
متوجه شدم

در صورت غیر فعال بودن دکم هها در سیستم عامل اندروید،

حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.
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 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
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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

 

 
مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/lip-gloss-alice/
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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

مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/lip-stick-alice/
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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

مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/foundation-cream-alice/
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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 ۲۴ 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

مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/foundation-cream-glass-alice/
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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

تنوع رنگ محصول-  دارای۶  رنگ

مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/compact-powder-alice/
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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

مشاهده در وب سایت

https://atlastalaei.com/product/eye-liner-ultra-black-alice/
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آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک۶  

تلفن دفتر مرکزی :

کد پستــــی :

۳۱۶۳۸۱۴۹۸۵

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۱-۴ -۳۳۲۱۲۰ 

بازدید وب سایت

تلفن اعطای نمایندگی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵

https://atlastalaei.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpUsJku1TcFoqQAkfSxmyuw/videos
https://www.aparat.com/atlastalaei.social
https://instagram.com/alicecare.atlas
https://pinterest.com/atlastalaeisocial/
https://www.linkedin.com/company/atlastalaei


درباره محصوالت آلیس

مشاهده محصوالت

ارتباط با مــــــــا

صفحــــه نــــخست

SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

https://smartcatalog.ir/

