده مـوی اوریـن اسـتفاده
کنید.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA
,Caffeine ,Cysteine ,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins
B3,B5,B6,B7
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو

مناسب موهای آسیب دیده و رنگ شده

DAMAGED & COLORED HAIR

فاقد سولفات

قابل استفاده برای موهای کراتینه و آسیب دیده
حاوی کراتین و روغن آرگان

جلوگیری از ریزش مو و تحریک رشد موها

افزایش ماندگاری رنگ مو و جلوگیری از تغییر رنگ مو

کاهش زبری و شکنندگی موها و رفع مو خوره

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را به آرامـی و به مدت 3
الی  5دقیقه بر روی کف سـر و موها ماسـاژ دهید ،سـپس به خوبی آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بر یکدیگر دارنـد بنابراین توصیه می
شـود همـراه بـا ایـن محصـول از تونیـک تقویت کننده موی اورین اسـتفاده کنید.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA
,Caffeine ,Cysteine ,Menthol ,Tocopherol
,Vitamins B3,B5,B6,B7
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب شورههای چرب

OILY DANDRUFF

فاقد سولفات

کاهش قابل مالحظه چربی و شوره ها

رفع بوی نامطبوع ناشی از فعالیت باکتری ها

جلوگیری از تکثیر قارچ و باکتری های مولد شوره
خنک کننده و طراوت بخش پوست و موی سر

بهبود عالئم درماتیت سبورئیک و پسوریازیس

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را بـه آرامـی و بـه
مـدت  3الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبی
آبکشـی نمایید.ایـن شـامپو را  3بـار در هفتـه اسـتفاده نماییـد.
محصوالت مکمل
محصوالت مراقبت از موی اورین اثر سینرژیک بر یکدیگر دارند بنابراین توصیه
می شود همراه با این محصول از لوسیون ضد شوره اورین استفاده شود.
SIZE : 200 ML
EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA ,Caffeine ,Cysteine
,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins B3,B5,B6,B7
EVRIN Hair Support System Complex:
Adandrine ,Elastab ,Decalact Liquid ,Zinc PCA ,Fumaric Acid ,Salicylic
Acid ,Piroctone Olamine

EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
ضدشوره روزانه

ANTI-DANDRUFF DAILY CONTROL

فاقد سولفات

درمان شوره های خفیف و جلوگیری از عود مجدد شوره ها

مناسب جهت مصرف روزانه و مستمر

درمان نگهدارنده پسوریازیس و شوره های چرب

کاهش التهاب ،خارش و تحریکات پوست سر

تقویت کننده ریشه موها و موثر در کنترل ریزش موها
خنک کننده و طراوت بخش پوست و موی سر

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده و مقـدار کافـی از شـامپو را بـه آرامی و بـه مدت  3الی 5
دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبـی آبکشـی نماییـد .این
شـامپو را حداقـل  3بـار در هفتـه یـا هـر روز اسـتفاده نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بر یکدیگر دارنـد بنابراین توصیه می
شـود همراه با این محصول از لوسـیون ضد شـوره اورین اسـتفاده شـود.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:

Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA ,Caffeine ,Cysteine
,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins B3,B5,B6,B7
EVRIN Hair Support System Complex:

Adandrine,Elastab,Decalact Liquid,Zinc PCA,Fumaric
Acide,Salicylic Acide,Piroctone Olamine

EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب شورههای خشک

DRY DANDRUFF

فاقد سولفات

رفع شوره ،خشکی ،پوسته ریزی و خارش پوست سر

جلوگیری از تکثیر باکتری ها و قارچ های مولد شوره
کاهش قرمزی  ،التهاب و خارش کف سر

افزایش رطوبت و نرمی پوست سر و ساقه موها

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را بـه آرامـی و بـه مـدت 3
الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبـی آبکشـی نماییـد.
ایـن شـامپو را  3بـار در هفتـه اسـتفاده نماییـد.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد بنابرایـن توصیـه مـی
شـود همـراه بـا ایـن محصـول از لوسـیون ضـد شـوره مناسـب کـف سـر خشـک اوریـن
اسـتفاده شـود.
SIZE : 200 ML
EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA ,Caffeine ,Cysteine
,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins B3,B5,B6,B7
EVRIN Hair Support System Complex:
Adandrine ,Elastab ,Decalact Liquid ,Zinc PCA ,Fumaric Acid
,Salicylic Acid ,Piroctone OlamineAcide,Piroctone Olamine

EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو

مناسب کف سر حساس (بسیار مالیم)

SENSITIVE SCALP

فاقد سولفات

قابل استفاده بعد از کاشت مو و جراحی های کف سر
مناسب پوست سر حساس و تحریک پذیر

دارای کف کنترل شده و آبکشی راحت و سریع

تغذیه کننده و تقویت کننده فولیکول های کاشته شده مو
افزایش رطوبت و نرمی پوست سر و ساقه موها

نحوه مصرف بعد از جراحی و کاشت مو
موهـا و کـف سـر را بـا آب ولـرم مرطـوب نمـوده ،مقـدار کافـی از شـامپو را روی اسـفنج
مرطـوب ریختـه و کـف تشـکیل شـده را بـا فشـردن اسـفنج روی قسـمتهای مختلـف سـر
پخـش نمـوده و سـپس بـا مالیمـت آبکشـی نماییـد.
نحوه مصرف موارد غیر جراحی
موهای خود را خیس نموده ،سـپس مقدار کافی از شـامپو را به آرامی و به مدت  3الی
 5دقیقه بر روی کف سـر و موها ماسـاژ دهید ،سـپس به خوبی آبکشـی نمایید
محصوالت مکمل
برای حصول نتیجه بهتر  ،از نرم کننده و تقویت کننده مو و تونیک موی اورین اسـتفاده
شود.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline , Amanduline, Tiolisina, Zinc PCA,Caffe
ine,Cysteine,Menthol,Tocopherol,Vitamins B3, B5,
B6, B7
EVRIN / HAIR CARE

شامپو تقویت کننده مو
مناسب کف سر چرب و موی خشک

GREASY SCALP-DRY HAIR

فاقد سولفات

کاهش چربی پوست سر

افزایش رطوبت و نرمی پوست سر و ساقه موها

بازسازی و ترمیم ساقه موهای خشک و افزایش استحکام موهای نازک

رفع الکتریسیته ساکن و حالت پروازی موها

نحوه مصرف
موهـای خـود را خیـس نمـوده ،سـپس مقـدار کافـی از شـامپو را به آرامـی و به مدت
 3الـی  5دقیقـه بـر روی کـف سـر و موهـا ماسـاژ دهیـد ،سـپس بـه خوبـی آبکشـی
نمایید.
محصوالت مکمل
محصـوالت مراقبـت از مـوی اوریـن اثـر سـینرژیک بـر یکدیگـر دارنـد بنابرایـن توصیـه
مـی شـود همـراه بـا ایـن محصـول از نـرم کننـده مـوی سـر و تونیـک تقویـت کننـده
مـوی اوریـن اسـتفاده کنیـد.

SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Tiolisina ,Zinc PCA
,Caffeine ,Cysteine ,Menthol ,Tocopherol ,Vitamins
B3, B5, B6, B7
EVRIN / HAIR CARE

نرم کننده و تقویت کننده مو

مناسب موهای خشک و رنگ شده

COLORED & DRY HAIR

فاقد سولفات

حاوی کراتین ،هیالورونیک اسید و روغن ماکادمیا
افزایش نرمی و رطوبت پوست سر و ساقه موها

افزایش دوام نرمی موها بعد از کراتینه کردن مو

افزایش ماندگاری رنگ مو و جلوگیری از شکنندگی و ریزش مو ها

نحوه مصرف
موهای خود را با شـامپوی مناسـب شسـته و سـپس سـاقه موهای تمیز را با مقدار
مناسـبی از نرم کننده اورین آغشـته کرده و موها را از سـمت ریشـه به سـمت نوک
موها ماسـاژ دهید ،بعد از  3الی  5دقیقه آبکشـی نمایید.
محصوالت مکمل
بـرای حصـول نتیجـه بهتـر همـراه ایـن محصـول  ،شـامپوهای تقویـت کننـده مـوی
اوریـن (مناسـب مـوی خـود) و تونیـک ضـد ریـزش مـوی اوریـن توصیـه مـی شـود.
SIZE : 200 ML

EVRIN Hair Support System Complex:
Anageline ,Amanduline ,Duraquench
IQ ,Keratin ,Hyaluronic Acid ,Caffeine
,Cysteine ,Panthenol ,Sodium PCA
,Vitamins B3,B5,B6,B7
EVRIN / HAIR CARE

BIOCNYL
BIOMOIST
BIOWHITE
BIOLIF T
BIOVIT
BIOPAIR
BIOCALM
BIOFADE
HAIR CARE E VRIN

EVRIN / BIOCNYL
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