
صار لك فترة ما أحد أعتنى فيك ؟
 خلينا نساعدك على األعتناء

 بنفسك بالبيت 

خليك بالبيت

 وخلينا ندلعك



أعتني بشعرك بالمنزل
�

الطريقة الصحيحه للعناية بالشعر �

ال تغسلي شعرك بالشامبو كل يوم.

مشطي العقد الموجودة بشعرك قبل 
غسله.

استخدمي سيروم لترطيب شعرك 
بعد اإلستحمام. 

احرصي على عمل قناع إسبوعًيا.



كريم حمايه من تلطخات
 الصبغة - 75 مل

صبغة االنتنس   - 60 مل

اكسجين درجة 20 - 946 مل

مجانًا

مجموعة تغطية الشيب

تخلصي من الشيب بنفس الوقت بالمنزل 

السعر 187 
2X

4X



مميزات المجموعة
تغطية لشيب تصل 100٪

وقت الصبغة 30 دقيقة فقط

كريمية سهله التطبيق والخلط

ال تحتوي على رائحة قوية النها تحتوي على امونيا قليله جدًا

 C تساعد على ترطيب الشعر النها تحتوي عل مرطبات مثل زيت جوز الهند و فيتامين

وقت الصبغة .



كريم حمايه من تلطخات
صبغة غالمور - 100 مل الصبغة - 75 مل

اكسجين درجة 10 او 20 او  15 او 30 او 25

 946 مل

مجانًا

مجموعة الصبغة المتكاملة

جددي من لون شعرك بالمنزل واعتني به بالوقت ذاته

السعر 379 

شامبو للشعر المصبوغ بخالصة

 زبدة الشايا (خالي من السولفات

 والبرابين) - 250 مل

ماسك للشعر المصبوغ

 بزبدة الشايا (خالي من السولفات 

والبرابين) - 200 مل

2X

4X



مميزات المجموعة

أكثر من 60 لون

أمونيا أقل بنسبة ٪30 من أي صبغة اخرى

صبغة جاهزة لألستخدام الفوري

تحتوي على (ألوان أوليه) والتي تضمن لك لون أطول وتغطية كاملة (وألوان ثانوية) 
والتي تضمن لك لون إنعاكاسي

ألوان باردة 100 مل



 شامبو للفروه الدهنيه
 بخالصة 

الليمون - 250 مل

ديتوكس منقي لفروة الرأس - 150 مل

شامبو للقشرة بخالصة
 البرتقال

 
او ماسك لشعر باألرجان

 لترطيب الشعر الجاف
 200 مل

مجموعة الفروة المتكاملة

انعشي فروتك وهيئيها الستقبال منتجات العنايه اليومية 

السعر 287 



مميزات المجموعة

 تخلص فروة الراس من جميع الشوائب والقشور والدهون الزائده  التي تسببها الزيوت واالتربة وغيرها

تعمل على اعاده توازن فروه الراس

تضمن لك شعر نظيف وفروه راس نظيفه

تساعد من نمو الشعر بشكل صحي

 ال تؤثر على لون الصبغة

 امنه على جميع انواع الشعر والفروه

 تخلص من القشور الخفيفه التي تظهر بعد المعالجات

تقلل من الرائحه الكريهه بالفروه 

تقلل من الحكه

تقلل من جفاف فروه الراس



شامبو لشعر الرمادي
 والسلفر ويرطبه - 250 مل

بلسم لشعر الباهت والجاف بخالصة 

حمض الهالورنيك - 250

ماسك للشعر المصبوغ
 بزبدة الشايا - 200 مل

اعتني بشعرك الرمادي بالمنزل

تخلصي من اللون البرتقالي بالشعر

السعر 370 



مميزات المجموعة

تطفي اللون البرتقالي من الشعر 

 ترطب الشعر المصبوغ 

 ال يجفف الشامبو البنفسجي الشعر بل يساعد على ترطيبه
 الحتوائه على مكونات طبيعية

 المحافظه على لون الصبغة  الطول مده ممكن من التالشي 



أعتني ببشرتك بالمنزل
�

الطريقة الصحيحة لالعتناء بيشرتك 
مساًء وصباحا

CLEANSER

TONER

SPOT TREATMENTS

SERUM

EYE CREAM

MOISTURIZER, NIGHT 
CREAM OR FACE OIL

 

NIGHTDAY
CLEANSER

TONER

MOISTURIZER OR DAY 
CREAM

SUNSCREEN
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CLEANSER

TONER

SPOT TREATMENTS

SERUM

EYE CREAM

MOISTURIZER, NIGHT 
CREAM OR FACE OIL

 

CLEANSER

TONER

MOISTURIZER OR DAY 
CREAM

SUNSCREEN

 

سيروم معزز ألكسجين البشرة 
الباهته والمرهقه - 30 مل

منظف للبشره المرهقة وغير نضره - 150 مل 

مقشر كريمي لجميع أنواع

 البشرة - 50 مل

مجانًا

تخلصي من بشرتك المرهقه وغير صحيه 
مع مجوعه city life المتكامله

السعر 1046 

كريم للبشرة الباهتة

 والمرهقة - 50 مل

قناع للبشرة الجافة 
والمرهقه - 50 مل

4X 4X 2X



مميزات المجموعة

 بشره اكثر نضاره بنسبة 95%

 تزيد من معدل ترطيب البشره بنسبة 84%

تنقي وتوحد لون البشره بنسبة 47 %

 تحسن من مظهر البشره وتالقها بنسبة 91%

 تحمي البشره من تقدم السن والتجاعيد



منظف للبشرة الباهتة
 والمرهقة - 150 مل

 قناع لتفتيح وتوحيد لون البشره - 50 مل

 سيروم لتفتيح وتوحيد

 لون البشره - 30 مل

مجانًا

وحدي لون بشرتك  وقليلي من تصبغاتها
 بخطوات معدوده

السعر 1475 

مقشر فيتامين سي

 كريم لتفتيح وتوحيد

 لون البشرة - 50 مل

4X 4X 2X



خالل شهر
مميزات المجموعة

نضارة البشره +نضاره اكثر 91٪

بشره صافيه بنسبة 13٪

تصبغات  البشره

يحارب تصبغات البشره بنسبة 47٪

التجاعيد

تجاعيد اقل بنسبة 16٪

تجاعيد اقل عمق بنسبة 14٪

تصبغات اقل لجميع البشره بنسبة 14٪



قناع 105 الكوالجين البحري
 لشد البشرة - 9 اقنعه

 مقشر منقي لجميع انواع البشرة 50- مل

 كريم شد البشره المكثف

 الفعاليه- 50 مل

مجانًا

حافظي علي بشرتك من عالمات تقدم
 سن البشره والتجاعيد

السعر 1681 

كريم عناية لشد العين 

والشفاة - 15 مل

  أنبوالت للبشرة المتقدمة
( x 10 3 مل ) -بالسن 

4X 4X 2X



مميزات المجموعة
بشره اصغر سنًا بنسبة 2 الى 4 سنوات

بشره صافيه ومشدوده بنسبة 86٪

يقلل من جفاف وخشونة البشرة بنسبة 26٪

يخلص من ارهاق العين بنسبة 82٪

يقلل من تجاعيد العميقة بنسبة  28٪



اعتني بقدميك ويديك بالمنزل 
�

القدام مثالية خطوة بخطوة

حمام مائي            

ازالة الجلد المييت

تقشير االقدام           

تدليك االقدام

قناع لالقدام             

تغذية االقدام
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