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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

- شستشوی آسان

- زیبایی خیره کننده چشم ها

- 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
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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



EF33

EF35

EF34

EF31 EF32



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



EF21 EF22

EF25 EF26

EF23 EF24
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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



EF11 EF12

EF13 EF14



EF17 EF18

EF15 EF16



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
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EF112
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EF115

EF117
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EF118



EF119

EF121

EF123

EF120

EF122

EF124
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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

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 .

مشاهده رنگ بندی

رژ لب مایـــع

 Lip Gloss



EF131

EF133

EF135

EF132

EF134

EF136



EF137

EF139

EF141

EF138

EF140

EF142



EF143

EF145

EF147

EF144

EF146

EF148



EF149

EF151

EF153

EF150

EF152

EF154



رژ لب مدادی

 Lip Stick Pencil

EF
SA
N

co
sm
eti
cs

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.



LP01

LP03

LP05

LP02

LP04

LP06



LP07

LP09

LP11

LP08

LP10

LP12



آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک۶  

تلفن دفتر مرکزی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۱-۴

تلفن اعطای نمایندگی :

بازدید وب سایت

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵

http://atlastalaei.com/brand-desc/3
https://www.instagram.com/atlas.talaei/


SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

۰۲۱-۸۸۳۹۹۰۹۲

صفحــــــه نخست

درباره بـرند ايفســـــن

مشاهده محصوالت

تمـــــاس با مــــــــا

https://smartcatalog.ir/

