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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

مشاهده  د رو بسایت

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 آلوئه ورا، جهت تقویت و ترمیم موها  

و آبرسان.

- حاوی روغن هســـــــــــــــــــته انگور، جهت نرم 

کنندگی و از بین بردن شوره سر.

- حاوی روغن نارگــــــــــــــــــــیل، جهت تقویت و 

درخشندگی مو.

https://atlastalaei.com/product/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84-2/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/


Variation
20 ml  | 120 ml 

مشاهده  د رو بسایت

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.

https://atlastalaei.com/product/variation/


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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مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/oxidant-cream/


پودر دکلــــره وایت

پودر دکلــــره آیس

پودر دکلــــره بلک

White Powder

Ice Powder

Black Powder

500 ml

500 ml

500 ml

مشاهده

مشاهده

مشاهده



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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مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/bleaching-powder-white-vitamol/


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 .
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مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/bleaching-powder-ice-vitamol/
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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 .

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/bleaching-powder-black-vitamol/


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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مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/


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.
مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/


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 1شیر مــو

Item 4شامپ وهای مــو

Item 4نرم کنند ههای مــو

Item 5بـر سهای 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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/contains-macadamia-oil-and-coconut-oil/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/contains-bamboo-oil-and-jojoba-oil/


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 .

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/contains-argan-oil-and-grapeseed-oil/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/pomegranate-extract-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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/contains-macadamia-oil-and-coconut-oil-2/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/contains-bamboo-oil-and-jojoba-oil-2/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/argan-oil-and-grapeseed-oil/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/keratin-extract-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

مشاهده  د رو بسایت



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

مشاهده  د رو بسایت



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

مشاهده  د رو بسایت



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.

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

مشاهده  د رو بسایت



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.

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

مشاهده  د رو بسایت



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
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml

مشاهده  د رو بسایت



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.

Rinse-OFF 
Macadamia

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml

مشاهده  د رو بسایت



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.

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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/hair-mask-argan/


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.

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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%85%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85/


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
Hair Mask | 500ml  | 1000 ml

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-hair-mask-keratin/


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

Hair Mask | 500ml  | 1000 ml

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-hair-mask-macadamia/


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 آبکشـــــــــی 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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مشاهده  د رو بسایت



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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مشاهده  د رو بسایت



ماسک مو با آبکشـــــــــــــــی 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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مشاهده  د رو بسایت



اسپری دوفاز کراتینه

اسپری دوفاز آلوئه ورا

اسپری دوفاز آرگان

Keratin2Phase

Aloevera2Phase

Argan2Phase

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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-2-phase-hair-spray-keratin/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-2-phase-hair-spray-aloevera/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/argan-oil/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/macadamia-oil/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-hair-serum-argan-keratin/


Hair Milk
 300 ml  

شیر موی ویتامول حاوی روغن های مغذی 

- حاوی آواکادو، زیـــــتون، آرگان، ماکادمـــــیا،  

جوجوبا، روغن درخت چای، نارگیل

- حاوی پروتئین های هادرولیز

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-hair-milk/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/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 .
مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/hair-brush-size-65/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/hair-brush-61100-2/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/hair-brush-12100/


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

مشاهده  د رو بسایت



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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/vitamol-mom-roll-bvlgari/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/mom-roll-chanel/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/mom-roll-eclat/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/mom-roll-mont-blanc/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/mom-roll-allure-sport/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/mom-roll-aventus/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/body-lotion-chocolate-almond/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/


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.

مشاهده  د رو بسایت

Tropial Fruits
Body Lotion | 300 ml

https://atlastalaei.com/product/body-lotion-tropical-fruits/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/body-lotion-baby/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/body-lotion-lavender/


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

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/body-lotion-raspberries/


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 اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-lanvin/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-lalique/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-lancom/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-good-girl/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-chance-chanel/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/buddy-splash-allure/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-creed/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-invictus/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-dior/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/bleu-de-chanel-body-splash-bleu-de-chanel/
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بادی اســــــپلش ویتامـــول حاوی نوعی روغن گیاهی برای جوانی 

پوست

- جلوگیری از عرق کردن.

- آبرسان و دارای خاصیت نرمی و شادابی.

- شفافیت پوست بدن.

مشاهده  د رو بسایت- سازگار با انواع پوست .

https://atlastalaei.com/product/body-splash-mont-blanc/


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.

مشاهده  د رو بسایت

https://atlastalaei.com/product/cream-sun/


آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک۶  

تلفن دفتر مرکزی :

(۰۲۶)٣٢١٢٠  

کد پستــــی :

بازدید وب سایت

۳۱۶۳۸۱۴۹۸۵

تلفن اعطای نمایندگی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵

https://atlastalaei.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%84/
https://instagram.com/vitamol.atlasco
https://ir.linkedin.com/company/atlastalaei
https://www.youtube.com/channel/UCpUsJku1TcFoqQAkfSxmyuw/videos
https://www.aparat.com/atlastalaei.social
https://www.pinterest.com/atlastalaeisocial/


About Vitamol

درباره ویتامــــــــــول

 Products Index

مشاهده محصوالت

 Contact Us

تمـــــاس با مــــــــا

First Page

صفحه نـــخست

SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

https://smartcatalog.ir/

