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لویى ویدمر، هدیه زندگى به پوست
تاریخچه لویى ویدمر از سال 1960: 

لویى ادوارد ویدمر و پسرش لویى مکس ویدمر با دانش و تجربه ایى که طى سالیان متمادى 
در صنعت بین المللى آرایشى - بهداشتى کسب کرده بودند و  با توجه به موفقیت هایى که 
در این صنعت داشتند،  در سال 1960  تجربه را با نو آورى درآمیختند و رویاى خود را با 

تاسیس شرکت لویى ویدمر به واقعیت تبدیل نمودند.
آنان مى دانستند که استفاده از جدیدترین یافته هاى علمى و تولید محصوالت با کیفیت در 
زمینه مراقبت و درمان پوست کار ساده اى نیست، اما مصمم بودند تا تالش خود را براى 
تحقق  این رویا بکار بندند. لویى ویدمر سعى نمود تا با تکیه بر فلسفه تولید محصول بر پایه 
کیفیت طى چندین دهه  همچنان آن را تداوم بخشد. استفاده از مواد اولیه ساخت سوئیس، 
کیفیت عالى، اثر بخشى و ماندگارى باالى محصوالت بر روى پوست اعتبار اصلى لویى ویدمر بوده 
و امکان پیشرفت و نوآورى را براى تولید محصوالت تخصصى در زمینه مراقبت از پوست 

فراهم آورده است.



چهار گام براى بیش از  50 سال تخصص در مطالعات پوستى متناسب با  انواع  پوست

گام نخست : 
تحقیق ، توسعه و تولید 

ساخت سوئیس 
لویى ویدمر در همکارى نزدیک با متخصصان پوست و کلینیک ها، همواره سعى در  
توسعه و تولید محصوالت با یافته هاى جدید علمى داشته است،  ترکیب ماده موثره هاى  
ثبت شده از نظر مطالعات پوستى در دوزهاى فارماکودینامیک  و گلنیک ،تست محصوالت  
از نظر شیمیایى ، فیزیکى و میکرو بیولوژیکى ، تضمین کننده کیفیت  تولید  درجه یک  
محصوالت قبل از ورود  آنها به بازار است، همچنین یکى دیگر از ابزارهاى حیاتى ما براى 

تضمین کیفیت ، تمرکز تولید در البراتوار Schlieren زوریخ است  . 

گام دوم :
استانداردهاى تولید دارویى  

تمامى محصوالت لویى ویدمر مطابق با دستورالعمل هاى  تولید محصوالت دارویى در 
اتاق هاى تمیز با هواى فشرده و تکنولوژى پیشرفته انجام مى شود. به همین دلیل با توجه 
به تولید محصوالت در محیط استریل، با به حداقل رساندن استفاده از مواد نگهدارنده در 

محصول قابلیت تحمل پذیرى آن بر روى پوست افزایش یافته است. 

گام سوم : 
توزیع منحصر به فرد با استفاده از توزیع کنندگان متخصص

مراقبت هاى پوستى موثر و جامع نیازمند مشاوره درست و تخصصى است، از آنجایى که 
مشاوره دادن به مصرف کنندگان  نیازمند تجربه و دانش بسیارى است و نیز با توجه به 
اینکه هر یک از مصرف کنندگان نیازمند مشاوره با توجه به  نوع و شرایط پوست خود 
از  تنها  هستند، به جهت اطمینان از مشاوره درست به مصرف کنندگان لویى ویدمر 

توزیع کنندگان متخصص استفاده مى نماید .

گام چهارم : 
مراقبت مطلوب  از هر نوع پوست 

پوست زیبا و لطیف، نمایان کننده جوانى و شادابى است، اما  هر نوع پوست نیاز به  
مراقبت و پاکسازى  خاص خود دارد،  در نتیجه لویى ویدمر برنامه کاملى را براى مراقبت از 
پوست  با تاثیر گذارى و تحمل پذیرى باال ارائه مى دهد که مطابق با نیازهاى  خاص هر نوع 

پوست  از درمان تا مراقبت است. 



فهرست محصوالت 

 
حدود 30 تا 40% حساسیت هاى پوستى، ناشى از عطر یا رایحه محصوالت است. بروز واکنش هاى ناخوشایند 
پوستى نسبت به فرآورده هاى آرایشى، بستگى به وضعیت پوست و سیستم ایمنى بدن هر فرد دارد. شایع ترین 
آلرژیک است که به شکل سوزش، خارش و قرمزى پوست   واکنش هاى پوستى شامل اگزماهاى تحریکى و 
بروز مى کنند. در این راستا، برند لویى ویدمر بیشتر محصوالت خود را در دو نوع داراى عطر و بدون عطر به منظور 
جلوگیرى از هر گونه عارضه پوستى عرضه نموده است. این تنوع در هر محصول به صورت عالمت      و      در زیر 

هر محصول مشخص شده است.

گروه محصوالت پاك کننده .................................................................................................... 1
 

گروه محصوالت  مراقبتى روز .................................................................................................3
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گروه محصوالت مراقبتى  رمیدرم براى پوست هاى خشک و بسیار خشک ......................................11

گروه محصوالت مراقبتى اسکین اپیل براى پوست هاى چرب و مختلط و آسیب دیده........................ 13
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داراى عطر

بدون عطر



١. ︎︀ک ﹋﹠﹠︡﹎﹩ ︎﹢︨️ 
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100 ml

 ﹜︪ ︩ ︀ک ﹋﹠﹠︡ه آرا ﹜﹢︨﹫﹢ن︎ 
︩ ︪﹛ ︲︡آب ︀ک ﹋﹠﹠︡ه آرا ﹜﹢︨﹫﹢ن︎ 

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

پاك کننده  کامل آرایش چشم
محافظ و نرم کننده پوست ناحیه دور چشم 

EYE MAKE-UP REMOVER LOTION
EYE MAKE-UP REMOVER WATERPROOF

200 ml

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

﹢رت   ︮ ﹟﹋︀  ︎︣﹫︫

پاك کننده کامل پوست صورت بدون ایجاد 
سوزش و خارش در پوست

نرم و مرطوب کننده پوست 

200 ml

CLEANSING MILK

﹢رت  ︀داب ﹋﹠﹠︡ه︮   ︫︣﹡﹢︑
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

تونر شاداب کننده و پاك کننده منافذ پوست 
تسکین دهنده پوست و آماده کننده آن براى 

مراقبت هاى بعدى

FACIAL FRESHENER

200 ml

﹢رت   ︣دار︮   ︋﹤﹐
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

از بین برنده الیه مرده پوست
 افزایش گردش خون موضعى

افزایش نرمى، لطافت و انعطاف پذیرى پوست 
توسط کمپلکس آمینو اسیدها  و اوره

50 ml

FACE PEELING

2

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

پاك کننده عمقى پوست، آرایش صورت و 
چشم

احیا کننده و طراوت بخش پوست  

200 ml

﹜﹢︨﹫﹢ن ︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹫︧﹑ر ١    ٣    
MICELLAR CLEANSING LOTION

125 ml 

﹢رت   ﹢﹠︡ه︮  ژل︫ 
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

پاك کننده پوست صورت
ضد عفونى کننده

آنتى باکتریال
پاك کننده چربى اضافه از روى پوست 

FACIAL WASH GEL



٢. ﹝︣ا﹇︊️ روز
﹢︨️ در ︑﹞︀م ︵﹢ل روز   ﹀︀︸️ و ﹝︣ا﹇︊️ از ︎ 
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﹋︣م روز   
 ﹉︪︠ ️︨﹢︎ ︉︨︀﹠﹞

کرم مرطوب کننده با خاصیت ضدچروك و 
ماندگارى باال بر روى پوست

عوامل  مقابل  در  پوست  کننده  محافظت 
پیرى پوست و عوامل منفى محیطى

50 ml

DAY CREAM 
  UV10  ︀ ﹋︣م روز︋ 

﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل – ︎﹢︨️ ︪︠﹉ 

مرطوب کننده قوى با ماندگارى باال  بر روى 
پوست

عوامل  مقابل  در  پوست  کننده  محافظت 
 UV پیرى پوست و عوامل منفى محیطى و اشعه

50 ml 

DAY CREAM UV 10

﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹝︐﹙︳ ، ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل 

ا﹝﹢﹜︧﹫﹢ن ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡ه
UV30 ︀ ﹨﹫︡رو ا﹋︐﹫﹢︋ 

 UVA, محافظتى  فیلترهاى  با  کننده  مرطوب 
UVB  محافظت کننده پوست در مقابل اشعه 

UV نور خورشید و عوامل  پیرى پوست

50 ml

MOISTURE EMULSION
HYDRO-ACTIVE UV 30

50 ml 

 UV6  ︀ ﹁﹙﹢﹫︡ ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡ه︋ 
 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢︎  ، ︣ب ️︨﹢︎ ︉︨︀﹠﹞

با جذب  غیر چرب،  با فرمولى  بسیار سبک، 
بسیار سریع

مناسب به عنوان پایه آرایش 

MOISTURE FLUID UV 6

  ﹜︪ ژل دور
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️  

بسیار سبک ، با فرمول غیر چرب 
ایده آل براى استفاده در روز  به عنوان پایه 

آرایش 

15 ml

EYE CONTOUR GEL

    UV ︉﹛ از ️ ︣ا﹇︊ ﹞ ﹉﹫︐ ︨ا
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️  

مرطوب و محافظت کننده پوست لب در مقابل 
 UV اشعه

حاوى ویتامین E،  آنتى اکسیدان و از بین برنده 
مضرات رادیکال هاى آزاد

4.5 ml

LIP CARE STICK UV 

4

 UV20 ︀ ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡ه ر﹡﹍﹩︋ 
   ٠٢ ︤﹡︣ ر﹡﹌ ︵︊﹫︺﹩   ٠١ / ر﹡﹌︋ 

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

مرطوب کننده و یکنواخت کننده رنگ پوست
نرم کننده و پر کننده خطوط ریز و پوشاننده 

لکهاى قهوه ایى 

30 ml

TINTED MOISTURISER UV 20
NATUREL 01 / BRONZE 02



٣. ﹝︣ا﹇︊️ ︫︉
︑︽︢﹥، ︗﹢ان ︨︀زی  و ا︨︐︣ا️ ︎﹢︨️ در ︫︉ 
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50 ml 

︣و- ا﹋﹫︐﹢       ︎﹉︊ ﹋︣م︨ 
 ︳﹚︐﹞ -︀ل﹞︣﹡ ️︨﹢︎ ️︨﹢︎ ︉︨︀﹠﹞

تغدیه کننده ، مرطوب و بازسازى کننده پوست با 
ترکیبى از کمپلکس امینو اسید ها، هیالورونیک 

A ،E اسید، پنتنول ، ویتامین
 محرك و  محافظت کننده عملکرد طبیعى پوست 

در مقابل ایجاد چروك 

﹋︣م ﹝︽︢ی 
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل 

کاهش دهنده چروك ها
بازسازى کننده بافت پوست

محافظت کننده پوست

50 ml 

 ﹉︪︠ ️︨﹢︎ ︉︨︀﹠﹞

محافظت کننده و آرام کننده پوست در شب
با ترکیبى از مواد موثر کمپلکس امینو اسید ها، 

A ،E هیالورونیک اسید، پنتنول، ویتامین
توصیه شده براى افراد باالى 30 سال

50 ml 

﹋︣م ا﹫︀ ﹋﹠﹠︡ه       

PRO-ACTIVE CREAM LIGHT

NUTRITIVE CREAM

VITALIZING CREAM

    برنده جایزه زیبایى 2016
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٤.﹝︣ا﹇︊️ ︋︀ ︲︡ ︣وک ﹇﹢ی
﹝﹫︤ان ︋︀﹐﹩ از ﹝﹢اد ﹝﹢︔︣، ﹝︀﹁︷️ و ﹋︀﹨﹠︡ه ︣وک 
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30 ml 

 ﹜︪︣م دور﹋
️︨﹢ ﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع︎ 

کرم ضد چروك قوى دور چشم 
 قابل استفاده در تمام طول روز و شب 

ناحیه  بازسازى کننده پوست  مرطوب کننده و 
اطراف چشم

EYE CONTOUR CREAM

30 ml 

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

سرم ضد چروك پوست
با ترکیبات موثر محافظت کننده پوست

حاوى هیالورونیک اسید 

︨︣م ﹜﹫︍﹢زو﹝︀ل 
 EXTRAIT LIPOSOMAL

30 ml 

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

کاهش دهنده لکهاى پوستى
متعادل و یکنواخت کننده رنگ پوست

﹩︐︨﹢ ﹋︣م ﹋︀﹨﹠︡ه ﹜﹉ ﹨︀ی︎ 
 PIGMACARE  SKIN TONE BALANCE®

8

﹋﹞︍﹙﹊︦ ﹇﹢ی  ︲︡ ︣وک   
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل – ︎﹢︨️ ︪︠﹉ 

جلوگیرى کننده از چروك هاى پوستى
محافظت  کننده قوى پوست  در مقابل عوامل 
OM24 ایجاد چروك با  ترکیب عصاره چاى سبز

30 ml 

ANTI-AGEING INTENSIVE COMPLEX



٥.﹝︣ا﹇︊️ از ︋︡ن
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30 ml 

200 ml 

︡ن  ︫﹫︣ ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡ه︋ 
﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل   ︎︉︨︀﹠﹞

مرطوب کننده بدن با جذب سریع و دوام طوالنى 
بر روى پوست 

نرم  کننده و لطیف کننده پوست 

︡ن  ﹜﹢︨﹫﹢ن ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡ه︋ 
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل – ︎﹢︨️ ︪︠﹉ 

جذب  با  پوست،  نرمى  و  لطافت  افزایش 
سریع و دوام بسیار طوالنى بر روى پوست 

200 ml 

 BODY MILK

BODY EMULSION

    برنده جایزه زیبایى 2016
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11

٦.ر﹝﹫︡رم: ﹝︣ا﹇︊️ و︥ه از ︎﹢︨︐︀ی 
︪︠﹉ و ︋︧﹫︀ر ︪︠﹉  

﹀︀︸️ ﹝﹢︔︣ و ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡﹎﹩



﹢رت ر﹝﹫︡رم  ﹋︣م︮ 
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ︋︧﹫︀ر ︪︠﹉ 

50 ml 

REMEDERM FACE CREAM

مرطوب کننده قوى عمیق صورت
با اثر ضدچروك براى مراقبت روز و شب

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

︋︀﹜﹛ ﹜︉ ر﹝﹫︡رم 

15 ml 

REMEDERM LIP BALM

نرم کننده فورى لب
برطرف کننده خشکى و ترك هاى لب

︡ن ر﹝﹫︡رم   ︋︡﹫﹢﹚﹁ ︣م﹋
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ︋︧﹫︀ر ︪︠﹉ 

200 ml 

 REMEDERM FLUID BODY CREAM

مرطوب کننده و مغذى پوست بدن
با ساختار سبک

قابل استفاده براى نوزادان و کودکان

︡ن اوره ٪٥ ر﹝﹫︡رم  ︋︣﹫︫
 ﹉︪︠ ️︨﹢︎ ︉︨︀﹠﹞

200 ml 

  REMEDERM BODY MILK 5% UREA 

مراقبت و حفاظت پوست در مقابل خشکى با 
جذب سریع

︡ن ر﹝﹫︡رم  ﹋︣م︋ 
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ︋︧﹫︀ر ︪︠﹉ 

250 ml 75 ml 

REMEDERM BODY CREAM

مرطوب کننده و مغذى پوست هاى بسیار 
خشک

محافظت کننده پوست دربرابر سرماى شدید
ضدخارش و قرمزى پوست

مناسب براى درمان ترك هاى پوستى

250 ml 

رو︾﹟ ﹞︀م ر﹝﹫︡رم
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ︋︧﹫︀ر ︪︠﹉

Remederm Oil Bath

ترکیبى از روغن هاى گیاهى و جوجوبا
مناسب براى پوست هاى خشک، کودکان و 

نوزادان
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﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

﹋︣م ︑︣﹝﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹆︣ه ر﹝﹫︡رم 

75 ml 

REMEDERM SILVER CREAM REPAIR

مناسب پوست هاى بسیار خشک و آسیب دیده
تسکین دهنده قرمزى و خارش پوست توسط 

ذرات نقره
حاوى اوره جهت مرطوب کنندگى قوى

REMEDERM BODY OIL SPRAY
︡ن ر﹝﹫︡رم ا︨︍︣ی رو︾﹟︋ 

﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹡︣﹝︀ل- ︎﹢︨️ ︪︠﹉

150 ml 

روغن نرم کننده و محافظت کننده پوست حاوى 
E و A روغن هاى بادام و آفتابگردان، ویتامین

حاوى عصاره بابونه



،︳﹚︐﹞ ،︣ب ︀ی﹨ ️︨﹢ ٧.ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏:﹝︣ا﹇︊️ از︎ 
 آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش
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﹢︨️ ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏  ژل ﹝︣ا﹇︊️ از︎ 

﹏ ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏  ﹁﹢م ﹜﹫︍﹢︨ 
﹢︨️ ﹨︀ی آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش  ︎︉︨︀﹠﹞

 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢ ︎﹢︨️ ︣ب –︎ 

﹏ ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏   ︨﹢︍﹫﹛ ﹉﹫﹡﹢︑

﹏﹫ ﹊﹫﹟ ︎ا ️ ︨ا ︨﹢ ️ از︎  ︣ا﹇︊ ﹞ ﹉﹫︐ ︨ا

︨︊﹢ ﹁﹙﹢﹫︡ ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏ 

﹐﹥ ︋︣دار ا︨﹊﹫﹟ ا︎﹫﹏ 

Bio -
degradable

٠١ + ٠٢  ﹏﹫ ﹊﹫﹟ ︎ا ︐﹫﹉ ︨ا ﹋︀ور ︨ا

150 ml 50 ml 

30 ml 150 ml 

30 ml 10 ml 

SKIN APPEAL LIPO SOL FOAMSKIN APPEAL PEELING

SKIN APPEAL LIPO SOL TONICSKIN APPEAL SEBO FLUID

SKIN APPEAL SKIN CARE GELSKIN APPEAL SKIN CARE STICK

SKIN APPEAL COVERSTICK 01+02

فوم شوینده بدون الکل
پاك کننده سبوم اضافى پوست

پاك کننده منافذ و جلوگیرى از جوش هاى 
سرسیاه

﹢︨️ ﹨︀ی آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش  ︎︉︨︀﹠﹞
 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢ ︎﹢︨️ ︣ب –︎ 

﹢︨️ ﹨︀ی آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش  ︎︉︨︀﹠﹞
 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢ ︎﹢︨️ ︣ب –︎ 

﹢︨️ ﹨︀ی آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش  ︎︉︨︀﹠﹞
 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢ ︎﹢︨️ ︣ب –︎ 

﹢︨️ ﹨︀ی آ︨﹫︉ د︡ه و دارای ﹜﹉ ︀ ︗﹢ش  ︎︉︨︀﹠﹞
 ︳﹚︐﹞ ️︨﹢ ︎﹢︨️ ︣ب –︎ 

️︨﹢ ﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع︎ 

️︨﹢ ﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع︎ 

ترکیب الیه بردارى مکانیکى و اسید میوه
پاکسازى کامل صورت و منافذ

تونیک مالیم شاداب کننده صورت
مرطوب کننده و تسکین دهنده حساسیت هاى 

پوستى
پاك کننده سبوم اضافى پوست

فلوئید سبک و مرطوب کننده و مات کننده 
پوست صورت

تنظیم کننده تولید سبوم پوست

ژل سبک و غیرچرب جهت جلوگیرى از ایجاد 
جوش هاى سرسیاه و منافذ با جذب سریع

جهت استفاده در نواحى مورد نیاز

لوسیون کراتولیتیک سبک
حاوى اسیدهاى میوه(AHA) و روغن درخت چاى

درمان کننده جوش هاى سرسیاه

استیک پوشاننده جوش هاى سرسیاه
داراى اثر ضدالتهابى و جلوگیرى از ایجاد جوش هاى سرسیاه جدید

داراى دو رنگ 01 و 02

    برنده جایزه زیبایى 2017
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٨.﹝︀﹁︷️ از آ﹁︐︀ب
﹝︀﹁︷️، ﹝︣ا﹇︊️ و ﹝︣︵﹢ب ﹋﹠﹠︡﹎﹩ ﹇﹢ی، ا︡ه آل ︋︣ای ا﹡﹢اع ︎﹢︨️، ︐﹩ ︎﹢︨️ ﹨︀ی ︧︀س 
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﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

﹋︣م ︲︡ آ﹁︐︀ب ﹇﹢ی  50  

UVA و UVB محافظت باال با فیلتر هاى
مقاوم دربرابر آب

EXTRA SUN PROTECTION 50

50 ml 

       SPF 30 رت﹢ ﹋︣م ︲︡ آ﹁︐︀ب︮ 
 ﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

کرم ضد آفتاب و ضد پیرى  همزمان براى 
پوست صورت

قابل استفاده براى پوست صورت هاى حساس

SUN PROTECTION FACE 30

50 ml 

﹁﹙﹢﹫︡ ︲︡ آ﹁︐︀ب ﹇﹢ی + 50
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

Extra
water- 
resistant

فلوئید ضد آفتاب مناسب صورت و بدن
UVB و UVA محافظت کننده قوى از اشعه هاى

EXTRA SUN FLUID  50 +

100 ml 

﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹋﹢د﹋︀ن 

 ﹁﹙﹢﹫︡ ︲︡ آ﹁︐︀ب ﹋﹢د﹋︀ن +50 

Extra
water-
resistant

ترکیب قوى از فیلتر هاى معدنى و شیمیایى 
حاوى فیلتر هاى UVB, UVA جهت محافظت قوى 

از پوست کودکان
جذب سریع و بافت غیر چرب

بسیار مقاوم در برابر آب
فاقد عطر و رنگ

KIDS SUN PROTECTION FLUID 50 +

100 ml 

       SPF 30 ﹤﹡︣م ︲︡ آ﹁︐︀ب روزا﹋
﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

محافظت باال با فیلتر هاى UVB و UVA حتى در 
تماس هاى مکرر با آب

UVB حاوى لیپوزوم هاى  منتقل کننده فیلترهاى 
و UVA  به الیه شاخى 

ALL DAY 30

100 ml 
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       SPF 30 ژل ︲︡ آ﹁︐︀ب
 ﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

SUN GEL 30

محافظت باال با ساختارى سبک و ضدآب با 
جذب سریع

بسیار مناسب براى پوست هاى داراى آلرژى 
و چرب

فاقد الکل و امولسیفایر
100 ml 
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﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

﹜﹢︨﹫﹢ن  ︋︺︡ از آ﹁︐︀ب 

لوسیون مرطوب کننده و خنک کننده پوست با 
آلوئه ورا

فاقد امولسیفایر

AFTER SUN

150 ml 

﹝﹠︀︨︉ ا﹡﹢اع ︎﹢︨️ 

︣﹡︤ه     ﹋︣م︋ 

برنزه کننده  یکنواخت بدن با رنگى طبیعى 
حاوى ماده موثره DHA  براى برنزه کنندگى 

بادوام چند روزه

SELFTAN

100 ml 

﹋︣م ︲︡ آ﹁︐︀ب  ﹋﹢د﹋︀ن  25 
﹝﹠︀︨︉ ︎﹢︨️ ﹋﹢د﹋︀ن 

فاقد فیلترهاى شیمیایى
محافظت از پوست حساس کودکان

حاوى رنگدانه هاى معدنى که اشعه هاى uv را 
بازتاب میدهد.

حاوى ویتامین E که محرك مکانیسم بازسازى 
پوست است 100 ml 

KIDS  SUN PROTECTION CREAM 25





وارد ﹋﹠﹠︡ه و ︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه ا﹡︭︀ری ﹝︭﹢﹐ت ﹜﹢﹩ و︡﹝︣ در ا︣ان

www.louis-widmer.ch

021-86036408


