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 ال يحتوي عىل بارابني، حامي، كاشط،زيت حيواين

كود املنتج
150 G

صابون الحبة السوداء

يساعد زيت الحبة السوداء عىل حامية البرشة الحساسة ،وحامية
التوازن الدهني فيها الطبيعية بفضل الفيتامينات ،واملعادن ،واألحامض األمينية،
واألحامض الدهنية غري املشبعة والربوتينات واملكونات املضادة لألكسدة ،التي يحتوي
عليها  ،كام يحميها من مجموعة األرضار الخارجية ومينحها مظهرآ شابا وحيويا.
.يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج
150 G

كود املنتج

صابون الشوكوالتة

يحتوي زيت الكاكاو عىل مضادات األكسدة القوية والفيتامينات واملعادن ،يعمل عىل
ترطيب البرشة الجافة جدا والحساسة ويبقيها مشدودة .يحتوي هذا الصابون عىل نسبة
.عالية من زيت الكاكاو الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرآ طوال اليوم

كود املنتج
2737

صابون حليب املاعز والعسل

املعادنA، ،يتكون هذا الصابون من مستخلص حليب املاعز والعسل الغني بالفيتامني
الربوتينات واألحامض اآلمينية .يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا
.البرشة من جميع األرضار املحيطة ليمنح برشتك مظهرآ صحيآ اكرث نضارة وأرشاقآ ونعومة

150 G

يتكون هذا الصابون من مستخلص العلكة وخلطة من الزيوت النباتية
الخاصة ،يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحافظ عىل
.التوازن الدهني للجلد ومينح برشتك مظهرآ نظرآ و رائحة منعشة

4526

150 G

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي
زيت الزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني ي فضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني أ،
ي ،د وفيتامني ك وعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوتاسيوم،
الكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس ،تحافظ هذه العنارص عىل التوازن الدهني للبرشة
.وتحميها من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها

صابون العلكة

2522

كود املنتج
150 G

2881

صابون برتكيبة زيت الزيتون

كود املنتج
150 G

صابون الكفري

يتكون هذا الصابون من مستخلص الكفري الغني بالربوبيوتيك والفيتامينات
واملعادن ،.يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع
األرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ.
.يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

2553

صابون الفانيليا والجنسنج

يتكون هذا الصابون من مستخلص الفانيليا الطبيعي والجنسنغ الغنية بالفيتامينات ،املعادن
ومضادات األكسدة التي تعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،تحمي خاليا البرشة
.من جميع األرضار املحيطة وتحافظ عىل التوازن الدهني للجلد لتمنح برشتك مظهرآ نظرآ

150 G

3383

150 G

صابون الثوم

يحتوي هذا الصابون عىل نسبة عالية من الكالسيوم ،الحديد ،املاغنيزيوم،
نوعا من الكربيت B ، 33 ،الفوسفور ،البوتاسيوم والخارصني إضافة إىل فيتامني
 17نوعا من األحامض اآلمينية ومضادات األكسدة .تبقي املواد األولية
الطبيعية املكونة للرتكيبة ،خاليا الجلد نظيفة ،كام تقوي خلطة الثوم والزيوت
النباتية الخاصة مناعتها ،تحافظ عىل توازن الدهون فيها ،وتساهم يف إعادة
.بناءها وحاميتها من التغريات الخارجية التي قد تكون سببا يف ترضرها

2706

150 G

4083

كود املنتج
2690

كود املنتج

صابون جوز الهند

البوتاسيوم زيت جوز الهند وخليط E ،يحتوي هذا الصابون عىل حمض اللوريك ،فيتامني
من الزيوت النباتية الطبيعية .تحافظ هذه العنارص عىل التوازن الدهني للبرشة وتحميها
من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها .يعمل
.هذا الصابون عىل تقشري البرشة ،ويطهرها بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

$3

كود املنتج
150 G

2720

صابون القرنفل

صابون زبدة الشيا

يتكون هذا الصابون من زيت القرنفل وخلطة من الزيوت النباتية الخاصة،
يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع
.األرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ

 F ،و  E, D, Aيتكون هذا الصابون من مستخلص زبدة الشيا الغني بالفيتامينات
يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع األرضار
.املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ مليئا بالحيوية

كود املنتج

كود املنتج
150 G

2713

صابون زيت الزيتون لألطفال

صابون الياسمني

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي
 D،فضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني  Eزيت الزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني
وعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوتاسيوم K ،وفيتامني E، A
الكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس ،ما يحافظ عىل التوازن الدهني للبرشة ويحميها
من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها  .صابون
.الطفل خايل من مسببات الحساسية ينظف برشة طفلك ويساعد عىل تغذيتها وترطيبها

كود املنتج
2607

يتكون هذا الصابون من زيت زهرة الياسمني ،يعمل عىل ترطيب البرشة
وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع األرضار املحيطة ويحافظ عىل
التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرا نظرآ .وهو ما يساعد عىل العالج
.الطبيعي بفضل عطره الطيب الذي يجعلك تشعرين با لراحة طوال اليوم

150 G

زيت نبايت

%100
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كود املنتج
2461

150 G

تقوم تركيبة االلوفريا برتطيب البرشة املتعبة وتساعد يف اسرتخائها عن طريق تغليفها
بطبقة سطحية رقيقة وذلك بفضل األحامض األمينية والفيتامينات واملعادن التي تحويها
.الخلطة .يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرآ طوال اليوم

150 G

2485

صابون االلوفريا

150 G

2546

كود املنتج

صابون الحامم الرتيك

استخدم هذا الصابون بكرثة يف القصور العثامنية .يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها
بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع اآلرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني
.للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ ورائحة عميقة تأخذك يف رحلة إىل التاريخ

$3

كود املنتج
150 G

6001

صابون بخالصة األفوكادو

صابون السيلوليت

البوتاسيوم E، ،و  A B3، D، C، ،للبرشة الجافة والحساسة .زيت األفوكادو غني بالفيتامينات
األحامض الدهنية غري املشبعة والربوتني .يحتوي هذا الكريم عىل زيت األفوكادو وزيوت
نباتية خاصة .يساعد عىل ترطيب وتعميق البرشة وحتى الحساسة منها ،وتجديدها،
.وحاميتها ضد العوامل البيئية ومضادات األكسدة ،كام يعزز بنية الجلد ويزيده مرونة

لرتطيب وشد البرشة بفضل احتواء توت الكوجي (توت الذئب) عىل فيتامينات
ومضادات األكسدة يقوم برتطيب الجلد ،تغذيته ،يساعد عىل جعله حيويا C, A
ومشدودا .كام يزيد من مرونته ويحميه من التأثري السلبي للجذور .يعمل هذا
.الصابون عىل تقشري البرشة ،تطهريها بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج
150 G

2683

صابون بذور الرمان

صابون الزعفران

والعديد من  Cيتكون هذا الصابون من مستخلص الزعفران الغني بفيتامني
املعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم واملنغنيز والحديد والنحاس والكالسيوم
والفوسفور والسيلينيوم والزنك .يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق،
.يحمي خاليا البرشة من جميع األرضار املحيطة ليمنحها مظهرآ نظرآ

والبوليفينول واملعادن التي تساهم يف تغذية  C،و  Eتحتوي هذه الخلطة عىل الفيتامينات
الجلد وتشديده .كام يحمي كل من مضادات األكسدة وحمض البونيك ،البرشة من العوامل
الخارجية السلبية ،تحافظ عىل التوازن الدهني فيها وتزيد من مرونتها ما مينح البرشة
.مظهرآ صحيآ .يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها نضارة طوال اليوم

كود املنتج
3406

150 G

زيت نبايت

%100
47

كود املنتج
3390

150 G

زيت البطم من أغنى الزيوت باملعادن ،الفيتامينات مضادات األكسدة ،شمع العسل
النبايت الزيوت االترييكية والزيوت اآلسيتية .تغذي خلطة زيت البطم والزيوت
النباتية الخاصة خاليا الجلد كام تقوي خلطة البطم والزيوت النباتية الخاصة
.مناعة الخاليا ،وتحافظ عىل توازن الدهون فيها ،وتساهم يف إعادة بناء الجلد

150 G

2621

صابون البطم

150 G

5868

كود املنتج

صابون البابونج والليمون

يتكون هذا الصابون من مستخلص البابونج والليمون ،الغني بالفينامينات
واملعادن ومضادات األكسدة يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق،
يحمي خاليا البرشة من جميع األرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني
.للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ كام مينع ظهور الكلف وحب الشباب

$3

كود املنتج
150 G

2560

صابون الغار

صابون الخزامي

يتكون هذا الصابون من زيت الغار الغني بالفيتامينات ،الزيوت األمينية ،الزيوت األساسية
ومضادات األكسدة .يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة
من جميع األرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ
.نظرآ .يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

يتكون هذا الصابون من مستخلص زيت زهرة الخزامي ،يعمل عىل ترطيب البرشة
وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع االرضار املحيطة ويحافظ عىل
التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ .وهو ما يساعد عىل العالج
.الطبيعي بفضل عطره الطيب الذي يجعلك تشعرين با لراحة طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج
150 G

2614

صابون الكربيت

صابون الزهرة املخملية والعكرب (بروبوليس)

يحتوي هذا الصابون عىل الكربيت والزيوت النباتية ،والتي هي عنارص ال غنى عنها يف عملية رعاية الجلد ،الشعر
.واألظافر؛ يعمل عىل تنظيف البرشة من الخاليا امليتة ،تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

كود املنتج
2515

تساعد مضادات االكسدة املوجودة يف زيت الزهرة املخملية عىل ترطيب البرشة الجافة واملهيجة من خالل
تهدئتها وتغذيتها وحامية جذورها من الترضر واعادة إصالح الجذور املترضرة .يحتوي هذا الصابون عىل
.زيت الزهرة املخملية ،العكرب (بروبوليس) يعمل عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

150 G

زيت نبايت

%100
46

كود املنتج
2591

150 G

يتكون الطني من معادن كالحديد ،الزنك ،املغنزيوم ،األملنيوم ،الكالسيوم ،والسيلسيوم،
ينظف الجلد من الخاليا امليتة ،يلبي حاجاته من املعادن ،يغذيه ويزيد من مرونته كام
يوازن إنتاج الزيوت فيه .منتجنا غني بخالصة الطني والطحالب ،املعادن ،الربوتينات،
الفيتامينات ومضادات األكسدة .يقوم بتقشري الجلد طبيعيا وينريه ،كام مينحه مظهرآ
.سلسا ومرشقا .كام يعمل عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

150 G

2676

صابون الطني الطبيعي

150 G

2539

كود املنتج

صابون بذور العنب األسود

تغذيتها
البرشة،
ترطيب
عىل
األسود
العنب
بذور
زيت
يعمل
بعمق ،مينحها مظهرآ شبابيا ،يرطب البرشة ويقوي هيكلها عن طريق شدها وجعلها تبدو أكرث
مرونة بفضل الفيتامينات ،حمض اللينوليك ،ومكوناته املضادة لألكسدة .يحتوي هذا الصابون
.عىل زيت بذور العنب األسود يعمل عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

$3

كود املنتج

كود املنتج
3864

6452

150 G

150 G

صابون الثوم األسود

صابون الليمون

هذا الصابون الغني بخالصة الليمون ينظف برشتك دون لبسه .بفضل الرائحة اللطيفة
 ،.تساعدك عىل أن تكون نشطًا طوال اليوم

مقارنة مع الثوم العادي يعترب الثوم األسود أغنى وأفضل من حيث س-أليل سيستاين،
الفيتامينات ،املعادن ،الزيوت الكربيتية ،السكريات الربوتينات واألحامض اآلمينية.
تغذي خلطة الثوم األسود وبعض الزيوت النباتية الخاصة خاليا الجلد .كام تحمي
مضادات األكسدة البرشة من أخطار املحيط الخارجي وتعطيها مظهرآ صحيآ اكرث أرشاقآ.
.يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها نعومة ونضارة طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج
150 G

صابون املسك والعنرب

صابون مسحوق اللؤلؤ

عطر رائع ودائم يهدئ برشتك .اشعر برائحة عىل الجلد لفرتة طويلة .ينظف برشتك من الخاليا امليتة
 ,.و ينعش برشتك

كود املنتج
2669

يعترب مسحوق اللؤلؤ من أغنى املواد باملعادن واألحامض األمينية مثل الكالسيوم واملغنيسيوم
والفوسفور وأمالح الصوديوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم ،يعمل مستخلص
اللؤلؤ عىل ترطيب البرشة وحاميتها من العوامل البيئية وتغذيتها ،كام يساهم يف إبطاء
عملية الشيخوخة وجعل البرشة تبدو أكرث أرشاقآ يحتوي هذا الصابون عىل نسبة عالية
.من مستخلص مسحوق اللؤلؤ الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرآ طوال اليوم

150 G

زيت نبايت

%100
45

كود املنتج
5844

150 G

صابون العرعر

الدهن النفط االثريي ،التوكوفريول B،و  Eيحتوي زيت العرعر عىل فيتامني
والفيتوستريين  .تعمل هذه املواد عىل تغذية البرشة وشدها كام متنحها
شعورآ با لراحة .يحتوي هذا الصابون عىل نسبة عالية من الكرياتني
.وزيت العرعر الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرآ طوال اليوم

150 G

6476

2638

صابون الثامر االستوائية

للبرشة الجافة يتكون هذا الصابون من مستخلص الثامر االستوائية ،يعمل عىل
ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع األرضار املحيطة
.ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ مليئا بالحيوية

$3

كود املنتج

كود املنتج
2577

6490

150 G

150 G

صابون الورد

صابون الزنجبيل والكركم

يساعد زيت الورد عىل ترطيب وتغذية برشتك بفضل الفيتامينات الغنية واملعادن
التي يحتويها ،يحمي برشتك من التأثريات الخارجية ويحافظ عىل مظهرها
ومينحها ملمسا منتعشا ذو رآئحة عطرة يحتوي هذا الصابون عىل نسبة عالية
.من زيت الورد الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرآ طوال اليوم

مينحك هذا الصابون  ،مبا يف ذلك مستخلصات الزنجبيل والكركم  ،برشة
.ناعمة وحساسة .تطهري برشتك من الجلد امليت يساعد يف التنوير

كود املنتج
صابون لب املشمش

صابون الحلزون

والبوليفينول واملعادن التي تساهم يف تغذية  C،و  Eتحتوي هذه الخلطة عىل الفيتامينات
الجلد وتشديده .كام يحمي كل من مضادات األكسدة وحمض البونيك ،البرشة من العوامل
الخارجية السلبية ،تحافظ عىل التوازن الدهني فيها وتزيد من مرونتها ما مينح البرشة مظهرآ
.صحيا وشابا .يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرا نظرآ طوال اليوم

تعترب أفرازات الحلزون من أكرث مجددات البرشة فعالية ألنها تحتوي عىل جزيئات متوافقة مع
جلد اإلنسان .فضالً عن أنه يحتوي عىل مكونات مثل آالنتوين واإليالستني والكوالجني واالنزميات
ومضادات األكسدة وحمض الهيالورونيك وحمض الجليكوليك واملضادات الحيوية الطبيعية
والنحاس والزنك والفوسفور .تقوم هذه العنارص بإعادة بناء الخاليا امليتة Cو  DوAوالفيتامينات
للجلد وتحميها من الرضر يحتوي هذا الصابون عىل نسبة عالية من أفرازات الحلزون يطهر البرشة
.بلطف  ،ويحميها من الرؤوس السوداء ومينع تشكل حب الشباب كام مينحها مظهرآ جيدا طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج

6537

150 G

مع تأثري فرك حبيبات القهوة  ،يوفر هذا الصابون تنظيفًا لطيفًا وعميقًا .كام أنه يساعد
عىل تغذية البرشة وتقويتها وحاميتها من اآلثار الضارة للعوامل البيئية .كام أنه يساعد
.برشتك تبدو أكرث إرشاقا وضيق طوال اليوم

زيت نبايت

%100
44

2751

150 G

صابون القهوة الرتكية

150 G

2645

150 G

2584

كود املنتج

صابون القراص

يتكون هذا الصابون من زيت نبات القراص وخلطة من الزيوت النباتية الخاصة،
يعمل عىل ترطيب البرشة وتغذيتها بعمق ،يحمي خاليا البرشة من جميع
.األرضار املحيطة ويحافظ عىل التوازن الدهني للجلد ليمنح برشتك مظهرآ نظرآ

$3

كود املنتج
150 G

2492

صابون أآلركان

صابون شقائق النعامن الزرقاء

يطلق عىل زيت أآلركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب
إضافة عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية  Eمن أغنى الزيوت مبادة فيتامني
مثل األوميجا  9أوميجا  ، 6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية
الطبيعية املكونة للرتكيبة ،البرشة نظيفة وتحافظ عىل توازن الدهون فيها ،كام
يحسن زيت أآلركان من عملية األيض الجلدي يحسن عملية التمثيل الغذايئ للبرشة،
ويحافظ عىل رطوبتها وحامية الجذور من األرضار يحتوي هاذا الصابون عىل نسبة
.عالية من زيت أآلركان الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ نظرا طوال اليوم

يحتوي زيت زهرة النعامن األزرق عىل نسبة عالية من الفيتامينات والببتيدات واملعادن؛
يساعد عىل حامية الجلد من األشعة الفوق بنفسجية التي تشكل ظررآ عليها و مينع تشكل
.آثار الحبوب .يعمل هذا الصابون عىل تطهري البرشة بلطف ومينحها مظهرآ مرشقا طوال اليوم

كود املنتج

كود املنتج
150 G

2478

صابون حليب الحامر

صابون الزيتون

يعترب حليب الحامر من أغنى املواد بالالكتوز ،الربوتينات النشطة بيولوجيا ،األحامض األمينية ،الفيتامينات،
األحامض الدهنية واملعادن والعنارص النادرة ،بينام يخلو من الدهنيات .يحتوي هذا الصابون عىل مستخلص
.زيت الحامر الذي يطهر البرشة بلطف ومينحها مظهرآ صحيآ اكرث نضارة وأرشاقآ ونعومة طوال اليوم

يعترب الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي زيت
A،فضالً عن احتوائه عىل التوك وفريول ،فيتامني  Eالزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني
وعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوتاسيوم K ،وفيتامني D ،E
الكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس ،ما يحافظ عىل التوازن الدهني للبرشة ويحميها
من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها .يحتوي هذا
الصابون عىل نسبة عالية مستخلص الزيتون الذي يطهر البرشة بلطف ،يحافظ عىل توازنها
.الدهني ويحميها من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها

كود املنتج

كود املنتج
150 G

صابون األرز :يحتوي مستخلص األرز الطبيعي عىل األحامض األمينية واملعادن والفيتامينات
والربوتينات ،الفالفونويدات ومضادات األكسدة التي تحمي البرشة من األرضار الناجمة عن العوامل
البيئية املحيطة .يساعد عىل تنشيط خاليا البرشة من خالل موازنة الدهون فيها ،وحامية مرونتها
عن طريق تعزيز األنسجة الضامة .كام مينح برشتك مظهرآ صحيآ اكرث نضارة وأرشاقآ ونعومة
ويحافظ عليها عىل

زيت نبايت

%100
43

3413

صابون الجوجوبا

150 G

صابون األرز

150 G

3857

2508

150 G

2652

كود املنتج

املعادن ،السيليكون  Bو  Eيعمل زيت الجوجوبا الغني بالفيتامينات
والكروم والنحاس والزنك ،عىل تنظيف البرشة بلطف ودقيق الجلد
.وحاميتها من النسب العالية من الدهون ومجموع األرضار املحيطة

كريستال املنثول

املنثول هو املادة املفضلة ملنتجي األدوية ومستحرضات التجميل لألمراض مثل الربو والتهاب الشعب
الهوائية والصداع النصفي والتهاب الجيوب األنفية وآالم املفاصل .املنثول وصفت جرعة الحياة
الصحية من النعناع .كام املنثول الكريستال  ،ويفضل أن يتم رشاؤها من قبل املنتجني.

$ 30

100 G

كود املنتج 2393 :

$3

ماسك الطني الطبيعي

175 G

يتكون الطني من معادن كالحديد ،الزنك ،املغنزيوم ،األملنيوم ،الكالسيوم ،والسيلسيوم ،ينظف الجلد
من الخاليا امليتة ،يلبي حاجاته من املعادن ،يغذيه ويزيد من مرونته كام يوازن إنتاج الزيوت
فيه .منتجنا غني بخالصة الطني والطحالب ،املعادن ،الربوتينات ،الفيتامينات ومضادات األكسدة.
يقوم بتقشري الجلد طبيعيا ويبيضه ،كام مينحه منظرا سلسا ومرشقا .من أجل نتيجة أفضل ينصح
باستعامل كريم الوجه واألطراف من هارم بعد املاسك ،وصابون الطني واألعشاب البحرية من هارم
.بصفة دورية

كود املنتج:

0696
42

برتكيبة بذور العنب األسود

يعمل زيت بذور العنب األسود عىل ترطيب البرشة ،تغذيتها بعمق ،مينحها مظهرآ شبابيا ،يرطب
البرشة ويقوي هيكلها عن طريق شدها وجعلها تبدو أكرث مرونة بفضل الفيتامينات ،حمض
اللينوليك ،ومكوناته املضادة لألكسدة .يحتوي هذا الكريم عىل زيت بذور العنب األسود وخليط من
الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة،
مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع
تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع أنواع البرشة.

$8

200 ml

كود املنتج:

برتكيبة األلوفريا والبانثينول

$8

تحتوي مستخلصات األلوفريا عىل أحامض آمينية ،فيتامينات ومعادن تساعد عىل تشكيل
طبقة رقيقة لحامية الجلد من العوامل الخارجية املرضة ،وتعميق الجلد وترطيبه .هذا
الكريم يحتوي عىل مستخلصات األلوفريا الطبيعية وزيوت نباتية خاصة .يتم امتصاصه
بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة
ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .االستعامل :ينصح باستعامله عند الحاجة بأن
يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل الجلد النظيف.

200 ml

كود املنتج:

2263

2294
41

برتكيبة زيت األركان

يطلق عىل زيت أركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب من أغنى
الزيوت مبادة فيتامني  ، Eإضافة عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية مثل األوميجا  ، 9أوميجا
 ، 6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،البرشة نظيفة
وتحافظ عىل توازن لدهون فيها ،كام يحسن زيت أركان من عملية األيض الجلدي يحسن عملية
التمثيل الغذايئ للبرشة ،ويحافظ عىل رطوبتها وحامية الجذور من األرضار يتم امتصاصه بسهولة من
قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل
مدار اليوم  .االستعامل :ينصح باستعامله عند الحاجة بأن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات
دائرية عىل الجلد النظيف.

$8

200 ml

كود املنتج2867 :

هالم تنظيف الوجه اليومي
بخالصة زيت األركان منشط ومقرش ومنظف

$8

تدليكها بلطف بواسطته مينح تأثريا منظفا ويخلق تأثريا منشطا يف ذات الوقت ،املواد
الطبيعية تعمل عىل املحافظة عىل التوازن الطبيعي للرطوبة يف الجلد وتساعد عىل شد املسام
يف برشتك .فزيت األركان مينح التألق لبرشتك طوال اليوم .وهو مناسب لالستخدام اليومي.

200 ml

كود املنتج2324 :

40

مستخلص الرمان

والبوليفينول واملعادن التي تساهم يف  E ، C ،يحتوي زيت الرمان عىل الفيتامينات
تغذية الجلد وتشديده .كام يحمي كل من مضادات األكسدة وحمض البونيك ،الجلد من
العوامل الخارجية السلبية ويحافظ عىل مظهره .يحتوي هذا الكريم عىل زيت الرمان
الطبيعي والزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو
نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم
 .االستعامل :من املستحسن أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل
.املناطق النظيفة من الجلد

$8

200 ml

كود املنتج 2270 :

جل االستحامم
بخالصة الرمان املنشط واملقرش واملنظف

$8
200 ml

يغذي برشتك ويساعد عىل ظهورها مبظهر أملس بفضل فيتامني إي املتواجد 100%
يف زيت الرمان الطبيعي .التقشري والتنظيف :برتكيبته املزدوجة املقرشة واملنشطة فهو
ينظف برشتك بعمق وبلطف ومينحها تأثريا منشطا ،املواد الطبيعية املوجودة فيه تقدم
.لبرشتك التألق من خالل املحافظة عىل رطوبتها وتوازن الزيوت وانكامش املسامات

كود املنتج 2355 :

39

برتكيبة زيت الزيتون

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي زيت الزيتون عىل
وعنارص أخرى  Kوفيتامني  A، E، Dفضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني  Eنسبة عالية من فيتامني
معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوة والزيوت يف الجلد ،يحمي من التأثري السلبي للجذور الحرة
عىل الجلد ،يغذيه باملعادن ويساعد عىل تجديده .هذا الكريم الذي يحتوي يف تركيبته عىل زيت الزيتون
الطبيعي ومستخلصات نباتية خاصة .يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة،
مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .االستعامل :ينصح باستعامله عند
.الحاجة بأن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل الجلد النظيف

$8

200 ml

كود املنتج 2287 :

جل االستحامماالستحامم بخالصة
زيت الزيتون املنشط واملقرش واملنظف

$8

200 ml

بفضل تركيبته الغنية بفيتامني إي ،واملوجود  100%يف زيت الزيتون الطبيعي ،هذا املنتج
يغذي برشتك ويقويها .التقشري والتنظيف :وبرتكيبته املزدوجة املقرشة واملنشطة فهو
ينظف برشتك بعمق وبلطف ومينحها تأثريا منشطا ،املواد الطبيعية املوجودة فيه تقدم
.لبرشتك التألق من خالل املحافظة عىل رطوبتها وتوازن الزيوت وانكامش املسامات

كود املنتج 2348 :

38

250 ml

$6

كود املنتج 6087 :

جل ما بعد الشمس
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0

1

جل ترطيب مكثف للجسم  ،برشة مرطبة ومهدئة وحساسة.
يخرتق الجلد عىل الفور  ،ال يسبب الشعور بالزيت .مع مستخلص
 Xylitylglucosideالصبار  ،مستخلص هاماميليس فريجينيانا و
يتضمن  ،يحمي توازن رطوبة البرشة طوال اليوم .للحصول عىل
تأثري أفضل  ،يوىص باستخدامه مع غسول الجسم  .بذور األلوة
االستعامل :يُنصح أن  Panthenol.فريا املوجود يف هرمس مع
يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق
.النظيفة من الجلد

زيت الربونزاج

تركيبة تحتوي عىل الكاكاو الطبيعي والجزر وزيت زبدة الشيا؛
يوفر توازن زيت الجلد ،يغذي ،يحمي من الجذور الحرة وأشعة
الشمس ،ويوفر أسمرارآ فعاال .يساعد عىل تجديد ،تليني ،مرونة،
ملعان وتنشيط الجلد .االستعامل :يوضع عىل الجسم كله بنصف
ساعة قبل الخروج إىل الشمس .احذر :املنتج ليس واقي من
الشمس .املنتج يساعد عىل زيادة فعالية الكريم الواقي من
الشمس الذي تستخدمه.

100 ml

$ 10

كود املنتج 1488 :

l
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O

جيل تنظيف الوجه واملاكياج اليومي

يحتوي املنشط عىل الزيوت الدهنية الطبيعية وزيت الزيتون وزيت شجرة الشاي وخالصة الرمان
ومستخلص الصبار ومواد خام طبيعية برتكيبته  2يف واحد ،ينظف الجلد من االعامق دون إنهاكه .بفضل
الفيتامينات ،املعادن ،واألحامض اآلمينية التي يحتوي عليها يوفر تغذية للجلد ويوازن نسبة الزيت والرطوبة
فيه ،مضادات األكسدة تحميه من تأثري العوامل الخارجية ،تقوم بتجديده ومتنحه مظهرا حيويا ،سلسا
ومضيئاً .االستعامل :ميكن استعامله يوميا يف تنظيف الوجه واملاكياج .يتم تدليكه بحركات دائرية من أسفل
ألعىل عىل كل من الوجه األطرا ف والرقبة ثم غسله مباء معتدل الحرا رة .من أجل جلد أكرث إرشا قا وشعور
أكرث انتعاشا ينصح بإمتام عالج جلدكم باستعامل كريم الوجه واألطرا ف من هارمس.

$8

100 ml

كود املنتج 1495 :

$8

تركيبة العناية بالقدم والكعب

يتكون املنتج من زيت الزيتون وزيت أركان .غني بالفيتامينات ،املعادن ومضادات األكسدة .يقوم بتليني الجلد
الجاف والصلب ،يريح القدمني ويعطي رائحة زكية .مالئم لإلستعامل أثناء القيام بباديكري  .االستعامل :يستعمل
مرة واحدة يف اليوم عىل جلد نظيف بحركات دائرية خفيفة.

100 ml

كود املنتج 0481 :
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ماء الورد

معجزة الطبيعة ،ماء الورد الغني برتكيبته ورا ئحته الزكية ال ميكن االستغناء عنه يف العناية بالجلد.
مياه الورد من هارمس التي تم الحصول عليها مبعالجة الورد توازن نسبة الرطوبة يف برشتك،
ينظف املسام ،يشد البرشة ومينحها منظرا سلسا ومضيئا .لنتائج أكرث فعالية ،ينصح باستعامل
كريم الوجه واألطرا ف بخالصة الورد وصابون هارمس بخالصة الورد يوميا.

$ 10

100 ml

كود املنتج 6414 :

سريم مع زيت الورد العناية بالبرشة

$ 10

200 ml

يرطب برشتك بعطرها الفريد .يساعدك عىل أن تبدو مرشقة ومهندم طوال اليوم .االستعامل :يتم
تطبيقه عىل الوجه أو الجسم أو الشعر يف الصباح  .أو يف املساء .يغذي الشعر والبرشة ومينحهام
مظهرا الئقا  .لالستعامل الخارجي فقط.

كود املنتج 3345 :
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250 ml

كود املنتج 5974 :

250 ml

كريم بزيت أركان

يطلق عىل زيت أركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد
املغرب األقىص إذ يعترب من أغنى الزيوت مبادة فيتامني  ، Eإضافة
عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية مثل األوميجا  ، 9أوميجا
 ، 6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية الطبيعية
املكونة للرتكيبة ،البرشة نظيفة وتحافظ عىل توازن لدهون فيها ،كام
يحسن زيت أركان من عملية األيض الجلدي يحسن عملية التمثيل
الغذايئ للبرشة ،ويحافظ عىل رطوبتها وحامية الجذور من األرضار
يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة،
مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار
اليوم  .االستعامل :ينصح باستعامله عند الحاجة بأن يطبق مع تدليك
خفيف يف شكل حركات دائرية عىل الجلد النظيف.

برتكيبة األلوفريا والبانثينول

كريم بخالصة الرمان

250 ml

$5

$5

$5

تحتوي مستخلصات األلوفريا عىل أحامض آمينية ،فيتامينات ومعادن
تساعد عىل تشكيل طبقة رقيقة لحامية الجلد من العوامل الخارجية
املرضة ،وتعميق الجلد وترطيبه .هذا الكريم يحتوي عىل مستخلصات
األلوفريا الطبيعية وزيوت نباتية خاصة .يتم امتصاصه بسهولة من
قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة
ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .االستعامل :ينصح
باستعامله عند الحاجة بأن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات
دائرية عىل الجلد النظيف.

يحتوي زيت الرمان عىل الفيتامينات  ، E ، Cوالبوليفينول واملعادن
التي تساهم يف تغذية الجلد وتشديده .كام يحمي كل من مضادات
األكسدة وحمض البونيك ،الجلد من العوامل الخارجية السلبية
ويحافظ عىل مظهره .يحتوي هذا الكريم عىل زيت الرمان الطبيعي
والزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك،
ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ
عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .االستعامل :من املستحسن أن
يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة
من الجلد.

كود املنتج 0085 :

كود املنتج 0870 :
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250 ml

20 ml

كريم بزيت جوز الهند

250 ml

$5

$1

$5

كريم بزيت الزيتون

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي زيت الزيتون
عىل نسبة عالية من فيتامني  Eفضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني  A، E، Dوفيتامني  Kوعنارص
أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوة والزيوت يف الجلد ،يحمي من التأثري السلبي
للجذور الحرة عىل الجلد ،يغذيه باملعادن ويساعد عىل تجديده .هذا الكريم الذي يحتوي يف تركيبته
عىل زيت الزيتون الطبيعي ومستخلصات نباتية خاصة .يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها
تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .االستعامل:
ينصح باستعامله عند الحاجة بأن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل الجلد النظيف.

كريم بزيت جوز الهند :يحتوي هذا الكريم عىل زيت جوز الهند
وزيوت نباتية طبيعية غنية بحمض اللوريك ،فيتامني  Eوالبوتاسيوم.
ميتص بسهولة من طرف الجلد ،يحافظ عىل توازن نسبة الرطوبة
والزيت يف الجلد ،مام يساعد عىل تعميقه ،تغذيته ،حاميته من
اآلثار السلبية للعوامل الطبيعية ،كام يجعل الجلد قويا ومشدودا.
االستعامل :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية
عىل املناطق النظيفة من الجلد.

كود املنتج 0962 :

كود املنتج 5967 :
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كود املنتج 0863 :

كريم التدليك بزيت العرعر

150 ml

عنارص تركيبية ،زيت أثريي ،التوكوفريول  Bو  Eيحتوي زيت العرعر عىل فيتامينات
والفيتوستريين .بفضل تركيبته الغنية يجعل الجلد حيويا ومشدودا ،يغذيه ويرطبه .يحتوي
هذا املنتج عىل زيت العرعر وزيوت طبيعية ذات مفعول ساحر تجعل الجلد حيويا ،تعمل
 .عىل جعلك نشيطا ومنتعشا

$8

كود املنتج 6186 :

مزيد من االسرتخاء
املزيد من التحديث
$8

كريم التدليك بزيت الكستناء
150 ml

يحتوي زيت الكستناء عىل الغليكوسيدات ،مستخلصات الفالفونويد ،وصابون الرتيرتبينويد.
يجعل الجلد حيويا ويقوم بتغذيته وشده .يشعركم باالنتعاش والحيوية طوال اليوم .بفضل
التأثري الساحر لرتكيبة املنتج من زيت الكستناء وزيوت نباتات طبيعية خاصة ،مينح الجلد
منظرآ حيويا و مرشقا  .كيفية االستعامل :يستعمل  3 - 2مرات يف االسبوع بالتدليك عىل
الجلد النظيف .لإلستعامل الخارجي فقط .يف حالة مالمسة العني ينصح بالغسل باستعامل
.املاء

كود املنتج 6193 :
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ديرمانول كريم التدليك الريايض

بفضل التأثري الساحر للزيوت الطبيعية التي يحويها هذا املنتج ،يغذي الجلد ويريحه
ويجعله حيويا ومشدودا كام يشعركم بالحيوية كيفية االستعامل :يستعمل  3 - 2مرات يف
االسبوع بالتدليك عىل الجلد النظيف .لإلستعامل الخارجي فقط  .يف حالة الترسب لألعني
.يغسل بكمية كبرية من املاء .واالنتعاش
150 ml

كريم تدليك عشبي
$ 10
كود املنتج 0573 :

مزيد من االسرتخاء
املزيد من التحديث
$3

كريم التدليك ديرمانول X’V
40 ml

بفضل التأثري الساحر للزيوت الطبيعية التي يحويها هذا املنتج ،يغذي الجلد ويريحه
ويجعله حيويا ومشدودا كام يشعركم بالحيوية واالنتعاش .االستعامل :يستعمل  2-3مرات
يف االسبوع بالتدليك عىل الجلد النظيف .لالستعامل الخارجي فقط .يف حالة الترسب لألعني
.يغسل بكمية كبرية من املاء

كود املنتج 6322 :
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مع زيت الرمان العناية بالبرشة سريم

سريم مع زيت الرمان العناية بالبرشة  :تحتوي هذه الخلطة
والبوليفينول واملعادن التي تساهم يف  C،و  Eعىل الفيتامينات
تغذية الجلد وتشديده .كام يحمي كل من مضادات األكسدة
وحمض البونيك ،البرشة من العوامل الخارجية السلبية ،تحافظ
عىل التوازن الدهني فيها وتزيد من مرونتها ما مينح البرشة
مظهرا نرضا وشابا  .االستعامل :يستعمل  3 - 2مرات يف االسبوع
بعد االستحامم عىل جلد رطب أو جاف نظيف بالتدليك عليه.
لإلستعامل الخارجي فقط .يف حالة الترسب لألعني يغسل بكمية
.كبرية من املاء

200 ml

كود املنتج 0115 :

كود املنتج 0191 :

زيت التدليك والجسم بزيت الزيتون

$ 10

زيت التدليك املنشط  -زيت العرعر

100 ml

يحتوي زيت العرعر عىل فيتامينات  Eو  ، Bعنارص تركيبية ،زيت
أثريي ،التوكوفريول والفيتوستريين .بفضل تركيبته الغنية يجعل
الجلد حيويا ومشدودا ،يغذيه ويرطبه .يحتوي هذا املنتج عىل زيت
العرعر وزيوت طبيعية ذات مفعول ساحر تجعل الجلد حيويا ،تعمل
عىل جعلك نشيطا ومنتعشا .االستعامل :يستعمل  3 - 2مرات يف
االسبوع بعد االستحامم عىل جلد رطب أو جاف نظيف بالتدليك
عليه .لإلستعامل الخارجي فقط .يف حالة الترسب لألعني يغسل بكمية
كبرية من املاء.

200 ml

$ 10

$ 10

كود املنتج 6513 :
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يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر
األبيض املتوسط .يحتوي زيت الزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني
 Eفضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني  D، E، Aوفيتامني
 Kوعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور،
البوتاسيوم ،والكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس .والزيوت يف
الجلد ،يحمي من التأثري السلبي للجذور الحرة عىل الجلد ،يغذيه
باملعادن ويساعد عىل تجديده .يحتوي هذا املنتج يف تركيبته عىل
زيت الزيتون الطبيعي ،زيت السمسم ،زيت اللوز ،والبانثينول مام
يعطيه تأثريا ساحرا يلبي متطلبات الجلد من الرطوبة ،يقويه ،يحميه
من املؤثرا ت الخارجية ويجعله أكرث نعومة وارشا قا  .االستعامل:
يستعمل  3 - 2مرات يف االسبوع بعد االستحامم عىل جلد رطب
أو جاف نظيف بالتدليك عليه .لإلستعامل الخارجي فقط .يف حالة
الترسب لألعني يغسل بكمية كبرية من املاء.

مصل العناية بالبرشة مع زيت األفوكادو

سريم العناية بالبرشة مع زيت األفوكادو :هذه الرتكيبة الغنية مبستخلصات األفوكادو
 ،تساعد برشتك وشعرك عىل العناية الجيدة طوال اليوم من خالل إطعامهم .االستعامل:
اعتامدا عىل نوع برشتك .ضعيه عىل برشة نظيفة ومرطبة يف الصباح أو يف املساء .ميكن أن
تستخدم كقاعدة املكياج أو كريم األساس .تنطبق عىل العناية بالشعر عىل نصائح الشعر أو
الجذور قبل الشامبو .للحصول عىل نتائج أفضل بعد التصفيق عىل أطراف الشعر  ،اغسل
.شعرك باستخدام شامبو "حريم العثامين" املستخلص من الشامبو

$ 10
100 ml

كود املنتج 6599 :

مصل العناية بالبرشة  -مع زيت الحبة السوداء
100 ml

$ 10

مينع جفاف برشتك ويساعدها عىل الرتطيب بشكل دائم عن طريق تغذية البرشة باملعادن
والفيتامينات التي يحتوي عليها زيت الحبة السوداء .عند وضعه عىل نصائح للشعر مع
.تحركات التدليك  ،يغذي الشعر الضعيف ويساعد عىل العناية بالشعر

كود املنتج 6575 :
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زيت الزيتون املعالج

زيت أركان

100 ml

$ 10

كود املنتج 0054 :

$ 10
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100 ml

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه
يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي
 Eزيت الزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني
 D،فضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني
وعنارص أخرى معدنية مثل  Kوفيتامني E، A
البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوتاسيوم،
الكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس ،ما
يحافظ عىل التوازن الدهني للبرشة ويحميها
من األرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن
يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها  .طريقة
االستعامل :يتم تطبيقه عىل الوجه أو الجسم
أو الشعر يف الصباح أو يف املساء .يغذي الشعر
والبرشة ومينحهام مظهرا الئقا .لالستعامل
.الخارجي فقط

يطلق عىل زيت أركان اسم الزيت الذهبي
وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب من
إضافة عىل ذلك  Eأغنى الزيوت مبادة فيتامني
فهو يحتوي عىل عنارص أساسية مثل األوميجا
 ،9أوميجا  ،6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول.
تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة،
البرشة نظيفة وتحافظ عىل توازن الدهون
فيها ،كام يحسن زيت أركان من عملية األيض
الجلدي يحسن عملية التمثيل الغذايئ للبرشة،
ويحافظ عىل رطوبتها وحامية الجذور من
األرضار  .طريقة االستعامل :يتم تطبيقه عىل
الوجه أو الجسم أو الشعر يف الصباح  .أو يف
املساء .يغذي الشعر والبرشة ومينحهام مظهرا
.الئقا  .لالستعامل الخارجي فقط

كود املنتج 0337 :

زيت جوز الهند

زيت القنطريون

يحتوي هذا الزيت عىل حمض اللوريك،
البوتاسيوم زيت جوز الهند  E ،فيتامني
وخليط من الزيوت النباتية الطبيعية ،يتم
امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها
تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة،
منتعشة ومينحها مظهرا حسنا عىل مدار اليوم.
طريقة االستعامل :يتم تطبيقه عىل الوجه أو
الجسم أو الشعر يف الصباح  .أو يف املساء.
يغذي الشعر والبرشة ومينحهام مظهرا الئقا
 ..لالستعامل الخارجي فقط

 C،يحتوي زيت القنطريون عىل فيتامني
الفالفونويد وكاروتني .ويساعد عىل ترطيب
الجلد والشعر ،مينحهام املرونة الكافية ،كام
يعيد بناء الخاليا املترضرة ويحميها من األخطار
املحيطة  .طريقة االستعامل :يتم تطبيقه عىل
الوجه أو الجسم أو الشعر يف الصباح أو يف
املساء .يغذي الشعر والبرشة ومينحهام مظهرا
.الئقا .لالستعامل الخارجي فقط

100 ml

كود املنتج 2256 :

100 ml

$ 10

$ 10

كود املنتج 2386 :
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تركيبة الحامية ضد التشققات

تركيبة تخفيف شعر الجسم

يتسبب الحمل والتغريات الرسيعة يف الوزن يف إضعاف األنسجة الجلدية .من أجل
الحفاظ عىل مرونة الجلد وتوازن الزيوت والرطوبة فيه يستعمل هذا املنتج بصفة
دورية .تدعم الزيوت النباتية التي يحتوي عليها منتجنا األنسجة الجلدية وتزيد من
مرونتها .االستعامل :يستعمل مرة إىل مرتني يف اليوم عن طريق تدليك الجلد يف شكل
.حركات دائرية

بفضل مركباته النباتية الفعالة يساعد هذا املستخلص عىل إضعاف بصيالت الشعر،
ومنع منو الشعر .مينع سواد البرشة عند استعامله تحت اإلبط .بفضل تركيبته الخالية من
املواد الكيميائية الضارة وكونه مركبا متاما من أعشاب طبيعية ميكن استعامله عىل الوجه
والجسم .يقوم بدور البلسم للجلد ويعتني به بعد عملية نزع الشعر  .االستعامل :يوضع
.بالتدليك مرة كل يوم عىل الجلد بعد القيام بعملية نزع الشعر والتشميع

100 ml

100 ml

$ 10

$ 10
كود املنتج 0535 :

كود املنتج 0542 :
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استخراج األرز -هيئة & حميم  -غسول التفتيح اإلضايف

زيت العناية ضد السيلوليت

هذا املستحرض املصنوع من زيت األرز الطبيعي ومستخلصات خاصة  ،يساعد البرشة
عىل تجفيف التجفيف  ،وييضء من خالل تخفيف لهجتها  ،مام يجعلها تبدو شابة
ومرشقة ورعايتة يف حني يتم امتصاصها بسهولة .االستعامل :يوضع عىل الجلد الشفاف
(منطقة اإلبطني والبيكيني)  1-2مرات يف اليوم بحركات دائرية .ال تشطف .مناسبة لكل
.نوع من أنواع البرشة .لالستعامل الخارجي فقط

ومضادات  , Cو  A ,بفضل احتواء توت الكوجي ( توت الذئب ) عىل فيتامينات
األكسدة يقوم برتطيب الجلد ،تغذيته ،يساعد عىل جعله حيويا ومشدودا .يزيد من
مرونته ويحميه من التأثري السلبي للجذور .االستعامل :يستعمل  3 - 2يف االسبوع بعد
االستحامم عىل جلد رطب أو جاف نظيف بالتدليك عليه .لإلستعامل الخارجي فقط .يف
.aحالة الترسب لألعني يغسل بكمية كبرية من املاء .قم برجه قبل اإلستعامل

200 ml

100 ml

$ 10

$ 10
كود املنتج 6353 :

كود املنتج 0511 :
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ماسك الطني الربكاين بأعشاب البحر

يتكون الطني من معادن كالحديد ،الزنك ،املغنزيوم ،األملنيوم ،الكالسيوم ،والسيلسيوم،
ينظف الجلد من الخاليا امليتة ،يلبي حاجباته من املعادن ،يغذيه ويزيد من مرونته كام
يوازن إنتاج الزيوت فيه .منتجنا غني بخالصة الطني والطحالب ،املعادن ،الربوتينات،
الفيتامينات ومضادات األكسدة .يقوم بتقشري الجلد طبيعيا ويبيضه ،كام مينحه منظرآ
سلسا ومرشقا .من أجل نتيجة أفضل ينصح باستعامل كريم الوجه واألطراف من
هارمس بعد املاسك ،وصابون الطني واألعشاب البحرية من هارمس بصفة دورية.
االستعامل :يستعمل  2 - 1مرات يف األسبوع عن طريق التدليك بشكل دائري عىل
الوجه كامال ماعدا محيط األعني والشفتني ملدة  10 - 5دقائق .بعد جفاف املاسك ينزع
.مباء ذات حرارة معتدلة

$8

150 G

كود املنتج 1778 :
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$8

150 G

قناع مستخلص األرز والكوالجني

كود املنتج 2317 :

هذا املاسك املركب من األرز الطبيعي ،خالصة البازالء والكوالجني النبايت يحتوي عىل أحامض آمينية ،معادن،
فيتامينات ،بروتينات ،مركبات الفالفونويد ومضادات أكسدة تحمي الجلد من الجذور الحرة الناتجة عن التأثري
السلبي للمؤثؤات الخارجية عىل الجلد ،تفتح لون البرشة ،تحفظ النسيج الضام للجلد وتحافظ عىل مرونته .توازن
نسبة الزيت والرطوبة يف الجلد وتجعله يبدو أكرث حيوية ،وأرشاقآ وسالسة .من أجل نتيجة أفضل ينصح باستعامل
كريم الوجه واألطراف بخالصة األرز من هارمس بعد وضع املاسك ،واستعامل صابون خالصة األرز من هارمس
بصفة دورية .

OLLAGEN

مستخلص األرز

" كريم مبيض -تبييض إضايف

كود املنتج 3918 :

"
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125 ml

تم تشكيل هذا الكريم من زيت األرز الطبيعي وبعض املستخلصات خاصة .يساعد عىل
تنشيط خاليا البرشة من خالل موازنة الدهون فيها ،وحامية مرونتها عن طريق تعزيز األنسجة
الضامة فيها .كام مينح برشتك منظرآ مرشقا ،منتعشا ويحافظ عليها عىل مدار اليوم بفضل
تركيبته الغنية باألحامض األمينية واملعادن والفيتامينات والربوتينات ،الفالفونويد ومضادات
األكسدة  .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل
املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع أنواع البرشة.

$ 10

ماسك الفضة األسود  -بخالصة الحلزون  -للحامية من حب الشباب والرؤوس السوداء.

100 ml

بفصل احتواء إفرا زات الحلزون عىل جزيئات مالمئة لجلد اإلنسان يعترب مجددا قويا للجلد .هذا املاسك املركب من
إفرا زات الحلزون والكوالجني يحتوي عىل الالنتوين ،اإليالستني ،اإلنزميات ،مضادات األكسدة ،حمض الهيالورونيك،
والنحاس والزنك والفوسفور مام يساعد عىل  C ، D ، Aحمض الجليكوليك ،املضادات الحيوية الطبيعية ،الفيتامينات
تجديد الجلد ،حاميته من التلف الناتج عن املؤثرات الخارجية ومينع ظهور البثور والرؤوس السوداء فيمنح البرشة
منظرا مرشقا وسلسا  .االستعامل :يستعمل مرة يف االسبوع .باالستعانة بأطراف األصابع أو فرشاة يوضع املسحوق
عىل الوجه ما عدا مناطق محيط األعني والشفتني يف شكل طبقة رقيقة ملدة  30 - 20دقيقة .بعد جفافه يتم تقشريه
ثم غسل الوجه مباء معتدل .لنتيجة أكرث فعالية ينصح باستخدام كريم خالصة الحلزون من هارمس .تحذير :تجنب
ترسب املنتج لألعني .ال يوضع عىل الحاجبني واملناطق التي تحتوي عىل شعر .قبل االستعامل جرب املنتج عىل معصم
.اليد للتأكد من عدم اإلصابة بحساسية اتجاه أي من مكونات املنتج

$9
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كود املنتج 3970 :

املاسك الذهبي  -بخالصة مسحوق اللؤلؤ  -بفعالية البوتوكس للرعاية ضد التجاعيد

100 ml

$ 16

كود املنتج 3956 :

مسحوق اللؤلؤ الغني باملعادن واألحامض األمينية مثل الكالسيوم واملغنيسيوم والفوسفور وأمالح الصوديوم والحديد
والزنك والنحاس والسيلينيوم يقوم برتطيب الجلد ،حاميته ضد العوامل البيئية ،تغذيته ،تبطيء شيخوخته ،كام
يساعد عىل جعله يبدو أكرث إرشاقا ،أكرث سالسة وأصغر سنا .باحتوائه عىل مسحوق اللؤلؤ والكوالجني ،يساعد هذا
املاسك عىل جعل الجلد مرنا ومشدودا ويحميه من الشيخوخة  .االستعامل :يستعمل مرة يف االسبوع .باالستعانة
بأطرا ف األصابع أو فرشاة يوضع املسحوق عىل الوجه ما عدا مناطق محيط األعني والشفتني يف شكل طبقة رقيقة
ملدة  30 - 20دقيقة .بعد جفافه يتم تقشريه ثم غسل الوجه مباء معتدل .لنتيجة أكرث فعالية ينصح باستخدام كريم
مسحوق اللؤلؤ .تحذيرات :تجنب ترسب املنتج لألعني .ال يوضع عىل الحاجبني واملناطق التي تحتوي عىل شعر .قبل
.االستعامل جرب املنتج عىل معصم اليد للتأكد من عدم اإلصابة بحساسية اتجاه أي من مكونات املنتج
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150 ml

تركيبة العناية بالصدر

150 ml

$ 10

$ 10

كود املنتج 0474 :

كود املنتج 0528 :

كريم شدّ مضاد للسيلوليت

ومضادات األكسدة يقوم  C, Aبفضل احتواء توت الكوجي (توت الذئب) عىل فيتامينات
برتطيب الجلد ،تغذيته ،يساعد عىل جعله حيويا ومشدودا .يزيد من مرونته ويحميه من
التأثري السلبي للجذور الحرة .هذا املنتج املركب من توت الكوجي (توت الذئب) وزيوت
نباتية طبيعية ،يقوم بتقوية تركيبة الجلد ومنع ظهور السيلوليت  .كيفية االستعامل :يتم
تدليك املنطقة املترضرة بحركات دائرية ملدة  15 - 10دقيقة .من أجل الحصول عىل نتيجة
فعالة ينصح باستعامل زيت العناية املضاد للسيلوليت من هارمس مع هذا املنتج ملدة ال
.تقل عن  3أشهر

يحتوي هذا املنتوج عىل خالصة نبات الجنجل وزيوت نباتية طبيعية .يساعد عىل تغذية،
ترطيب ،شد ،وتعزيز مرونة جلد منطقة الصدر .استعامله دوريا عىل منطقة الصدر واألطراف
مينح صدرك مظهرآ مشدودا وشابا  .كيفية االستعامل :يوضع بالتدليك يف عكس اتجاه عقارب
.الساعة عىل جلد نظيف مساء

VAZELİN

80 ml

$3

فازلني :البرشة الجافة ,يرطب الركبتني واملرفقني
عىل نحو سلس وناعم يساعد .يقلل من الطاقة
الكهربائية لنهايات الشعر .كيفية االستخدام:
تنطبق عىل برشتك و لنهايات الشعر  2-1مرات يف
اليوم مع حركات التدليك

كود املنتج 6155 :
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$8
125 ml

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة

برتكيبة زيت األركان

يطلق عىل زيت أركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب
من أغنى الزيوت مبادة فيتامني  Eإضافة عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية
مثل األوميجا  ، 9أوميجا  ، 6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية
الطبيعية املكونة للرتكيبة ،البرشة نظيفة وتحافظ عىل توازن الدهون فيها ،كام
يحسن زيت أركان من عملية األيض الجلدي يحسن عملية التمثيل الغذايئ للبرشة،
ويحافظ عىل رطوبتها وحامية الجذور من االررضار يحتوي هذا الكريم عىل زيت
األركان الطبيعي وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من
قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها
بشكل جيد عىل مدار اليوم .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف
شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع أنواع البرشة.

125 ml

كود املنتج 0276 :

كريم العناية بالوجه والرقبة

مستخلص حليب الحامر

125 ml

يعترب حليب الحامر من أغنى املواد بالالكتوز ،الربوتينات
النشطة بيولوجيا ،األحامض األمينية ،الفيتامينات ،األحامض
الدهنية واملعادن والعنارص النادرة ،بينام يخلو من الدهنيات.
يحتوي هذا الكريم عىل مستخلص حليب الحمري وخليط
من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل
برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة،
منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية
االستعامل  :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات
دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع أنواع
البرشة.

كود املنتج 2010 :

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة

مستخلص بذور املشمش

يحتوي زيت املشمش عىل نسب عالية من الفيتامينات  E، Aو ،Cالتي تساعد عىل
تغذية الجلد وترطيبه ،كام تقوي جذوره ملواجهة جميع االرضار التي قد تسببها
البيئة املحيطة ،تزيد الرتكيبة من مرونة البرشة وتؤخر عملية الشيخوخة .يحتوي
هذا الكريم عىل زيت املشمش الطبيعي وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم
امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة،
منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن
يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد.
مناسب لجميع أنواع البرشة.

برتكيبة الزهرة املخملية والعكرب (بروبوليس)

تساعد مضادات االكسدة املوجودة يف زيت الزهرة املخملية عىل ترطيب البرشة
الجافة واملهيجة من خالل تهدئتها وتغذيتها وحامية جذورها من الترضر واعادة
إصالح الجذور املترضرة .يحتوي هذا الكريم عىل زيت الزهرة املخملية ،العكرب
(بروبوليس) وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل
برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها
بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل  :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف
يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب للبرشة الجافة
واملترضرة.
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برتكيبة زيت الزيتون

125 ml

كود املنتج 2041 :

125 ml

كود املنتج 6292 :

كود املنتج 2072 :

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط.
يحتوي زيت الزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني  Eفضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول،
فيتامني  E ،D ،Aوفيتامني  Kوعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور،
البوتاسيوم ،الكربيت املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس ،ما يحافظ عىل التوازن الدهني للبرشة
ويحميها من االرضار املحيطة ،كام تساهم املعادن يف إعادة بناء خاليا الجلد وتقويتها.
يحتوي هذا الكريم عىل زيت الزيتون الطبيعي والزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه
بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ
عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف
شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب للجلد الجاف.

$8
125 ml

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة

تركيبة النسيم االستوايئ

يحتوي هذا الكريم عىل خليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة
من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ومينحها
املرونة الكافية ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم .ميتاز هذا الكريم بعطره
الصيفي الذي يجعلك أكرث نشاطا طوال اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق
مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب
لجميع أنواع البرشة.

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم الكانتارون

125 ml

زيت الكانتارون يحتوي عىل فيتامني  ،Cالفالفونويدات
والكاروتني .يساعد عىل ترطيب الجلد والشعر ،والحصول عىل
مرونة وتجديد وتعزيز الحامية ضد العوامل البيئية ،ويريح
الجلد املصاب بحروق الشمس .الكريم يحتوي عىل زيت الذرة
ومواد خام نباتية طبيعية ،ميتص بسهولة من طرف الجلد،
يعمل عىل إصالح وصيانة الجلد املتهيج ورعايته .تحذير:
ينصح بعدم استخدامه قبل الخروج إىل الشمس بسبب
احتوائه عىل الكانتارون.

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم بخالصة األفوكادو

زيت األفوكادو غني بالفيتامينات  ،D، A،C، 3Bو  ،Eالبوتاسيوم ،األحامض الدهنية
غري املشبعة والربوتني .يحتوي هذا الكريم عىل زيت األفوكادو وزيوت نباتية خاصة.
يساعد عىل ترطيب وتعميق البرشة وحتى الحساسة منها ،وتجديدها ،وحاميتها ضد
العوامل البيئية ومضادات األكسدة ،كام يعزز بنية الجلد ويزيده مرونة  .كيفية
االستعامل :يتم تطبيقه عىل الجلد النظيف يف حركات دائرية  2 1-مرات يف اليوم.
مناسب لجميع أنواع البرشة.

كود املنتج 5684 :
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برتكيبة الحليب والقهوة

125 ml

كود املنتج 5707 :

برتكيبة جوز الهند

يحتوي هذا الكريم عىل حمض اللوريك ،فيتامني  ، Eالبوتاسيوم زيت جوز الهند
وخليط من الزيوت النباتية الطبيعية ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك،
ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد
عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :ينصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل
حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد بعد غسله باستعامل صابون هارمس
برتكيبة جوز الهند .مناسب لجميع أنواع البرشة.

125 ml

كود املنتج 5745:

125 ml

كود املنتج 5981:

كود املنتج 5721:

يحتوي هذا الكريم عىل بروتينات الحليب والفيتامينات واملعادن الغنية باألكسدة
ومستخلص القهوة .يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة
بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم .
كيفية االستعامل :ينصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل
املناطق النظيفة من الجلد بعد غسله باستعامل صابون هارمس برتكيبة القهوة
والحليب .مناسب لجميع أنواع البرشة.

$8
125 ml

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة

برتكيبة بذور العنب األسود

يعمل زيت بذور العنب األسود عىل ترطيب البرشة ،تغذيتها بعمق ،مينحها مظهرآ
شبابيا ،يرطب البرشة ويقوي هيكلها عن طريق شدها وجعلها تبدو أكرث مرونة
بفضل الفيتامينات ،حمض اللينوليك ،ومكوناته املضادة لألكسدة .يحتوي هذا
الكريم عىل زيت بذور العنب األسود وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم
امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة،
منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن
يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد.
مناسب لجميع أنواع البرشة.

125 ml

كريم العناية بالوجه والرقبة

كريم العناية بالوجه والرقبة
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كريم العناية بالوجه والرقبة

مستخلص الرمان

يحتوي زيت الرمان عىل الفيتامينات  Eو  ،Cوالبوليفينول واملعادن التي تساهم
يف تغذية الجلد وشده .كام يحمي كل من مضادات األكسدة وحمض البونيك،
يحمي الجلد من العوامل الخارجية السلبية ويحافظ عىل مظهره .يحتوي هذا
الكريم عىل زيت الرمان الطبيعي والزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة
من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ
عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم  .طريقة االستعامل :ينصح أن يطبق مع تدليك
خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع
أنواع البرشة.

برتكيبة الحبة السوداء

يساعد زيت الحبة السوداء عىل حامية البرشة الحساسة،
وحامية التوازن الدهني فيها الطبيعية بفضل الفيتامينات،
واملعادن ،واألحامض األمينية ،واألحامض الدهنية غري
املشبعة والربوتينات واملكونات املضادة لألكسدة ،التي
يحتوي عليها  ،كام يحميها من األرضار مجموعة الخارجية
ومينحها مظهرآ شابا وحيويا  .يحتوي هذا الكريم عىل زيت
الحبة السوداء وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم
امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة
بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل
جيد عىل مدار اليوم  .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع
تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية عىل املناطق النظيفة
من الجلد .مناسب لجميع أنواع البرشة.

برتكيبة الورد

كود املنتج 2065 :

125 ml

كود املنتج 6315 :

برتكيبة األلوفريا والبانثينول

برتكيبة األلوفريا والبانثينول  -كريم العناية بالوجه والرقبة :تقوم تركيبة األلوفريا
برتطيب البرشة املتعبة وتساعد يف اسرتخائها عن طريق تغليفها بطبقة سطحية
رقيقة وذلك بفضل األحامض األمينية والفيتامينات واملعادن التي تحويها الخلطة.
يحتوي هذا الكريم عىل مستخلص األلوفريا الطبيعي والبانثينول  ،يتم امتصاصه
بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة
ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار اليوم

125 ml

كود املنتج 6308 :

125 ml

كود املنتج 2058 :

كود املنتج 2034 :

يساعد زيت الورد عىل ترطيب وتغذية برشتك بفضل الفيتامينات الغنية واملعادن
التي يحتويها ،يحمي برشتك من التأثريات الخارجية ويحافظ عىل مظهرها ومينحها
ملمسا منتعشا ذو رائحة عطرة .يحتوي هذا الكريم عىل زيت الورد الطبيعي
وخليط من الزيوت النباتية الخاصة ،يتم امتصاصه بسهولة من قبل برشتك ،ويجعلها
تبدو نابضة بالحياة ،مرشقة ،مشدودة ،منتعشة ويحافظ عليها بشكل جيد عىل مدار
اليوم .كيفية االستعامل :يُنصح أن يطبق مع تدليك خفيف يف شكل حركات دائرية
عىل املناطق النظيفة من الجلد .مناسب لجميع أنواع البرشة.
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مضاد لحب الشباب والرؤوس السوداء

الحلزون

بفصل احتواء إفرازات الحلزون عىل جزيئات مالمئة لجلد اإلنسان يعترب مجددا قويا للجلد.
هذا املاسك املركب من إفرازات الحلزون والكوالجني يحتوي عىل الالنتوين ،اإليالستني،
اإلنزميات ،مضادات األكسدة ،حمض الهيالورونيك ،حمض الجليكوليك  ،املضادات الحيوية
الطبيعية ،الفيتامينات أ ،د و يس والنحاس والزنك والفوسفور مام يساعد عىل تجديد
الجلد ،حاميته من التلف الناتج عن املؤثرات الخارجية ومينع ظهور البثور والرؤوس
السوداء فيمنح البرشة منظرا مرشقا وسلسا .باحتوائه عىل مفرزات الحلزون يوفر حاجيات
البرشة من الرطوبة واملغذيات ويجعلها تبدو أكرث شبابا وسالسة .االستعامل :صباحا
ومساء .بعد غسل الوجه واألطراف بصابون خالصة الحلزون من هارم يدلك عىل الجد
ماعدا منطقة األعني والشفتني.

كريم الليل النهار
50 ml

$ 16

كود املنتج 0078 :

13

حامية ضد البقع والشيخوخة

كريم بزيت أركان

يطلق عىل زيت أركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب من
أغنى الزيوت مبادة فيتامني ي إضافة عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية مثل
األوميجا  ،9أوميجا  ،6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة
للرتكيبة ،البرشة نظيفة وتحافظ عىل توازن الدهون فيها ،كام يحسن زيت أركان من
عملية األيض الجلدي يحسن عملية التمثيل الغذايئ للبرشة ،ويحافظ عىل رطوبتها وحامية
الجذور من األرضار .اإلستعامل :يوضع بالتدليك بحركات دائرية عىل الوجه واألطراف بعد
غسلها باستعامل صابون أركان أو جيل التنظيف “وجه ومكياج” من هارم مساء.

كريم الليل
50 ml

$ 16

12

كود املنتج 0160 :

مضاد لحب الشباب والرؤوس السوداء

كريم مسحوق اللؤلؤ

مسحوق اللؤلؤ الغني باملعادن واألحامض األمينية مثل الكالسيوم واملغنيسيوم والفوسفور
وأمالح الصوديوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم يقوم برتطيب الجلد ،حاميته
ضد العوامل البيئية ،تغذيته ،تبطيء شيخوخته ،كام يساعد عىل جعله يبدو أكرث إرشاقا،
أكرث سالسة وأصغر سنا .باحتوائه عىل مسحوق اللؤلؤ والكوالجني ،يساعد هذا املاسك عىل
جعل الجلد مرنا ومشدودا ويحميه من الشيخوخة .االستعامل :يوضع بالتدليك بحركات
.دائرية عىل الوجه واألطراف بعد غسلها باستعامل صابون مسحوق اللؤلؤ من هارم صباحا

كريم النهار
50 ml

$ 16

كود املنتج 0146 :

11

واقي من الشمس ومضاد
التشنجات والبقع

كريم النهار

شقائق النعامن الزرقاء

هذا املنتج غني بخالصة زهور شقائق النعامن الزرقاء التي تحتوي عىل الفيتامينات
والببتيدات واملعادن ومركبات خاصة تساعد عىل حامية البرشة من األشعة فوق البنفسجية
الضارة ومتنع ظهور البقع .يلبي احتياج الجلد من الرطوبة والغذاء .ومينحه منظرا مرشقا
وسلسا .االستعامل :يستعمل بالتدليك بحركات دائرية عىل الجلد بعد غسله بصابون
شقائق النعامن الزرقاء صباحا وقبل الخروج ألشعة الشمس بنصف ساعة .ينصح إعادة
.استعامله بعد غسل الوجه

50 ml

200 ml

$ 16

$ 16

كود املنتج 2874 :

كود املنتج 0061 :

10

 3يف  1كريم منطقة األعني

يحتوي املنتج عىل زيت الزيتون ،زيت زبدة الشيا ،األرز ،الكستناء ،خالصة البازالء،
الكوالجني ،فيتامينات ب ,3ب ,5ب ,6يس و ي ميتص من طرف الجلد بسهولة ،يقوم
برتطيب الجلد وتفتيح لون البرشة وحاميتها من العوامل الخارجية فيجعلها تبدو
مشدودة وحيوية أكرث .تعليامت االستخدام :توضع بالتدليك بأطراف اإلصبع عىل
.منطقة محيط األعني بعد تنظيفها صباحا ومساء

زيت األركان وزيت الزيتون

رعاية مركزة لبرشة مشدودة ومرشقة

مركب العناية بالشفتني

بفضل احتوائه عىل زيت أركان ،زيت الزيتون ،زيت زبدة الشيا ،زيت اللوز ،زيت
السمسم ،زيت البندق ،زيت روزماري والشمع الطبيعي ،يحافظ املنتج عىل توازن
الزيت والرطوبة يف جلد الشفتني .يرطب الشفاه الجافة واملتقرشة منذ أول استعامل
ويغذيها ويجعلها تبدو مملوءة وأكرث سالسة وارشاقا .ينعش الشفاه برا ئحة املانتول،
ال يحتوي عىل أي عطور أو بارا بني أو سيليكون االستعامل :توضع عىل الشفاه
.النظيفة بالتدليك عىل شكل طبقة رقيقة ليال وصباحا

كريم الليل النهار
20 ml

10 ml

$ 16

$8

كود املنتج 6568 :

9

كود املنتج 1525 :

تركيبة العناية بالحاجبني والرموش

منتج مركب من زيوت نباتية توازن نسبة الرطوبة والزيت يف الجلد .غني
بالفيتامينات ،مضادات األكسدة ،األحامض اآلمينية واملعادن .تركيبته توفر الحامية
للحاجبني والرموش ،ومتنحها منظرا صحيا  .االستعامل :يستعمل مساء قبل النوم عىل
منطقة الحاجبني وأطرا ف الرموش بعد تنظيفها وتجفيفها متاما .يجب الحذر لتجنب
ترسب املنتج للعينني .يف حالة ترسبه للعينني ميكن امتصاص املنتج باستعامل منديل
.نظيف .لإلستعامل الخارجي فقط

طويل
أكرث سمكا

$9
5 ml

كود املنتج 6179 :

8

سريوم العناية باللحية والشاربني

ماسك اللحية والشاربني

منتجنا يحتوي عىل زيوت نباتية طبيعية والكرياتني مام يجعله غنيا بالفيتامينات ،مضادات األكسدة،
األحامض اآلمينية  ،واملعادن التي تعمل عىل تغذية جلد اللحية والشاربني واصالحه ،منع تشكل القرشة
وتساقط الشعر ،متنح اللحية والشاربني منظرا قويا ،حيويا وكثيفا .االستعامل :تستعمل مرة واحدة يف
اليوم منذ الحالقة فقط عىل املنطقة التي ترغب بظهور اللحية فيها .ميكن استعاملها يف وجود اللحية
والشاربني بهدف الرعاية .ال تحتج الشطف

منتجنا يحتوي عىل زيوت نباتية طبيعية والكرياتني مام يجعله غنيا بالفيتامينات ،مضادات األكسدة،
األحامض اآلمينية ،واملعادن التي تعمل عىل تغذية جلد اللحية والشاربني واصالحه ،منع تشكل القرشة
وتساقط الشعر ،متنح اللحية والشاربني منظرا قويا ،حيويا وكثيفا  .االستعامل :يستعمل مرة إىل مريتني
يف األسبوع .تطبق بالتدليك عىل الحية والشاربني ملدة من  5اىل  10دقائق .تشطف بعدها مباء معتدل
.الحرارة .لنتائج أكرث فعالية ينصح باستعامل سريوم العناية باللحية والشاربني من هارمس

200 ml

100 ml

$ 10

$ 10
كود املنتج 6025 :

كود املنتج 6094 :

7

كرياتني وبروتني
الحرير وزيت أركان

كرياتني وبروتني
الحرير وزيت أركان

سريوم الشعر

تعمل الخلطة املكونة من زيت أركان والزيوت النباتية ،والكرياتني ،عىل تقوية الشعر وتغذيته والحفاظ
عىل التوازن الدهني يف فروة الرأس ما مينع تقصف أطراف الشعر ويزيد من مرونته .تحافظ الرتكيبة
الخاصة عىل املظهر الجديد للشعر عىل مدار اليوم دون الحاجة إىل تصفيف  .طريقة االستعامل :توضع
املادة عىل راحة اليد بكمية قليلة أو كبرية عىل حسب الرغبة ثم تطبق مبارشة عىل الشعر الجاف أو
الرطب ،مشطوا شعركم بعد ذلك ،كام ميكن تطبيقها عىل الشعر املمشط .لنتائج أفضل ينصح باستخدام
شامبو الشعر وزيت الشعر هارمس مرة واحدة يف األسبوع واستخدام سريوم الشعر بشكل يومي.
.يتناسب مع جميع أنواع الشعر

100 ml

100 ml

$ 10

زيت العناية بالشعر

ترطب الخلطة املكونة من زيت أركان والزيوت النباتية والكرياتني ،الشعر تغذيه وتحميه من أشعة
الشمس وأرضار مياه البحر واملسابح ومتنحه مظهرآ طبيعيا .يستخدم لجميع أنواع الشعر .طريقة
االستعامل :يطبق عىل الشعر الجاف أو املبلل مرة واحدة يف األسبوع ،يتم االنتظار ملدة نصف ساعة
عىل األقل ثم يتم الغسل باستخدام شامبو هارمس املناسب لشعركم .كام ميكنكم أيضا تطبيق كريم
.هارمس للشعر بعد ذلك

$ 10
كود املنتج 0016 :

كود املنتج 1457 :

6

كرياتني وبروتني الحرير

ماسك وكريم الشعر

تعمل الخلطة املكونة من زيت األركان والزيوت النباتية،
زيت الزيتون والكرياتني ،عىل ترطيب الشعر وتغذيه
والحفاظ عىل التوازن الدهني يف فروة الرأس ما يقلل من
تقصف أطراف الشعر وزيادة مرونته  .طريقة االستعامل:
يتم تطبيق الكريم عىل الشعر بعد غسلة باستخدام شامبو
املناسب له .انتظري ما بني  1إىل  2دقائق ثم Harem’s
اغسيل شعرك باملاء الدافئ .يرطب الكريم الشعر الجاف
واملتقصف ويسهل عملية متشيطه .لنتائج أفضل ينصح
مرة واحدة يف األسبوع  Harem’sباستخدام زيت الشعر
.قبل الغسل واستخدام سريوم الشعر بشكل يومي

حريري
متشيط الشعر بسهولة
350 ml

$ 10
كود املنتج 6285:

ال يحتــوي عــى ا مللــح أو ا لطــاء أو ا لكحــول أو الباربــن

الصوديوم واللوريل والسولفات املستعملة يف شامبوهات هارمس مستخلصة من الزيوت النباتية.
5

شامبو أفوكادو وبامبو

خلطة العناية املرطبة
واملضادة لتقصف الشعر

هذا الشامبو  ،مبا يف ذلك مستخلصات األفوكادو والخيزران الغنية باأللياف والربوتني  ،يساعد يف
.التخلص من الشعر الضعيف و املظهر الباهت .يرطبها .يعطي الشعر حجم أكرب  ،ليونة وتألق

375 ml

375 ml

$ 10

شامبو بخالصة الورد

زيت الورد غني بالفيتامينات واملعادن املفيدة للشعر والجلد .يف وصفتنا التي تجمع بني الطبيعة
والعلم ،يف حني تساعد املواد الطبيعية الخام التي نستخدمها عىل تنظيف الشعر وفروة الرأس
الحساسة وتعميقها ،تساعد الزيوت النباتية الخاصة وخالصة الورد عىل توفري توازن الرطوبة
والزيت يف برشة الشعر ،وتغذيته ،وحاميته من األرضار السلبية للجذور الحرة ،وتقوية الشعر
وجعله أكرث حيوية .رائحته املنعشة تعطي شعورا بالحيوية واالنتعاش .باحتوائه عىل الكرياتني ،مينح
.الشعر مرونة ويساعد عىل الحد من التقصف

$ 10
كود املنتج 3352 :

كود املنتج 6377 :

4

للشعر الدهني،
املصبوغ واملتقصف

للشعر الجاف
واملتقصف

شامبو برتكيبة زيت الزيتون

يعترب زيت الزيتون أقدم إكسري تم اكتشافه يف تاريخ حوض البحر األبيض املتوسط .يحتوي زيت
 D، E، A،فضالً عن احتوائه عىل التوكوفريول ،فيتامني  Eالزيتون عىل نسبة عالية من فيتامني
وعنارص أخرى معدنية مثل البوليفينول ،كالسيوم ،الفسفور ،البوتاسيوم ،الكربيت  Kوفيتامني
املاغنيزيوم ،الحديد والنحاس .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة،
كام تحسن خلطة زيت الزيتون من تقوية جذور الشعر ومنع ترضرها .مينح عنرص الكرياتني الشعر
.مرونة كافية ما يقلل من عملية تقصفه

375 ml

375 ml

$ 10

شامبو الطني

تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة ،كام تقوم خلطة الطني الغنية
بالحديد ، ،املغنيزيوم الخارصني ،األملنيوم ،الكالسيوم والسيليسيوم بتطهري فروة الشعر من الخاليا
امليتة وتزودها باملواد الطبيعية التي تحتاجها ما مينح الشعر رطوبة وملعان مينح عنرص الكرياتني
.الشعر مرونة كافية ما يقلل من عملية تقصفه

$ 10
كود املنتج 6209 :

كود املنتج 6254 :

3

لشعر منتعش
وبدون قرشة

مقوي ومغذي

شامبو برتكيبة الثوم

يحتوي هذا الشامبو عىل نسبة عالية من الكالسيوم ،الحديد ،املاغنيزيوم ،الفوسفور ،البوتاسيوم
نوعا من الكربيت 17 ،نوعا من األحامض اآلمينية ومضادات  B ، 33والخارصني إضافة إىل فيتامني
األكسدة .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة ،كام تقوي خلطة الثوم
والزيوت النباتية الخاصة مناعة خاليا فروة الرئس ،تحافظ عىل توازن الدهون فيها ،وتساهم يف
إعادة بناء الشعر وحاميته من التغريات الخارجية التي قد تكون سببا يف تقصفه .مينح عنرص
.الكرياتني الشعر مرونة كافية ما يقلل من عملية تقصفه

375 ml

375 ml

$ 10

شامبو الحبة السوداء

زيت الحبة السوداء من أغنى الزيوت باملعادن ،األحامض اآلمينية ،أحامض الزيوت الغري مشبعة،
الربوتينات ومضادات األكسدة .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة،
كام تغذي خلطة زيت الحبة السوداء والزيوت النباتية الخاصة خاليا فروة الرئس وتحافظ عىل
توازن الدهون فيها ،إضافة إىل أنها متنع ظهور القرشة ،تحمي الشعر ومتنحه مظهرآ الئقا .مينح
.عنرصالكرياتني الشعر مرونة كافية ما يقلل من عملية تكرسه

$ 10
كود املنتج 6261 :

كود املنتج 6278 :

ال يحتــوي عــى ا مللــح أو ا لطــاء أو ا لكحــول أو الباربــن

الصوديوم واللوريل والسولفات املستعملة يف شامبوهات هارمس مستخلصة من الزيوت النباتية.
2

للشعر الطويل
والجاف

مغذي ومكثف

شامبو البطم

زيت البطم من أغنى الزيوت باملعادن ،الفيتامينات مضادات األكسدة ،شمع العسل النبايت الزيوت
االترييكية والزيوت اآلسيتية .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة،
كام تغذي خلطة زيت البطم والزيوت النباتية الخاصة خاليا فروة الرئس كام تقوي خلطة البطم
والزيوت النباتية الخاصة مناعة خاليا فروة الرئس ،تحافظ عىل توازن الدهون فيها ،وتساهم يف
.إعادة بناء الشعر وكثافته  .مينح عنرص الكرياتني الشعر مرونة كافية ما يقلل من عملية تكرسه

375 ml

375 ml

$ 10

شامبو برتكيبة زيت األركان

يطلق عىل زيت األركان اسم الزيت الذهبي وهو معجزة بالد املغرب األقىص إذ يعترب من أغنى
إضافة عىل ذلك فهو يحتوي عىل عنارص أساسية مثل األوميجا  ، 9أوميجا  Eالزيوت مبادة فيتامني
 ، 6توكوفريول ،ستريول والبوليفنول .تبقي املواد األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر
نظيفة وتحافظ عىل توازن الدهون فيها ،كام يحسن زيت أركان من عملية األيض الجلدي وترطيب
الشعر ،إضافة إىل تقوية جدور الشعر ومنع ترضرها .مينح عنرص الكرياتني الشعر مرونة كافية ما
.يقلل من عملية تكرس هذا األخري

$ 10
كود املنتج 6230 :

كود املنتج 6223 :

ال يحتــوي عــى ا مللــح أو ا لطــاء أو ا لكحــول أو الباربــن

الصوديوم واللوريل والسولفات املستعملة يف شامبوهات هارمس مستخلصة من الزيوت النباتية.
1

للشعر الجاف والغري
معرض للتهوية

375 ml

كود املنتج 6247 :

375 ml

$ 10

ضد تساقط الشعر

شامبو برتكيبة الصبار

يقوم زيت الصبار بتغذية شعرك ومينحه ملعانا طوال اليوم بفضل تركيبته الغنية باألحامض
ومضادات األكسدة التي تتغلغل يف فروة الرئس تبقي املواد  Eاألساسية ،حمض البيسيدين ،فيتامني
األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة ،كام تحافظ عىل توازنها املعدين ،حصولها عىل
الهواء بالشكل الالزم ،قوتها وحاميتها من األض ا رر املحيطة بفضل احتوائها عىل خلطة من الزيوت
النباتية ومستخلص الصبار .باإلضافة إىل عنرص الكرياتني الذي مينح الشعر املرونة الكافية .مالئم
.لجميع أنواع الشعر ،مبا فيه الشعر املغطى وذوي الفروة الحساسة

شامبو برتكيبة الثوم األسود

مقارنة مع الثوم العادي يعترب الثوم األسود أغنى وأفضل من حيث -Sأليل سيستاين(،)SAC
الفيتامينات ،املعادن ،الزيوت الكربيتية ،السكريات الربوتينات واألحامض اآلمينية .تبقي املواد
األولية الطبيعية املكونة للرتكيبة ،فروة الشعر نظيفة ،كام تغذي خلطة الثوم األسود والزيوت
النباتية الخاصة جذور الشعر وتغذيها .تحمي مضادات األكسدة الشعر من أخطار املحيط
الخارجي وتعطيه مظهرآ المعا ومنتعش مينح عنرص الكرياتني الشعر مرونة كافية ما يقلل من
عملية تقصفه.

$ 10
كود املنتج 6216 :

ARABIC

