








دارای خاصیت آنتی باکتریالی
پاک کننده عمقی منافذ پوست و زداینده چربی اضافه پوست

رفع براقیت پوست و کوچک کننده منافذ پوست
رفع انسداد منافذ پوست بدون ایجاد التهاب و حساسیت 

بدون ایجاد خشکی و حس کشیدگی در پوست
فاقد پارابن و شوینده های صابونی

ایــن فــوم بــدون بهــره گیــری از شــوینده هــای خشــن صابونــی، بــه مالیمــت 
پوســت را پــاک نمــوده و شــادابی و طــراوت را بــرای پوســت هــای چــرب بــه 
ــن درخــت  ــا و روغ ــن جوجوب ــی آن روغ ــره اصل ــواد مؤث ــی آورد. م ــان م ارمغ
ــا  ــوده و ب ــوذ نم ــت نف ــذ پوس ــی درون مناف ــه راحت ــه ب ــند ک ــی باش ــای م چ
ــه  ــود آکن ــه پیشــگیری و بهب ــی شــان ب ــی و ضــد التهاب ــی باکتریال خــواص آنت

ــد.   پوســت هــای چــرب کمــک مــی نماین

 ویژگى ها: 

CLEANSER FOAM

فوم شستشوی پوست چرب سبوفارما
حاوی روغن درخت چای

36 تعداد درکارتن

300475559 کدکاال

6260482535559 بارکد

150 ml حجم



متعادل کننده پوست های چرب و مستعد آکنه
پاک کننده مؤثر آلودگی های سطحی، انواع آرایش و چربی اضافی پوست

پاک کننده عمقی منافذ پوست و پیشگیری از بروز جوش های سرسیاه و سرسفید
آرامش بخش و ضد التهاب پوست

روشن کننده پوست و کمک به محو جای جوش و آکنه
غیر کومدون زا و با pH متناسب با pH پوست

ایــن ژل شــوینده گزینــه مناســبی جهــت شستشــوی روزانــه پوســت هــای چــرب 
ــرازن و  ــیلیک، نوت ــید سالیس ــول از اس ــن محص ــد. ای ــی باش ــه م ــتعد آکن و مس
ویتامیــن C در فرموالســیون خــود بهــره مــی بــرد کــه ضمــن پاکســازی مؤثــر، 
بــا زدودن الیــه هــای ســلول هــای مــرده از ســطح پوســت، در شــاداب ســازی و 
روشــن شــدن آن مؤثــر واقــع مــی شــود. ایــن ژل شــوینده همچنــان بــا پاکســازی 
منافــذ پوســت و کنتــرل ترشــح چربــی پوســت، بــه پیشــگیری از بــروز آکنــه و 

جــوش کمــک مــی نمایــد.

 ویژگى ها: 

ژل شستشوی پوست چرب سبو فارما
حاوی ویتامین C، اسید سالیسیلیک

CLEANSING GEL

24 تعداد درکارتن

300472268 کدکاال

6260482532268 بارکد

200 ml حجم



پاک کننده مؤثر آلودگی های عمقی و چربی های اضافی پوست
سبوم رگوالتور و کنترل کننده ترشح بیش از حد چربی

مناسب پوست چرب و افراد مستعد آکنه، کمک به کوچک نمودن منافذ پوست
دارای خاصیت ضد التهابی و آرامش بخشی به پوست

حاوی اسید سالیسیلیک، آتتی باکتریال و آنتی آکنه
غیر جوش زا )Non Comedogenic( / فاقد اسانس / فاق پارابن

تونــر پــاک کننــده ســبوفارما ضمــن پاکســازی پوســت از آلودگــی هــای محیطــی، 
ترشــح بیــش از حــد چربــی را تنظیــم نمــوده، بــه کوچــک شــدن منافــذ پوســت 
کمــک مــی نمایــد و ظاهــری مــات و یکدســت بــه آن مــی بخشــد. سالیســیلیک 
اســید اســتفاده شــده در ایــن تونــر در رفــع انســداد منافــذ و الیــه بــرداری مالیــم 
ــون  ــر آن همچ ــد دیگ ــل مفی ــت و عوام ــر اس ــت مؤث ــرده پوس ــای م ــلول ه س
ــه واســطه ی اثــر  ویتامیــن C، عصــاره گریــپ فــروت و روغــن درخــت چــای، ب
آنتــی اکســیدانی قــوی، از پوســت در برابــر آســیب رادیــکال هــای آزاد محافظــت 
نمــوده و ضمــن کمــک بــه رفــع التهابــات پوســت، شــادابی و شــفافیت را بــه آن 

بــاز مــی گردانــد.

 ویژگى ها: 

تونر پاک کننده پوست چرب سبوفارما
حاوی ویتامین C، اسید سالیسیلیک

CLEANSING TONER

24 تعداد درکارتن

300175955 کدکاال

6260482535955 بارکد

250 ml حجم



شوینده و زداینده مؤثر چربی و آلودگی موها و پوست سر
تنظیم کننده و کاهش دهنده ترشح چربی پوست کف سر

آبرسانی به پوست سر و نرم کننده موها
اثرگذاری سریع و ماندگار با مواد مؤثره قوی

مناسب مو و پوست سر چرب، بدون برجا گذاشتن حس خشکی
 SLS و ALS فاقد پارابن - فاقد شوینده های خشن

ــه  ــد و ب ــی زدای ــا را م ــی موه ــی اضاف ــرل « ســبوفارما چرب ــل کنت شــامپو » اوی
واســطه مــواد مؤثــره گیاهــی اش، پوســت ســر را تمیــز، شــاداب و مرطــوب مــی 

ــدون آنکــه حــس خشــکی ناخوشــایند از خــود برجــای بگــذارد. ســازد، ب
مــس و زینــک موجــود در ایــن محصــول ترشــح چربــی پوســت را کنتــرل مــی 
ــه کاهــش چــرب شــدن  کنــد و در نتیجــه ی اســتفاده منظــم ایــن محصــول، ب

موهــا کمــک مــی نمایــد.

 ویژگى ها: 

OIL CONTROL SHAMPOO

شامپو متعادل کننده چربی مو سبوفارما
حاوی زینک و مس

24 تعداد درکارتن

300493067 کدکاال

6260482533067 بارکد

300 ml حجم



تنظیم کننده ترشح چربی پوست کف سر
کنترل کننده و ازبین برنده شوره سر

فعالیت ضد قارچی قوی
اثرگذاری سریع و ماندگار

مناسب مو و پوست سر چرب
 SLS و ALS فاقد پارابن - فاقد شوینده های خشن

شــامپو ضــد شــوره موهــای چــرب ســبوفارما بــا فرمــول مالیــم، بطــور مؤثــری 
ــارچ هــای  ــد. ایــن محصــول باکتــری و ق مــو و پوســت ســر را تمیــز مــی نمای
عامــل شــوره ســر را از بیــن مــی بــرد و التهــاب و پوســته ریــزی کــف ســر را 

کنتــرل مــی نمایــد.
اســید سالیســیلیک موجــود در ایــن محصــول بــه تنظیــم ترشــح چربــی پوســت 

کــف ســر و کنتــرل چربــی موهــا کمــک مــی نمایــد.

 ویژگى ها: 

DANDRUFF CONTROL
SHAMPOO

شامپو ضده شوره موهای چرب سبو فارما
حاوی اسید سالیسیلیک

24 تعداد درکارتن

ACTN_300493029 کدکاال

6260482533029 بارکد

300 ml حجم



رطوبت رسانی مؤثر به پوست بدون برجا گذاشتن حس چربی
مات کننده و یکدست کننده بافت پوست افراد با پوست چرب

کمک به رفع حس نا خوشایند براقیت پوست
کمک به کنترل ترشح چربی پوست در افراد مستعد جوش و آکنه

کــرم مرطــوب کننــده فاقــد چربــی ســبوفارما کرمــی ســبک بــا بافتــی ابریشــمی 
ــا پوســت چــرب طراحــی  ــراد ب ــه مخصــوص اف ــی اســت ک و پخشــپذیری عال
ــا  ــید، ب ــک اس ــطه هیالورونی ــه واس ــویی ب ــول از س ــن محص ــت. ای ــته اس گش
ــدن  ــوب ش ــه مرط ــت، ب ــی پوس ــای میان ــه ه ــر آب از الی ــگیری از تبخی پیش
ــی  ــی اضاف ــه وســیله ســبوماین چرب ــد و از ســویی دیگــر ب آن کمــک مــی نمای
ــود  ــوده و در بهب ــرف نم ــت آن را برط ــا براقی ــد ت ــی کن ــرل م ــت را کنت پوس
آکنــه هــا مؤثــر واقــع شــود. عصــاره گل شــبدر قرمــز قابــض پوســت و تنظیــم 
ــاز پوســت کمــک  کننــده ترشــح چربــی اســت و بــه کوچــک نمــودن منافــذ ب

ــد.  مــی نمای

 ویژگى ها: 

OIL-FREE
MOISTURIZING CREAM

کرم مرطوب کننده فاقد چربی )بی رنگ( سبوفارما
حاوی سبومین

48 تعداد درکارتن

300432381 کدکاال

6260482532381 بارکد

50 ml حجم



رطوبت رسانی مؤثر به پوست بدون برجا گذاشتن حس چربی
مات کننده و یکدست کننده بافت پوست افراد با پوست چرب

رنــگ طبیعــی کــه بــا پوشــش آکنــه هــا و جــای جــوش، بــه یکنواخــت ســازی 
رنــگ و بافــت پوســت کمــک مــی نمــا یــد .

کمک به کنترل ترشح چربی پوست در افراد مستعد جوش و آکنه

ــی  ــا بافت ــبک ب ــی س ــبوفارما کرم ــی س ــی رنگ ــد چرب ــده فاق ــوب کنن ــرم مرط ک
ــرب  ــت چ ــا پوس ــراد ب ــوص اف ــه مخص ــت ک ــی اس ــپذیری عال ــمی و پخش ابریش
طراحــی گشــته اســت. ایــن محصــول از ســویی بــه واســطه هیالورونیــک اســید و 
ســرامید-2، بــا پیشــگیری از تبخیــر آب از الیــه هــای میانــی پوســت، بــه مرطــوب 
شــدن آن کمــک مــی نمایــد و از ســویی دیگــر بــه وســیله ســبوماین چربــی اضافــی 
پوســت را کنتــرل مــی کنــد تــا براقیــت آن را برطــرف نمــوده و در بهبــود آکنــه ها 
مؤثــر واقــع شــود. رنــگ معدنــی و طبیعــی آن بطــور یکنواخــت بــر روی پوســت 
پخــش مــی گــردد و بــدون ایجــاد حــس چربــی و ســنگینی، بــا پوشــش آکنــه هــا 
و جــای جــوش، رنگــی یکنواخــت و ظاهــری مــات بــه پوســت صــورت مــی بخشــد.

 ویژگى ها: 

TINTED OIL-FREE 
MOISTURIZING CREAM

کرم مرطوب کننده فاقد چربی رنگی سبوفارما
حاوی هیالورونیک اسید

48 تعداد درکارتن

300432398 کدکاال

6260482532398 بارکد

50 ml حجم



کمک به رفع آکنه بدن )بازو، کمر، پشت ...(
التیام التهاب و قرمزی اکنه های ملتهب

پیشگیری از بروز آکنه بدن در نواحی مورد استفاده
الیه بردار و کمک به رفع جوش های سرسفید و سرسیاه

استفاده آسان و روزانه و قابل حمل
مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه – فاقد پارابن 

ــذ  ــودن مناف ــاز نم ــه و ب ــل آکن ــری عام ــا باکت ــارزه ب ــت مب ــول جه ــن محص ای
ــه  ــا ب ــه تنه ــن محصــول ن ــتفاده از ای مســدود پوســت طراحــی گشــته اســت. اس
ــی پوســت، از  ــا کنتــرل ترشــح چرب ــد، بلکــه ب رفــع آکنــه بــدن کمــک مــی نمای
بوجــود آمــدن آکنــه هــای بعــدی نیــز پیشــگیری بــه عمــل مــی آورد. اســتفاده 
از اســید سالیســیلیک در کنــار AHA در ایــن محصــول، ترکیبــی از خــواص آنتــی 
باکتریــال و الیــه بــرداری پوســت را کــه جهــت رفــع آکنــه هــا بــه آن نیــاز اســت 
فراهــم آورده اســت. نوتــرازن موجــود در ایــن اســپری نیــز بــه آرامــش پوســت و 

رفــع التهــاب آکنــه هــا کمــک مــی کنــد.

 ویژگى ها: 

BODY ACNE SPRAY

اسپری آکنه بدن سبوفارما
حاوی AHA، اسید سالسیلیک

24 تعداد درکارتن

300362466 کدکاال

6260482532466 بارکد

200 ml حجم



سبوم رگوالتور و کنترل کننده ترشح بیش از حد چربی پوست
آنتی باکتریال قوی و کمک به بهبود انواع آکنه التهابی

الیه بردار مالیم و کمک به برطرف شدن لک حاصل از جای جوش آکنه
رفع انسداد منافذ پوست و برطرف کننده آکنه های سرسفید و سرسیاه

حاوی ترکیبات طبیعی قدرتمند: اسید سالیسیلیک، اسید آزالئیک، گلیکولیک اسید، الکتیک 
اسید، سیتریک اسید

)Non Comedogenic( غیر جوش زا

ژل آنتــی آکنــه ســبوفارما حــاوی اســیدهای طبیعــی اســت کــه قــادر هســتند هــر 
ــره  ــل به ــه دلی ــی را ب ــن ژل موضع ــد. ای ــرف نماین ــه را برط ــوش و آکن ــوع ج ن
منــدی از مــواد آنتــی باکتریــال و همچنیــن مــواد ضدالتهــاب قدرتمنــد مــی تــوان 
جهــت درمــان جــوش هــای ملتهــب، جــوش هــای سرســیاه و سرســفید، از خفیــف 
تــا حــاد اســتفاده نمــود. ایــن محصــول همچنــان توانایــی الیــه بــرداری مالیــم از 
پوســت را دارد کــه عــالوه بــر تســریع رونــد بهبــود آکنــه، التهــاب ولــک برجــا 

مانــده از جــوش هــای درمــان شــده را هــم مــی زدایــد.

 ویژگى ها: 

ANTI ACNE GEL

ژل آنتی آکنه سبوفارما
حاوی آزالئیک اسید

48 تعداد درکارتن

300363296 کدکاال

6260482533296 بارکد

15 ml حجم



کوچک کننده منافذ بزرگ و باز پوست در افراد با پوست چرب
تنظیم کننده و کاهش دهنده ترشح چربی پوست 

آبرسانی به پوست و مات و یکدست کننده بافت پوست
قوام دهی به پوست به واسطه کمپلکس لیفت کننده پوست

کاهش براقیت و حس چربی پوست
بافت فلوئیدی سبک، مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه

فلوئیــد کوچــک کننــده منافــذ ســبوفارما منافــذ پوســت را کوچــک و غیــر قابــل 
ــت و  ــت را یکدس ــت پوس ــطح باف ــمگیری س ــور چش ــد و بط ــی نمای ــت م رویی
ــا جــذب ســریع، بواســطه اســید  ــد ســبک ب ــن فلوئی ــی ســازد. ای یکنواخــت م
ــراق  ــم نمــوده و نواحــی چــرب و ب ــی پوســت را تنظی سالیســیلیک ترشــح چرب
ــه »منطقــه T« را مــات مــی  ــه خصــوص ناحیــه معــروف ب پوســت صــورت، ب
ســازد.کمپلکس طبیعــی لیفــت کننــده پوســت موجــود در ایــن محصــول، بافــت 

ــوام و درخشــندگی آن را افزایــش مــی دهــد. پوســت را یکدســت نمــوده و ق

 ویژگى ها: 

PORE REFINE FLUID

فلوئید کوچک کننده منافذ پوست سبوفارما
حاوی عصاره شبدر قرمز

48 تعداد درکارتن

300362657 کدکاال

6260482532657 بارکد

30 ml حجم







تولید رنگدانه پوست )مالنین( را کاهش می دهد
به رفع خطوط و چروک های ظریف کمک می کند

لک های تیره پوست را کمرنگ نموده و رنگ آن را یکنواخت می سازد
پوست صورت را شاداب و کدری آن را برطرف می نماید

ــی از  ــاوی درصــد باالی ــا ح ــنC  مالفارم ــاوی ویتامی ــده ح ــن کنن ــرم روش ژل-ک
ویتامیــنC  و آربوتیــن مــی باشــد تــا بــه روشــن شــدن پوســت و کمرنــگ شــدن 
ــد.  ــش ده ــری پوســت را کاه ــای پی ــوده و نشــانه ه ــک نم ــره کم ــای تی ــک ه ل
ــی  ــایر آنت ــار س ــه در کن ــت ک ــوی اس ــیدان ق ــی اکس ــک آنت ــک ی ــید فرولی اس
ــارزه  ــای آزاد مب ــکال ه ــرات مضررادی ــا اث ــن C، ب ــون ویتامی ــا همچ اکســیدان ه
ــول  ــن محص ــر ای ــبک و دلپذی ــت س ــد. باف ــی نمای ــت م ــت را تقوی ــوده و پوس نم
ــه راحتــی در پوســت جــذب مــی گــردد و آن را شــفاف و شــاداب مــی ســازد. ب

 ویژگى ها: 

C15 BRIGHTENING
GEL-CREAM

کرم-ژل روشن کننده حاوی ویتامین C مالفارما
حاوی 15% ویتامینC لیپوزومال

48 تعداد درکارتن

300343883 کدکاال

6260482533883 بارکد

35 ml حجم



 UVB و UVA مهارکننده اشعه های مضر
تولید رنگدانه پوست )مالنین( را کاهش می دهد

از پدیــد آمــدن لــک هــای تیــره پیشــگیری مــی کنــد و مانــع تیــره تــر شــدن 
لــک هــای موجــود مــی شــود

ــت را  ــگ پوس ــاند و رن ــی پوش ــره را م ــای تی ــک ه ــه ل ــی ک ــگ طبیع دارای رن
ــد ــی نمای یکدســت م

ــرودرم  ــزر، میک ــد لی ــی مانن ــال زیبای ــس از اعم ــت پ ــت از پوس ــب حفاظ مناس
ــژن و ... ابری

کــرم ضــد آفتــاب ضــد لــک مالفارمــا ضمــن کمــک بــه پیشــگیری و بهبــود لــک 
هــای پوســتی، از پوســت در برابــر اشــعه هــای مضــر فرابنفــش آفتــاب محافظــت 
مــی نمایــد. ایــن ضــد آفتــاب حــاوی ویتامیــن C  و عصــاره شــیرین بیــان اســت 
ــاده  ــن دو م ــد. ای ــی دهن ــدی را تشــکیل م ــده قدرتمن ــه کمپلکــس روشــن کنن ک
ــن  ــت روش ــوده و در جه ــک نم ــا کم ــک ه ــی ل ــش تیرگ ــه کاه ــم ب ــار ه در کن
ــز  ــاب نی ــن کــرم ضدآفت ــگ طبیعــی ای ــد. رن ــر مــی کنن ــگ پوســت اث شــدن رن
ــه پوســت صــورت  ضمــن پوشــاندن لــک هــای تیــره، بافــت و رنــگ یکدســتی ب

مــی بخشــد.

 ویژگى ها: 

ANTI SPOT
SUNSCREEN CREAM

ضد آفتاب ضد لک مالفارما )رنگی(
C حاوی عصاره شیرین بیان و ویتامین

48 تعداد درکارتن

300233241 کدکاال

6260482533241 بارکد

50 ml حجم







فرمول مالیم مخصوص پوست سر حساس
کنترل کننده و از بین برنده شوره سر

فعالیت ضد قارچی قوی
مناسب استفاده روزانه موهای نرمال

SLS و ALS فاقد پارابن- فاقد شوینده های خشن

شــامپو ضــد شــوره موهــای نرمــال نووفارمــا بــا فرمــول مالیــم، بطــور مؤثــری 
مــو و پوســت ســر را تمیــز مــی نمایــد. ایــن محصــول باکتــری و قــارچ هــای 
عامــل شــوره ســر را از بیــن مــی بــرد و التهــاب و پوســته ریــزی کــف ســر را 
کنتــرل مــی نمایــد. ایــن شــامپو مناســب اســتفاده روزانــه افــراد بــا پوســت ســر 

حســاس نیــز مــی باشــد.

 ویژگى ها: 

DANDRUFF CONTROL 
SHAMPOO

شامپو ضد شوره موهای نرمال نووفارما
حاوی روغن درخت چای

24 تعداد درکارتن

ACTN_300492985 کدکاال

6260482532985 بارکد

300 ml حجم



پیشگیری از ضعیف شدن و ریزش مو 
تقویت کننده و ضخیم کننده ساقه مو 

بهبود خون رسانی و تغذیه کننده موها از ریشه
مناسب افراد مستعد ریزش مو و افراد با ساقه موی ضعیف و نازک

SLS و ALS فاقد پارابن- فاقد شوینده های خشن

 ویژگى ها: 

HAIR LOSS CONTROL 
SHAMPOO

ــا ســاقه ی موهــای ضعیــف را تقویــت  ــا از ریشــه ت شــامپو ضــد ریــزش نووفارم
مــی کنــد و رشــته هــای مــو را ضخیــم و آســیب هــای آن را برطــرف مــی نمایــد.

فرمــول مالیــم آن حــاوی کافئیــن اســت کــه رشــد موهــا را ســرعت بخشــیده  و 
بطــور مؤثــری از ریــزش آن هــا پیشــگیری بــه عمــل مــی آورد.

شامپو ضد ریزش نووفارما
حاوی کافئین

24 تعداد درکارتن

300493036 کدکاال

6260482533036 بارکد

300 ml حجم



پیشــگیری از بروز آکنه و جوش های سرســفید و سرسیاه
 درخشان کننده و بهبود دهنده بافت پوست 

از بـین برنده خطـوط، چـین و چروک های ظریف پوست
 روشن کننده لک های پوستی 

ــرداری  ــه ب کــرم هــای جــوان کننــده حــاوی AHA نووفارمــا، کــرم هــای الی
ــی  ــرده و باعــث م ــزی کمــک ک ــد طبیعــی پوســته ری ــه فرآین ــه ب هســتند ک
ــطحی زدوده  ــرده س ــای م ــلول ه ــریعتر از س ــر و س ــت ت ــت راح ــوند پوس ش
ــع جــوش  ــن رف ــاز پوســت و همچنی ــذ ب ــود مناف ــا در بهب ــرم ه ــن ک شــود. ای
 AHA هــای سرســیاه و سرســفید مؤثــر هســتند. کــرم هــای الیــه بــردار حــاوی
بــه دلیــل خــواص ضــد چروکــی و روشــن کنندگــی پوســت، نقــش بســزایی در 

ــد. ــگ پوســت دارن ــوام  و یکدســت ســازی بافــت و رن افزایــش ق

 ویژگى ها: 

AHA %10 
REJUVENATING CREAM

کرم جوان کننده AHA 10% نووفارما
حاوی 10% آلفا هیدروکسی اسید

48 تعداد درکارتن

300333333 کدکاال

6260482533333 بارکد

50 ml حجم



پیشــگیری از بروز آکنه و جوش های سرســفید و سرسیاه
 درخشان کننده و بهبود دهنده بافت پوست 

از بـین برنده خطـوط، چـین و چروک های ظریف پوست
 روشن کننده لک های پوستی 

 ویژگى ها: 

AHA %15 
REJUVENATING CREAM

کــرم هــای جــوان کننــده حــاوی AHA نووفارمــا، کــرم هــای الیــه برداری هســتند 
کــه بــه فرآینــد طبیعــی پوســته ریــزی کمــک کــرده و باعــث مــی شــوند پوســت 
راحــت تــر و ســریعتر از ســلول هــای مــرده ســطحی زدوده شــود. ایــن کــرم هــا در 
بهبــود منافــذ بــاز پوســت و همچنیــن رفــع جــوش هــای سرســیاه و سرســفید مؤثــر 
هســتند. کــرم هــای الیــه بــردار حــاوی AHA بــه دلیــل خــواص ضــد چروکــی 
و روشــن کنندگــی پوســت، نقــش بســزایی در افزایــش قــوام  و یکدســت ســازی 

بافــت و رنــگ پوســت دارنــد.

کرم جوان کننده AHA 15% نووفارما
حاوی  15% آلفا هیدروکسی اسید

48 تعداد درکارتن

300333326 کدکاال

6260482533326 بارکد

50 ml حجم



با تشکیل الیه ای محافظ بر روی زخم ، مانع بروز عفونت می گردد
 بازســازی ســریع آســیب هــای پوســتی همچــون التهابــات، زخــم هــا و خــراش 

هــا، لیــزر درمانــی و بخیــه هــای اعمــال جراحــی 
برطرف کننده حس خارش و سوزش پوست آسیب دیده

پوست ملتهب را رطوبت رسانی نموده و آرامش می بخشد
بهبود و غیر قابل روئیت نمودن جای زخم 

کــرم ترمیــم کننــده نووفارمــا یــک کــرم ایــده آل جهــت التیــام آســیب هــای 
کوچــک پوســت، و محصولــی مؤثــر در آرامــش بخشــیدن بــه التهابــات و ترمیــم 
ــه  ــرم، الی ــن ک ــود در ای ــوکرالفیت موج ــد. س ــی باش ــده م ــه دی پوســت صدم
ــت  ــد و خاصی ــی ده ــکیل م ــده تش ــیب دی ــت آس ــر روی پوس ــظ ب ای محاف
آنتــی باکتریــال زینــک نیــز مانــع رشــد باکتــری و ایجــاد عفونــت مــی شــود. 
ــن محصــول حــاوی طیــف گســترده ای از مــواد ضدالتهــاب قــوی همچــون  ای
نوتــرازن، روغــن کاالنــدوال، بیزابولــول و نیاســینامید مــی باشــد تــا بــه ســرعت 

قرمــزی پوســت ملتهــب را برطــرف نمایــد.

 ویژگى ها: 

REPAIRING CREAM

کرم ترمیم کننده پوست نووفارما
حاوی سوکرالفیت

48 تعداد درکارتن

300603197 کدکاال

6260482533197 بارکد

50 ml حجم







روشــن کننــده رنــگ پوســت دســت و کمــک بــه کمرنــگ شــدن لــک هــای تیــره 
دســت 

ترمیم کننده پوست آسیب دیده و زبر شده دست
جوانسازی و پیشگیری از بروز چروک پوست دست

کمک به رفع خشکی شدید و اگزمای دست

کــرم دســت اگزوفارمــا حــاوی طیــف کاملــی از عوامــل آبرســان و مرطــوب کننــده 
ماننــد مــوم زنبــور عســل و شــی باتــر مــی باشــد. ایــن کــرم آب موجــود در الیــه 
هــای پوســت را حفــظ نمــوده و بــا ممانعــت از تبخیــر آن، بــه نــرم و لطیــف شــدن 
ــه واســطه ویتامیــن E و B5 آســیب هــای  پوســت کمــک مــی نمایــد، همچنــان ب
ــت  ــدن پوس ــن ش ــه روش ــان ب ــیرین بی ــاره ش ــد. عص ــی کن ــم م ــتی را ترمی پوس
ــزی و  ــول قرم ــد و بیزابول ــی نمای ــاب کمــک م ــای ناشــی از آفت ــک ه دســت و ل
التهــاب ناشــی از حساســیت را برطــرف مــی نمایــد. عصــاره جلبــک هــای دریایــی 
ــه  ــد و ب ــی باش ــی م ــد چروک ــر ض ــوده و دارای اث ــازی ب ــده کالژن س ــال کنن فع
ــی ســبک و  ــن کــرم دارای بافت ــد. ای ــی نمای جوانســازی پوســت دســت کمــک م

جذبــی عالــی اســت.

 ویژگى ها: 

HAND REPAIR CREAM

کرم دست اگزوفارما
حاوی عصاره ی شیرین بیان

24 تعداد درکارتن

300899557 کدکاال

6260482539557 بارکد

200 ml حجم



پوست خشک را عمیقًا آبرسانی نموده و آرامش می بخشد )دست و صورت(
سد دفاعی لیپیدی پوست را ترمیم و تقویت می نماید

پوست آسیب دیده و ترک خورده را نرم و لطیف می سازد
 حس ناخوشایند خارش پوست، و قرمزی و التهبات آن را برطرف می نماید

کــرم مرطــوب کننــده اینتنســیو-اِچ اگزوفارمــا بــدون آنکــه حــس چربی ناخوشــایند 
از خــود بــه جــا بگــذارد، پوســت را عمیقــًا آبرســانی مــی کنــد و ظاهــری شــاداب 
و بــا نشــاط بــه صــورت شــما مــی بخشــد. ایــن محصــول مخصــوص افــراد دارای 
ــی بســیار مغــذی اســت کــه  ــی خشــک طراحــی گشــته و دارای بافت پوســت خیل
بــه واســطه ی هیالورونیــک اســید و عصــاره آلترامونــاس رطوبــت بســیار قــوی و 
مانــدگار بــرای پوســت بــه ارمغــان مــی آورد. مــواد مؤثــره ضدالتهــاب همچــون 

بیزابولــول، التهابــات و قرمــزی پوســت هــای حســاس را برطــرف مــی نماینــد. 

 ویژگى ها: 

INTENSIVE H 
MOISTURIZING CREAM

کرم مرطوب کننده اینتنسیو H اگزوفارما
حاوی درصد باالی هیالورونیک اسید

48 تعداد درکارتن

300433364 کدکاال

6260482533364 بارکد

100 ml حجم



غنی شده با عوامل مرطوب کننده طبیعی از قبیل الکتات سدیم و اوره 
کمک به درمان و یا پیشگیری ازخشکی ، پوسته پوسته شدن ، خارش و خشن شدن پوست

کمک به حفظ رطوبت پوست به واسطه موم زنبور عسل
دارای فرموالســیون منحصــر بــه فــرد بــا عملکرد ســـه گانه که پوســت خشــک را بــه مالیمت الیه 

بــرداری، آبرســانی، نــرم و ترمیــم می کند

ــه طــور  ــوذ از ســطح پوســت، ب ــا نف ــه ب ــی باشــد ک ــن محصــول حــاوی اوره م ای
ــکی  ــه، خش ــت رفت ــران آب از دس ــا جب ــوده و ب ــانی نم ــت را آبرس ــی پوس عمق
ــه  ــن محصــول ب ــم ای ــر و مالی ــد. فرموالســیون مؤث ــی نمای پوســت را برطــرف م
ســرعت در پوســت جــذب مــی گــردد و پوســت خشــک و خشــن آرنــج، زانــو هــا 
ــه رفــع التهــاب نواحــی  ــا را نــرم مــی نمایــد. ایــن محصــول همچنــان ب و کــف پ
خشــک پوســت در مــواردی همچــون اگزمــا، درماتیــت و هایپرکراتــوز کمــک مــی 

ــد. نمای
.

 ویژگى ها: 

UREA %10 
REPLENISHING CREAM

کرم نرم کننده اوره 10% اگزوفارما
حاوی اوره و اوسرین

36 تعداد درکارتن

300483371 کدکاال

6260482533371 بارکد

75 ml حجم



ارائه کننده محافظت وسیع الطیف و چند الیه در برابر اشعه های مضر آفتاب
پیشگیری از قرمزی و التهاب پوست در مواجهه با آفتاب

فعال کننده مکانیسم تولید ویتامین D در پوست بواسطه ی ترکیب انحصاری
کمک به حفظ رطوبت پوست و پیشگیری از بروز چین و چروک

بافت سبک و پخشپذیری یکنواخت بر روی پوست
مناسب انواع پوست به خصوص پوست نرمال تا خشک

ــر  ــا هــدف مراقبــت کامــل پوســت در براب کــرم هــای ضــد آفتــاب اگزوفارمــا ب
ــی  ــی طراح ــای محیط ــده ه ــت و آالین ــار UVA و UVB، بلوالی ــان ب ــای زی پرتوه
شــده انــد و هــم افزایــی اثــر همزمــان ترکیبــات موجــود ، باعــث شــده اســت کــه 
ایــن محصــوالت باالتریــن اثــرات آنتــی اکســیدانی و محافظــت پوســت در برابــر 
رادیــکال هــای آزاد را تامیــن نمایــد. ایــن ضدآفتــاب هــا بــا داشــتن مجموعــه ای 
ــری  ــد پی ــات ض ــنی و ترکیب ــه و کاس ــاره بابون ــون عص ــی همچ ــات گیاه از ترکیب

همچــون نیاســینامید باعــث رطوبــت رســانی و تغذیــه پوســت مــی گــردد.
.

 ویژگى ها: 

TINTED ALL SKIN 
SUNSCREEN CREAM

ضدآفتاب پوست رنگی اگزوفارما
حاوی بیزابولول و نیا سینامید

48 تعداد درکارتن

300234545 کدکاال

6260482534545 بارکد

50 ml حجم



مناسب جهت رفع اگزمای دست و بدن
کاهش قرمزی و التهاب پوست

رفع حس سوزش و خارش 
نرم کننده پوست و رفع خشکی و زبری پوست

اثر گذاری سریع 

پمــاد اگزمــای اگزوفارمــا بــه طــور تخصصــی جهــت کمــک بــه رفــع حــس خــارش 
ــا،  ــر مشــکالتی همچــون اگزم ــر اث ــات بوجــود آمــده ب و ســوزش پوســت و التهاب
ــت  ــده رطوب ــواد نگهدارن ــت.  م ــته اس ــی گش ــت طراح ــا درماتی ــوریازیس ی پس
ــه پوســت  ــر، ب ــور عســل و شــی بات ــن محصــول همچــون مــوم زنب موجــود در ای
ــد  ــوده و س ــظ نم ــود را حف ــای خ ــه ه ــود در الی ــا آب موج ــد ت ــی دهن ــازه م اج
ــای  ــیب ه ــر آس ــب در براب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــازی نمای ــود را بازس ــی خ دفاع
ــه ورا و  ــن آلوئ ــار روغ ــدوال در کن ــن کاالن ــد. روغ ــت نمای ــود را تقوی ــی خ محیط
بیزابولــول، ترکیبــی قدرتمنــد از عوامــل ضــد التهــاب و ترمیــم کننــده مــی ســازد 
کــه التهابــات و حــس ناخوشــایند بوجــود آمــده را رفــع نمــوده و بــه مــوازات آن 
ــا  ــا از تحریــکات بعــدی و ی بافــت آســیب دیــده پوســت را ترمیــم مــی نمایــد ت

ــد. ــری کن پوســته پوســته شــدن پوســت جلوگی

 ویژگى ها: 

ECZEMA OINTMENT

پماد اگزمای اگزوفارما
حاوی روغن کاالندوال

48 تعداد درکارتن

300398550 کدکاال

6260482538550 بارکد

50 ml حجم



پاک کننده مؤثر در عین مالیمت با پوست و تغذیه پوست
آبرسانی به پوست و کمک به رفع التهابات پوست

دارای خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی
ایجاد حس لطافت و تازگی به پوست

ــری  ــی و دلنشــین داشــته و دارای خاصیــت آبرســانی مؤث ــی مخمل ــوم بافت ــن ف ای
اســت. آلودگــی هــای ســطح پوســت را بــه خوبــی مــی زدایــد و بــه هیــچ عنــوان 
ــد  ــکل و فاق ــد ال ــوم فاق ــن ف باعــث خشــکی پوســت نمــی شــود. فرموالســیون ای
شــوینده هــای صابونــی بــوده لــذا پوســت هــای حســاس مــی تواننــد بــدون هیــچ 

نگرانــی از ایــن محصــول اســتفاده نماینــد.
ایــن فــوم حــاوی ترکیباتــی مهــم بــا اثــرات آنتــی اکســیدان و ضــد التهابــی بــوده 

و یــک محصــول کامــل جهــت شستشــوی انــواع پوســت بــه حســاب مــی آیــد.  

 ویژگى ها: 

CLEANSING FOAM

فوم شستشوی پوست های نرمال تا خشک اگزوفارما
حاوی هیالورونیک اسید

36 تعداد درکارتن

300472251 کدکاال

6260482532251 بارکد

150 ml حجم



پاک کننده مؤثر آرایش و آلودگی های عمقی پوست
ضد التهاب و کمک به رفع قرمزی پوست

خاصیت آبرسانی و طراوت بخشی به پوست، مناسب افراد با پوست خشک
بافت سبک و بدون ایجاد حس سنگینی روی پوست بدون نیاز به آبکشی

قابل استفاده افراد با پوست حساس / قابل استفاده در ناحیه دور چشم 
فاقد اسانس / فاقد پارابن

ــان اســت  ــت رس ــبک و رطوب ــده ای س ــاک کنن ــا پ ــده اگزوفارم ــاک کنن ــر پ تون
کــه ضمــن ســازگری بــا pH پوســت نرمــال و خشــک، آلودگــی هــای ســطحی و 
ــد و  ــی زدای ــی م ــه خوب ــش را ب ــار، دوده و آرای ــرد و غب ــی آن را همچــون گ عمق
ظاهــری شــاداب و درخشــان بــه آن مــی بخشــد. پانتنــول رطوبــت رســانی مؤثــر 
اســت در حالــی کــه آالنتوئیــن و عصــاره خیــار بــه پوســت هــای حســاس آرامــش 
ــت  ــظ رطوب ــه حف ــد. عصــاره گل رز ب ــی نماین ــع م ــات آن را رف بخشــیده و التهاب
پوســت کمــک نمــوده و عصــاره دانــه انگــور بــا خاصیــت آنتــی اکســیدانی قــوی، از 
پوســت در برابــر شــکل گیــری رادیــکال هــای آزاد در اثــر آســیب هــای محیطــی 

پیشــگیری بــه عمــل مــی آورد.

 ویژگى ها: 

CLEANSING TONER

تونر پاک کننده پوست نرمال تا خشک اگزوفارما
حاوی عصاره گل رز و خیار

24 تعداد درکارتن

300175962 کدکاال

6260482535962 بارکد

250 ml حجم



آبرسانی عمیق به پوست کف سر و نرم کننده مو
کنترل کننده و ازبین برنده شوره سر

فعالیت ضد قارچی قوی
SLS و ALS فاقد پارابن- فاقد شوینده های خشن

شــامپو ضــد شــوره موهــای خشــک اگزوفارمــا بــا فرمــول مالیــم، بطــور مؤثــری 
ــای  ــارچ ه ــری و ق ــول باکت ــن محص ــد. ای ــی نمای ــز م ــر را تمی ــت س ــو و پوس م
ــزی کــف ســر را  ــاب و پوســته ری ــرد و الته ــی ب ــن م ــل شــوره ســر را از بی عام

ــد. ــی نمای ــرل م کنت
عوامــل آبرســان و مرطــوب کننــده درون ایــن شــامپو بطــور مؤثــری پوســت ســر 

را آبرســانی نمــوده و بــه رفــع خشــکی آن کمــک مــی نمایــد.

 ویژگى ها: 

DANDRUFF CONTROL 
SHAMPOO

شامپو ضد شوره موهای خشک اگزوفارما
حاوی گلیسیرین

24 تعداد درکارتن

ACTN_300492992 کدکاال

6260482532992 بارکد

300 ml حجم



رفع خشکی و التهاب پوست کف سر
برطرف کننده حس سوزش و خارش کف سر

آبرسانی عمیق و نرم کننده موها
SLS و ALS فاقد پارابن- فاقد شوینده های خشن

ــاب  ــل ضدالته ــر عوام ــی ب ــیونی متک ــا فرموالس ــا ب ــرل« اگزوفارم ــامپو«ایچ کنت ش
طبیعــی، بــا هــدف رفــع التهــاب، خشــکی و حــس خــارش کــف ســر در افــراد بــا 

پوســت ســر خشــک و حســاس طراحــی گشــته اســت.
ایــن شــامپو بــا آبرســانی عمقــی بــه پوســت ســر، رطوبــت آن را بــه حــد ایــده آل 

بــاز مــی گردانــد و خشــکی حــاد آن را برطــرف مــی نمایــد.

ITCH CONTROL 
SHAMPOO

شامپو پوست سر خشک و دارای خارش اگزوفارما
حاوی اوره %5 

24 تعداد درکارتن

300493043 کدکاال

6260482533043 بارکد

300 ml حجم



ضمن شستشوی پوست بدن، با  آبرسانی عمیق و تغذیه آن، خشکی پوست را 
برطرف می نماید

سد دفاعی آسیب دیده پوست را ترمیم و تقویت می نماید
مناسب افراد با پوست بدن خیلی خشک، آتوپیک و اگزمایی

حس ناخوشایند خارش پوست بدن، و قرمزی و التهبات آن را برطرف می نماید

دوش اویــل اگزوفارمــا بــه واســطه شــوینده هــای فــوق مالیمی کــه در فرموالســیون 
خــود بــه کار گرفتــه اســت، مخصــوص شستشــو و اســتحمام حساســترین و خشــک 
تریــن پوســت هــا طراحــی گردیــده اســت. ایــن محصــول ضمــن پاکســازی پوســت 
ــن ســان  ــد و بدی ــی نمای ــه م ــًا آبرســانی و تغذی ــا، آن را عمیق ــی ه ــع آلودگ و رف
ــن  ــد. ای ــی گردان ــاز م ــن ب ــه پوســت خشــک و خش ــت را ب ــی و لطاف ــس نرم ح
بــدن شــوی فاقــد اســانس، فاقــد شــوینده هــای صابونــی و فاقــد الــکل و پارابــن 
مــی باشــد و در عــوض غنــی از عوامــل رطوبــت رســان و مغــذی پوســت همچــون 

روغــن آفتــاب گــردان، روغــن آرگان، گلیســرین و پنتاویتیــن مــی باشــد..

 ویژگى ها: 

SHOWER OIL

دوش اویل)بدن شوی پوست های خشک( اگزوفارما
حاوی روغن آفتاب گردان

24 تعداد درکارتن

ACTN_300292473 کدکاال

6260482532473 بارکد

300 ml حجم



پوست لب ترک خورده و آسیب دیده را عمیقًا آبرسانی می نماید
پوست لب حساس و خشک شده و آسیب دیده بر اثر داروها )خصوصًا داروهای 

ضد آکنه( را ترمیم می نماید
دارای خواص ضد التهابی و ضد قرمزی پوست

از پوست لب در برابر آسیب های محیطی )گرما، سرما، باد، آفتاب ...( محافظت 
می نماید

ــذی  ــده و مغ ــم کنن ــان، ترمی ــره ی آبرس ــواد مؤث ــاوی م ــا ح ــب اگزوفارم ــم ل بال
پوســت اســت تــا بطــور مؤثــری از پوســت آســیب دیــده لــب محافظــت نمایــد و 
ضمــن رطوبــت رســانی و رفــع خشــکی، در ترمیــم تــرک خوردگــی هــا و پوســته 
پوســته شــدگی هــا کمــک نمایــد. بافــت اســتثنایی ایــن محصــول، الیــه محافظــی 
ــر آســیب هــای  ــب در براب ــب هــا بوجــود مــی آورد کــه از پوســت ل ــر روی ل ب

محیطــی محافظــت مــی کنــد.

 ویژگى ها: 

LIP BALM

بالم لب اگزوفارما اسید
حاوی هیالورونیک اسید

48 تعداد درکارتن

ACTN_300381506 کدکاال

6260482531506 بارکد

15 ml حجم



نرم کننده سطح شاخی و خشن روی ناخن ها
رفع خشکی و زبری سطح ناخن و بهبود ظاهر آن ها

برطرف کننده ترک خوردگی ها و پولک پولک شدگی ناخن
تقویت کننده و یکدست کننده بافت ناخن ها

کــرم ناخــن اگزوفارمــا یــک کــرم تخصصــی روزانــه جهــت بهبــود بافــت ناخــن و 
کوتیکــول آن، ضمــن آبرســانی و تقویــت ســلول هــای آن مــی باشــد. ایــن محصــول 
اتصــال مابیــن ســلول هــای ناخــن را مســتحکم نمــوده و الیــه محافظتــی بــر روی 
ســطح آن هــا بوجــود مــی آورد، در نتیجــه از بافــت ناخــن در برابــر آســیب هــای 
ــده  ــم کنن ــاب و ترمی ــل ضــد الته ــی آورد. عوام ــل م ــه عم ــی محافظــت ب محیط
درون ایــن محصــول، قرمــزی یــا آســیب هــای پوســت کنــار ناخــن را برطــرف و 

بازســازی مــی نمایــد.

 ویژگى ها: 

کرم ناخن اگزوفارما
حاوی هیدروکسی آپاتیت

NAIL CREAM

48 تعداد درکارتن

300393555 کدکاال

6260482533555 بارکد

15 ml حجم



حاوی آنتی باکتریال طبیعی )روغن ساج یا گیاه مریم گلی(
روشن کننده پوست زیر بغل به واسطه عصاره شیرین بیان

دارای خواص ضد التهابی و ضد قرمزی پوست
بدون برجا گذاشتن لک یا اثر سفید یا زرد رنگ بر روی البسه

اثرگذاری سریع و ماندگار

ــم  ــا pH تنظی ــوم و ب ــد آلومینی ــا فرموالســیون فاق ــا ب ــت اگزوفارم روالن دئودوران
ــا  ــفید ی ــک س ــچ ل ــه هی ــدون اینک ــت )5.5(، ب ــی پوس ــا pH طبیع ــر ب ــده براب ش
زرد رنگــی بــر روی البســه باقــی بگــذارد از پوســت زیربغــل شــما در برابــر بــوی 
ــن  ــود در ای ــان موج ــیرین بی ــد. عصــاره ش ــی نمای ــه محافظــت م ــوع روزان نامطب
محصــول نیــز، ضمــن خــواص ضــد التهابــی و ضــد قرمــزی، بــه دلیــل جلوگیــری 
ــک  ــل کم ــه روشــن شــدن پوســت زیربغ ــن( ب ــه پوســت )مالنی ــد رنگدان از تولی

مــی نمایــد

 ویژگى ها: 

DEODORANT ROLL-ON
Aluminium Free (Men & Women)

روالن دئودورانت فاقد آلومینیوم اگزوفارما
)مردانه و زنانه(

حاوی عصاره شیرین بیان

24 تعداد درکارتن

300302626 کدکاال

6260482532626 بارکد

50 ml حجم

24 تعداد درکارتن

300302640 کدکاال

6260482532640 بارکد

50 ml حجم
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