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 هدافا

 کاوش در تطبیق پذیری محصوالت نفیس

مند شدن از محصوالتی که  با عنایت به درخواست مصرف کنندگان برای کیفیت و بافت جدید و بهره

استفاده از آن تجربه ای جدید را ایجاد نماید، ما تالش خود را مصروف تولید و عرضه محصوالتی با 

 و با استفاده از جدید ترین فن آوری نموده ایم. کیفیت

خلق و ابداع فرموالسیونی که مصرف کننده با هیجان و لذت در ارتباط با آن صحبت   -1

 کنند

 ایجاد احساس چربی مالیم و کم -2

که تنها در محصوالت لوکس و نفیس یافت  ابریشمایجاد احساسی مانند لمس کردن   -3

 میشود

 ایجاد لطافت و نرمی ملموس   -4

 حفظ رطوبت پوست به صورت ملموس   -5

 محصولی کامال طبیعی -6

 دارای تاثیرات مورد نیاز بازار به صورت واضح  -7

 ابداع و نوع آوری -8
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محصول عرضه شده به شما مشتریان عزیز از گروه محصوالت مراقبت پوست کامال طبیعی با تاثیرات 

 واقعی و دارای امنیت فوق العاده می باشد

 سیون کامال طبیعی ما از موارد زیر بهره گرفته ایم برای ساخت یک فرموال

 

  مواد اولیه اصلی برگرفته از طبیعت  -الف 

 مواد موثر و اکتیو های کامال طبیعی   -ب     

 عصاره های گیاهی    -پ    

 

 

 گذاری تاثیر و بهداشتی امنیت تامین ، کیفیت ایجاد در ماموریت

 
 

امنیت آن به میان می آید این شرکت به هیچ عنوان و در هیچ هنگامی که بحث کیفیت محصول و 

 شرایطی سازش پذیر نمیباشد.

هنگامی که متخصصان این شرکت به صورت دائم و بی وقفه در تالش برای عرضه محصوالتی طبیعی و 

دارای پایداری باال هستند، حصول اطمینان از سالمت و تاثیر گزاری واقعی محصوالت تولید شده 

 ره اولویت این شرکت می باشد.هموا
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B.B Cream Liquid Foundation 

 4 in 1 
بی بی ،اختصار عباراتی به انگلیسی و به معنی مرهم زیبائی، مرهم رفع عیوب و یا پایه رفع عیوب 

 میباشد  

امروزه صنعت زیبائی و مراقبت از پوست فرا تر از مراقبت صرف تکامل یافته است. مصرف کنندگان 

نه تنها انتظار دارند که محصولی را که انتخاب می نمایند دارای مزایای گوناگون به صورت  امروزی

همزمان باشد بلکه آنها توقع دارند که مصرف این محصوالت همراه با تجربه ای دلپذیر و باعث  بر 

 انگیختن حواس ادراکی آنها که در گذشته مختص محصوالت گرانبها بوده باشد.

که به  باشند می زیبایی صنعت در محصوالت ترین خالقانه و جدیدترین از یکی ، ها کرم BBامروزه 

 .دارد ها آن از استفاده به زیادی تمایل کننده مصرف ، بودن منظور ه چند دلیل

 زیر کرمهای  پرایمرها ، ها کننده مرطوب :جمله ،از کرم چندین جایگزین تنهایی به ها کرم این

 می ها پودر کرم و  چروک ضد ، کننده روشن : جمله از پوست درمانی های کرم ، ها آفتاب ضد ، سازی

 و نماید طرف بر را خود پوستی های نیاز تواند می کرم یک از با استفاده تنها کننده مصرف لذا .باشند

 .باشد تر صرفه به مقرون تواند می قیمت نیز لحاظ از طریق بدین
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 حاوی روغن آرگان 
 

 انگیز آرگان  مزایای روغن شگفت
 

در آن به  Eو  Aدلیل فراوانی ویتامین های ه یکی از دالیل اصلی تاثیرات شفا بخشی روغن آرگان ب

صورت طبیعی می باشد. از سوی دیگر این روغن غنی از مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدان ، اسید های 

چرب اومگا شش و اسید لینولئیک می باشد. تحقیقات آثار ضد التهابی و مرطوب کنندگی آن را بر روی 

 پوست نشان داده است

انگیز که دلیلی برای افزودن آن به رژیم خصوصیت بارز از این روغن شگفت  دوازدهدر این بخش 

 آرایشی و بهداشتی روزانه میباشد ذکر شده است

 آکنهکاهش التهاب  -1

تاثیرات کاهش میزان چربی به نام )  سبوم ( حاصل فعالیت غدد چربی پوست که یکی از عوامل 

حاوی  اصلی ایجاد آکنه بشمار می رود برای روغن آرگان به اثبات رسیده است. روغن آرگان

میزان قابل توجهی اسید لینولئیک می باشد که همزمان با درمان سلول های آسیب دیده  باعث 

 کاهش التهاب ناشی از آکنه، جوش ، عفونت و جای گزش حشرات می شود

 کاهش تاثیرات کشیدگی پوست -2

 روغن آرگان با افزایش حالت ارتجاعی پوست  مانع ایجاد عالئم کشیده شدن آن می شود.

 ش تاثیرات خراشیدگی و سوختگی ناشی از اصالح و غیرهکاه -3
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خراشیدگی و سوختگی از عالئم ناراحت کننده و ناخوشایند برخورد فیزیکی اجسام خارجی با  

پوست ) ماننده ابزار اصالح ( می باشند. استفاده از روغن آرگان یک درمان موثر در بهبود و 

 تسکین این عالئم می باشد

 مرطوب کننده پوست -4

ن جوارسانی و حفظ رطوبت پوست می شود ، بلکه آن را سالمتر و  تنها روغن آرگان ، باعث آبنه 

 ها را نیز کاهش می دهد .  می کند  چین و چروک تر

 جوان و شفاف سازی پوست صورت -5

، روغن آرگان را به یک ماده ضد پیری پوست تبدیل کرده است  اکسیدانداشتن خاصیت آنتی 

 میسازد. تر و نرمتر . این روغن ، خاصیت ارتجاعی پوست را بازیابی می کند و آن را صاف

 اکتیو قوی ضد پیر پوستی  -6

 های خشک و اگزمایی پوستدرمان  -7

به  این پوست هاو اسیدهای چرب آن  E با استفاده از روغن آرگان ، به واسطه وجود ویتامین

 . خوبی درمان می شوند

 اکتیو ضد چین و چروک -9

 افزایش درخشندگی پوست -10

  افزایش لطافت پوست  -11

 افزایش کشسانی پوست- -12

 مناسب حتی برای پوست های چرب  -13
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 جوان سازی پوست 
بر شواهد و  این کرم پودر حاوی مواد  اولیه ای بسیار قابل توجه که بر اساس پژوهش های مبتنی

 ایجاد عالئم مشهود بصری باعث کاهش حجم و عمق چین و چروک های پوست می گردد

این نکته ای بسیار مهم است که رژیم مراقبت از پوست تان حاوی موادی باشد که باعث تحریک ساخت 

ء عمده زکالژن به عنوان ماده ای عمده از ساختار پوست باشد. این کرم پودر با تاثیر مستقیم بر شش ج

آب رسانی،  ریز،  افزایشساختاری پوست و تحریک آن ها باعث کاهش و حتی بهبود بروز خطوط 

محافظت و ترمیم سلول های آسیب دیده پوست می گردد. این ماده اولیه کلیدی قابل توجه با تقویت 

رخشان و اب دکالژن باعث تسهیل ارتباط بین اپیدرم و غشاء میانی پوست گردیده و نتیجتا پوستی شاد

 جوان تر را باعث میگردد

 نتایجی که شما متوجه خواهید شد

قابل مالحظه ای در میزان خطوط ریز پوست را شاهد خواهید بود. این خطوط کمتر به چشم  تغییرات شما

آمده و پوست شما تازه تر خواهد بود. کاهش قابل توجه ای در میزان چین و چروک بعد از شصت روز 

م به گونه ای خواهد بود که دیگر چروک ها به عمق گذشته نخواهند بود و پوست شما استفاده مداو

 تر می باشد. صاف

 نتایج بر اساس تحقیقات

نتایج بدست آمده مستقیما بر پایه  نتایج بررسی های آزمایشگاهی انجام شده می باشد که افزایش در 

   میزان شش ماده اصلی از اجزاء بافت پوست را نشان می دهد

 

 درصد 111بهبود کالزن نوع اول تا  -1
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 این نوع کالژن فراوان ترین نوع آن در غشاء میانی پوست می باشد 

 درصد 104بهبود کالزن نوع سوم تا  -2

از این نوع کالژن به عنوان کالژن جوان یاد میشود زیرا به وسیله  فیبروبالست های جوان 

 پوست تولید میشود

 درصد 42بهبود کالزن نوع چهارم تا  -3

 باعث اتصال پروتئین به الیه های زیرین پوست میگردد

 درصد 123بهبود پروتئین های شوک حرارتی ) اچ اس پی ( تا  -4

پروتئینی که میزان آن هنگام قرارگرفتن سلول ها در برابر حرارت و سایر استرس های محیطی 

 افزایش مییابد  

 درصد 123بهبود پروتئین های المینین تا  -5

 ها در درمان سلول های آسیب دیده فعال می باشند این پروتئین

 درصد 174تا  هیالورونیک بهبود میزان تولید اسید -6

 مؤلفه ای بسیار مهم مسئوول نگهداری آب 

  مکانهای در پوست بازسازی با و کرده یکنواخت را پوست فرو رفتگیهای و این محصول برجستگی ها

 را چروک زاویه و دهد می کاهش را چروک و عمق عمیق های چروک توسط شده اشغال سطح ، نیاز مورد

  .میکند باز

 .گردد می پوست شدن صاف و درون از چروک شدن پر باعث تدریج به به این ترتیب 

( بر روی بیست و پنج خانم با سنین بین بیست و پنج تا  In-Vivoآزمایشات بالینی )  مطالعه بر روی نتایج

 هفتاد سال که از این کرم به مدت دو ماه و در هر روز دو بار استفاده کرده اند نشان می دهد 

 باشد می ، صورت پوست لیفتینگ یک حد در پوست شدن صاف و چروک ها کاهش که
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 لوکس و بسیار گران بها بود شایان ذکر است این مواد تا قبل از این مختص محصوالت 

 مناسب برای انواع پوست
فرمول و مواد اولیه منحصر به فرد و عدم استفاده از روغن در ساخت این کرم پودر آن را مناسب 

 برای انواع پوست صورت ساخته است

 پوست های نرمال -1

نرم کننده ، صاف کننده ، ضد آفتاب ، ضد آب ، پوشش باال ، سبک و عدم ایجاد حس 

 سنگینی ، افزایش توانایی ساخت کالژن ، ماندگاری بسیار باال ، مقاوم در برابر تعرق

 پوست های چرب -2

 زیرا این کرم پودر فاقد روغن می باشد

 پوست های خشک -3

این محصول از نوع بی بی کرم با خواص مرطوب کنندگی و آب رسانی قوی به پوست می 

 باشد

 پوست های ترکیبی -4

 ک کرم پودر چند کاره و با ماندگاری بسیار باال می باشداین محصول به عنوان ی

 پوست های دارای پیر پوستی و خشک -5

تمامی خواص بی بی کرم و مرطوب کننده ، آب رسان قوی ، ضد چین و چروک و درمان آن 

 ، ایجاد حس تغییر بالفاصله پس از استفاده
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 ضد چروک قوی و درمان چروک ها 
 چروک قوی کننده پر

 پوست ضروری برای بازسازی فاکتور 6 مجدد ساخت تحریک

 درصد 100 تا  35  میزان به چروک بعدی سه کاهش

 

 با تأثیرات لیفتینگ پوست
روز شرکت های مواد اولیه فعال و گران بهای به کار رفته در ساخت این محصول که حاصل تکنولوژی 

باعث تمایز بسیار زیاد این کرم پودر از یک کرم پودر ضد چروک   معتبر اروپایی و آمریکایی می باشند

 به یک محصول با  تأثیرات  لیفتینگ پوست فوق العاده گردیده است. ساده 
 30 ضد آفتاب با اس پی اف

بر  UVBو  UVAقدرتمند در برابر اشعه های  کرم پودر چهار در یک آرمتی با فراهم آوردن الیه محافظ

اشعه ها که به عنوان یکی از اصلی  اشعه های مخرب از آن در مقابل ایناین روی پوست در مقابل 

زیست محیطی  تشدید کننده  تخریب سلول های پوستی شناسایی شده اند، محافظت می  عناصرترین 

از نقش مهمی در ایجاد مشکالتی من جمله  پیری زودرس پوست ، صدمه به چشم ) UVاشعه  نماید.
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جمله آب مروارید( ، سرطان پوست و غیره ایفا می نماید. در عین حال با تاثیر گذاری بر سیستم ایمنی  

 بدن توانایی آن را برای رفع مشکالت موجود کاهش میدهد.

ها بر اساس میزان محافظت از درجه پایین تا بسیار باال گروه بندی  SPFمطابق با قوانین اتحادیه اروپا 

 ی درک راحت تر این موضوع جدول زیر این قانون را به نمایش میگذارد شده است، برا

 

 

 

 پوست و زیبایی انگلستان پیشنهاد انجمن متخصصان

 

British Association of Dermatologists 

 

 SPF ARMETI قانون جدید لیبل زدن  اروپا

LUXURY 

 بین شش تا چهارده محافظت کم

 پانزده تا بیست و نه محافظت متوسط

 میزان باالی محافظت کرم پودر آرمتی سی تا پنجاه محافظت باال

  پنجاه به باال محافظت بسیار باال

http://www.bad.org.uk/for-the-public/skin-cancer/sunscreen-fact-sheet
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برای محافظت در برابر آفتاب استفاده از محصوالت ضد آفتاب با قدرت باال و اس پی اف حد اقل سی   

باالیی دارند، و حصول اطمینان از استفاده به میزان کافی و مکرر در طول  UVAکه میزان محافظت 

 مدتی که زیر نور آفتاب قرار دارید می باشد

 

مخفی نمودن چروک با استفاده از تکنیک 

 امریکایی اپتیکال  بلورینگ

 
با تکنولوژی بسیار برای افزایش کارایی اکتیو های ضد چروک به کار رفته  ، در این فرمول از ماده ای 

 در این محصول استفاده شده است ساخت کشور امریکا باال
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به دلیل این ماده  که حاصل آخرین فن آوری آمریکا در ساخت مواد اولیه با آثار بسیار ویژه است 

ابیده شده بر روی پوست گردیده و ساختار ویژه و منحصر به فرد مولکولی آن  باعث پراکندگی نور ت

ین ها و چروک ها مات تر به نظر رسیده و همچنین با افزایش حالت ابریشمی پوستی چنتیجتا خطوط ، 

 صاف تر و شفاف تر را به نمایش میگذارد. 
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 فاقد روغن بر پایه مواد معدنی 
ساخت این محصول برای جلوگیری از ایجاد چربی و مشکالت آن از هیچ گونه روغنی استفاده نشده  در

 می باشد. رفته از طبیعترفنه  در آن بر گاست و همچنین تمام رنگ ها و مواد به کار 

 افزایش نرمی و صافی پوست
 موارد زیر بهره گرفته ایم برای ساخت یک فرموالسیون کامال طبیعی ما از 

  مواد اولیه اصلی برگرفته از طبیعت  

 مواد موثر و اکتیو های کامال طبیعی  

 عصاره های گیاهی  

 ابداع و نو آوری

محصوالت آرمتی محصوالت مراقبت پوستی کامال طبیعی می باشند که در حقیقت و عمال دارای کارایی 

 ذکر شده می باشند.

هیه مواد اولیه مرغوب کامال اطمینان حاصل می نماید که این مواد اولیه نه تنها این شرکت در زمان ت

طبیعی و سالم هستند بلکه دارای کارایی مورد نظر و ایجاد کننده احساس لطافت بر روی پوست می 

 باشند.

 اریگذ تاثیر و بهداشتی امنیت تامین ، کیفیت ایجاد در ماموریت
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آید این شرکت به هیچ عنوان و در هیچ  هنگامی که بحث کیفیت محصول و امنیت آن به میان می 

 شرایطی سازش پذیر نمیباشد.

هنگامی که متخصصان این شرکت به صورت دائم و بی وقفه در تالش برای عرضه محصوالتی طبیعی و 

دارای پایداری باال هستند، حصول اطمینان از سالمت و تاثیر گذاری واقعی محصوالت تولید شده 

 می باشد.همواره اولویت این شرکت 

 ساعته با پوشش مات 24فرمول 
این کرم پودر چند کاره به گونه ای طراحی و تولید شده است تا برای مدت طوالنی بر روی پوست 

 ماندگاری داشته و نیاز به تجدید آرایش را برای مصرف کنندگان مرتفع نماید

 اشتپس از استفاده از این محصول پوستی صاف تر و دور از براقیت خواهید د

 ایجاد حس پودری مانند ابریشم
ده بو متخصصان این شرکت برای تولید بی بی کرم آرمتی یکی از مهم ترین شاخصه ها ای که مد نظر

بافت  ،   این است که مصرف کنندگان این کرم پودر هنگام استفاده و در طول زمان مصرف آن  .است

 حس میکنند بیابند.  ای که هنگام لمس ابریشم لطافت و نرمی آن  را به گونه

خوشبختانه با استفاده از چندین ماده اولیه طبیعی  خاص این امر محقق گردیده و به مشتریان ارزشمند 

 مان عرضه گردیده است.
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 فاقد اسانس برای جلوگیری از بروز حساسیت 
 بر روی پوست و ایجاد حساسیت کامال روشن و ثابت شده می باشد. اسانس ها تاثیرات مخرب

از این رو محصوالت آرمتی از هیچ گونه اسانس و یا عطری در محصوالت خود استفاده ننموده و با این 

 رویه همواره سعی در افزایش ضریب ایمنی و سالمت مشتریان خود نموده است.

 آب رسانی به پوست
قدرت آب رسانی باال به پوست آن را مرطوب نگاه داشته و به طور همزمان از بروز  این محصول با

 براقیت های ناخواسته حاصل  رطوبت جلوگیری می نماید.

 ، دمای باال و رطوبتتعرق و مقاوم در برابر کاهش 
ساخته شده است تا  آرمتی به گونه ایبا توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی کشورمان، کرم پودر 

همزمان با ایجاد پوشش حد اکثری امکان تنفس و رسیدن اکسیژن به پوست را مهیا نماید که این امر 

 از یک سو باعث کاهش میزان تعرق و از سوی دیگر دوام بیشتر محصول میگردد.

اکثر مقاومت و ماندگاری را همچنین رنگ دانه ها با پوشش خاص و با دقت انتخاب گردیده اند تا حد 

 ایجاد نمایند.

 این محصول یک محصول ضد آب و طبیعتاً مقاوم در برابر آب و تعرق میباشد. 
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 پوشش جای آکنه و لک 
مجموع خواص ذکر شده و استفاده از ماده اولیه خاص از فرانسه باعث توانایی این محصول در پنهان 

طبیعی باعث کمک  Eو   Aنمودن جای آکنه و لک شده و همزمان با تاثیرات روغن آرگان و ویتامین های 

 به بهبود این آثار می گردد.

 پوشش بسیار باال
نوان ایرانی همواره یکی از مشکالت تولید کنندگان کرم پودر و ایجاد پوشش باال مطابق با سلیقه با

 محصوالت حال حاظر بازار کشورمان می باشد.

برخی از تولید کنندگان برای رفع این مشکل و برای رسیدن به این پوشش باال  با کاهش خاصیت کرم 

امر به نوبه خود مشکالت پودر مایع نسبت به جامد سازی آن به اندازه ممکن  اقدام  می نمایند. این 

 فراوانی را برای مصرف کنندگان در زمان مصرف ایجاد می نماید. 

عدم پمپ شدن کرم پودر و روانی آن در هنگام مصرف و دو فاز شدن تنها برخی از این مشکالت می 

 باشد.

ت شرکخوشبختانه با تالش متخصصان این شرکت و استفاده از تکنیک  و مواد اولیه روز دنیا این 

توانسته است تا همزمان با ارائه یک کرم پودر مایع ، روان  و راحت برای مصرف به پوشش باال و قابل 

 مالحظه ای دست یابد.
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 ضد آب 
  

این محصول با توجه به ساختار و فرموالسیون فوق العاده آن یک محصول ضد آب می باشد که استفاده 

بسیار آب و هوایی مانند ایران با حرارت باال و رطوبت باال و از آن را برای مدت های طوالنی و در اقلیم 

 مناسب می سازد

 

و حداکثر  30درمان چروک ها به میزان حد اقل 

 ضد پیر پوستی (درصد )  100
و گران بهای ضد چروک با توانایی پر کردن چروک ها از   در ساخت این کرم پودر یک پپتید بسیار قوی

 داخل در نواحی صورت به ویژه پیشانی و نواحی دور چشم  استفاده شده است.

ر واقع داین اکتیو تولید یک از بزرگترین شرکت های چند ملیتی ساخت مواد اولیه با تاثیرات ویژه 

کشور فرانسه می باشد. این محصول با تحریک سلول های پوستی و اثر مستقیم بر شش فاکتور آن 

 درصد می شود. 100و حد اکثر  30باعث درمان چروک ها به میزان حد اقل 
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شده بر روی این اکتیو ضد چروک مطابق با جداول زیر می    (In-Vitro) نتایج آزمایشات انجامبررسی  

 باشد 

 

 

 

 

 

 

FOITS Variation 

Lifting effect + 28%/TO, p<0.05, up to + 77 % 

Wrinkle volume - 31 %/TO, p=0.055, up to -100 % 

Max wrinkle depth - 16.3 %/TO, p<0.05, up to -62 % 
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توانایی پر کردن چین و چروک ها را به گونه ای که کمتر به نظر برسند و پوست صاف تر پودر  این کرم

 و لطیف تر باشد را دارا می باشد
 

 

Silflo®, n=24 Volunteers Variation 

Surface Occupied by 
Deep wrinkles (>inµm) 

-28.5%/placebo, 
p<0.05 

Main wrinkle average depth 
-15.0%/ placebo, 
p<0.05 

Wrinkle spread ( angle ) 
+8.4%/placebo, 
p<0.05 
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رضایت و حمایت دائمی مصرف کنندگان در 

نتیجه استفاده از محصول مرغوب، همواره از 

 اهم اهداف این شرکت می باشد

 
Color Fully Yours, 

ARTEMIS Group 
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