
Lipstick
Lip Glass&



Color Rich Lipstick
 رژلــب جامــد ـکالــرریـــــچ

Hydra Color Lipstick
هیدراکالــــر  رژلــب جامــد 

ی نیمــه مات  - ظاهــر
ی مطلــوب و پوشــش یکنواخــت   - مانــدگار

ی پوســت لب - حــاوی مــوم عســل جهت بازســاز

48 تعــداد در کارتن

2001110 ال کا کد

4 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2001140 ال کا کد

4 ml حجم

C21     C22      C23      C24      C25       C26

C27     C28      C29      C30       C31      C32

C33      C34      C35      C36

 - نــرم کننــده و آبرســان عمقــی پوســت لب
لوئــه ورا   - حــاوی ویتامیــن      و آ

ی مناســب - بافــت ســبک بــا مانــدگار
- محافــظ لــب در برابــر اشــعه مضــر آفتاب

E

L51        L52       L53        L54        L55       L56

L57        L58       L59        L60        L61       L62



Glamor Shine Lipstick
رژلــب جامــد گلمورشــاین

Matt Lipstick
رژلــب جامد مات

ی باال  - بافــت مــات و مخملــی بــا مانــدگار
- حــاوی مــوم عســل بــا حفــظ رطوبت لب  

- ترمیــم کننــده چــروک هــای ریــز اطراف لب

E حــاوی روغــن جوجوبــا و ویتامیــن - 
ی کننــده پوســت لــب   - بازســاز

 - بافتــی نــرم بــا درخشــش مطلــوب، بــه واســطه رطوبت فراوان 

48 تعــداد در کارتن

2001130 ال کا کد

4 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2001120 ال کا کد

4 ml حجم



Matt Lip Gloss
رژلــب مایــع مات

L81        L82        L83        L84         L85       L86  

L87        L88      L89         L90       L91       L92 

Vivid Shine Lip GlossSecret Bite Chubby Stick
رژ لــب مــدادی ســیکرت بایترژلــب مایــع ویوید شــاین

 - براق و درخشــان
- پوشــاننده یکنواخــت لــب هــا  

 - حاوی موم عســل برای ترمیم پوســت لب های آســیب 
دیده ناشــی از خشــکی  

 - بافــت پررنــگ و لطیــف
ی بــاال و ســبک   - مانــدگار

 - فاقــد مواد مضر
  - ظاهــر یکدســت و مــات

S31         S32           S33           S34 

S35       S36          S37           S38

ال بــا ی  ر گا نــد ما بــا  مخملــی  و  ت  مــا فــت   - با
عمقــی   هــی  د شــش  پو بــا  ســت  یکد - پخــش 
ی از خشــکی    - حــاوی ویتامیــن     بــرا جلوگیــر

و پوســته شــدن لب  
E

48 تعــداد در کارتن

2001210 ال کا کد

6 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2006200 ال کا کد

3.3 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2001220 ال کا کد

6 ml حجم

01          02           03          04           05         06



Mascara
Eye Liner&



Mascara
Eye Liner&



 

ــوم ــده وانــدرولــ ــم دهنــ ــل حجـ ریمـــ

تــور بــا برس بزرگ  - حجــم دهنــده فــوق العــاده بــه واســطه اپلیکا
- مرطــوب کننــده بــن مــژه بــدون ایجــاد حساســیت    

E حــاوی ویتامیــن  -

Wonder Volume Mascara

ریمــــل حجــم دهنـــده بولدولــوم

-حجــم دهنــده، پرپشــت کننــده، حالــت دهنده  و جــدا کننده  مژه ها
- حــاوی ســبوس برنــج، جهــت تقویــت و ضخامــت مــژه هــا    

B5-  مرطــوب کننــده عمقی مژه ها به واســطه داشــتن پــرو ویتامین

Bold Volume Mascara

هــا مــژه  ه  هنــد د حجــم  و  لــت  حا  ، ه کننــد پشــت  پر  ، ه کننــد  - بلنــد 
هــا     مــژه  بیــن  گی  چســبند د  یجــا ا ن  و - بــد

ر عســل م زنبــو ی مــو و - حــا
مــژه      ب  لتهــا ا و  ش  خــرا نــع  ما و  ســیت  حسا ضد  ، ب لتهــا ا - ضد

Extend Volume 4x1 Mascara
کســتندولوم )چهارکاره)  ریمــل حجــم دهنده ا

48 تعــداد در کارتن

200024721 ال کا کد

14 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

200024769 ال کا کد

15 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

200024660 ال کا کد

11 ml حجم



 

خط چشم مایع نمدی الین اکسپرس

 -  ســرنمدی و قابــل انعطــاف بــرای کشــیدن انــوع خط چشــم
- کــم شــدن خطــا هنــگام کشــیدن خــط چشــم به واســـطه    

تــور کوتــاه اپلیکا
- کمـــک بــه کاهــش التهــاب و خـــارش پوســت پلــک و حفــظ

رطوبــت آن 

Line Express Dip Liner

خـــط چشـــم مویــی الینــر اند شــیپر

تــور کوتــاه بــا ســر مویــی جهــت کشــیدن خطــوط  - دارای اپلیکا
ظریــف و بــی نقص

- کامــا مشــکی و مــات    
- ضــد حساســیت و ضــد خــارش پوســت پلک 

-  کمــک بــه کاهــش التهــاب و خشــکی پوســت پلــک

Liner & Shaper Eye Liner

48 تعــداد در کارتن

200033816 ال کا کد

5.5 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

200033717 ال کا کد

9 ml حجم



Dual Eyebrow
Eye Design&



Dual Eyebrow
Eye Design&



Quattro Eye Design
یــی تا ر چها چشــم  یه  ســا

- بافت سبک و پوشش یکدست بدون ایجاد خط در پشت پلک 
ی از چــروک  - حــاوی ویتامیــن جهــت تولیــد کاژن و جلوگیــر

 پوســت  پلــک
نــع  ما کــه  ب  فتــا آ ینــگ  فیلتر صیــت  خا بــا  تــر  با شــی  ی  و - حــا
از خشــکی پوســت پلــک شــده و رطوبــت آن را حفــظ میکنــد

E21                    E22                   E23                    E24                   E25

48 تعــداد در کارتن

2000010 ال کا کد

10 ml حجم



Dual Eyebrow Design
یی تــــا و د و  بــــر ا یه  ســــا

 - بافــت ســبک بــا دوام باال
 - تقویــت کننــده ابــرو     

 - مانع از خشــکی پوســت ابرو، به واســطه فرموالســیون
منحصــر بفــرد 

Shape & Style Eyebrow Fixator Gel 
و بــر ا ر  تو فیکســا ل  ژ

 - حالــت دهنــده و مرتــب کننــده ابرو
ی طوالنــی       - مانــدگار

 - ثابــت نگــه دارنــده حالت ابرو

EB01                   EB02

48 تعــداد در کارتن

2000120 ال کا کد

5 ml حجم

24 تعــداد در کارتن

200014187 ال کا کد

5 ml حجم



Foundation
Concealer&



Long Lasting &Matt 
Liquid Foundation

کــرم پــودر النــگ لســتینگ و مات

کــرم پــودر کامفورت

 - مــات و مخملــی بــا جــذب باال
- حــاوی کســتراویل بــا خاصیــت نــرم کنندگــی و    

التیــام بخشــی پوســت
- دارای چربــی و رطوبــت کنتــرل شــده

- مناســب بــرای انواع پوســت

- بافت یکدست با پوشانندگی باال
-کنترل کننده سبوم پوست )چربی پوست(

- آبرسان و مرطوب کننده پوست
- حاوی مواد ضدآکنه و جوش

مناسب برای پوست های چرب و مختلط

Comfort Liquid Foundation

Foundation
Concealer&

48 تعــداد در کارتن

2000510 ال کا کد

30 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2000530 ال کا کد

35 ml حجم

M11    M12    M13    M14   M15    M16

L11       L12      L13      L14      L15      L16



مخملــی و  ســبک  بافتــی  بــا  الیکســیر  صــورت   پرایمــر 
 جلــوه ای صــاف و مــات بــه پوســت مــی دهــد، منافــذ
ی مانــدگار و  کــرده  یکدســت  و  کوچــک  را   پوســت 

.آرایــش را افزایــش مــی دهــد

پرایمــر صــورت الیکســیر
Beauty Elixir Primer

کانســیلر کاور آپ

 - رطوبــت رســان قوی
- مناســب بــرای انــواع پوســت    

- محــو کننــده عیــوب چهــره، تیرگــی و هالــه دور چشــم

Cover-Up Concealer

48 تعــداد در کارتن

200092718 ال کا کد

35 ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2000810 ال کا کد

6  ml حجم



24 تعــداد در کارتن

200772695 ال کا کد

100  ml حجم

 Makeup Fixative Spray 
We Love Your Skin

یــش ا ر آ ر  تو فیکســــا ی  ســپر ا

ی آرایــش  - تثبیــت کننــده آرایــش و افزایــش مانــدگار
- حــاوی هیالورونیــک اســید   

- آبرســان و شــاداب کننده پوســت 



Compact
Powder



Smooth Compact Powder
 پنکیــک اســموت

 - پوشــش دهــی یکدســت و بــی نقص
یبــا بــروی پوســت   ی طبیعــی، مخملــی و ز - ایجــاد ظاهــر

ی از خشــکی و کشــیدگی پوســت بــه واســطه رطوبــت و  - جلوگیــر
چربــی کنترل شــده

Perfect Finish Creamy Powder
 پنکیــک چــرب ســیلکی مــات

ی باال  - مانــدگار
ی  - حــاوی روغــن ســدر جهــت حفــظ رطوبت و متعادل ســاز

  چربی پوســت
  - ایجــاد پوشــش یکنواخــت و یکدســت

48 تعــداد در کارتن

2000620 ال کا کد

10  ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2000640 ال کا کد

12  ml حجم

01           02           03          04



Cheek 
Blush





moondust highlighter
هایایتــر مونداســت

 - بافتــی نــرم و ابریشــمی
- رنــگ دهــی باال  

ی صــورت با درخشــش   - کمــک بــه برجســته ســاز
و رنــگ های مناســب 

48 تعــداد در کارتن

2007510 ال کا کد

9  ml حجم

01         02          03          04



Color & Art Blush
رژگونــه کالــر اند آرت

 - رطوبــت بــاال، مانع از خشــکی پوســت
- بافــت نــرم و ابریشــمی بــا پوشــش یکدســت  

Multi Color Blush
رژگونه مولتی کالر )تراکوتا(

ی نــرم و براق بــا بافتی ســبک  - پــودر
ی بــاال   - پوشــش دهــی و  مانــدگار

ین جهــت حفــظ رطوبــت پوســت   - حــاوی گلیســیر

48 تعــداد در کارتن

2000710 ال کا کد

9  ml حجم

48 تعــداد در کارتن

2000720 ال کا کد

8  ml حجم



Body Lotion
Body Mist&





 Hand, Face & Body Lotion
لوسیون دست و بدن

روغــن  از  گیــری  بهــره  بــا  کالیســتا  بــدن  و  دســت  هــای  لوســیون 
در  آرگان  روغــن  و  گــردان  آفتــاب  باتــر،  شــی  جوجوبــا،  کادو،  آوا
پوســت  وتغذیــه  لطافــت،  باعــث   B5 و    E هــای  ویتامیــن  کنــار 

شــود. مــی  بــدن  و  صــورت  و  دســت 

ین ینتیلــور: رایحــه گلی، مشــکی, نت گرم و شــیر سلنا: رایحه میوه ای، گلی، چوبی ، نت های میوه ایکایلــی: رایحــه ی گلــی و وانیلی؛ نت خنک و شــیر

12 تعــداد در کارتن

200282084 ال کا کد

400  ml حجم

12 تعــداد در کارتن

200282091 ال کا کد

400  ml حجم

12 تعــداد در کارتن

200282114 ال کا کد

400  ml حجم

 Kylie Body Lotion  Taylor Body Lotion Selena Body Lotion



Hair & Body Mist
بادی میست

روغــن  و  ین  گلیســیر داشــتن  بــا  کالیســتا  هــای  میســت  بــادی 
قابــل  کــه  اســت  کنندـگـی  مرطــوب  خاصیــت  دارای  کرچــک 

باشــد. مــی  مــو  و  پوســت  بــرای  اســتفاده 

ین ینتیلــور: رایحــه گلی، مشــکی, نت گرم و شــیر سلنا: رایحه میوه ای، گلی، چوبی ، نت های میوه ایکایلــی: رایحــه ی گلــی و وانیلی؛ نت خنک و شــیر

24 تعــداد در کارتن

200187363 ال کا کد

200  ml حجم

24 تعــداد در کارتن

200187356 ال کا کد

200  ml حجم

24 تعــداد در کارتن

200187349 ال کا کد

200  ml حجم

Taylor Body Splash Selena Body Splash Kylie Body Splash



Nail 
Lacquer



Shine Tech Nail Lacquer
الک ناخن

- مجموعــه ای از رنــگ هــای شــادو گونــا گون،بــراق
- بــا قابلیــت خشــک شــدن ســریع و پوشــش دهی مناســب

48 تعــداد در کارتن

2001510 ال کا کد

10  ml حجم

N01        N02       N03        N04        N05       N06        N07        N08        N12        N16        N17        N18        

N19        N20       N22        N24        N25       N26        N27        N28        N29        N35         N36        N37      

N38        N41       N42        N43        N44       N45        N46         N47        N48        N49        N50       N52

N55        N59       N69        N71        N73        N74       N75        N76        N77       N78        N83          N84       

N85        N87       N88        N89        N90        N91       N92        N101     N102      N103      N104     N105 

N106     N107     N108      N109      N110      N111     N112       N113     N114      N115      N116     N117      

N118


