Sebuma dermatological system

آردن سبوما
محصوالت تخصیص مراقبت از
پوستهای چرب و دارای
جوش و آکـنه

ترشح بیش از حد چریب  ،از غدد سباسه پوست به علل مختلفی چون
وراثت  ،هورمون ها  ،بارداری  ،دارو  ،آب و هوا  ،استرس و  ...باعث ایجاد
پوست چرب و مستعد آکنه یم گردد.
تقریبا تمام افراد حداقل در یک دوره از زندیگ تجربه پوست چرب و آکنه ایک را
داشته اند  ،بخصوص در سنین نوجواین و آغاز تغییرات هورموین  ،ترشح
بیش از حد غدد سباسه زمینه ساز ایجاد پوست های چرب و مستعد
آکنه یم گردد.
جدا از لزوم استفاده از محصوالت کنترل کننده ترشح چریب در این دوران
 ،حفظ رطوبت ،کنترل عالئم التهاب و استفاده از ترکیبات ترمیم کننده در
کنار استفاده از شوینده های مالیم یم تواند از عواریض چون اسکار های
آکنه در آینده جلوگیری نماید .
البراتوار داروسازی پارس حیان بعنوان واحد پیشرو در تهیه و تولید
محصوالت درماین و کمک درماین به منظور پاسخ دهی به نیاز های
مراجعین با شکایت ) پوست چرب و آکنه ایک ( با تکیه بر دانش و تجربه

بیش از  40سال در فرموالسیون و تولید ترکیبات  skin careو استفاده
از تجربیات پزشکان  Dermatologistاقدام به طراحی و تولید گروه

محصوالت

نموده است .

در طراحی این برند به کلیه نیازهای پوست های چرب و آکنه ایک توجه
شده و مجموعه ای از محصوالت جهت درمان آکنه های پوسیت ،برطرف
نمودن جای جوش ،شستشوی صورت و بدن ،حفظ و ارتقاء وضعیت
هیدریشن فرموله و تولید شده است.
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LIQUIPAIN face wash
ژل شستشوی صورت
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LIQUIPAIN body wash
مایع شوینده بدن
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SEBUMATTE
سرم متعادل کننده چریب پوست

کرم مرطوب کننده رنیگ ضدجوش

محلول ضدجوش

ماسک ضد جوش و پاکسازی کننده

SEBUVISE
کرم ژل مرطوب کننده و بازسازی کننده

SALICYL 2 BODY
اسپری ضد جوش بدن
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SULFUR 5 MASK

پاک کننده میسالر واتر 3در  1چشم  ،لب  ،صورت
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AZELIN 40

SEBU MICELLE
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SEBUPURE

SEBUGEL
ژل شوینده و ساینده صورت
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SALICYL 2
ژل برطرف کننده جای جوش

LIQUIPAIN
Face Wash
مایع شوینده صورت )غیر صابونی(
شویندهروزانهصورتمناسبپوستهایچربودارایآکنه
پاک کننده پوست از مواد آراییش وآلودیگ ها
بـدون ایـجاد خـشـیک در پـوسـت
کاهش دهنده جوش و آکنه صورت
وزن150 :مییل لیتر

. Salicylic Acid
. Zinc Gluconate
. Spiraea Ulmaria Extract
. Non-Comedogenic
. Hypoallergenic
. Oil Free
. Soap Free

. Salicylic Acid
. Piroctone olamine
. Zinc Gluconate
. Spiraea Ulmaria Extract
. Non-Comedogenic
. Hypoallergenic
. Oil Free
. Soap Free

SEBUGEL
Exfoliating Face Wash
ژل شوینده و ساینده صورت
شوینده ،ساینده و پاک کننده پوست صورت
فاقد مواد صابوین
رفع چریب اضافی پوست بدون ایجاد خشیک و کشیدیگ
پاک کننده پوست از مواد آراییش  ،آلودیگ های سطحی ،
گرد و غبار و چـریب اضـافی پـوسـت
کمک به کاهش آکنه و جوش های سر سیاه صورت
دارای مواد اسـکراب با خاصیت الیه بـرداری مـالیم
جلوگیری از رشـد باکتـری های مـولد جـوش
کاهش لکه های پوسیت نایش از جوش و آکنه
وزن 350:مییل لیتر
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LIQUIPAIN
Body Wash
مایع شوینده بدن (غیر صابونی)
شوینده روزانه بدن مناسب پوست های چرب
و دارای آکنه
با قدرت پاک کنندیگ باال والیه بـرداری مـالیم
پاک کننده آلودیگ ها از سطح پوست و رفع
چریب اضافی پوست
کاهش جوش و آکنه بدن خصوصا نواحی کمر ،
بازوها  ،شانه و سینه
پاک کننده پوست بدون ایجاد خشیک و کشیدیگ
وزن 250 :مییل لیتر

. Salicylic Acid
. Zinc Gluconate
. Spiraea Ulmaria Extract
. Non-Comedogenic
. Hypoallergenic
. Oil Free
. Soap Free

. Zinc Gluconate
. Copper Sulfate
. Hydrolyzed Hyaluronic Acid
. No Rinse Off
. Non-Comedogenic
. Oil Free

SEBU MICELLE
Face,Lips & Eyes
پاک کننده ( میسالر واتر)  3در 1
چشم  ،لب  ،صورت
پاک کننده یک مرحله ای مواد آراییش ،چریب
اضافی ،گرد و غبار و آلودیگ ها از سطح پوست
مات کننده و جمع کننده منافذ باز پوست
تقـویت کـننده و طـراوت بتخـش پـوست
کمکبهکاهشجوشوجـلوگیریازبروزمجددآن
بدون نیاز به آبکیش
وزن 500:مییل لیتر
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SEBUMATTE
Sebo-Regulating Serum
سرم متعادل کننده چربی پوست
کنترل کننده و تنظیم کننده ترشح چریب پوست
مات کننده و جاذب چریب اضافی پوست
جمع کنـنده مـنافذ بـاز پوست
جلوگیری از بروز مجدد جوش
رفـع الـتهابات نـایش از جـوش
وزن  50 :مییل لیتر

. Sepicontrol A5
. Laminaria Extract
. Carrageenan Extract
. Zinc Sulfate
. Hydrolyzed Hyaluronic Acid
. Non-Comedogenic

SEBUVISE
& Moisturizing
Repairing Cream Gel
کرم ژل مرطوب کننده و ترمیم کننده
کرم ژل مرطوب کننده و بازسازی کننده پوست
چرب و آسیب دیده
با فرم ژل  ،آبرساین مناسب پوست های چرب ،
حساس ،کم آب و تحت درمان
التیام بخش پوست و رفع خشیک نایش از درمان
های پوسیت
کنترل ترشح چریب و ایجاد ظاهری مات
وزن40 :مییل لیتر

). Hyaluronic Acid Ceramide(III
. Zinc Gluconate Niacinamide
. Capriol Glycine، Salicylic Acid
. Non-Comedogenic
. Oil free

. Niacinamide %5
. Capryloyl Salicylic Acid
. Hyaluronic Acid
. Sebomine
. Oil Free
. Hypoallergenic

SEBOPURE
& Mattifying
Moisturizing Cream
کرم رنگی ضد جوش
کرم مرطوب کننده و یکنواخت کننده رنگ پوست
فـاقــد چــربـی بـا پـوشـش کـرم پـودری
تنظیم ترشح چریب و کاهش دهنده جوش
ایجـاد ظاهـری یـکدست و مـات
در دو رنگ بژ روشن و بژ طبیعی
وزن 30 :مییل لیتر
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SALICYL 2 BODY
Anti Acne Back & Body Spray
اسپری ضد جوش بدن
حاوی  2 %اسید سالیسیلیک
رفع آکنه های بدن  ،انواع جوش و آکنه های شدید ،
مـلـتـهـبوکـــیـسـتـیـک
تنظیم ترشح چریب پوست
قابل استفاده برای نواحی مختلف بدن مانند بازو ،
سینه و نواحی کمر
مهار رشد و تکثیر باکتری های مولد جوش
وزن 250 :مییل لیتر

. Salicylic Acid2%
. Glycolic Acid
. Piroctone Olamine
. Spiraea Ulmaria Extract
. Oil Free

. % 40 Solution:
. Azelaic Acid ,Salicylic Acid
. Mandelic Acid, Lactic Acid

AZELIN 40
Localized Anti Acne Solution
محلول ضد جوش موضعی
محلول ضدجوش و التیام بخش
رفع و بهبود انواع جوش و آکنه
حاوی  40%اسید ( آزلئیک ،سالیسیلیک ،ماندلیک
و الکتیک اسید )
درمان سریع جوش های ملتهب ،دردناک ،تـشدید
شده و آکنه های التهایب
کاهش لک و تیریگ نایش از جوش
قـابل استـفاده به صـورت موضـعی بر روی جـوش
پس از  2تا  8دقیقه آبکیش نـمایید
وزن30 :مییل لیتر
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SALICYL 2
Rapid Acne Spot Removal Gel
ژل برطرف کننده جای جوش
ژل الیه بردار حاوی  2 %اسیدسالیسیلیک
الیه بـردار و بـرطـرف کننده جـای جـوش
رفع قرمزی و تورم نایش از جوش
تسریع پوسـته ریزی و آثـار به جـا مانده از جـای جوش
رفع جوش  ،آکنه  ،کومدون های سر سیاه و سـر سفید
وزن  20مییل لیتر

. Salicylic Acid % 2
. Sepi Control A5
. Niacinamide
. Non - Comedogenic
. Oil Free

. Sulfur %5
. Kaolin
. Salicylic Acid
. Licorice & . Bearberry
Extracts
. Oil Free

SULFUR 5
Mask
ماسک ضد جوش
ماسک ضد جوش و پاک کننده پوست های چرب
حــاوی خـاک رس و گـوگـرد
تنظیم کـننـده چـریب پوست
کاهش قرمزی نایش از جوش
یک بار در هفته استفاده شود و پـس از  20دقـیقه
آبکیش نمایید
وزن 75 :مییل لیتر
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Beauty
Must

be reflected on
your skin

www.ardene-sebuma.ir
pars Hayan
Made in IR
www.parshayan.com
Tel :021-26201015
SMS: 20009555

