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سوابق کاری و حوزه فعالیت اطلس طالیی ایرانیان پویا:

 گروه اطلس طالیی ایرانیان پویا مفتخر اســــــــــــــــت تا بر پایه 

تجارب ١٦ ساله مدیران خود در راستای واردات، تولید، توزیع 

و تامین کاالی با کیفیت در سبد محصـــــــــــوالت آرایشـــــــــــی، 

بهداشتی، رنگ مو، عطریات و پیرایشـــی خانواده های ایرانی 

خدمتگذاری برای این مرز و بوم  باشــــد. در حال حاضـــــر این 

شرکت با اتکا و اشراف کامل خود به نیاز مشــــــتریان و با بهره 

گیـــری از دانش روز دنیا اقدام به تولید کاملتـــرین، با کیفیت 

ترین و مرغوبترین محصـــوالت آرایشـــی با مواد اولیه موجود 

در بازارهای جهانی نموده اســــــــت. شـــــــــرکت اطلس طالیی 

ایرانیان پویا در تداوم رســــــــــــــــــــالت خود با بهره گيری از تيم 

متخصـص و كادر آموزش دیده و مجرب و همچنين با تكيه بر 

توان باالی تخصــــــــــصــــــــــی خود در زمینه واردات، با انتخاب 

معتبرترین و بهترین شـــــــــرکای تجاری در بين ســــــــــایرتوليد 

كنندگان مطرح جهان در زمینه واردات دستگاههای پیرایشی 

و ارائه کلیه خدمات فنی مطابق با اسـتانداردهای کارخانجات 

سازنده اروپایی فعال می باشد.
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Electric Cosmetic Hair Products.

برند پروویو  حاصل تجربه کاری چند برند جهانی در تولید محصـــــوالت 

برقی آرایشــــــی است. این برند که در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت اطلس 

طالئی ایرانیان به ثبت رسیده، توانســـــــــته است با دانش علمی و فنی 

مدیران خود محصــــوالتی با کیفیت و در خور نیاز مصــــرف کننده تولید 

نماید. در همین راستا کلیه سفارشات این برند تحت لیسـانس  کشـور 

آلمان بوده و با نظارت کارشـــــــــناســـــــــان آلمانی در بهترین کارخانه ها 

سفارش گذاری و تولید می شوند.

نگاه ویژه مدیران شرکت اطلس طالئی ایرنیان به مصـــــــــــرف کنندگان 

باعث تولید محصــــــــــــــــوالتی با کیفیت و تنوع باال برای دامنه زیادی از 

سلیقه ها و کاربری های متفاوت باعث افزایش محبوبیت محصــوالت 

برند پروویو در بین محصوالت مصرف کنندگان گردید.
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همیشه در کنار شما

شرکت اطلس طالئی ایرانیان پویا به عنوان نماینده انحصـــــــــــــــــــــــاری 

محصــــوالت  PROWAVE در ایران مفتخر است خدمات پس از فروش 

۲۴ ماهه خود را به مصــرف کنندگان ارائه نماید. تیم فنی خدمات پس 

از فروش محصـوالت پروویو با آموزش های فنی و تخصــصــی این برند 

در طول استفاده از محصــــــــــــــــــــــــوالت، آماده ارائه خدمات مطلوب و 

استاندارد به مصــــــــــــــــرف کنندگان بوده تا همچنان بر اصل حمایت از 

مصرف کننده صحه گذارند.

جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش محصــــــــــــــوالت پروویو، در 

هنگام خرید حتما به برچسب ضمانتنامه شرکت اطلس طالئی بر روی 

بسته بندی دقت کنید.
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Hair Stylers
Hair Irons&  &  

نمايش محصوالت
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4105
Digital Hair Straightener

اتـــــــو مـــــوی دیجیتال

PW-4113
Hair Wave

انبرموج متوسط مو

PW-4119
Hair Wave

انبر موج بزرگ مو
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4108
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

PW-4109
Hair Wave

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4110
Hair Curls

مــــــو پیچ حرفه ای
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4112
Hair Curls

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4116
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

PW-4118
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4111
Hair Wave

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4121
Hair Curls

فــــــــرکننده مــــــو

PW-5111
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-5103
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال

PW-5106
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی حرفه ای

PW-5107
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-5108

اتـــــو موی دیجیتال

PW-5109
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی حرفه ای

PW-5110
Hair Straightener

اتـــــو موی بخاردار
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Professional Hair Straightener
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4122

ـرارتی بــــرس حـــــ

PW-5112
Hair straightening Brush

برس موی حرارتی

7

Hair straightening Brush



PW-4105
Digital Hair Straightener

اتــو مـــوی ديجيتال

Max 200 c
heat temp.

Plate
Locker

قدرت دستگاه ۶٠ وات 

تغییر درجه حرارت از ۱٠٠ تا ۲٠٠ درجه سانتیگراد 

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو 

دارای نمایشگر  LED ميزان دما

میزان دما دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

حاوی یون براق کننده مو  

سیم با مفصل گردان ۳۶٠ درجه 

کلید تنظیم دمـــــا 

دارای قفل صفحه 

LED
display
system

IONIC
Function



PW-4113
Hair Wave

انبرموج متوسط مو

Max 200 c
heat temp.

Plate
Locker

قدرت دستگاه ٨٦ وات    

تغییر درجه حرارت از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه  

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو  

دارای کابل ۲/۵ متری  جهت استفاده در سالن های آرایشی

حالت یون براق کننده مـــــو 

حالت دهی مو به صورت S متوسط  

  

  

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4119
Hair Wave

انبر موج بزرگ مو

قدرت دستگاه ٨٦ وات     

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو

تغییر درجه حرارت از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

حالت یون براق کننده مو 

کلید چرخشی جهت تنظیم دما

Sحالت دهی مو به حالت    متوسط  

Max 200 c
heat temp.

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240

Plate
Locker



PW-4108
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

 مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ۱۹ میلی متر 

 

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4109
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

 مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ٢٥ میلی متر 

 

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4110
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ۳۲ میلی متر 

 

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4112
Hair Wave

مو پیچ حرفه ای

Max 200 c
heat temp.

قابلیت چرخش به صورت دستی    

عملکرد گرمایشی باال 

 فرکردن مو در مدت در مدت ۱۰ ثانیه

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

بسیار سبک و کارکرد آسان 

  

  

Voltage
220~240



PW-4116
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت براقیت مو    

PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

قطر مخزن حرارتی ۱۹ میلی متر  

   

  

  

Voltage
220~240

100% Ceramic
Heat Plates

Heater
technology 

PTC
Max 200 c
heat temp.



PW-4118
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت براقیت مو    

PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

قطر مخزن حرارتی ٢٥ میلی متر  

   

  

  

Voltage
220~240

100% Ceramic
Heat Plates

Heater
technology 

PTC
Max 200 c
heat temp.



PW-4111
Hair Wave

مو پیچ حرفه ای

LCDLCD
display
system

Max 200 c
heat temp.

قدرت دستگاه ٤٩ وات    

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

حالت یون براق کننده مو

   میزان حرارت LCD نشانگر    

 

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4121
Hair Curls

فــــرکننده مو

مخزن حرارتی غنی شده با کراتین و روغن آرگان برای براقیت مو       

قدرت دستگاه ٣٢ وات 

کنترل درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

کابل ۲/۵ متری قوی با گردش ۳۶۰ درجه 

رسیدن به باالترین دما در کسری از ثانیه  

سیستم خاموش شدن اتوماتیک 

مناسب برای موهای آسیب دیده و ضعیف

سری سرامیکی مخصوص برای جلوگیری از سوزش انگشتان 

100% Ceramic
Heat Plates

Max 200 c
heat temp.



PW-5111
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

مخزن حرارتی سرامیکی   

تنظیم درجه حرارت از ١٢٠ تا ٢٢٠ درجه سانتیگراد

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه 

PTC و NTC  مجهز به سیستم

دارای کابل ۲/۵ متری  

  

  

 

Heater
technology 

PTC LCD
display
system

Max 220 c
heat temp.

Voltage
220~240



PW-5103
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

  دارای نمایشگر دیجیتالی ۱۵۰-۲۳۰ درجه  

   ۸ برابر صاف تر و ۵ برابر با دوام تر

مجهز به حرارت دهنده های سرامیکی با کارایی باال   

 رسیدن به حداکثرحرارت در ٨ ثانیه   

دارای تکنولوژی  PTC (سرعت باال رفتن دما) 

(NTC)قابلیت توزیع یکنواخت حرارت

جهت استفاده سالن ها برای کراتینه کردن 

دارای محفظه های خروج حرارت در دسته باالیی 

   سیم با مفصل گردان ۳۶۰ درجه

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-5106
Professional Hair Straightener

اتوموی حرفه ای

  قدرت دستگاه ٥٠ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه   

 LCD صفحه دیجیتال 

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما)  

طراحی ارگونومیک و سبک 

مخزن حرارتی سرامیکی با روکش تورمالین  

مناسب برای کراتینه کردن مو 

خاموش شدن درصورت عدم استفاده پس از ٦٠ دقیقه

LCD
display
system

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
Voltage

220~240



PW-5107
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

قدرت دستگاه ٣٨ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه   

 طراحی ارگونومیک و سبک   

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما)  

پوشش سرامیکی از جنس سنگ تورمالین 

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

 

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240

Max 230 c
heat temp.



PW-5108
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

قدرت دستگاه ۵۵ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه سانتیگراد   

 طراحی ارگونومیک و سبک برای استفاده آسان  

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما) 

نشانگرLCD میزان حرارت 

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

صفحه پهن برای عملکرد باال

صفحه سرامیک با روکش تورمالین 

LCD
display
system

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
Voltage

220~240



PW-5109
Professional Hair Straightener

اتوموی حرفه ای

قدرت دستگاه ۵۰ وات   

مخزن حرارتی سرامیکی با روکش سنگ کهربا

رسیدن به دمای ۲۳۰ درجه در ۸ ثانیه 

 کابل ۲/۵ متری  بسیار قوی  

 PTC,NTC دارای سیستم گرمایش

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

قابلیت استفاده جهت عمل کراتینه 

 

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-5110
 Hair Straightener

اتوموی بخاردار

قدرت دستگاه ٥٦ وات  

کنترل درجه حرارت از ١٣٠ تا ٢٣٠ درجه سانتیگراد

کابل ۲/۵ متری قوی با گردش ٣٦٠ درجه 

سیستم  NTC و رسیدن به باالترین دما در ۸ ثانیه 

مخزن آب برای ایجاد بخار  

مناسب برای موهای آسیب دیده و ضعیف  

کارکرد با سیستم بخار یا معمولی  

 

Steam
System

Voltage
220~240

Max 230 c
heat temp.



PW-4122
Hair straightening Brush

ـرارتی برس حــــــ

رسیدن به حداکثر حرارت درکسری از ثانیه        

کنترل دما از ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد  

دارای کابل ۲/۵ متری  

 32mm, 19mm دارای صفحه موج بزرگ 

دارای سیستم IONIC خودکار 

خاموش شدن دستگاه پس از٦٠ دقیقه به صورت خودکار  

   داشتن خاصیت hold دما

PTC دارای سیستم گرمایشی  

Max 180 c
heat temp.

IONIC
Function

Heater
technology 

PTC



PW-5112
Hair straightening Brush

برس موی حرارتی

رسیدن به حداکثر حرارت در٨ ثانیه    

کنترل دما از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه 

ر   دارای سیستم  IONIC خودکا

دارای کابل ۳ متری  

بدنه بسیار سبک

داشتن خاصیت hold دما

 

Max 230 c
heat temp.

Voltage
220~240

IONIC
Function



Hair DRYER
نمايش محصوالت



I@@@@@@ÀnH¼zw
Hair DRYER

PW-3104
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

PW-3114
Hair Dryer  

سشوار مسافرتی

PW-3108
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

1
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Hair DRYER

PW-3109
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

PW-3110
Hair Dryer  

سشوار حرفه ای

PW-3111
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

2
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Hair DRYER

PW-3113
Hair Dryer  

سشوار ایتالیایی

PW-3112
ROTATION Dryer

سشوار چرخشی

PW-3105
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

3



PW-3104
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

سیستم  IONIC خودکار

موتور AC با قدرت ۲۱۰۰ وات

cool shot دارای دکمه

۳ درجه دما و ۲ درجه پرتاب باد 

دارای سر دیسپانسر 

مجهز به سر متمرکز کننده باد در ۲ سایز ( ۶۰و ۷۵ میلیمتر)

دارای کابل ۲/۵ متری بسیار قوی 

 

LED
display
system

IONIC
Function

CoolShot
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3114
Hair Dryer

سشوار مسافرتی

 
سیستم IONIC خودکار

موتور AC با قدرت ۱۶۰۰ وات

دسته تاشو برای سهولت استفاده در سفر  

مجهز به سر متمرکز کننده باد

حلقه آویز دستگاه در انتهای کابل 

کابل قوی و مناسب 

 

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3108
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی 

سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۰۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور 

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

LED
display
system

watt

Full Power
Engine



مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی 

سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۱۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

دارای حلقه آویز

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

IONIC
Function

CoolShot
Function

Voltage
220~240

watt

Full Power
Engine

PW-3109
Hair Dryer

سشوار حرفه ای



PW-3110
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

 
سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۲۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

دارای حلقه آویز

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

LED
display
system

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3111
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

 
سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۳۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

LED
display
system

watt

Full Power
Engine



PW-3113
Hair Dryer

سشوار ایتالیایی

 
سیستم IONIC خودکار

موتور AC مخصوص سالن

٢٦٠٠-٢٤٠٠ وات  

دارای کابل ٣ متری

٢ حالت سرعت و ٣ حالت دما  

cool shot دارای دکمه 

دارای بدنه کامال نشکن و ضد ضربه

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3112
ROTATION Dryer

سشوار چرخشی

 
سیستم IONIC خودکار

شامل ٢ برس همراه در ٢ اندازه 

سشوار با توان ١٠٠٠ وات به منظور خشک نمودن سریع مو  

دارای حلقه آویـــــــــــز

برسهای پوشیده شده از سرامیک  

 قابلیت چرخش با باد سرد 

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه پرتاب باد

دارای کابل ۲٫۵ متری بسیار قوی

cool shot دارای دکمه

 

Voltage
220~240

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3105
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

سشوار با قدرت ۱۰۰۰ وات 

دارای ٢ حالت تنظیم سرعت باد

cool shot دارای دکمه

دارای ٣ حالت تنظیم حرارت 

سیم بامفصل گردان ٣٦٠ درجه 

٦ سری مختلف جهت حالت دهی دارای

دارای کیف بسیار زیبا جهت نگهداری دستگاه  

 

CoolShot
Function

Voltage
220~240

watt

Full Power
Engine



 EPILATOR 
LADY SHAVER&  &  

نمايش محصوالت
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 EPILATOR 
LADY SHAVER

PW-2105
Silk EPIL/Lady Shaver  

اپیالتور و لیدی شیور

pw-2107
Lady Epilator  

اپیالتور و لیدی شیور



PW-2105
Silk EPIL/Lady Shaver

اپیالتور/لیدی شیور

Washable
Product

Multi
Function

LCD
display
system

90min use
with full charg

قدرت دستگاه ۹/۵ وات 

دارای ٣ سری مجزا جهت اصالح : بدن ، شیور،

نقاط حساس (بیکینی)

دارای ٢ سرعت اصالح

مجهز به چراغ جهت اصالح دقیق تر  

مجهز به پایه نگهدارنده

LCD مجهز به صفحه

(ضد آب) قابل شستشو

٢ ساعت شارژ ٩٠ دقیقه استفاده

مجهز به ٤٠ پلیت (موچین)   



Pw-2107
Lady Epilator

قدرت دستگاه ۱۰ وات 

قابلیت استفاده برای پوست خشک و مرطوب

٢ سری اپیالتور با قابلیت انعطاف پذیری باال و چرخش همزمان در

 دو جهت مخالف همدیگر

مجهز به چراغ جهت اصالح دقیق تر  

قطعه تبدیل سری اپیالتور به سری بیکینی

۵۶ پلیت (موچین) در هر سری و جمعا ۱۱۲ پیلت 

سرعت آهسته برای زدن موهای نازک و ضخیم 

کیف شخصی زیبا جهت حمل آسان 

طراحی در دو رنگ نقره ای و طالیی

قابلیت کارکرد با شارژ

40min use
with full charg

LED
display
system

اپیالتور/لیدی شیور



 SHAVER &
MEN TRIMMER&  &  

نمايش محصوالت



&  IÀ xHoU yÄn
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-1109
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

PW-1110
MEN Trimmer

مــــــــاشین اصالح

PW-1114
Men Trimmer

ماشین اصالح حرفه ای

1
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-1113
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

PW-1111
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

PW-1112
Men Shaver

ریش تراش ضدآب

2
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-6105
Nose clipper

موزن گوش و بینی

PW-6107
Nose clipper

موزن گوش وبینی

PW-6108
Nose clipper

موزن گوش وبینی

3



PW-1109
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

قدرت دستگاه ٥ وات

دکمه توربو برای افزایش قدرت موتور 

پایه شارژ مناسب برای دستگاه 

باطری شارژی قوی (٢ساعت شارژ١٢٠ دقیقه استفاده)  

٤شانه با سایزهای مختلف

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم  

تیغه های فوالدی قابل شستشو برای انواع اصالح ها 

طراحی بی صدا و آرگونومیک با کمترین ویبره ممکن

 دارای LCD نشانگر میزان برق باطری

100% Ceramic
Heat Plates

Charging
Adapter

120min use
with full charg

LCD
display
system



PW-1110
MEN Trimmer

ماشین اصالح

تیغه اصالح با زاویه ٦٤ درجه برای سه ولت استفاده

( RPM٣٠٠٠)  موتور بی صدا با گردش بسیار سریع

بدنه آرگونومیک از جنس کربن برای سبکی و استفاده طوالنی

دارای ٤شانه با سایزهای متفاوت

لرزش و صدای بسیار پایین

کابل ۲/۵ متری قوی و مناسب  

روغن و برس تمیز کننده دستگاه 

تنظیم تیغه ها به صورت دستی در ٤ درجه

قابلیت اصالح با برق مستقیم

Charging
Adapter

Carbon
Trimer Body



PW-1114
Men Trimmer

ماشین اصالح حرفه ای

تیغه ثابت تیتانیوم و تیغه متحرک سرامیکی 

تنظیم تیغه ها از ۱/۴ میلیمتر تا ٣٠ میلیمتر 

دارای ٥ شانه با سایز متفاوت  

قابل استفاده با برق مستقیم و شارژ

٦٠ دقیقه شارژ ٩٠ دقیقه استفاده 

باطری لیتیومی (شارژ سریع) 

   دارای پایه شارژ مناس ب

 L ED نمایشگر شارژ  دارای

 

90min use
with full charg

LED
display
system

Charging
Adapter



PW-1113
Men Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

کامال ضد آب 

٩٠ دقیقه شارژ ٤٥ دقیقه استفاده  

٤ شانه با سایز متفاوت

نمایشگر LCD میزان شارژ

دارای ٤ سری با کارکرد متفاوت

باتری لیتیومی  

Washable
Product

Charging
Adapter

LCD
display
system

40min use
with full charg



دارای تیغه ترکیبی

قابلیت اصالح موهای خیلی کوتاه  

بدنه ضد تعریق

نشانگرشارژ

١ساعت شارژ ٧٥ دقیقه استفاده مداوم (شارژسریع) 

دارای خط زن مو پشت دستگاه

ولتاژ جهانی

قدرت دستگاه ٥ وات

PW-1111
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

Washable
Product

LED
display
system

75min use
with full charg



PW-1112
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

دارای تیغه ترکیبی

قابلیت اصالح موهای کوتاه  

بدنه ضد تعریق

نشانگرخطی برای شارژ

۱/۵ ساعت شارژ ٦٠ دقیقه استفاده (شارژسریع) 

قابل شستشو و ضد آب  

قدرت دستگاه ٥ وات

Washable
Product

LED
display
system

60min use
with full charg



PW-6105
Nose clipper

موزن گوش و بینی

قابل استفاده با شارژ 

دارای چراغ نشانگر شارژ 

دارای استند نگهدارنده و درب محافظ  

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  

Multi
Function

LED
display
system



PW-6107
Nose clipper

موزن گوش و بینی

Multi
Function

LED
display
system

Washable
Product

قابل استفاده با شارژ 

قــــــابل شستشـــــــو

دارای چراغ نشانگر شارژ

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  



PW-6108
Nose clipper

موزن گوش و بینی

قابل استفاده با شارژ 

قــــــابل شستشـــــــو

دارای چراغ نشانگر شارژ

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  

Washable
Product

Charging
Adapter

Multi
Function



Electrical cosmetic products

جهت دریافت اسمارت کاتالوگ محصوالت سورکر

به کانترهای اطالع رسانی مراجعه نمائید.

در حال حاضر امکان نمایش وجود ندارد

متوجه شدم



شروع

EFSANE COSMETIC | Ver : 2020-1.0 Atlas Talaei Iraninan all right reserved.

محتویات این کاتالوگ متعلق به

شرکت اطلس طالیی ایرانیان می باشد.



VITAMOL E-Catalog 
version : 2020 - 1.0 

About Vitamol

درباره ویتامــــــــــول

 Products Index

مشاهده محصوالت



برند  ویتامول در انحصـار شرکت اطلس طالیی ایرانیان می باشـد و 

سابقـــه درخشــــــــــــان این مجمــوعه که در طـــی ١٤ ســـال متـــوالی 

فعالیت خود را در امــر واردات محصوالت برقی، پیرایشی، آرایشی 

و ادکلـــن و توزیع و پخـــش این محصــــــــــوالت در سطـح کشــــــــور،  

باعث شده تا پشــتــوانه خوبی برای برند ویتامــول باشد واین برند با 

حمایت گروه کارآمـــد وبا ســــــابقه مدیران این شــــــــــرکت بتواند در 

بهتـــرین پخشــــــهای استـــانی و بهترین و معتبــرترین گالـــری های 

سطح کشور به مصرف کنندگان عزیز این برند ارائه شود. 



رنگ مــو و محصوالت جانبی

محصوالت بهداشت و سالمت مــــو

محصوالت بهداشت و سالمت پوست

in yourself
Believe



Hair  color
and  sanitary

Item 1واریاسیـــــون

Item 1اکـــــسیدان

Item 3پودر دکلـــــره

Item 1کیت رنگ ابـــــرو

Item 1کاسه رنـــــگ

Item 1رنگ مــو

Item 1رنگ مو فاقد آمونیاک



Hair Color
120 ml

رنگ ها تنها یک بهانه هســــــــتند تا بیشــــــــتر 

بدرخشــی و زیباتر دیده شوی، زیبایی واقعی 

از آن توست. خودت رو باور کن.

- حاوی پــــروتئین گندم، جهت جلوگیـــــری از 

ریزش و سفیدی مـو.

- حاوی آلورا، جهت تقویت و تــــــرمیم موها و 

آبرسان.

- حاوی روغن هســـــــــــــــــــته انگور، جهت نرم 

کنندگی و از بین بردن شوره سر.

- حاوی روغن نارگــــــــــــــــــــیل، جهت تقویت و 

درخشندگی مو.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.



رنگ ها تنها یک بهانه هســــــــتند تا بیشــــــــتر 

بدرخشــی و زیباتر دیده شوی، زیبایی واقعی 

از آن توست. خودت رو باور کن.

- فاقد آمونیاک .

- مناسب برای بانوان باردار.

- ضد حساسیت .

- حاوی کراتین جهت نرمی و لطافت مو.

- قابلیت پوشانندگی کامل موهای سفید.

- سازگار با انواع پوست .

Free Ammonia
120 ml

Hair Color



ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر خواهد داشت.

Variation
20 ml  | 120 ml 

رنگ ها تنها یک بهانه هســــــــتند تا بیشــــــــتر 

بدرخشــی و زیباتر دیده شوی، زیبایی واقعی 

از آن توست. خودت رو باور کن.

- کیفیت باال .

- خالص و قوی.

- ایجاد سایه دلخواه .

- مکمل رنگ مــــو.

- کمک به زیباتر شدن رنگ مو.

- فرموالسیون ایتالیایــــی .

- از بین بـــــــــــــــــــرنده ی رفله های نامطلوب و 

ناخواسته از روی مو.



ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق

 تغییر خواهد داشت.

رنگ ها تنها یک بهانه هســتند تا بیشــتر بدرخشــی و زیباتر دیده شوی، 

زیبایی واقعی از آن توست. خودت رو باور کن.

- سرعت بخشیدن به روند رنگ گرفتن موها .

- مناسب برای افراد با پوست سر حساس.

- قابلیت ترکیب با انواع رنگ مـــوها .

- حفظ و درخشش و شفافیت مـــو.

- مناسب تمام تکنیک های رنگ مو و بلیچ.

- ایجاد حفظ حالت ارتجاعی مــــو .

- مغــذی مـــو .
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پودر دکلــــره وایت

پودر دکلــــره آیس

پودر دکلــــره بلک

White Powder

Ice Powder

Black Powder

500 ml

500 ml

500 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر

 خواهد داشت.

ـرای رنگ و مش های  پـــودر دکلـــره وایـــت ویــتامول بـــ

فانتزی.

- قدرت روشن کنندگی تا پایه های بی رنگ .

- محافظت از مو و پوست سر حساس.

- بدون گــــرد و غبار .

- مناسب برای انواع هایالیت.

- افزایش مقاومت کشسانی مو.

- بدون ایجاد سوزش و هر گونه حساسیت .
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پـــودر دکلـــره آیــس ویــتامول خـــاصیت خــنک کــنندگی و ضــــد 

التهابی کف سر در طول مدت استفاده.

- قدرت روشن کنندگی تا پایه های بی رنگ .

- محافظت از مو و پوست سر حساس.

- بدون گــــرد و غبار .

- مناسب برای انواع هایالیت.

- افزایش مقاومت کشسانی مو.

- بدون ایجاد سوزش و هر گونه حساسیت .

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر

 خواهد داشت.
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ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر

 خواهد داشت.
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پـــودر دکلـــره بــــلک ویــتامول از بین برنده قوی تناژ قرمزی و 

زردی مو، دادن افکت الیت دودی.

- قدرت روشن کنندگی تا پایه های بی رنگ .

- محافظت از مو و پوست سر حساس.

- بدون گــــرد و غبار .

- مناسب برای انواع هایالیت.

- افزایش مقاومت کشسانی مو.

- بدون ایجاد سوزش و هر گونه حساسیت .



رنگ ها تنها یک بهانه هستند تا بیشـتر بدرخشـی و زیباتر دیده 

شوی، زیبایی واقعی از آن توست. خودت رو باور کن.

- فرموله شده در ایتالیا.

- حاوی روغن زیتون ، خاصــــــــیت  نرم کنندگی قوی ، براقیت و  

مرطوب کنندگی باال.

- حاوی کراتین جهت باال بردن استحکام مو و دوام بسیار باال.

- دارای ۱۶ طیف رنگــی.
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Color bowl
Resistant

رنگ ها تنها یک بهانه هستند تا بیشتر بدرخشـی و زیباتر دیده شوی، 

زیبایی واقعی از آن توست. خودت رو باور کن.

- مناسب برای ترکیب انواع رنگ و دکلره.

- تهیه شده از مواد بهداشتی درجه یک.

- دارای درجه بندی برای سهولت در میزان استفاده از رنگ .

- شستشوی راحت ظرف.

- محکم و مقاوم.



Hair  color
and sanitary

Item 1واریاسیـــــون

Item 1اکـــــسیدان

Item 1پودر دکلـــــره

Item 1کیت رنگ ابـــــرو

Item 1کاسه رنـــــگ

Item 1رنگ مــو

Item 1رنگ مو فاقد آمونیاک

Hair  healthy
and  sanitary

Item 3ماس کهای فاقد سولفات

Item 4ماس کهای مــو (داخل حمام)

Item 4ماس کهای مــو (خارج از حمام)

Item 3ماس کهای مــو (داخل حمام پمپی)

Item 3اسپر یهای دوفاز مــو

Item 2روغ نهای مــو

Item 1سر مهای مــو

Item 5بـر سهای مــو

Item 4شامپ وهای مــو

Item 4نرم کنند ههای مــو



مخصوص موهای خشک و آسیب دیده

موهای فر و مجعد

موهای رنگ شده و کراتین

Dry and Damaged

Curly hair

Color-Treated dry hair

300 ml

300 ml

300 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



شامپو انار (مناسب سالن های آرایشی)

Pomegranate extract 
4000 ml

مشاهده



Very Dry and 
Damaged hair

شامپو مخصــــوص موهای خشـــــک و آسیب 

دیده ویتامول بمب آبرســـــــــــــان موها و فاقد 

سولفات

- ترمیم و تغذیه موهای آسیب دیده.

- بازسازی کننده کوتیکول مو.

- افزایش انعطاف پذیری مو.

- خوش حالت کردن مو.

Shampoo | 300 ml



Curly Hair

شامپو مخصـــــــــــــــــــــوص موهای فر و مجعد 

ویتامول آبرســـان و ترمیم کننده موها و فاقد 

سولفات

- ایجاد الیه های محافظت کننده.

- درخشان کننده فوق العاده موها.

- حجیم تر شدن موها.

- ضد شکنندگی و ضد ریزش موها.

- تقویت کننده .

Shampoo | 300 ml



Color-
Treated Hair

Shampoo | 300 ml

شامپو مخصـوص موهای رنگ شده و کراتین 

ویـتامول محافظت کـنـنده از رنگ موها، فاقد 

سولفات

- تثبیت رنگ مو، بازسازی و تقویت کننده.

- ایجاد حالت ابرایشمی.

- جلوگیری از کدر شدن رنگ مو.

- حجم دهنده.

- ضد حساسیت و الکتریسته .



شامپو انار ویتامول مناسب برای سالن های آرایشی

- مناسب انواع مو.

- ضد ریزش ضد شوره.

- حاوی روغن هسته انار جهت رشد و سالمت مو.

Pomegranate 
Extract

Shampoo | 4000 ml



 نرم کننده برای موهای خشک و آسیب دیده

 نرم کننده موهای فر و مجعد 

 نرم کننده موهای رنگ شده و کراتین

Dry and Damaged

Curly hair

Color-Treated dry hair

300 ml

300 ml

300 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



نرم کننده مو (مناسب سالن های آرایشی)

keratin and Jojoba oil 
4000 ml

مشاهده



Conditioner | 300 ml

نرم کننده مخصوص موهای خشـک و آسیب 

دیده  ویتامول آبرســان و ترمیم کننده و فاقد 

سولفات

- ایجاد الیه محافظت کننده.

- درخشان کننده فوق العاده موها.

- االستیک مو را بهبود می بخشد.

- جلوگیری از سرخ شده پوست کف سر.

Dry and 
Damaged hair



نرم کننده مخصـــــــــــــوص موهای فر و مجعد  

ویتامول رطوبت رسان بســـــــــــیار قوی و فاقد 

سولفات

- جلوگیری از گره خوردن موها.

- ترمیم و تغذیه موهای آسیب دیده.

- استحکام بخش و مقاوم کننده فیبر مو.

- بازسازی کننده کوتیکول موها.

Curly Hair
Conditioner   

300 ml



نرم کننده مخصــــــــــــوص موهای رنگ شده و 

کـــــراتین ویتامول محافظت از رنگ مو و فاقد 

سولفات

- تثبیت رنگ مو.

- بازسازی و تقویت کننده مو.

- ایجاد حالت ابریشیمی در مو.

- از بین بردن خشکی و وزی مو.

Color-
Treated Hair

Conditioner |   300 ml



نرم کننده مو مخصـــــوص سالن های آرایشــــــی ویتامول 

مناسب موهای شکننده و آسیب دیده.  

- حاوی کراتین.

- حاوی روغن جوجوبا.

- ضد الکتریسیته مو.

Keratin and 
 Jojoba Oil

Conditioner | 4000 ml



مخصوص موهای خشک و آسیب دیده

موهای فر و مجعد

موهای رنگ شده و کراتین

Dry and Damaged

Curly hair

Color-Treated dry hair

300 ml

300 ml

300 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



ماسک مو مخصــــوص موهای خشــــک و آسیب دیده 

ویتامول آبرسان قوی مو و فاقد سولفات.

- ایجاد الیه محافظت کننده.

- مرطوب کننده موی سر.

- درخشان کننده فوق العاده موها.

- محافظت از رنگ مو.

- تثبیت رنگ مــــو.

Hair Revival Mask | 300 ml

Dry and
 Damaged hair



ماسک مو مخصـــــــــــوص موهای فر و مجعد ویتامول 

رطوبت رسان قوی مو و فاقد سولفات

- ترمیم و تغذیه موهای آسیب دیده.

- استحکام بخش و مقاوم کننده فیبر مو.

- بازسازی کننده کوتیکول موها.

Curly Hair
Hair Revival Mask

300 ml



ماسک مو مخصـــــــــــــوص موهای رنگ شده و کراتین 

ویتامول بازسازی و تقویت کننده مو و فاقد سولفات

- ایجاد حالت ابریشمی در مو.

- جلوگیری از کدر شدن رنگ مو.

- حجم دهند مـــــو.

- ضد حساسیت و الکتریسته.

- از بین بردن خشکی و وزی مو.

Color-
Treated Dry Hair

Hair Revival Mask | 300 ml



ماسک مو آرگان (باآبکشی)

ماسک مو خاویار (با آبکشی)

ماسک مو کراتین ( با آبکشی)

Rinse - Off (Argan) 

Rinse - Off (Caviar)

Rinse - Off (Keratin)

500 ml |1000 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده

500 ml |1000 ml

500 ml |1000 ml



ماسک مو ماکادمیا (با آبکشی)

Rinse - Off (Macadamia) 
500 ml |1000 ml

مشاهده



ماسک مو با آبکشـی ویتامول حاوی روغن آرگان تغذیه کننده 

حرفه ایی موهـــــا

- حالت دهنده و آنتی الکتــرواستاتیک.

- جلوگیری از شکل گیری مجدد پیچ خوردگی در طول روز.

- مخصوص موهای شکننده و وزدار.

- افزایش درخشندگی موها.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Rinse-OFF Argan
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو با آبکشـــــی ویتامول حاوی خاویار موثـــر در کاهش 

ریزش موهــا

- داشتن موهای سالم و در درخشان.

- تغذیه و آبرسان مو .

- افزایش رشد موهــــا.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Rinse-OFF Caviar
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو با آبکشـــی ویتامول حاوی کراتین مخصــــوص برای 

موهای رنگ شــــــــــده همراه با ویتامین های موثر در طراوت و 

درخشندگی موها 

- خاصیت ترمیم کنندگی.

- تسهیل در شانه پذیری موها .

Rinse-OFF Keratin

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو با آبکشـــــــــــــــــــی ویتامول حاوی ماکادمیا سرشار از 

اسیدهای چرب اشباع نشده

- حاوی امگا6، امگا 9 .

. E حاوی ویتامین -

- طراوت و شادابی موها.

- جلوگیری از خشکی موها.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Rinse-OFF 
Macadamia

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو آرگان (بدون آبکشی)

ماسک مو خاویار (بدون آبکشی)

ماسک مو کراتین ( بدون آبکشی)

Live on (Argan) 

Live on (Caviar)

Live On (Keratin)

500 ml |1000 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده

500 ml |1000 ml

500 ml |1000 ml



ماسک مو ماکادمیا (بدون آبکشی)

Live On (Macadamia) 
500 ml |1000 ml

مشاهده



ماسک مو بدون آبکشــــی ویتامول حاوی روغن آرگان حالت دهنده 

فوق العاده موهای شما خواهد بود.

- مخصوص موهای شکنند و وزدار.

- افزایش درخشندگی موها.

- جلوگیری از شکل گیری مجدد پیچ خوردگی در طول روز.

- لطیف کننده و درخشان کننده مو.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Live-On Argan
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو  بدون آبکشــــــــــــــــــی ویتامول حاوی خاویاربرای داشتن 

موهای سالم و درخشان و افزایش رشد آن

- موثر در تقویت ریشه موها .

- کاهش ریزش وتقویت سلولهای مو.

- تغذیه و آبرسانی به موها.

- لطیف کننده و درخشان کننده مو.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Live-On Caviar
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ـرای موهای  ـراتین بــ مــــاسک مو بدون آبکشی ویتامول حـــاوی کـــ

رنگ شده و داشتن مــوهای زیبـــا و درخشان

- طراوت و درخشندگی .

- ترمیم و بازسازی موها.

- شانه پذیری بسیار آسان.

- خاصیت ترمیم کنندگی.

Live-On Keratin

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو بدون آبکشــــــــــــــــــــــــی ویتامول حاوی ماکادمیا سرشار از 

اسیدهای چرب و اشباع نشده 

- امگا 6 .

- امگا 9.

.E ویتامین -

- طراوت و شادابی و جلوگیری از خشگی.

Live-On
 Macadamia

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت

 فوق تغییر خواهد داشت.

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml



ماسک مو آرگان (با آبکشی)

ماسک مو کراتین (با آبکش ی)

ماسک مو ماکادمیا ( با آبکشی )

Rinse (Argan) 

Rinse (Ceratin)

Rinse (Macadamia)

500 ml 

مشاهده

مشاهده

مشاهده

500 ml 

500 ml



ماسک مو با آبکشـــــــــــی پمپی ویتامول حالت دهند و 

آنتی الکترواستاتیک حاوی روغن آرگـــــان

- مرطوب کننده وآبرسان موها.

- افزایش درخشندگی و رطوبت موها.

- بازسازی و تقویت کننده بافت درونی مو.

.E حاوی ویتامین -
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ـراتین ماسک مـــو بــا آبکشی پمپی ویتامول حاوی کــ

- لخت کننده قوی موها.

- درخشان کننده موها.

- ترمیم و احیای موهای آسیب دیده.
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ماسک مو با آبکشـــی پمپی ویتامول حاوی ماکادمیا و 

سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده.

- پرپشت کننده مو.

- ممانعت از شکنندگی موها.

- ترمیم و احیای موهای آسیب دیده.

- آبرسان و مرطوب کننده طبیعی.
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اسپری دوفاز کراتینه

اسپری دوفاز آلوورا

اسپری دوفاز آرگان

Keratin 2Phase

Aloevera2Phase

Keratin 2Phase

250 ml

250 ml

250 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



Keratin
2Phase Hair Spray

250 ml

اسپری دوفاز ویتامول ساختار موهای شـما را 

عمیقا و از درون احیا و آبرســــــــــانی می کند و 

شـــــــــــانه پذیری موها را برایتان آســـــــــــانتر و 

لذ تبخ شتر می نماید.

- محافظت موها در برابر سشوار و اتومو.

- ضد الکتریسیته موها.

- بازسازی و تقویت کننده بافت درونی مو.

- لطیف کننده و درخشان کننده مو.

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر خواهد داشت.



Aloevera
2Phase Hair Spray

250 ml

اسپری دوفاز ویتامول ساختار موهای شـما را 

عمیقا و از درون احیا و آبرســــــــــانی می کند و 

شـــــــــــانه پذیری موها را برایتان آســـــــــــانتر و 

لذ تبخ شتر می نماید.

- مخصوص موی خشک.

- محرک رشد مــــــو.

- جلوگیری از وزی و خشکی مو.

ـراتین هیدولیز شده. - حاوی کـ

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر خواهد داشت.



Argan
2Phase Hair Spray

250 ml

اسپری دوفاز ویتامول ساختار موهای شـما را 

عمیقا و از درون احیا و آبرســــــــــانی می کند و 

شـــــــــــانه پذیری موها را برایتان آســـــــــــانتر و 

لذ تبخ شتر می نماید.

- مخصوص موی آسیب دیده.

- ترمیم کننده قوی موی خشـــــــــــــک و آسیب 

دیده

- محافظت از مو در مقابل حرارت سشـــــوار و 

اتو مو.

- مغذی و مرطوب کننده قوی،رفع مو خوره

ویتـــامول در تکامل...

در این فرآیند، محصول از ظاهرروبرو به صورت فوق تغییر خواهد داشت.



روغن ماکادمـــیا

Macademia Oil
60 ml

روغن آرگــــــان

Argan Oil
60 ml

مشاهده

مشاهده



ـرای درمان موهای  روغن آرگان ویتامول بــــــــــ

آسیب دیده شما 

- تقویت کنند و افزایش سرعت رشد موها.

- ضد مــــو خوره.

- بازسازی و تقویت کننده بافت درونی مو.

- ضد شـــــوره.

- مرطوب کننده و آبرسان موها.

Argan
 Hair Oil 

60ml



Macadamia

روغن مو ماکادمیا آبرسان قوی برای پوست و 

مو و جلوگیری از دو شـــــاخه شـــــدن مو و یک 

کاالژن ساز موثر

- نرم کننده و براق کننده مو.

- رطوبت رسان و مغذی مو.

- تقویت و پر پشت کننده مو .

- ممانعت از شکنندگی .

- ترمیم کننده موهای آسیب دیده.

 Hair Oil 
60ml



Argan 
and Keratin
Hair Serum |   85 ml  | 150 ml

ـراتین موی ویتامول برای  ســـــــــرم آرگـــان و کــ

رهایی از موهای خشک و آسیب دیده

- کمک به رشد سریع موهـــا.

- تقویت کنند و مغذی مـــو.

- بدون ایجاد حس ســــــــــــنگینی و چربی روی 

پوست.

- فاقد پاربن (ماده نگهدارنده حساسیت زا).

- مناســـــــــب جهت اســــــــــتفاده برای موهای  

هایالیت، رنگ شده و فر.



برس گرد سالنی نسوز
Size 32 

مشاهده

برس تخت پلیمر ساده مشکی
Model : 61100 

مشاهده

برس گرد سالنی نسوز

مشاهده

Size 65



برس تخت پلیمر رنگی کوچک صورتی

Model : 18500

مشاهده

برس تخت سیم فلزی بزرگ مشکی

 Model :12100

مشاهده



برس حرفه ای ویــــــتامول برس گرد مخصوص سالن های آرایشی

- کامال ضد آب.

- کامال طبی.

- ضد خش .

- رنگ ثابت.

- پالستیک فشرده.

- ضد الکتریسته مو.

- کیفیت عالی .

Hair Brush
size : 32



Hair Brush
Size : 65

برس حرفه ای ویــــــتامول برس گرد مخصوص سالن های آرایشی

- کامال ضد آب.

- کامال طبی.

- ضد خش .

- رنگ ثابت.

- پالستیک فشرده.

- ضد الکتریسته مو.

- کیفیت عالی .



برس  حـــــرفه ای ویــــــتامول بــــــرس تخت پلیمر ســــــاده 

مشکی

- کامال ضد آب.

- کامال طبی.

- ضد خش .

- رنگ ثابت.

- پالستیک فشرده.

- ضد الکتریسته مو.

- کیفیت عالی .

Hair Brush
Model : 61100



برس  حـــــرفه ای ویــــــتامول بــــــرس تخت ســـیم فلـــــزی 

بزرگ مشکی

- کامال ضد آب.

- کامال طبی.

- ضد خش .

- رنگ ثابت.

- پالستیک فشرده.

- ضد الکتریسته مو.

- کیفیت عالی .

Model :12100
Hair Brush



بـرس  حــــــرفه ای ویــــــتامول بـــــــرس تخت پلیمــر رنگــی 

صورتی

- کامال ضد آب.

- کامال طبی.

- ضد خش .

- رنگ ثابت.

- پالستیک فشرده.

- ضد الکتریسته مو.

- کیفیت عالی .

Model :18500
Hair Brush



Skin  health
products 

Item 12بـادی اسپلــــش

Item 1ضد آفتــــاب

Item 6مام رول هــــا

Item 6لوسیون های بدن



مام رول بولگاری

مام رول چنل چنس

مام رول اکلت

Bvlgari

Chanel Chance

Eclat 

for women

for women

for women

مشاهده

مشاهده

مشاهده

Lady

Lady

Lady



مام رول مونت بالنک 

مام رول الور اسپرت

مام رول اونتوس 

Mont Blanc

Allure Sport

Aventus

for men

for men

for men

مشاهده

مشاهده

مشاهده

Men

Men

Men



Bvlgari

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.

Mom Rol | for  women



Chanel
 Chance

Mom Rol | for  women

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.



Eclat
Mom Rol | for  women

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.



Mont Blance
Mom Rol | for  Men

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.



Allure Sport
Mom Rol | for  Men

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.



Aventus
Mom Rol | for  Men

مام رول های ویــــــــــــــــــتامول با رایــــحه های 

متفاوت از بهترین عطرهای دنیا

- ضد حســاسیت و خاصیت خنک نگهداشتن 

پوست.

- با 48 ساعت ماندگاری.



لوسیون بدن سیب و اواکادو

لوسیون بـدن ترکیب چند میوه

لوسیون بـدن شکالت و بادام

Tropical Fruits

300 ml

300 ml

300 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده

Chocolate & Almond

Apple & Avocado



لوسیون بـدن لـــوندر

لوسیون بـدن بلوبری،تمشک

لوسیون بدن اسانس پودر بچه

300 ml

300 ml

300 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده

Lavender

Baby Powder Essence

Raspberries & Blueberry



Chocolate 
and Almond

Body Lotion | 300 ml

لوســـیون بدن ویتامول با رایحـــــه شــــکالت و 

بادام 

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.



Apple and
 Avocado

لوســــــیون بدن ویتامول با رایحـــــه ســــــیب و 

آواکادو

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.

Body Lotion | 300 ml



Tropial Fruits

لوســیون بدن ویتامول با رایحـــــه ترکیب چند 

میــــوه

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.

Body Lotion | 300 ml



Baby Powder
 Essence

لوسیون بدن ویتامول با رایحـــــه پـــودر بچه

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.

Body Lotion | 300 ml



Lavender

لوسیون بـــدن ویتامول بــا رایحـــــه لونـــدر

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.

Body Lotion | 300 ml



Raspberries 
and blueberry

لوسیون بدن ویتامول با رایحـــــه تمشــــــــک و 

بــــلو بری

- فاقد مواد صـــــــابونی و محرک (مناســــــــب برای 

پوست های حساس).

- رفع خشکی و زبری پوست.

- باعث از بین بردن سلول های مرده پوست.

- سبک و دارای چربی کم.

- الیه محافظ در برابر آلودگی.

Body Lotion | 300 ml



Lady

Lady

Lady
بادی اسپلش اکلت 

بادی اسپلش کوکو چنل

بادی اسپلش اللـــیک

Eclat

Coco Chanel

Lalique

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



Lady

Lady

Lady
بادی اسپلـش لویستیبل

بادی اسپلش گود گرل

بادی اسپلش چنل چنس

Lavie est belle

Good Girl

Chance Chanel

مشاهده

مشاهده

مشاهده

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml



Men

Men

Men
بادی اسپلش آلور اسپرت 

بادی اسپلش کرید

بادی اسپلش اینوکتوس

Allure Sport

Creed

Invictus

مشاهده

مشاهده

مشاهده

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml



Men

Men

Men
بادی اسپلش دیور

بادی اسپلش بلو چنل

بادی اسپلش مونت بالنک

Dior

Bleu de Chanel

Mont Blanc

مشاهده

مشاهده

مشاهده

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml

150 ml | 250 ml
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .



بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .



بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای 

جوانی پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

- سازگار با انواع پوست .



Sunscreen
 50 SPF | 60 ml

ضـــــــــــــــد آفتاب ویتامــــول محافظت در برابر 

UAV وUVB  اشعه های

- مقاوم در برابر تعریق.

- ضد جوش.

.C حاوی موم زنبور عسل و ویتامین -

- مناسب برای آقایان و بانوان.



EFSANE COSMETIC | Ver : 2020-1.0 Atlas Talaei Iraninan all right reserved.

محتویات این کاتالوگ متعلق به

شرکت اطلس طالیی ایرانیان می باشد.

شروع
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درباره بـرند ايفســـــن

مشاهده محصوالت

EFSANE E-Catalog
Version : 2020 - 1.0 



شــــــــــــــــــرکت اطلس طالیی ایرانیان پویا که تولید کننده و ارائه 

دهنده محصوالت آرایشی و پیرایشی به مصـرف کنندگان عزیز 

می باشـــــــــد . طی تجربیات چند ســـــــــاله خود ، واردات و تولید 

محصـــــوالت آرایشــــــی و بهداشتی  بر آن شد که برندی در خور 

سلیقه مصـــرف کننده خوش ذوق ایرانی ، تولید و عرضه نماید. 

شــایان ذکر اســـت که این برند پس از تحقیقات و بررســـی های 

متعدد در بهترین آزمایشــــــــگاه های کنترل کیفیت کشــــــــور و 

مشــــــاوره گرفتن از متخصــــــصــــــان امر ، در نهایت توانســـــــته 

محصــــــــــوالتی با کیفیت تولید نماید . امید است نگاه متفاوت 

شما ، انگیزه و نشاطی مضـاعف برای توسعه این برند ، در تولید 

محصوالت برتر و با کیفیت باشد.



آرايش چشم و ابرو

آرايش صورت

آرايش لب

Eye Makeup

Face Makeup

Lip Makeup

مشاهده

مشاهده

مشاهده
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Extra Volume Mascaraريمل حجم دهنده

Voluminous Mascaraریمــــــل چــــشم

Dipliner Ultra Blackخط چشم کوزه ای

Eye Liner Carbon Blackخط چشم ماژيکی

 Eye Linerخط چشم مويی

EyeBrowسايه ابــــرو



Eye Shadowسايه چشم

 EyeBrow pencilمداد ابرو برس دار ( ضدآب)

EyeBrow Pencilمداد ابرو ساده

EyeBrow Pencil UltraBlackمداد چشم الترا بلکُ

EyeBrow Pencil CarbonBlackمداد چشم کاربن بلک
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ريمل حجم دهنده

 B این محصـــــــول ضد آب ، با دوام و ماندگار است و غنی شده از ویتامین

میباشد. مژهها را به حالت طبيعی و پر پشــــــــــــت نشــــــــــــان می دهد ، 

بااســتفاده از اين ريمل مژه های شــما ، حداکثر حجم ممکن را داشـــته و 

بدون احساس چسبندگی ، حالت زيبا و چشمگير به خود می گيرند.

Extra Volume Mascara
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ريمل چـــــشم

Voluminous Mascara

- بلند کننده مژه های کوتاه

- کامال مشکی

- زیبایی خیره کننده چشم ها

- شستشوی آسان

- بدون ریزش و ضد آب
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خط چشم کوزه ای

خط چشــــم ایفســـــن با برس نمدی جهت استفاده آسان و ایجاد خطوط 

هنرمندانه در هر مدل و ضخامتی مورد اسـتفاده خواهد بود،اسـتفاده از 

ترکیبات پایدار باعث ماندگاری طوالنی این محصــــــــول خواهد بود. این 

محصـول ضد حســاسیت است و دارای قابلیت خشــک شدن سریع روی 

پلک می باشد .

Dipliner Ultra Black



خط چشم ماژیکی

Eye Liner 
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خط چشــــم ایفســــن بســــیار نرم و روان است و ماندگاری باالیی دارد که 

باعث استفاده آسان از این محصـــــول میشـــــود. به عالوه دارای رنگدانه 

هایی پر رنگ است که حالتی دراماتیک به چشـــــــمها داده و به سرعت به 

روی چشم خشک می شود. این محصول ضد حساسیت می باشد .
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خط چشم مویــــی

 این محصـــول به دلیل استفاده از اپلیکاتور ویژه،به شما اجازه میدهد تا 

بیشـــــــــترین تســـــــــلط را بر میزان آرایش و ضخامت خط داشته باشید و 

خطوطی دقیق ، زیبا و ظریف رسم کنید و این خط چشــــــــــــم در برابر آب 

مقاوم بوده و دارای قابلیت خشــــــک شدن سریع روی پلک میباشد.این 

محصول زیبایی فوق العاد های به چشمان شما می بخشد.این محصول 

ضد حساسیت است. 

Eye Liner Carbon Black



سایه ابـــــــرو

این محصــــــــــــــول برای فرم دادن به ابروها در یک ست ۳ رنگ کامل می 

باشـد. ســایه های پودری آن در طیف رنگ های طبیعی ظاهری به روز به 

ابروهای شما می دهد. فرموالسیون سبک این محصـول دلیل استفاده 

راحت آن اســـت و در عین مرتب کردن ابروها ، ضــــخامت آنها را افزایش 

می دهد. سایه ابرو ایفســـن با طبیعی و یکنواخت نشــــان دادن ابروها و 

همچنین دوام باال، در طوالنی مدت، فرم دلخواهتان را برای ابروهایتان 

ایجاد می کند. ســـــــــایه ابرو دارای بافت کرمی، نرم و یکدســــــــــت، قابل 

استفاده بصورت مجزا یا ترکیبی.

EyeBrow Shadow

مشاهده رنگ بندی



EF70

EF69 

EF68



این محصول با رنگ های مات و براق مجموعه ای زیبا با تناژهای مختلف 

اســـــت که به صـــــورت تک رنگ یا ترکیبی، برای ایجاد ســــــایه های تیره و 

روشـن قابل اسـتفاده اســت و با ترکیب کردن می توان رنگ های خاص و 

متفاوت تری خلق کرد.با توجه به پوشش دهی بســــــــــــــــــــیار خوب این 

محصــول بر روی پلک ها،سایه چشـــم دارای بافت نرم و درخشـــان فاقد 

پارابن  قابلیت ترکیب عالی و مورد تایید متخصصان چشم می باشد.

 

سایـــــه چشم

Eye Shadow

مشاهده رنگ بندی



EF63

EEB70

EF62

EF61



EF64

EF65

EF66



EF
SA
N

co
sm
eti
cs

مداد ابرو برس دار(ضدآب)

 ضــــد آب،با دوام،ماندگار،غنی شــــده از ویتامی نها و ابروها را به حالت 

طبیعی پر پشـــت تر می نماید.با برس همراه این مداد می توانید در عین 

مرتب کردن ابروها رنگ مداد را مالیم و طبیعی تـر جلوه دهید. همچنین 

این مداد ضد حساسیت می باشد. 

EyeBrow Pencil
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مداد ابـــــرو ساده

این محصــول ضد آب می باشد و در سریعترین زمان شما را به ابروهایی 

با ظاهری ضخیم،منظم و پر پشــــــــــت می رساند.دارای بافتی سبک می 

باشد که پس از حالت دهی باعث ثبات آنها می شود و ضد حســـــــاسیت 

است .

EyeBrow Pencil
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مداد چشم الترا بلکُ

مداد چشم ایفسن بـــا ماندگاری بـــــاال و دوام عــــالی است.دارای جذب 

عــــالی و بدون پخش شدن، بافت نرم  این محصول غنی شده از روغن 

های مغذی مــــــی باشد که استفاده از آن چه در داخــل چشم و خــــارج 

چشم بسیار آسان می باشد و نسبت بـــــه گرما و رطوبت مقاوم بوده و 

ماندگاری باالیی دارد. همچنین این مداد چشم ، ضد حساسیت است. 

EyeBrow Pencil UltraBlack
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مداد چشم کاربن بلک

مداد چشـــم ایفســـن که با داشتن رنگ دانه های قوی ، ماندگاری باالیی 

دارد و حاوی ویتامین و مواد مغذی ، بســیار نرم و مناسب جهت کشــیدن 

خط بیرون و داخل چشم می باشد . این مداد چشـم ، ضد حسـاسیت نیز 

می باشد .

EyeBrow Pencil CarbonBlack



 Compact  powderپنکک

 Blusherرژ گـــــــونــــه

 کرم پودر کاسه ای

Foundation کرم پودرشیشه ای



پنکک ایفسن در تنوع ۸ رنگ با ترکیبی ظریف و لطیف پوست را ابریشمی،صاف 

و یکدست می سازد و در عین حال از خشــک شدن پوست جلوگیری می کند.این 

محصـــول با قابلیت پوشش دهی و دوام باال آرایشــــی یکدست و ایده آل به شما 

خواهد داد.همچنین برای زیرسازی این پنکک می توان از کرم پودر ایفســـــــــــــن 

استفاده کرد.دارای خواص آنتی ایج (ضد پیری) و آنتی اکســــیدان (ضد باکتری) 

است و با نبســتن منافذ پوست تنفس سلولی را ممکن می سازد و بر روی پوست 

احســــــاس سبکی را برای مصــــــرف کننده ایجاد می نماید. پنکک ایفســــــن برای 

دستیابی به جلوه های مات و مخملی در آرایش و حتی آماده سـازی پوسـت قبل 

از آرایش نیز کاربردی می باشد.

پـنـــکـک

Compact Powder

مشاهده رنگ بندی



EF01 EF02

EF03 EF04

EF05 EF06



EF07 EF08



رژگــــونـــه

رژگونه ایفســــــن  با دوام،سبک با رنگهای فوق العاده شفاف و مقاوم در برابر 

محو شــــدن و دارای بافتی نرم و مخملی بر روی گونه ها می باشـــــد.پودرهای 

حریر مانند و بســـــیار ریز بکار رفته در این محصــــــول به راحتی بر روی پوست 

حرکت می کند و می توانند به راحتی با پوست ترکیب شوند تا پوشش طبیعی 

و بی عیب و نقص را ایجاد نمایند . همچنین برای ایجاد الیه ای درخشـــــــانتر و 

نمایشـــــــی بهتر، از مواد معدنی در تولید آن استفاده شده است که می توان 

برای پوستهای چرب و حســــــــاس نیز از آن استفاده نمود.رژگونه با ماندگاری 

باال، مناسب برای انوا ع پوست، دارای رنگدانه های غنی برای جلوه بیشــــــتر، 

حاوی مواد مغذی.  

Blusher

مشاهده رنگ بندی
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این محصـــــول بصـــــورت فشــــــرده و با فرموالسیون خاص و بافتی نرم و 

لطیف،پوششـی طبیعی و مات به پوست می بخشـد و باعث بازتاب نور و 

در نتیجه جوان و تازه به نظر رسـیدن پوسـت می شــود. این کرم مطابق با 

رنگ پوست بانوان ایرانی تولید شده است و از پوششـی مناسب و بســیار 

سبک برخوردار است و از بســـــــته شدن منافذ پوست جلوگیری می کند. 

این نوع کرم پودر با ســـــــــــــــــــــــــــــــاختاری بین مایع و جامد که موس نام 

دارد،تصحیح کننده رنگ و مرطوب کننده پوست بوده و به آرایش صورت 

حالتی ابریشمی و مات می دهد.

مشاهده رنگ بندی

 کرم پودر کاسه ای

Cover Foundation
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 کرم پودر شیشه ای

این نوع محصــــــول با استفاده از مواد معدنی و ویتامین Bباعث پوشش 

مناســـب و ماندگار بر روی پوســـت می شــــود.به کار بردن ماده ســــیلیکا 

میزان چربی پوســـت را کنترل کرده و چروک های پوســــتی را کاهش می 

دهد و احســــــــــــــــاس راحتی و سبکی ایجاد می کند و همچنین خاصیت 

ارتجاعی ترکیبات باعث تقویت و تغذیه و محافظت از پوست می شود. 

 Foundation

مشاهده رنگ بندی
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Lip Stick رژ لب جامد

Lip Glossرژ لب مایع

Lip Stick Pencil رژ لب مدادی
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رژلب جامد ایفســــــــــن ، دارای رنگدانه هایی با خاصیت بی رنگ شونده است که 

رنگ طبیعی لب را چشــمگیرتر میکند و در رنگهای متنوع و بســـیار زیبا با خاصیت 

آبرسانی و حاوی آنتی اکسـیدان میباشد،این محصـول احســاس نرمی و رطوبت 

به لب هایتان می بخشد.رژلب ایفسن فاقد هرگونه ماده شیمیایی می باشد که 

این امر توسط آزمایشـگاه های وزارت بهداشت راستی آزمایی شده است. رژ لب 

جامد با بافت نرم و بســـیار سبک، طیف وسیع از رنگ ها، حاوی ترکیبات مرطوب 

کنند، ایده آل برای لب های خشـــــــــــــــــــــــــک و ترک خورده، حاوی مقادیر زیادی 

.Eویتامین

مشاهده رنگ بندی

رژ لب جامد

Lip Stick



EF101

EF103

EF105

EF102

EF104

EF106



EF107

EF109

EF111

EF108

EF110

EF112



EF113

EF115

EF117

EF114

EF116

EF118



EF119

EF121

EF123

EF120

EF122

EF124



EF
SA
N

co
sm
eti
cs

رژ لب مایع ایفســـن محصـــولی موثر و کامل برای لب ها می باشد که با بافت 

غنی شـــــــده و مخملی خود ، رطوبت رســـــــان و تغذیه کننده قوی برای لب ها 

است . این محصــــــــول ترکیبی از بهترین رنگ دانه های خالص و غنی شده از 

روغن های ناپایدار اســــت که تمامی عیوب لب را پوشــــانده و در طول روز لب 

هایی نرم و خوش رنگ با جلوه و ماندگاری باال برای شــــما به ارمغان می آورد . 

همچنین این محصول فاقد سرب می باشد .

رژ لب مایع با ایجاد درخشــش آنی، بدون حس چســبندگی، حاوی موم های 

طبیعی برای محافظت از لب ها، داری ۲۴ رنگ متنوع، و محصـــــــــــــولی فاقد 

E سرب، دارای ویتامین

مشاهده رنگ بندی

رژ لب مایـــع

 Lip Gloss
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رژ لب مدادی

 Lip Stick Pencil
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مشاهده رنگ بندی

رژلب ایفســـــن ظاهری مخملی و نرم به لب های شما می بخشـــــد.رنگ 

بندی جذاب و زیبا دلیل انتخاب شــــــــــــــــــما خواهد بود.این رژ ترکیبی از 

بهترین رنگدانه های خالص و غنی شــده از روغن های ناپایدار اســـت که 

تمامی عیوب آن را پوشـــــــــانده و در طول روز لب های نرم و خوش رنگ با 

جلوه ای مات و ماندگاری باال برای آنها به ارمغان خواهد آورد.
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محتویات این کاتالوگ متعلق به

شرکت اطلس طالیی ایرانیان می باشد.
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درباره محصوالت آلیس

مشاهده محصوالت

2020 Cosmetics
Products



C o s m e t i c s P r o d u c t s

 آلیس  برند آرایشـــی فعال و حرفــــه ای در زمینــه مراقبت از 

پوست و زیبـــایی می باشــد که با بهره گیــری از فــن آوریهای 

روز دنیا در زمین ه مواد اولیــه و همچنین بســــــتـــه بندی فوق 

العاد ه شــــــــــــــــکیل و زیبا تبدیــل به یک اثر هنــری در زمینه 

محصــــــوالت آرایشـــــــی شده است . این برند با داشتن خط 

تولیدانحصـــاری و فرمول منحصـــر به فرد و عــالی از کشـــــور 

ایتالیا تبــدیل به یکی از تخصــصــــی ترین محصـــوالت شده 

اســـــــــــــــــــــــت و این اقدامات تنها به منظور اطمینان از ارائه 

محصـــوالت با کیــفیت باال و رنگ بنــدی جـــذاب و کاربـــــردی 

ـرای  انجام مـــی پذیــــرد .همــانا بــــرنــــد آلیـــــس هــــدفــــی بـــ

رضایت مصــــــــــــــــــــــرف کنندگان عـــزیز خود دارد و ترکیبــــی 

ازکیفیت و رنگ بنـــدی زیبا ما را امیـدوار مـی کند تانظــر تمام 

اقشـــار و افراد را تامین نماییم .فلســــفه آلیـس بر این اصل 

اســـتوار اســـت که زیبایی ترکیـبی از هنــر زیبایی شـــنـــاختی 

همــراه با حفظ ســــــــــــالمتی و با در نظـــرگرفتن ویژگــی های 

شخصی هر فرد می باشد .



کر مپودر شیشه ای

خط چشم کوزه ای

2020 Cosmetics 
Products

Atlas Talaei Iraninan all right reserved.

رژ لب جامد

کرم پودر تیوپی

رژ لب مایع

پنکــک



Lip 
Gloss
24 hours long lasting
The refined look

تنوع رنگ محصول

رژ لــب مــــایع آلیس

-  دارای ۲۰ رنگ متناسب با هر نوع سلیقه و آرایشی 

-  ماندگاری ۲۴ ساعته

-  فاقد سرب 

-  بدون حس چسبندگی

-  غنی شده با ویتامین E و روغن های گیاهی نرم کننده

   برای تغذیه و محافظت از لب ها

-  حاوی موم های طبیعی برای محافظت از لب ها

   در برابر خشک شدن
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Lip 
Stick
24 hours long lasting
The refined look

رژ لــب جـــامد آلیس

-  بافت نرم و بسیار سبک 

-  طیف وسیعی از رنگ ها

-  حاوی مرطوب کننده لب ها (اسید هیالورونیک) 

-  ایده آل برای لب های خشک و ترک خورده

-  حاوی  ویتامین  E  که یک آنتی اکسیدان قوی  

تنوع رنگ محصول
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Foundation
cream
24 hours long lasting
with vitamin E

کر م پودر تیــــوپی آلیس

-  فاقد چربی و ضد چروک  

E حاوی ویتامین  -

-  سبک با ماندگاری طوالنی مدت

SPF-15  دارای  -

-  پوشش دهی بسیار عالی

-  روشن کننده پوست

-  فاقد پاربن و هرگونه مواد مضر

-  دارای ۶ رنـــگ

تنوع رنگ محصول
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Foundation
cream
24 hours long lasting
with vitamin E

کر م پودر شیش های آلیس

-  ضد چروک 

E حاوی ویتامین  -

-  با ماندگاری ٢٤ ساعته

SPF-15  دارای  -

-  پوشش دهی بسیار عالی

-  مرطوب کننده  و روشن کننده پوست

-  فاقد هرگونه پاربن و هر گونه مواد مضر

-  دارای  ۶ رنـــــگ

تنوع رنگ محصول
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Compact
Powder

Soft and sutle skin
Good for all skin

پنکک آلــــیس

- کاورکنندگی باال 

-  ضد آب و مناسب مصرف روزانه

-  بافت سبک و ابریشمی

-  جلوه طبیعی و مات 

-  فاقد پاربن و هرگونه مواد مضر

-  دارای SPF محافظ در برابر آفتاب

-  مناسب انواع پوست

-  دارای۶  رنگ

تنوع رنگ محصول
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E ye
Liner
ultra black

خط چشم کوزه ای

-  ضد حساسیت 

-  جلوه مـــات

-  کیفیت فوق العاده باال

-  دارای سری ماژیکی ظریف برای استفاده آسان 

-  مشکی پر رنگ

-  ضــد آب



آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک۶  

تلفن دفتر مرکزی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۱-۴

تلفن اعطای نمایندگی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵



SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

صفحــــــه نخست

درباره اطلس طالیی ایرانیان

انتخاب بــــــرنــــــد

تمـــــاس با مــــــــا


