COLLECTION

Ab o u t N e w t i s
نیوتیــس نگاهــی نــو بــه ســامتی و زیبایــی شماســت .نــام نیوتیــس
برگرفتــه از تازگــی طبیعــت اســت .ماننــد درخــت تیــس کــه بــا
گل هــای ســرخ و زیبایــش ،دل هــر بیننــدهای را تــازه میکنــد.
محصــوالت نیوتیــس تحــت لیســانس آزمایشــگاه الروش کانــادا بــا
اســتفاده از خــواص گیاهــان بــه ویــژه میــوههــا پوســت شــما را تغذیــه
کــرده و لطافــت آن را تامیــن میکننــد .هــدف مــا تامیــن ســامتی،
جاودانــه کــردن زیبایــی و حفاظــت از جوانــی شماســت.
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شامپو بدن
Body shampoo

شامپو بدن کرمی آووکادو
Avocado Milk Body Wash
حاوی رایحه آووکادو
شــامپو بــدن کرمــی آووکادو نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتیئــن شــیر
کــه آبرســان و مغــذی پوســت مــی باشــد و پــاک کنندگــی مالیمــی
دارد و رایحــه آووکادو بــدن را تــا ســاعت هــا معطــر مــی کنــد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حجم ml 400
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شامپو بدن پرتقال توسرخ

شامپو بدن کرمی توت فرنگی

Creamy Orange Body Wash

Strawberry juice Body Wash

حاوی رایحه پرتقال
شــامپو بــدن کرمــی پرتقــال تــو ســرخ نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتیئــن شــیر
بــه آرامــی و بــدون از بیــن بــردن رطوبــت ،پوســت را تمیــز مــی کنــد و پوســت
تحریــک شــده و خشــک را تســکین مــی دهــد .عطــر گــرم و مرکباتــی ایــن
محصــول رایحــه ای خــوش را بــه پوســت شــما هدیــه مــی دهــد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حجم ml 400
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حاوی رایحه توت فرنگی
شــامپو بــدن کرمــی تــوت فرنگــی نیوتیــس غنــی شــده بــا
پروتئیــن شــیر و رایحــه شــیرین تــوت فرنگــی ،پــاک کننــده ای
خوشــبو بــرای پوســت بــدن شــما مــی باشــد ،کــه پــس از اســتفاده
عــاوه بــر پوســت تمیــز و شــاداب ،عطــری شــیرین بــا الهــام از
تــوت فرنگــی سراســر بــدن شــما را در بــر میگیــرد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حجم ml 400
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شامپو موی سر
شامپو بدن انگور (فرنگی(

Hair Shampoo

Black Currant Body Wash
حاوی رایحه انگور (فرنگی)
شــامپو بــدن انگــور (فرنگــی) نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتیئــن شــیر مــی باشــد کــه
فرموالســیون ایــن شــامپو باعــث نــرم و مرطــوب شــدن پوســت بــدن مــی شــود،
رایحــه دلنشــین انگــور (فرنگــی) در ایــن محصــول بــوی خــوش را بــر روی پوســت
تــا ســاعتها بــه جــا میگــذارد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حجم ml 400

6

7

شامپو موی سر تنظیم کننده چربی پوست سر
Deep purify Hair Shampoo
حاوی عصاره چای سبز و رایحه سیب سبز
ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﻮي ﺳﺮ ســیب ســبز ﻧﯿﻮﺗﯿﺲ بــا قــدرت پــاک کنندگــی متناســب
بــا موهــای چــرب ،ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و راﯾﺤﻪ ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .ﻋﺼﺎره
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮي از آﺳﯿﺐ ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• پاک کننده قوی
• تقویت کننده و تنظیم کننده چربی پوست سر
• مناسب انواع مو بویژه موهای چرب
• حجم400وml 750
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شامپو موی سر تقویت کننده
و ضد ریزش
Root Strength Hair Shampoo
حاوی عصاره رزماری و رایحه بری
شــامپو مــوی ســر تقویــت کننــده تمشــک نیوتیــس بــه طــور
مالیــم و موثــر موهــا را تمیــز میکنــد .در فرموالســیون ایــن شــامپو
از عصــاره رزمــاری اســتفاده شــده اســت کــه بــا افزایــش گــردش
خــون مویرگــی باعــث مــی شــود ترکیبــات مغــذی بــه طــور موثــر
ریشــه موهــا را تغذیــه کننــد و از ایــن طریــق بــه رشــد ســالم موهــا
کمــک و از ریــزش آنهــا جلوگیــری مــی کنــد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• تقویت کننده و ضد ریزش مو
• مناسب انواع مو
• حجم400وml 750
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شامپو موی سر آبرسان
Daily Hydrate Hair Shampoo
حاوی عصاره بابونه و رایحه انجیر سیاه
شــامپو مــوی ســر آبرســان انجیرســیاه نیوتیــس بــه طــور مالیــم باعــث تمیــز شــدن
موهــا مــی شــود .ایــن شــامپو حــاوی عصــاره بابونــه اســت کــه باعــث رطوبــت رســانی
بــه موهــا مــی شــود و بــا خــواص ضــد التهابــی بــه ســامت ریشــه موهــا کمــک
میکنــد.
• پاک کننده مالیم
• آبرسان قوی
• مناسب موهای خشک و رنگ شده
• حجم400وml 750
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شامپو موی سر ترمیم کننده
Protein Mix Hair Shampoo

Extra Nourish Hair Shampoo

حاوی عصاره پروتئینی
شــامپو مــوی ســر پروتئیــن نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتئیــن تخــم مــرغ
اســت کــه باعــث تقویــت موهــا مــی شــود و موهــای آســیب دیــده را
ترمیــم میکنــد.

حاوی عصاره جوانه گندم و رایحه بلوبری
شــامپو مــوی ســر مغــذی بلوبــری نیوتیــس بــه طــور مالیــم موهــا را تمیــز میکنــد.
ایــن شــامپو حــاوی عصــاره جوانــه گنــدم اســت کــه باعــث تغذیــه و تقویــت موهــا و
ریشــه آنهــا مــی شــود.

• پاک کننده مالیم و موثر
• ترمیم کننده
• مناسب انواع مو
• حجم400وml 750

شامپو موی سر مغذی

• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی
• مناسب انواع مو
• حجم400وml 750
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شامپوهای کودک
Kids Shampoo
مخصوص کودکان باالی  3سال
موهــای کــودکان نــازک تــر و ظریــف تــر از موهــای بزرگســاالن اســت .بیشــتر
از موهــای بزرگســاالن مســتعد شــکنندگی و گــره خوردگــی اســت .عــاوه بــر
ایــن چشــمان کــودکان نســبت بــه ســوزش و مــواد شــیمیایی حســاس تــر
اســت .بنابرایــن شــامپوهای کــودکان بایــد متناســب بــا ســاختار پوســت و
مــوی کــودکان باشــد.
بــرای مراقبــت از پوســت و مــوی لطیــف کــودکان برنــد نیوتیــس تمامــی
مــوارد ذکــر شــده را در نظــر گرفتــه و دارا مــی باشــد.
• مناسب براي پوست حساس كودكان
• شويندگي موثر و ماليم
•  PHمتناسب با پوست كودكان
• عدم ايجاد حساسيت در پوست سر
• ايجاد نرمي ،لطافت و درخشندگي در موها
• فاقد پارابن
• حجم ml 200
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کرم مرطوب کننده کاسه ای
D aly Noutrishing Cream

كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه آلوئه ورا-خيار
Aloe Vera & Cucumber Cream
حاوی عصاره آلوئه ورا و خيار
کــرم آلوئــه ورا و خیــار نیوتیــس بــا فرمــول منحصــر بــه فــرد بــا جــذب ســریع
پوســت را هیدراتــه و تغذیــه میکنــد تــا ظاهــری ســالم و بــدون چربــی و بــا
طــراوت را بــه پوســت ببخشــد .ایــن محصــول در دو ســایز  200و  300میــل
بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین
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كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه
نارگيل  -شي باتر
Coconut & Shea Butter Cream
حاوی عصاره شی باتر و نارگیل
کــرم نارگیــل و شــی باتــر نیوتیــس باعــث رطوبــت رســانی عالــی و ایجــاد
حــس نرمــی پوســت مــی شــود کــه دارای رایحــه طبیعــی مالیــم نارگیــل
مــی باشــد .شــی باتــر و روغــن نارگیــل بــه غیــر از ایجــاد بافــت مرطــوب
کننــده و غیــر چســبنده ،یــک مــاده کاربــردی بــرای مراقبــت از چیــن و
چــروک مــی باشــد .ایــن محصــول در دو ســایز  200و  300میــل بــه بــازار
عرضــه شــده اســت.
• التیام بخش
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• نرم کننده
• حاوی گلیسیرین
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كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه انگور
Grape & Shea Butter Cream
حاوی عصاره انگور و شی باتر
کــرم مغــذی انگــور و شــی باتــر نیوتیــس بــا ترکیبــی طبیعــی و فاقــد
اســانس مصنوعــی بــه مراقبــت از خطــوط ریــز کمــک میکنــد و پوســتی نــرم
و یکدســت را تضمیــن مــی کنــد .ایــن محصــول در دو ســایز  200و  300میــل
بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین
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کرم مرطوب کننده پمپی
D aly Noutrishing Cream

كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه انگور
Grape & Shea Butter Cream
حاوی عصاره انگور و شی باتر
کــرم مغــذی انگــور و شــی باتــر نیوتیــس بــا ترکیبــی طبیعــی و فاقــد
اســانس مصنوعــی بــه مراقبــت از خطــوط ریــز کمــک میکنــد و پوســتی نــرم
و یکدســت را تضمیــن مــی کنــد.
• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین
• حجمml 500
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كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه
نارگيل  -شي باتر
Coconut & Shea Butter Cream
حاوی عصاره شی باتر و نارگیل
کــرم نارگیــل و شــی باتــر نیوتیــس باعــث رطوبــت رســانی عالــی و ایجــاد
حــس نرمــی پوســت مــی شــود کــه دارای رایحــه طبیعــی مالیــم نارگیــل
مــی باشــد .شــی باتــر و روغــن نارگیــل بــه غیــر از ایجــاد بافــت مرطــوب
کننــده و غیــر چســبنده ،یــک مــاده کاربــردی بــرای مراقبــت از چیــن و
چــروک مــی باشــد .ایــن محصــول در دو ســایز  200و  300میــل بــه بــازار
عرضــه شــده اســت.
• التیام بخش
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• نرم کننده
• حاوی گلیسیرین
• حجمml 500
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كرم مغذي ،نرم كننده و مرطوب كننده روزانه آلوئه ورا-خيار
Aloe Vera & Cucumber Cream
حاوی عصاره آلوئه ورا و خيار
کــرم آلوئــه ورا و خیــار نیوتیــس بــا فرمــول منحصــر بــه فــرد بــا جــذب ســریع
پوســت را هیدراتــه و تغذیــه میکنــد تــا ظاهــری ســالم و بــدون چربــی و بــا
طــراوت را بــه پوســت ببخشــد.
• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین
• حجمml 500
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مایع دستشویی
Hand Wash

مایع دستشویی آیلند گریپ
Island Grape Hand Wash
حاوی عصاره و رایحه انگور
مایع دستشویی انگور با ترکیبی طبیعی از عصاره و رایحه
وسوســه انگیــز انگــور دســت هــای شــما را از میکــروب عــاری
و بــه عنــوان یــک آنتــی باکتریــال طبیعــی بــرای دســت هــای
شــما محســوب مــی شــود.
• پاک کننده مالیم و موثر
• دارای خواص آنتی باکتریال
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حاوی گلیسیرین
• حجم  400وml 2000

مایع دستشویی کوکو واتر
Coco Water Hand Wash
حاوی عصاره و رایحه نارگیل
مایــع دستشــویی نارگیــل نیوتیــس کــه ترکیبــی از عصــاره و رایحــه نارگیــل
و گلیســیرین مــی باشــد بــا حفاظــت کامــل از رطوبــت طبیعــی پوســت ،تمــام
آلودگــی هــا را از بیــن بــرده و آرامــش بخــش پوســت مــی باشــد .رایحــه
خوشــایند ایــن شــوینده تــا ســاعت هــا روی دســت باقــی مانــده و احســاس
خوشــایندی در شــما ایجــاد میکنــد.
• پاک کننده مالیم و موثر
• دارای خواص آنتی باکتریال
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حاوی گلیسیرین
• حجم  400وml 2000

مایع دستشویی آلوئه ِف ِرش
Aloe Fresh Hand wash
حاوی عصاره و رایحه آلوئه ورا
مایــع دستشــویی آلوئــه ورا نیوتیــس بــا ترکیبــی از عصــاره و رایحــه آلوئــه ورا
دســت هــای شــما رابــه طــور کامــل از آلودگــی پــاک میکنــد .عصــاره آلوئــه ورا
ضمــن محافظــت از پوســت دســت هــا باعــث نرمــی و لطافــت آنهــا مــی شــود.
• پاک کننده مالیم و موثر
• دارای خواص آنتی باکتریال
• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست
• حاوی گلیسیرین
• حجم  400وml 2000

خوشبو کننده هوا
Air Freshner

خوشبو کننده هوا جاسمین
Jasmin Blossom Air Freshner
با رایحه گل های سفید ،شکوفه پرتقال و هلو
خوشــبو بــودن محیــط یکــی از مهمتریــن شــرایطی اســت کــه تمامــی
انســان هــا بــه آن اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا
ترکیبــی از گل هــای ســفید ،شــکوفه پرتقــال و هلــو بــوی خــوش را در
خانــه ،اداره ،ســرویس بهداشــتی و فضاهــای بســته جــاری میکنــد و
بــوی نامطبــوع را از بیــن مــی بــرد و اثــر خــود را بــه مــدت طوالنــی
حفــظ مــی کنــد.
• عدم ایجاد حساسیت
• مناسب برای استفاده روی همه سطوح
• مناسب برای خوشبو کردن محیط خانه،
اداره ،سرویس بهداشتی و فضاهای بسته
• سهولت در استفاده
• حجم ml 500

خوشبو کننده هوا طالیی
Golden Dus t Air Freshner
با رایحه چوب صندل ،گلهای سفید و وانیل
خوشــبو بــودن محیــط یکــی از مهمتریــن شــرایطی اســت کــه تمامــی انســان هــا بــه آن
اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا ترکیبــی از رایحــه چــوب صنــدل،
گلهــای ســفید و وانیــل بــوی خــوش را در خانــه ،اداره ،ســرویس بهداشــتی و فضاهــای
بســته جــاری میکنــد و بــوی نامطبــوع را از بیــن مــی بــرد و اثــر خــود را بــه مــدت
طوالنــی حفــظ مــی کنــد.
• عدم ایجاد حساسیت
• مناسب برای استفاده روی همه سطوح
• مناسب برای خوشبو کردن محیط خانه،
اداره ،سرویس بهداشتی و فضاهای بسته
• سهولت در استفاده
• حجم ml 500

خوشبوکننده هوا برفی
Snow Blue Air Freshner
با رایحه دریایی ،گلی  ،چوبی و مشک
خوشــبو بــودن محیــط یکــی از مهمتریــن شــرایطی اســت کــه تمامــی
انســان هــا بــه آن اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا
ترکیبــی از دریایــی ،گلــی  ،چوبــی و مشــک بــوی خــوش را در خانــه،
اداره ،ســرویس بهداشــتی و فضاهــای بســته جــاری میکنــد و بــوی
نامطبــوع را از بیــن مــی بــرد و اثــر خــود را بــه مــدت طوالنــی حفــظ
مــی کنــد.
• عدم ایجاد حساسیت
• مناسب برای استفاده روی همه سطوح
• مناسب برای خوشبو کردن محیط خانه،
اداره ،سرویس بهداشتی و فضاهای بسته
• سهولت در استفاده
• حجم ml 500

دئوروالن
خوشبو کننده هوا رویایی
Lili Dream Air Freshner
با رایحه پودری ،گلی ،جاسمین
خوشــبو بــودن محیــط یکــی از مهمتریــن شــرایطی اســت کــه تمامــی انســان هــا بــه آن
اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا ترکیبــی از رایحــه پــودری ،گلــی،
جاســمین بــوی خــوش را در خانــه ،اداره ،ســرویس بهداشــتی و فضاهــای بســته جــاری
میکنــد و بــوی نامطبــوع را از بیــن مــی بــرد و اثــر خــود را بــه مــدت طوالنــی حفــظ
مــی کنــد.
• عدم ایجاد حساسیت
• مناسب برای استفاده روی همه سطوح
• مناسب برای خوشبو کردن محیط خانه،
اداره ،سرویس بهداشتی و فضاهای بسته
• سهولت در استفاده
• حجم ml 500

Deo Rollan

دئوروالن مردانه

دئوروالن زنانه

Grey Mountain Deo Rollan

Pink Kiss Deo Rollan

Breeze Ocean Deo Rollan

Peach Blossom Deo Rollan

خاکستری (ترکیبی از رایحه چوبی و چرمی)

صورتی( با رایحه انار)

سورمه ای (ترکیبی از رایحه اقیانوسی و خنک)

نارنجی ( با رایحه هلو)

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن
مانــدگاری  24ســاعته تمایــزی بــارز بــا محصــوالت موجــود
در بــازار ایجــاد کــرده اســت ،بــه طوریکــه افــرادی کــه دارای
حساســیت واگزمــا مــی باشــند نیــز میتواننــد از ایــن محصــول
اســتفاده کننــد .بــا اســتفاده از ایــن محصــول دیگــر نگــران لکــه
ســفید بــر روی لبــاس هــای خــود و همچنیــن چســبندگی
بــدن نباشــید.

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن
مانــدگاری  24ســاعته تمایــزی بــارز بــا محصــوالت موجــود
در بــازار ایجــاد کــرده اســت ،بــه طوریکــه افــرادی کــه
دارای حساســیت واگزمــا مــی باشــند نیــز میتواننــد از ایــن
محصــول اســتفاده کننــد .بــا اســتفاده از ایــن محصــول دیگــر
نگــران لکــه ســفید بــر روی لبــاس هــای خــود و همچنیــن
چســبندگی بــدن نباشــید.

• فاقد الکل
• فاقد پارابن

• فاقد الکل
• فاقد پارابن

• حجم ml 50

• حجم ml 50

دئوروالن زنانه
Bright Sunrise Deo Rollan
Green Touch Deo Rollan

زرد ( با رایحه نارگیل)

سبز ( با رایحه خیار)

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن
مانــدگاری  24ســاعته تمایــزی بــارز بــا محصــوالت موجــود
در بــازار ایجــاد کــرده اســت ،بــه طوریکــه افــرادی کــه دارای
حساســیت واگزمــا مــی باشــند نیــز میتواننــد از ایــن محصــول
اســتفاده کننــد .بــا اســتفاده از ایــن محصــول دیگــر نگــران لکــه
ســفید بــر روی لبــاس هــای خــود و همچنیــن چســبندگی بــدن
نباشــید.
• فاقد الکل
• فاقد پارابن
• حجم ml 50
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