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بازگشت

برند مدیسـان محصـوالت متنوع و متفاوتی در زمین هی حفاظت پوست 
از اشع هی زیانبار خورشید و زیبایی دارد.

تولید کرم های ضـــد آفتاب با انواع عیارهای حفاظتی و در اقالم رنگی با 
خاصــیت پوشــانندگی و کرم پودر به منظور اســتفاده توســط افراد با 
پوستهای چرب، خشـک، مختلط و حســاس، اجزاء سبد کاالی مورد نیاز 

خانواده را تشکیل می دهد. 
کرم ضد آفتاب مخصوص کودکان همچنین کرم پودر ضد آفتاب مدیسان 
در انواع و اقسام مختلف با عیار حفاظتی ۴۰ محصوالت مهم و پر مصـرف 
این برند محسـوب میشــود. کرم ضدآفتاب مخصــوص آقایان و روغن 
آفتاب مدیسـان نیز مخاطبان خاص خود را دارد. توجه به انواع عیارهای 
حفاظتی و  رنگی یا فاقد رنگ بودن، محصـوالت برند مدیسـان را جهت 

مراقبت بیشتر از پوست، متمایز ساخته است.



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 60  مناسب 
دارای مرطوب کنندگی مناسب

SKIN
Sunscreen
محصوالت ضدآفتاب

مشاهده

  ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق

مشاهده

  ضـد آفـتابویژه آقایانمدیسان 
+

  SPF 60  مناسبا نواع پوست
مقاوم در برابر تعریق



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 50  مناسب 
مرطوب کننده قوی پوست

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسب پوست چرب
رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

SKIN
Sunscreen
محصوالت ضدآفتاب



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: کاراملی ( شماره 3)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسبا نواع پوست
رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)

SKIN
Sunscreen
محصوالت ضدآفتاب



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسبا نواع پوست
رنگ:کاراملی ( شماره 3)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

SKIN
Sunscreen
محصوالت ضدآفتاب



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
SPF 30 مناسبا نواع پوست 

مرطوب کننده پوست

مشاهده

مشاهده

 ضـد آفـتابکودکانمدیسان  
+  SPF 40  مناسبا طفال و پوست حساس

بدون رنگ

SKIN
Sunscreen
محصوالت ضدآفتاب

روغـن آفـتاب مدیسـان 
  SPF 7مناسبا نواع پوست 

برای خان مها و آقایان



بازگشت

ضد آفتاب رنگی مدیسان
+  SPF60 مناسب پوست چرب

مناسب پوست چرب و مختلط و معمولی
محافظت از پوست در مقابل UVA, UVB و اشعه مضر آفتاب

دارای مرطوب کنندگی مناسب
دارای خواص آنتی اکسیدان و ضد چروک

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-s/


بازگشت

تیتانیوم دی اکســاید، آلومینیوم هیدروکســـاید: فیلتر فیزیکی اشعه 
آفتاب 

دی بنزئیل متان: ضد آفتاب شیمیایی

سینامات: ضد آفتاب شیمیایی

اکتیل دود کانل – ۲: نرم کننده و حفظ کننده رطوبت پوست

سدیم اسکوربیل فسفات: 
فرم پایدار ویتامین ث، آنتی اکســـیدان قوی، حفاظت پوست در برابر 

اشعه مضر

دی ال-آلفا توکوفریل استات: ویتامین E و آنتی اکسیدان قوی

آلفا بیزابولول: ضد التهاب پوستی

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اسـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د. 

نکته:
اندازه کرم ضـد آفتاب در هر بار اسـتفاده باید ۲ میلی گرم (به اندازه یک 

بند انگشت) باشد.
همیشه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خروج از خانه، کرم را به پوستتان بمالید.

از تماس با چشم، پلک و غشای مخاطی پرهیز شود.
در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود. 

ضد آفتاب رنگی مدیسان
SPF60 مناسب پوست چرب و حساس +



بازگشت

ضد آفتاب بدون رنگ مدیسان
+  SPF60 مناسب انـواع پوست

اندازه کرم ضــد آفتاب در هر بار اســتفاده باید ٢ میلی گرم (به اندازه یک بند 
انگشت) باشد.

همیشه ٢٠ الی ٣٠ دقیقه قبل از خروج از خانه، کرم را به پوستتان بمالید.
از تماس با چشم، پلک و غشای مخاطی پرهیز شود.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-spf60-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86/


بازگشت

فیلترهای فیزیکی و ضد آفتاب های شیمیایی: 
UVA,UVB حفاظت در برابر اشعه

سایکلومتیکون و دایمیتیکون: مقاومت در برابر تعریق و آب

SPF روغن دانه ماکادمیا: رطوبت رسانی به پوست، افزایش دهنده

ویتامین C ,E: خواص آنتی اکسیدانی و ضد چروک

آلفابیزابولول: خواص ترمیم کنندگی و ضد التهابی

روش مصرف:
روزانه هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید گردد.

نکته:
اندازه کرم ضـد آفتاب در هر بار اسـتفاده باید ۲ میلی گرم (به اندازه یک 

بند انگشت) باشد.
همیشه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خروج از خانه، کرم را به پوستتان بمالید.

از تماس با چشم، پلک و غشای مخاطی پرهیز شود.
در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود. 

ضد آفتاب بدون رنگ مدیسان
SPF60 مناسب انـــواع پوسـت +



بازگشت

ضد آفتاب ویژه آقایان مدیسان
+  SPF60 مناسب انــواع پوست

مناسب انواع پوست (معمولی، چرب و مختلط)
دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی و شیمیایی

 محافظت در برابر تشعشعات زیانبار خورشید
این محصول مخصوص آقایان است

فاقد مواد رنگی

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-spf-60-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86/


بازگشت

فیلترهای فیزیکی و ضد آفتاب های شیمیایی:
UVA,UVB حفاظت در برابر اشعه زیانبار خورشید

سایکلومتیکون و دایمیتیکون: مقاومت در برابر تعریق و آب

شی باتر (روغن درخت شی آفریقایی): مرطوب کننده طبیعی پوست

روش مصرف:
میتوان از این محصـــــول به طور روزانه با قابلیت تکرار چندین بار در 

صورت نیاز استفاده نمود.

نکته:
اطراف چشم، روی سطوح مخاطی و زخم های باز استفاده نکنید.

مقدار مناسـب کرم ضـد آفتاب، هر بار اسـتفاده ۲ میلی گرم (حدود یک 
بند انگشت) است.

۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیش از خروج از منزل یا محل کار، ضـد آفتاب اسـتفاده 
کنید.

در صورت تعریق یا تماس با آب، تجدید مصرف نیاز است.

ضد آفتاب ویژه آقایان مدیسان
SPF60 مناسب انـــواع پوسـت +



بازگشت

مناسب پوست خشک، حساس و معمولی
مرطوب کننده قوی پوست

UVA,UVB دارای مناسبترین فاکتورهای حفاظتی در برابر اشعه
پیشگیری از پیری زودرس، آنتی اکسیدان

مقاوم در برابر تعریق و آب
قدرت جذب باال

Non – Comedogenic
رنگی، با پوشانندگی مناسب برای پوست تیره

ضد آفتاب رنگی مدیسان
+  SPF50 مناسب انواع پوست

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-spf50-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86/


بازگشت

ضد آفتاب بدون رنگ مدیسان
SPF50 مناسب انـــواع پوسـت +

فیلترهای فیزیکی و ضد آفتاب های شیمیایی:
UVA,UVB حفاظت در برابر اشعه

سایکلومتیکون و دایمیتیکون:
 مقاومت در برابر تعریق و آب

روش مصرف:
روزانه هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید گردد.

نکته:
اندازه کرم ضـد آفتاب در هر بار اسـتفاده باید ۲ میلی گرم (به اندازه یک 

بند انگشت) باشد.
همیشه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خروج از خانه، کرم را به پوستتان بمالید.

از تماس با چشم، پلک و غشای مخاطی پرهیز شود.
در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.



بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مـناسب پوست چـرب

مناسب پوستچرب و حساس
در رنگ بژ خیلی روشن، درنوع تیوبی (شماره 0)

دارای پوشانندگی بسیار مناسب برای انواع لک مانند آکنه اسکار
فاقد چربی و تنظیم تعادل چربی پوست

موثر بر طیف وسیعی از باکتری های مولد آکنه
عدم تحریک پوستی

مقابله با تشکیل آکنه و جلوگیری از عود مجدد آنها
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%a8/


بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ خیلی روشن ( شماره 0 ) +

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:(Tea Tree Oil) تی تری اویل
تی تری اویل با داشتن ماده موثر ترپینین بر روی طیف وسیعی از باکتری ها 
و قارچ ها موثر بوده (Germicidal Agent) و با داشــــــتن خواص آنتی 

باکتریال و ضد التهاب در درمان و پیشگیری از آکنه موثر خواهد بود.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم ســاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصـول برای افرادی که بعد از مصـرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصرف کرم پودر را مرتفع 
میســازد. استفاده از این محصــول برای افرادی که پس از مصـــر ف  ی    ک 

ضد آفتاب ،Tintedبه پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میگردد.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید) میباشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.



بازگشت

مناسب پوستچرب و حساس
در رنگ بژ روشن، درنوع تیوبی (شماره 1)

دارای پوشانندگی بسیار مناسب برای انواع لک مانند آکنه اسکار
فاقد چربی و تنظیم تعادل چربی پوست

موثر بر طیف وسیعی از باکتری های مولد آکنه
عدم تحریک پوستی

مقابله با تشکیل آکنه و جلوگیری از عود مجدد آنها
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مـناسب پوست چـرب

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%a8/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:(Tea Tree Oil) تی تری اویل
تی تری اویل با داشتن ماده موثر ترپینین بر روی طیف وسیعی از باکتری ها 
و قارچ ها موثر بوده (Germicidal Agent) و با داشــــــتن خواص آنتی 

باکتریال و ضد التهاب در درمان و پیشگیری از آکنه موثر خواهد بود.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم ســاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصـول برای افرادی که بعد از مصـرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصرف کرم پودر را مرتفع 
میســازد. استفاده از این محصــول برای افرادی که پس از مصـــر ف  ی    ک 

ضد آفتاب ،Tintedبه پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میگردد.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید) میباشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ روشن ( شماره 1 ) +



بازگشت

مناسب پوستچرب و حساس
در رنگ بژ طبیعی، درنوع تیوبی (شماره 2)

دارای پوشانندگی بسیار مناسب برای انواع لک مانند آکنه اسکار
فاقد چربی و تنظیم تعادل چربی پوست

موثر بر طیف وسیعی از باکتری های مولد آکنه
عدم تحریک پوستی

مقابله با تشکیل آکنه و جلوگیری از عود مجدد آنها
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مـناسب پوست چـرب

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%a8/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:(Tea Tree Oil) تی تری اویل
تی تری اویل با داشتن ماده موثر ترپینین بر روی طیف وسیعی از باکتری ها 
و قارچ ها موثر بوده (Germicidal Agent) و با داشــــــتن خواص آنتی 

باکتریال و ضد التهاب در درمان و پیشگیری از آکنه موثر خواهد بود.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم ســاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصـول برای افرادی که بعد از مصـرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصرف کرم پودر را مرتفع 
میســازد. استفاده از این محصــول برای افرادی که پس از مصـــر ف  ی    ک 

ضد آفتاب ،Tintedبه پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میگردد.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید) میباشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ طبیعی ( شماره 2 ) +



بازگشت

مناسب پوستچرب و حساس
در رنگ کاراملی، درنوعشیش های (شماره 3)

دارای پوشانندگی بسیار مناسب برای انواع لک مانند آکنه اسکار
فاقد چربی و تنظیم تعادل چربی پوست

موثر بر طیف وسیعی از باکتری های مولد آکنه
عدم تحریک پوستی

مقابله با تشکیل آکنه و جلوگیری از عود مجدد آنها
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مـناسب پوست چـرب

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:(Tea Tree Oil) تی تری اویل
تی تری اویل با داشتن ماده موثر ترپینین بر روی طیف وسیعی از باکتری ها 
و قارچ ها موثر بوده (Germicidal Agent) و با داشــــــتن خواص آنتی 

باکتریال و ضد التهاب در درمان و پیشگیری از آکنه موثر خواهد بود.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم ســاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصـول برای افرادی که بعد از مصـرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصرف کرم پودر را مرتفع 
میســازد. استفاده از این محصــول برای افرادی که پس از مصـــر ف  ی    ک 

ضد آفتاب ،Tintedبه پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میگردد.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید) میباشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ کاراملـی ( شماره 3 ) +



بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مناسب انــواع پوست

مناسب پوست معمولی، خشک و خیلی خشک
در رنگ بژ خیلی روشن، درنوع تیوبی (شماره 0)

ضد چروک، افزایش دهنده قوام و االستیسیته پوست
دارای مواد موثر آبرسان جهت حفظ هیدراتاسیون (رطوبت طبیعی) پوست

حاوی ماده ضد چروک ماتریکسیل
دارای پوشانندگی باال، پر کننده خطوط و پوشاننده لک ها 
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:MOIST24
مرطوب ۲۴، عصاره ریشـه Imperata Cylindrica میباشد که رطوبت ۲۴ 

ساعته اپیدرم را فراهم میکند.

:Matrixyl
ماتریکســــیل نوعی Penta Peptide میباشد که به داخل پوست نفوذ 

کرده و با تحریک فیبروپالستها، کالژن سازی را تسریع میکند.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصول برای افرادی که بعد از مصرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسـیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصــرف کرم پودر را 
مرتفع میســـــازد. ضمنًا دارای ماده موثر ضد چروک و ترکیبات رطوبت 
رسان قوی میباشد. در واقع ۳ محصــــــول در یک کرم. استفاده از این 
محصـــول برای افرادی که پس از مصــــرف یک ضد آفتاب،Tintedبه 

پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میشود.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید)است.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ خیلی روشن ( شماره 0 ) +



بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مناسب انــواع پوست

مناسب پوست معمولی، خشک و خیلی خشک
در رنگ بژ روشن، درنوع تیوبی (شماره 1)

ضد چروک، افزایش دهنده قوام و االستیسیته پوست
دارای مواد موثر آبرسان جهت حفظ هیدراتاسیون (رطوبت طبیعی) پوست

حاوی ماده ضد چروک ماتریکسیل
دارای پوشانندگی باال، پر کننده خطوط و پوشاننده لک ها 
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:MOIST24
مرطوب ۲۴، عصاره ریشـه Imperata Cylindrica میباشد که رطوبت ۲۴ 

ساعته اپیدرم را فراهم میکند.

:Matrixyl
ماتریکســــیل نوعی Penta Peptide میباشد که به داخل پوست نفوذ 

کرده و با تحریک فیبروپالستها، کالژن سازی را تسریع میکند.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصول برای افرادی که بعد از مصرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسـیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصــرف کرم پودر را 
مرتفع میســـــازد. ضمنًا دارای ماده موثر ضد چروک و ترکیبات رطوبت 
رسان قوی میباشد. در واقع ۳ محصــــــول در یک کرم. استفاده از این 
محصـــول برای افرادی که پس از مصــــرف یک ضد آفتاب،Tintedبه 

پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میشود.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید)است.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ روشن ( شماره 1 ) +



بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مناسب انــواع پوست

مناسب پوست معمولی، خشک و خیلی خشک
در رنگ بژ طبیعی، درنوع تیوبی (شماره 2)

ضد چروک، افزایش دهنده قوام و االستیسیته پوست
دارای مواد موثر آبرسان جهت حفظ هیدراتاسیون (رطوبت طبیعی) پوست

حاوی ماده ضد چروک ماتریکسیل
دارای پوشانندگی باال، پر کننده خطوط و پوشاننده لک ها 
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:MOIST24
مرطوب ۲۴، عصاره ریشـه Imperata Cylindrica میباشد که رطوبت ۲۴ 

ساعته اپیدرم را فراهم میکند.

:Matrixyl
ماتریکســــیل نوعی Penta Peptide میباشد که به داخل پوست نفوذ 

کرده و با تحریک فیبروپالستها، کالژن سازی را تسریع میکند.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصول برای افرادی که بعد از مصرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسـیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصــرف کرم پودر را 
مرتفع میســـــازد. ضمنًا دارای ماده موثر ضد چروک و ترکیبات رطوبت 
رسان قوی میباشد. در واقع ۳ محصــــــول در یک کرم. استفاده از این 
محصـــول برای افرادی که پس از مصــــرف یک ضد آفتاب،Tintedبه 

پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میشود.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید)است.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ بژ طبیعی ( شماره 2 ) +



بازگشت

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF40 مناسب انــواع پوست

مناسب پوست معمولی، خشک و خیلی خشک
در رنگ کاراملی، درنوع شیش های (شماره 3)

ضد چروک، افزایش دهنده قوام و االستیسیته پوست
دارای مواد موثر آبرسان جهت حفظ هیدراتاسیون (رطوبت طبیعی) پوست

حاوی ماده ضد چروک ماتریکسیل
دارای پوشانندگی باال، پر کننده خطوط و پوشاننده لک ها 
ضد آفتاب و ضد تعریق، با دوام و ماندگاری طوالنی مدت

حفاظت برتر از پوسـت در برابر اشــعه های خورشــید با دارا بودن فیلترهای 
UVA,UVB پیشرفته حفاظت در برابر

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-spf40-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86/


بازگشت

تیتانیوم دی اکساید: فیلتر فیزیکی

اکسید آهن: فیلتر فیزیکی

Parsol1789: فیلتر شیمیایی

Parsol5000: فیلتر شیمیایی

MCX Parsol: فیلتر شیمیایی

:MOIST24
مرطوب ۲۴، عصاره ریشـه Imperata Cylindrica میباشد که رطوبت ۲۴ 

ساعته اپیدرم را فراهم میکند.

:Matrixyl
ماتریکســــیل نوعی Penta Peptide میباشد که به داخل پوست نفوذ 

کرده و با تحریک فیبروپالستها، کالژن سازی را تسریع میکند.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر آب و تعریق

روش مصرف:
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.

نکته:
این محصول برای افرادی که بعد از مصرف ضد آفتاب تمایل به استفاده از 
کرم پودر دارند، بسـیار ایده ال میباشد و نیاز آنان به مصــرف کرم پودر را 
مرتفع میســـــازد. ضمنًا دارای ماده موثر ضد چروک و ترکیبات رطوبت 
رسان قوی میباشد. در واقع ۳ محصــــــول در یک کرم. استفاده از این 
محصـــول برای افرادی که پس از مصــــرف یک ضد آفتاب،Tintedبه 

پوشش دلخواه خود نمی رسند، توصیه میشود.
این محصول فاقد PABA (پارا آمینو بنزوئیک اسید)است.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کرم پودری مدیسان
SPF40 رنگ کاراملـی ( شماره 3 ) +



بازگشت

مخصوص اطفال و پوستهای حساس به استثناء خانم های باردار
مقاوم در برابر تعریق و آب

حفاظت در برابر اشعه های UVA,UVB  خورشید
فاقد رنگ و اثر سفیدی بر روی پوست

حاوی مواد مرطوب کننده
قابل استفاده روزانه

ضد آفتاب کودکان مدیسان
+  SPF40 مناسب اطفال و پوست حساس

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-spf40/


بازگشت

شی باتر:
 UV این ماده یک مرطوب کننده طبیعی است که پوست را در برابر اشـعه
حفظ نموده و اسـیدهای چرب موجود در آن باعث بازسـازی و نوسـازی 
پوست میشـــوند و پوست را از خشــــک شدن، ترک خوردن و آفتاب 

سوختگی محافظت می نماید.

حاوی فیلترهای فیزیکی:
UVB,UVA محافظت در برابر 

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
روغنهای سیلیکونی هستند که الیه شاخی را نرم می کنند و به آنها دوام و 
درخشــــــــندگی و پایداری می دهند و پوست را در برابر آب و تعریق 

محافظت میکند.

روش مصرف:
نیم سـاعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اســتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د. 

نکته:
از تماس با دور چشم، سطوح مخاطی و زخم های باز خودداری نما�د.

در صورت مشـاهده هر نوع التهاب و یا آلرژی مصـرف را متوقف کرده و با 
پزشک مشورت کنید.

اندازه کرم ضد آفتاب در هر بار استفاده باید ۲ میلی گرم (به اندازه یک بند 
انگشت) باشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب کــودکان مدیسان
SPF40 مناسب اطفال و پوست حساس +



بازگشت

ضد آفتاب بدون رنگ مدیسان
   SPF30مناسب انــواع پوست

مناسب پوست خشک و معمولی
محافظت از پوست در مقابل اشعه های  UVB,UVAخورشید

مرطوب کننده پوست
مقاوم در برابر تعریق و آب
Non – Comedogenic 

قابل استفاده روزانه

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-spf30-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86/


بازگشت

فیلترهای فیزیکی و شیمیایی:
حفاظت در برابر اشعه های  UVB,UVAخورشید.

دایمیتیکون و سایکلومیتیکون:
مقاومت در برابر تعریق و آب

روش مصرف:
نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به میزان کافی اسـتفاده 

نموده و هر دو یا سه ساعت یکبار آن را تجدید نما�د.  

نکته:
از تماس با دور چشم، سطوح مخاطی و زخم های باز خودداری نما�د.

اندازه کرم ضـد آفتاب در هر بار اسـتفاده باید ۲ میلی گرم (به اندازه یک 
بند انگشت) باشد.

در صورت تعریق یا برخورد با آب ممکن است تجدید زودتر الزم شود.

ضد آفتاب بدون رنگ مدیسان
SPF30 مرطــوب کننده پوست



بازگشت

جهت برنزه نمودن پوست صورت و بدن (انواع پوست)
حفاظت در برابر اشعه های  UVBو  UVAخورشید

مناسب برای آفتاب و سوالریوم
SPF7 دارای

مناسب خانمها و آقایان

روغــن آفتاب مدیســان
   SPF7مناسب انواع پوست

خرید آنالین اطالعات بیشتر

https://www.golafshan.ir/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-spf7/


بازگشت

روغن بادام: دارای خواص نرم کننده و ضد التهابی و التیام بخش

رگیل: از ســاخت رادیکال های آزاد و مخرب جلوگیری میکند و دارای اثرات  روغن نا
مرطوب کننده، التیام بخش و ترمیم کننده میباشد.

روغن کرچک: خاصیت ضد التهابی و ضد قارچی دارد و نرم کننده بســــــیار عالی 
میباشد

آلفابیزابولول: بدلیل داشـتن خواص ضـد التهابی به بهبود التهابات ناشـی از آفتاب 
سوختگی کمک می نماید و بدون ایجاد حساسیت عمل میکند.

عصـاره طبیعی هویج (بتاکاروتن): بتاکاروتن ماده اصلی مورد نیاز برای برنزه شدن 
پوسـت اسـت و در بدن ما باعث ایجاد یک واکنش بیوشـیمی میگردد که در پایان 
رنگ پوسـت بطور مالیمی تیره و ترشــح مالنین افزایش می یابد. همچنین بدلیل 
 Aخواص آنتی اکسـیدانی از پوست محافظت میکند. بتاکاروتن پیش ساز ویتامین
بوده و موجب تولید آن در پوست میشـــــود و پوست را در برابر آفتاب محافظت 

میکند.

E: این ویتامین به راحتی داخل پوست نفوذ کرده، توسـط پوسـت جذب  ویتامین 
میشود و بعنوان یک آنتی اکسیدان عمل میکند.

 
روش مصرف:

قبل از قرار گرفتن در آفتاب، روغن بر روی پوست کامًال تمیز و خشــــک بشــــکل 
یکنواخت مالیده گردد سـپس با توجه به نوع پوسـت ۲۰ تا ۴۰ دقیقه رو به آفتاب و 
سپس پشـــــت به آفتاب بخوابید. جهت داشتن پوست برنزه ای مناسب با رنگ 
دلخواه، همین عمل را روزهای بعد نیز تکـرار کنید. در حین آفتاب گـرفتن هـر جا از 

پوست شما که خشک شد مجدد روغن را اسپری کنید.

نکته:
حداکثر زمان قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ۱ الی ۱.۵ ساعت میباشد.

در صـورتیکه مدت زمان طوالنی یک ناحیه از پوســت در مجاورت آفتاب قرار گیرد 
دچار التهاب خواهد شد پس توجه داشـته باشـید هر ۱۰ دقیقه یکبار با غلتیدن مانع 
آفتاب سوختگی شـدید شـوید و در صـورت جذب روغن، مجددا از آن به مقدار الزم 

استفاده کنید.
رنگ برنزه و مدت قرار گرفتن در معرض نور خورشید بستگی به رنگ پوست، نوع آن 
و نیز شدت آفتاب دارد. افرادی که دارای پوستی روشن هســتند باید تعداد دفعات 

حمام آفتاب را بیشتر کنند تا به رنگ دلخواه خود برسند.
پس از حمام آفتاب جهت جلوگیری از بروز التهابات پوسـت و بازگرداندن رطوبت از 
دست رفته به پوست بدن از محصــــوالت بعد از آفتاب (بطور مثال: لوسیون های 

بدن) استفاده شود.

روغــن آفتاب مدیسان
SPF 7 مناسب انواع پوست



فهرست برا ساس جنسیت:

آقــایان

بانـــوان  

Gender:

بانـــوان / آقــایان  

 کودکــان 

بازگشت



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 60  مناسب 
دارای مرطوب کنندگی مناسب

مشاهده

  ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق

Female
Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
+پوست چرب و حساس

  SPF 50  مناسب 
مرطوب کننده قوی پوست



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسب پوست چرب
رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)

Female
Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: کاراملی ( شماره 3)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسبا نواع پوست
رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

Female
Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ:کاراملی ( شماره 3)

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
SPF 30 مناسبا نواع پوست 

مرطوب کننده پوست

Female
Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان



بازگشت

مشاهده

Female
Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان

روغـن آفـتاب مدیسـان 
  SPF 7مناسبا نواع پوست 

برای خان مها و آقایان



بازگشت

Male
Sunscreen
ضدآفتاب آقـایان

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 60  مناسب 
دارای مرطوب کنندگی مناسب

مشاهده

  ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق

مشاهده

  ضـد آفـتابویژه آقایانمدیسان 
+

  SPF 60  مناسبا نواع پوست
مقاوم در برابر تعریق



بازگشت

Male
Sunscreen
ضدآفتاب آقـایان

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 50  مناسب 
مرطوب کننده قوی پوست

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: کاراملی ( شماره 3)

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
SPF 30 مناسبا نواع پوست 

مرطوب کننده پوست



بازگشت

Male
Sunscreen
ضدآفتاب آقـایان

مشاهده

روغـن آفـتاب مدیسـان 
  SPF 7مناسبا نواع پوست 

برای خان مها و آقایان



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 60  مناسب 
دارای مرطوب کنندگی مناسب

مشاهده

  ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
+پوست چرب و حساس

  SPF 50  مناسب 
مرطوب کننده قوی پوست

Female and
Male Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان و آقـایان



بازگشت

Female and
Male Sunscreen
ضدآفتاب بانـوان و آقـایان

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
SPF 30 مناسبا نواع پوست 

مرطوب کننده پوست

مشاهده

روغـن آفـتاب مدیسـان 
  SPF 7مناسبا نواع پوست 

برای خان مها و آقایان



بازگشت

Children's
Sunscreen
ضدآفتاب کودکان

مشاهده

 ضـد آفـتابکودکانمدیسان  
+  SPF 40  مناسبا طفال و پوست حساس

بدون رنگ



فهرست برا ساس نوع پوست و کـاربـرد:

بازگشت

Skin Type 
and Usage:

ضـد آفـتاب 

روغـن آفـتاب



ضـد آفتاب رنگـی

ضـد آفـتاب فاقد رنگ 

ضـد آفـتاب کـرم پودری مناسبا نواع پوست 

ضـد آفـتاب کـرم پودری مناسب پوست چـرب و حساس 

روغـن آفـتاب

بازگشت

فهرست برا ساس نوع پوست و کـاربـرد:

ضـد آفـتاب 

Skin Type 
and Usage:



بازگشت

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 60  مناسب 
دارای مرطوب کنندگی مناسب

Colored  
Sunscreen
ضدآفتابرنگــی

مشاهده

 ضـد آفـتاب رنگی مدیسان
پوست چرب و حساس

+  SPF 50  مناسب 
مرطوب کننده قوی پوست



بازگشت

Colorless
Sunscreen
ضدآفتاب فاقد رنگ

مشاهده

  ضـد آفـتابویژه آقایانمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق

مشاهده

 ضـد آفـتابکودکانمدیسان  
+

  SPF 40  مناسبا طفال و پوست حساس
بدون رنگ

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان 
+  SPF 60  مناسبا نواع پوست

مقاوم در برابر تعریق



بازگشت

Colorless
Sunscreen
ضدآفتاب فاقد رنگ

مشاهده

 ضـد آفـتاببدون رنگمدیسان  
SPF 30 مناسبا نواع پوست 

مرطوب کننده پوست



بازگشت

Dry and 
Combination Skin
مناسب پوست خشک و مختلط

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسبا نواع پوست
رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)



بازگشت

Dry and 
Combination Skin
مناسب پوست خشک و مختلط

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسبا نواع پوست

رنگ:کاراملی ( شماره 3)



بازگشت

Oily and 
Sensitive Skin
مناسب پوست چرب و حساس

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ خیلی روشن ( شماره 0)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: بژ روشن ( شماره 1)

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+

  SPF 40  مناسب پوست چرب
رنگ: بژ طبیعی ( شماره 2)



بازگشت

Oily and 
Sensitive Skin
مناسب پوست چرب و حساس

مشاهده

 ضـد آفـتاب کرم پودری مدیسان
+  SPF 40  مناسب پوست چرب

رنگ: کاراملی ( شماره 3)



بازگشت

مشاهده

روغـن آفـتاب

روغـن آفـتاب مدیسـان 
  SPF 7مناسبا نواع پوست 

برای خان مها و آقایان

Tanning Oil



بازگشت

ساعت کاری:
 ٨:٣٠ صبح تا ١٦:٣٠ بعد از ظهر - شنبه تا چهارشنبه

تلفن: ۰۲۱-۴۱۱۷۵
داخلی: ۱۳۱ ، ۱۲۹

واتساپ: ۰۹۹۱-۵۵۷۴۳۹۳
 info@golafshan.ir :ایمیل

مشاوره آنالین

آدرس: 
تهران، پونک جنوبی، ایران زمین شمالی، کوچه شکوفه 

سوم شرقی، پالک ۳ 
کدپستی : ١٤٧٦٧٣٤٧١٧

https://api.whatsapp.com/send?phone=+989300854554
https://www.linkedin.com/company/golafshan-arayesh
https://www.golafshan.ir/
https://instagram.com/medisunbrand?igshid=4gffc49r4n5m


SMART
CATALOG

2021/ Ver 1.0

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

www.smartcatalog.ir

مشاهده بر اساس جنسیت

اطالعات تماس

مشاهده بر اساس نوع پوست و کاربرد

صفحه نخست

 مشاهده انواع محصول

معرفی برند مدیســان

https://smartcatalog.ir/

