
M E D I S U N  P R O D U C T S M E D I L A N N  P R O D U C T S M E D I L A N N  P R O D U C T S M E D I L A N N  P R O D U C T S

ضد آب
فاقد مواد حساسیت زا

مناسب پوست کودکان، خانم هاى باردار
و پوست هاى حساس 

  

 SPF 40
کرم ضدآفتاب کودکان مدیسان

فاقد رنگ
مناسب براى خانم ها و آقایان

مناسب پوست هاى  خشک و معمولى
داراى فاکتورهاى حفاظتى فیزیکى و شیمیایى 

حاوى 

  

Parsol1789,Parsol MCX,Parsol 5000

 SPF 30 کرم ضد آفتاب مدیسـان

 SPF 50 کرم ضدآفتاب مدیسـان

مناسب پوست هاى خشک و معمولى
داراى فاکتورهاى حفاظتى فیزیکى و شیمیایى 

داراى رنگ 

  

در دو نوع رنگى و فاقد رنگ
قدرت مرطوب کنندگى مناسب

مناسب پوست هاى چرب (فاقد چربــى)
قدرت محافظتى باال در برابر پرتوهاى مضر

  

SPF 60 کرم ضد آفتاب مدیسـان

مناسب انواع پوست
در سه رنگ مختلف

(بژ طبیعى، بژ روشن، کاراملى) 
داراى پوشش همانند کرم پودر

حاوى ماده ضد چروك (ماتریکسیل)

  

کرم ضـدآفتاب مدیسان
(ضد آفتاب با پوشش کرم پودر)

 SPF 40 

فاقد چربى
مناسب پوست هاى چرب 

در سه رنگ مختلف
(بژ طبیعى، بژ روشن، کاراملى) 

داراى پوشش همانند کرم پودر
ضدآکنه (حاوى                        )

  

Tea Tree Oil
روغن آفتاب مدیسان (برنزه کننده)

داراى عیار حفاظتى
حاوى مواد مرطوب کننده قوى

حاوى روغن بادام، نارگیل و کرچک
حاوى روغن گیاهى هویج (بتاکاروتن+ویتامین  ) 
آلفابیسابولول براى جلوگیرى از آفتاب سوختگى

 

  

E

حاوى ویتامین
حـاوى

رفع تیرگى دور چشم
قــوام دهنـده پوست 

(ضدآفتاب مخصوص دور چشم)

 کرم دور چشم هالوکسیل مدیلن

K
Solaveil

مخصوص موهاى معمولى
قدرت پاك کننــدگى باال
حـاوى پلى کوآترنیوم 10

حاوى ماده موثر زینک پریتیون %2

  

شامپو ضد شوره مدیلن
 

مخصـوص موهــاى چرب
قدرت پاك کننــدگى باال

حـاوى پلى کوآترنیوم 10
حاوى ماده موثر زینک پریتیون %2

  

شامپو ضد شوره مدیلن
 

شامپو ضد شوره مدیلن
 

مخصوص موهــاى خشک
قدرت پاك کننــدگى باال

حـاوى پلى کوآترنیوم 10
حاوى ماده موثر زینک پریتیون %2

  

حاوى ویتامین      %20
آنتى اکسیدان قوى و ضد چروك
تامین لطافــت و شــادابى پوست

روشـن کننده، مرطـوب کننده و آبرسـان

کرم ویتامین      مدیلن
 

حاوى ویتامین      %20
حاوى ویتامین      (رتینول)

روشن کننده و مرطوب کننده پوست
آنتــى اکسیدان قــوى و ضــد چروك

حاوى هیالورونیک اسید (مرطوب کننده)

ِسرم ویتامین      مدیلن
 

حاوى اوره %3 (مرطوب کننده)
حاوى کوآنزیم          (ضدچروك)

حاوى عصاره آلوئه ورا (ضدالتهاب)
بهترین محافظ در برابر خشکى و التهاب
استحمــام و  از شستشــو  بعد  مناسب 

  

لوسیون بدن مدیلن

Q10

بازسازى کننده پوست
سرآمیـــد2 حـــــاوى 

مناسب ترمیم پوست بعد از لیزر
بازسازى محل جراحى سطحى و بخیه، زخم  
پوسـت خــارش  و  جهـت رفع خشــکى 

 کرم اولترا مدیلن

مخصوص پوست چرب
ایجــاد حس طراوت و شادابى
ضدالتهاب  و سازگار با پوست

فاقد پارابن و سولفات
  

فوم شستشوى صورت مدیلن فوم شستشوى صورت مدیلن

مخصوص پوست خشک و حساس
ایجــاد حس طـراوت و شـادابـى
ضدالتهاب  و ســازگار با پوست

فاقد پارابن و سولفات
  

مخصوص پوست هـاى معمــولى، چرب و مختلــط
حاوى ویتامین هاى    و    به عنوان آنتى اکسیدان

  

E

SPF60 کرم ضدآفتاب مدیلن

C

SPF50 کرم ضدآفتاب مدیلن

مخصوص پوست هاى خشک
حاوى فاکتورهاى حفاظتى فیزیکى
حاوى فاکتورهاى حفاظتى شیمیایى

  

Zink Oxide,Tio2

Parsol MCX,1789

کمک به جوانسازى پوست
تحریک و نوسازى سلولى

کاهش و بى رنگى تدریجى لک هاى پوست
همــراه بـا هیدروکیــنون و 

  

کرم روشن کننده هیدروکینون مدیلن

AHA10%

حاوى آمونیوم الکتات %12
موثر در بهبود اگزما (خشکى شدید)
جلوگیرى از پوسته شدن، خارش و
قرمزى ناشى از التهــابات پوستى 

  

کرم مرطوب کننده قوى مدیلن

کـرم مرطوب کننده مدیلن

مخصوص پوست چرب
مناسب پوست مستعد آکنه و جوش دار

حاوى کوآنزیم 10     جهت نوسـازى سلول
حاوى آلوئه ورا

  

مناسب پوست هاى خشک و حساس
درمان  خشکى متوسط تا شدید پوست
2 و سرآمیــــد  اوره 5%  حــــــاوى 

  

کـرم مرطوب کننده مدیلن

شوینده غیر صابونى مدیلن

مخصـوص پوست خشــک و حســاس
پیشگیرى از هایپرکراتوز و پوسته ریز

حاوى پلى کوآترنیوم 7
اسیدیته

  

شوینده غیر صابونى مدیلن

مخصوص پوست چرب
گلیسیریـن حـــــــاوى 

حاوى نشاسته گندم جهت رفع التهابات
و حساسیت هاى پوستى

اسیدیته

  

مناسب انواع پوست
حاوى عصاره آلوئه ورا

حاوى روغــن آرگان و آووکـادو
حاوى گلیسیرین (حفظ رطوبت)

  

صابون مدیلن کرمدار %30

مناسب انواع پوست
حاوى عصاره شیرین بیان

حاوى ویتامین     (آسکوربیک اسید)
داراى خواص آنتى اکسیدان  و روشن کنندگى

شوینده روشن کننده مدیلن

مناسب پوست هاى خشک و حساس
ترکیبى جدید و موثر براى کالژن سازى
حاوى ماده موثر ماتریکسیل و سرآمید2

  

کرم ضدچروك ماتریکسیل مدیلن

حاوى
مناسـب انواع پوست
رفــــع جــاى جـــوش
الیه بردار و ضدچروك

  

AHA 10% کرم الیه بردار مدیلن

Q

AHA 10%

PH=5
PH=5.5

C

C

C
A

کرم ضـدآفتاب مدیسان
(ضد آفتاب با پوشش کرم پودر)

 SPF 40 

SPF 7

C

C

حاوى
مناسـب انواع پوست
رفــــع جــاى جـــوش
الیه بردار و ضدچروك

  

AHA 15% کرم الیه بردار مدیلن

AHA 15%

GOLAFSHAN BEAUTY
PRODUCTS

SAMIN
ثمیــن

MEDIPAIN
مدیپن

MEDILANN
مدیلن
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مدیسان
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BEAUTIFUL SENSE OF HEALTH



حاوى 
مناسب پوست هاى مستعد آکنه

مخصوص پوست هاى چرب و معمولى
پاکسازى کامل سطح پوست از چربى مواد

آرایشى، گرد و غبار و ... .

AHA 5%

شوینده صورت المینین

محلول تقویت موى سر المینین

حاوى پروکپیل (ماده جدید متوقف کننده ریزش مو)
حاوى عصـاره هاى گیاهى ضــد ریزش و

تقویت کننده مو: بابونه، گزنه، دم اسب 
و رزمارى ... . 

توصیه شـده به همـراه شامپــو تقویت و
ضد ریزش موی المینین

فاقد چربى
بدون رنگ

قابل استفاده براى آقایان
حاوى ویتامین هاى      و

مناسب پوست هاى مستعد آکنه
E

SPF 60 ضدآفتاب المینین

C

کرم ضدچروك دور چشم المینین

حـاوى هیالورونیک اسید، رتینول و کمپلکس
MDI  (ضدچروك، لیفتینگ قوى، ضدتیرگى)
مناسب براى از بین بردن چروك اطراف چشم

پاك کننده مواد آرایشى
مناسب انواع پوست به ویژه پوست خشک

خیلـى خشـک و نرمـــــال
داراى اسیدیته متناسب با پوست

شیرپاك کن المینین

محلول تقویت و رشد ابرو المینین

مناسب براى خانم ها و آقایان
افزایش دهنده ضخامت موى ابرو

حاوى کاپکسیل (قطـع ریزش، محـرك رشد) 
قابل استفاده براى ابروهاى رنگ و تاتو شده
حاوى عصاره گیاهان: رزمارى، گزنه، دم اسب

آویشن،فارفارا، بومادران، روغن درخت غان 

شامپو تقویت و ضد ریزش مو المینین

حاوى پروکپیل و عصاره هاى گیاهى
تقویت کننـده و ضــد ریزش مـــو 

بهترین مکمل جهت استفاده همزمان
با محلــول تقویت مــوی سر المینیــن 

کرم ضد جوش اَکِنت المینین

درمان جوش هاى فعال
حاوى ماده موثر 

جلوگیرى از ایجاد مجدد آکنه
مناسب پوست هاى مستعد آکنه

Ac.net

ژل بهداشتى بانوان المینین

تنظیم اسیدیته واژن
جلوگیرى از ایجاد قارچ و باکترى ها

حـاوى عصاره شکوفه لیمو و چــاى سفید
با خاصیت آنتى اکسیدان، آنتى باکتریال

درمان خشکى، خارش، التهاب و بوى نامطبوع

شوینده غیرصابونى المینین
 

کرم ژل پاک کننده پوست چرب
جلوگیرى از ایجاد جوش

متناسب با اسیدیته پوست
مخصوص پوست چرب و آکنه دار
کاهش میزان چربى اضافى پوست

شوینده غیرصابونى المینین

کرم ژل پاک کننده کرمدار
کرمدار، مخصوص انواع پوست
با اسیدیتــه پوست متناســب 

مرطوب کننده، ضدالتهاب، آنتى باکتریال
تامیــن کننده رطوبت مورد نیــاز پوست

مام رول ضد تعریق المینین
(داراى رایحه مناسب بانوان و آقایان) 

با خاصیت ضد تعریق، جلوگیرى و برطرف
کننده بوى ناخوشــایند بدن، نرم کننـده 

بدون ایجاد اثر چربى و آلودگى لباس
مناســـب براى استفــــاده روزانــــه

حاوى آلومینیوم کلروهیدرات 12% 

شوینده غیرصابونى المینین

کرم ژل پاک کننده پوست خشک
حاوى مواد پاك کننده و غیر صابونى مالیم
تامین کننــده رطوبت مورد نیـاز پوست
به علت وجود کرمبیسول اویل، عصـاره

سبوس برنج و گلیسیرین
مخصوص پوست هاى خشک و حســاس

کرم ژل پاک کننده کودکان
مخصوص پوست حساس کودکان
متناســــب با اسیدیتــه پوســت

رفع و کاهش عالئم ناشى از خشکى هاى شدید
ضدالتهاب، ضدخارش و درمان ادرار سوختگى

شوینده غیرصابونى کودکان  المینین
 

شوینده غیرصابونى ورزشکاران المینین

کرم ژل پاک کننده ورزشکاران
احساس نشاط و رفع خستگى
متناسب با اسیدیتـــه پوسـت

خنک کننده مخصوص ورزشکاران
مناسب جهت استفاده پس از ورزش و تعریق

شامپو روزانه المینین

حاوی عصاره های گیاهی:
عصاره بابونه: تقویت کننده مو

پروتئین هیدرولیز شده گندم:تقویت کننده مو
عصاره پوست لیمو و نیشکر: درخشان کننده مو

عصاره گیاه گوار: نرم کننده مو

حاوی عصاره گیاهان و عوامل محافظت  مو : 
کراتیــن: صاف کننده و ترمیــم کننده مو
عصاره آلوئه ورا: ضدالتهاب و نرم کننده

پروتئیـن گنــدم: تقویت کننـده مو
سرآمید: تقویت کننده و ضد وز مو

عصــاره گیـاه گـوار: نرم کننــده مو    

شامپو نرم کننده و کراتینه 2  1 
المینین

X

حاوی ماینوکسیدیل و کافئین
ماینوکسیدیل %1: ماده برطرف کننده ریزش مو

کافئیــن %2: ماده ضد ریزش مو
عصاره هاى گیاهى رفع ریزش مو:
دم اسب، بابونه، رزمارى، گزنه... .

  

شامپو ضدریزش المینین 

حاوی عوامل محافظت کننده مو:
روغن آرگان: نرم کننده مو 

کراتین: صاف کننده موى آسیب دیده
ســرآمیـد: تقویت کننده و ضد وزشدگى مو 
حفظ رطوبت کف سر و ساقه مو  

مناسب موهای آسیب دیده، حاوی:
کراتین: صاف کننده و ترمیم کننده مو

پروتئین گندم و عصاره بابونه: تقویت کننده 
عصاره پوست لیمو و نیشکر: درخشان کننده 
سرآمیــد: تقویت کننده و ضد وزشـدگى مـو 

عصاره گیاه گوار: نرم کننده مو

شامپو موهاى آسیب دیده المینین

شامپو موهاى چرب المینین

مناسب موهای چرب، حاوی:
عصاره گزنه: تقویت کننده گیاهى، کنترل کننده

چربى کف سر  
پروتئین هیدرولیز شده ذرت: تقویت کننده مو 
عصاره پوست لیمو و نیشکر: درخشان کننده مو 

عصاره گیاه گوار: نرم کننده مو 

مناسب کودکان، حاوی:
عصاره بابونه: ضدالتهاب و درخشــان کننده

دکسپانتنول: ترمیم کننده، استحکام دهنده  
عصاره گیاه گوار: نرم کننده و رطوبت رسان 

بدون ایجاد اشـــک و ســـوزش چشــم
فاقد پارابن و نگهدارنده هاى شیمیایى

شامپو بچه المینین
 

نرم کننده و مرطوب کننده
اوسرین اوره 3% کودکان ثمین 

نرم کننده
مناسب پوست حساس اطفال

حاوى مرطـوب کننده طبیعــى (اوره3%)
مناسب درمان التهاب ناحیه پوشک کودك 

نرم کننده و مرطوب کننده
اوســرین اوره 10% ثمین 

درمان انواع خشکى متوسط تا شدید پوست
موثرترین ترکیب جهت رفع ترك پا خشکى 

آرنج و سر زانو 

از بیـن بردن الیه هــاى شاخـــى پوست
بهبــود محل ضایعــاتى مانند میخچـــه و 
قسمت هــاى ضخیــم شده پوســت بدن

ژل الیه بردار و مرطوب کننده
قوى اوره 30% ثمین

لوسیون بدن ثمین

حاوى اوسرین
داراى ماده اوره و آمونیوم الکتات

مناسب پوست هاى خشک و خیلى خشک
ایجاد حس طراوت و نرمى پوست پس از

استحمام

مناسب براى بدن، دست و صورت 
حفظ طوالنى مدت رطوبت و نرمى پوست

درمان انواع خشکى متوسط تا شدید پوست
فاقد رنگ و بو به منظور کاهش آلرژى احتمالى 

نرم کننده و مرطوب کننـده
اوسرین سـاده و 5%  ثمین 

وازلین ثمین

حاوى ویتامین
آنتى اکسیدان قوى 

ضد ترك و خشکى پوست
نرم کننده و رطوبت رسان

E

کرم روشن کننده الیه بردار ثمین
 AHA 12%

الیه بردار اپیدرم پوست
حاوى عصـاره هاى بیربرى، شیرین بیـان 
کوجیک اسید، جهت رفع لک، کک و مک 

کرم مرطوب کننده و ترمیم لب  ثمین

سرشار از ویتامین هاى     و
حــاوى روغـن آرگان جهـت حفـظ رطوبت 
حاوى روغن بادام شیرین و جوانه گندم

روغن دانه ماکادامیا و شى باتر
حاوى بیسابولول با خاصیت ضدالتهاب و

ضد حساسیت

E A ضدباکترى - ضد قارچ
حاوى ماده ضد باکترى ترى کلوکربان

  

پن درماتولوژیک 
مخصوص پوست هاى چرب و آکنه اى

 (TCC)

 TCC 1% +

حاوى پلى کوآترنیوم 7، جهت نرمى و لطافت
حاوى نشاستـه گندم، براى شفافیت و شادابـى 
حاوى روغـن برنج جهــت نرمـى و شفافیت پوست 

و جلوگیرى از پوسته ریزى 

  

پن درماتولوژیک 
مخصوص پوست هاى خشک و حساس 

حاوى ماده آنتى اکسیدان
حاوى روغـن برنج جهت نرمى و شفافیت

حاوى روغن هاى آبرسان نارگیل، کرچک 

  

پن درماتولوژیک کرم دار 
مخصوص پوست هاى خشک و معمولى

(vit.E)

حاوى گلیسیرین جهت نرمى و لطافت
حاوى نشــاسته گنــدم براى شفافیت و شـادابى 
حاوى پروتئین گندم جهت پیشگیرى و درمان آکنه 

  

پن درماتولوژیک 
مخصوص پوست هاى چرب و آکنه اى

حاوى زینک اُکساید
حاوى ماده آنتى اکسیدان 

پیشگیرى و درمان التهاب پوشک کودك
حاوى روغن هاى آبرسان، نارگیل، برنج، کرچک 

  

پن درماتولوژیک کودکان 
مخصوص پوست هاى حساس کودکان 

P H Y T O  O N E  P R O D U C T S L A M I N I N  P R O D U C T S L A M I N I N  P R O D U C T S L A M I N I N  P R O D U C T S S A M I N  P R O D U C T S

شوینده ضـدباکترى
و ضد قارچ فیتووان

حاوى روغن درخت چـاى: کاهش دهنده
التهاب و ضد عفونى کننده 

حاوى عصاره چاى سبز: تنظیم  چربى پوست
حاوى گلیسیرین: جهت حفظ رطوبت پوست

حـاوى روغن درخت چاى: کاهش دهنده
التهـاب و ضدعفونى کننده 

حاوى روغن آرگان: داراى خاصیـت آنتى
اکسیدان و حفظ رطوبت پوست 

حاوى آلوئه ورا: داراى خاصیت ضد التهاب
و تسکین دهنده پوست 

 

  

شوینــده پوست چــرب فیتووان
براى پوست هاى چرب و آکنه اى

حاوى آزالئیک اسید و عصاره شیرین بیان
با خاصیت روشن کنندگى

حـاوى عصــاره بیربـرى (آربوتیـن) داراى 
خاصیت روشن کنندگى 

حاوى آلوئه ورا داراى خاصیت ضد التهاب
و تسکین دهنده پوست

  

شوینده روشن کننده فیتووان
براى انواع پوست

حاوى عصاره درخت چاى: کاهش دهنده
التهاب و ضدعفونى کننده 

حـاوى زینک            : تنظیم کننــده غـدد 
سباسـه و تنظیـم کننـده چربـى پوست 

حاوى آالنتوئین جهت رفع التهاب هاى پوستى 

  

پن شفاف آنتى باکتریال مدیپیور 
مخصوص انواع پوست

PCA

پن شفاف روشن کننده مدیپیور 
مخصوص انواع پوست 

حاوى آربوتین با خاصیت روشن کنندگى
حــاوى عصــاره گل بابونــه که کاهنـده 
و  عامــل درخشش  و  پوســت  مالنیــن 

شفافیت پوست است.
حاوى آلوئه ورا : ضد التهاب و تسکین دهنده پوست

  

M E D I P U R E  P R O D U C T S

(vit.E)

کرم ضد تعریق دئودرانت المینین
(داراى رایحه مناسب  بانوان و آقایان) 

با خاصیت ضد تعریق، جلوگیرى و برطرف
کننده بوى ناخوشــایند بدن، نرم کننـده 

بدون ایجاد اثر چربى و آلودگى لباس
قـــدرت جــذب و ماندگـــارى بـــــاال 
حـاوى آلومینیوم کلروهیدرات %20

 محلول حاوى  ماینوکسیدیل المینین
 

 ماسک مو المینین
 

ماینوکسیدیل: ماده بر طرف کننده ریزش مو
کافئیـن: ماده ضـد ریزش مــــو 

عصاره هاى گیاهى رفع ریزش مو شامل: گزنه 
دم اسب، بابونه، رزمارى

مناسب براى درمان ریزش موى آندروژنیک


