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Abou t  Newt i s

نیوتیــس نگاهــى نــو بــه ســالمتى و زیبایــى شماســت. نــام نیوتیــس 
ــا  ــه ب ــس ک ــت تی ــد درخ ــت. مانن ــت اس ــى طبیع ــه از تازگ برگرفت
ــد.  ــازه مى کن ــده اى را ت ــر بینن ــش، دل ه ــرخ و زیبای ــاى س گل ه
ــا  ــادا ب محصــوالت نیوتیــس تحــت لیســانس آزمایشــگاه الروش کان
اســتفاده از خــواص گیاهــان بــه ویــژه میــوه  هــا پوســت شــما را تغذیــه 
کــرده و لطافــت آن را تامیــن مى کننــد. هــدف مــا تامیــن ســالمتى، 

ــى شماســت. ــى و حفاظــت از جوان ــردن زیبای ــه ک جاودان



شامپو بدن

Body shampoo



شامپو بدن کرمی آووکادو

Avocado Milk Body Wash
حاوی رایحه آووکادو  

ــا پروتیئــن شــیر  شــامپو بــدن کرمــی آووکادو نیوتیــس غنــی شــده ب
کــه آبرســان و مغــذی پوســت مــی باشــد و پــاک کنندگــی مالیمــی 

ــا ســاعت هــا معطــر مــی کنــد. دارد و رایحــه آووکادو بــدن را ت

• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان

• مناسب انواع پوست
ml • حجم 400



 شامپو بدن پرتقال توسرخ

Creamy Orange 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 
ــن  ــی ای ــرم و مرکبات ــد. عطــر گ ــی ده ــک شــده و خشــک را تســکین م تحری

محصــول رایحــه ای خــوش را بــه پوســت شــما هدیــه مــی دهــد.

• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان

• مناسب انواع پوست
ml 400 حجم •



 شامپو بدن کرمی توت فرنگی

Strawberry juice Body Wash
حاوی رایحه توت فرنگی 

ــا  ــده ب ــی ش ــس غن ــی نیوتی ــوت فرنگ ــی ت ــدن کرم ــامپو ب ش
پروتئیــن شــیر و رایحــه شــیرین تــوت فرنگــی، پــاک کننــده ای 
خوشــبو بــرای پوســت بــدن شــما مــی باشــد، کــه پــس از اســتفاده 
ــام از  ــا اله ــز و شــاداب، عطــری شــیرین ب ــر پوســت تمی عــالوه ب

ــرد.  ــر میگی ــدن شــما را در ب ــوت فرنگــی سراســر ب ت

• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی و رطوبت رسان

• مناسب انواع پوست
ml 400 حجم •



شامپو بدن انگور )فرنگی(

Black Currant Body Wash

حاوی رایحه انگور )فرنگی( 
شــامپو بــدن انگــور (فرنگــی) نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتیئــن شــیر مــی باشــد کــه 
ــدن مــی شــود،  ــرم و مرطــوب شــدن پوســت ب فرموالســیون ایــن شــامپو باعــث ن
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
ml • حجم 400



شامپو موى سر

Hair  Shampoo



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 
ml • حجم400و750





شامپو موی سر تقویت کننده
 و ضد ریزش 

Root Strength Hair Shampoo
حاوی عصاره رزماری و رایحه بری

ــور  ــه ط ــس ب ــک نیوتی ــده تمش ــت کنن ــر تقوی ــوی س ــامپو م ش
مالیــم و موثــر موهــا را تمیــز میکنــد. در فرموالســیون ایــن شــامپو 
ــا افزایــش گــردش  ــاری اســتفاده شــده اســت کــه ب از عصــاره رزم
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 
ml 750حجم400و •



 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 
ــا کمــک  ــه ســالمت ریشــه موه ــی ب ــا خــواص ضــد التهاب ــی شــود و ب ــا م ــه موه ب

میکنــد. 

• پاک کننده مالیم 
• آبرسان قوی 

• مناسب موهای خشک و رنگ شده 
ml 750حجم400و •



 شامپو موی سر مغذی

Extra Nourish Hair Shampoo

Protein Mix Hair Shampoo

حاوی عصاره جوانه گندم و رایحه بلوبری
ــد.  ــز میکن ــم موهــا را تمی ــه طــور مالی ــری نیوتیــس ب شــامپو مــوی ســر مغــذی بلوب
ایــن شــامپو حــاوی عصــاره جوانــه گنــدم اســت کــه باعــث تغذیــه و تقویــت موهــا و 

ریشــه آنهــا مــی شــود.

• پاک کننده مالیم و موثر
• مغذی

• مناسب انواع مو
ml 750حجم400و •



 شامپو موی سر ترمیم کننده
Protein Mix Hair Shampoo

حاوی عصاره پروتئینی
شــامپو مــوی ســر پروتئیــن نیوتیــس غنــی شــده بــا پروتئیــن تخــم مــرغ 
ــده را  ــیب دی ــای آس ــود و موه ــی ش ــا م ــت موه ــث تقوی ــه باع ــت ک اس

ــد. ــم میکن ترمی

• پاک کننده مالیم و موثر
• ترمیم کننده

• مناسب انواع مو
ml 750حجم400و •

 





شامپوهای کودك

Kids Shampoo

مخصوص کودکان باالی 3 سال 
موهــای کــودکان نــازک تــر و ظریــف تــر از موهــای بزرگســاالن اســت. بیشــتر 
از موهــای بزرگســاالن مســتعد شــکنندگی و گــره خوردگــی اســت. عــالوه بــر 
ــر  ــواد شــیمیایی حســاس ت ــه ســوزش و م ــن چشــمان کــودکان نســبت ب ای
ــت و  ــاختار پوس ــا س ــب ب ــد متناس ــودکان بای ــامپوهای ک ــن ش ــت. بنابرای اس

مــوی کــودکان باشــد.  
ــی  ــس تمام ــد نیوتی ــودکان برن ــف ک ــوی لطی ــت و م ــت از پوس ــرای مراقب ب

ــد. ــی باش ــه و دارا م ــر گرفت ــده را در نظ ــر ش ــوارد ذک م

• مناسب براي پوست حساس کودکان 
• شویندگی موثر و مالیم 

PH متناسب با پوست کودکان  •
• عدم ایجاد حساسیت در پوست سر

• ایجاد نرمی، لطافت و درخشندگی در موها
• فاقد پارابن 

ml • حجم 200



کرم مرطوب کننده کاسه اى
Daly  Nou t r i s h i ng  Cream



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه آلوئه ورا-خیار

Aloe Vera & Cucumber Cream

حاوی عصاره آلوئه ورا و خیار
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 200 و 300 میــل 

بــه بــازار عرضــه شــده اســت.

• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان

• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه
نارگیل - شي باتر 

حاوی عصاره شی باتر و نارگیل 
کــرم نارگیــل و شــی باتــر نیوتیــس باعــث رطوبــت رســانی  عالــی و ایجــاد 
ــم نارگیــل  حــس نرمــی پوســت مــی شــود کــه دارای رایحــه طبیعــی مالی
ــت مرطــوب  ــر از ایجــاد باف ــه غی ــل ب ــر و روغــن نارگی ــی باشــد. شــی بات م
ــن و  ــت از چی ــرای مراقب ــردی ب ــاده کارب ــک م ــبنده، ی ــر چس ــده و غی کنن
چــروک مــی باشــد. ایــن محصــول در دو ســایز 200 و 300 میــل بــه بــازار 

عرضــه شــده اســت.

• التیام بخش
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان 

• نرم کننده
• حاوی گلیسیرین

Coconut & Shea Butter Cream



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه
نارگیل - شي باتر 

کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه انگور

Grape & Shea Butter Cream

حاوی عصاره انگور و شی باتر
ــد  ــی و فاق ــی طبیع ــا ترکیب ــس ب ــر نیوتی ــی بات ــور  و ش ــذی انگ ــرم مغ ک
اســانس مصنوعــی بــه مراقبــت از خطــوط ریــز کمــک میکنــد و پوســتی نــرم 
و یکدســت را تضمیــن مــی کنــد. ایــن محصــول در دو ســایز 200 و 300 میــل 

بــه بــازار عرضــه شــده اســت.

• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان

• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین



Grape & Shea Butter Cream

کرم مرطوب کننده پمپى
Daly  Nou t r i s h i ng  Cream



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه انگور

Grape & Shea Butter Cream

حاوی عصاره انگور و شی باتر
ــد  ــی و فاق ــی طبیع ــا ترکیب ــس ب ــر نیوتی ــی بات ــور  و ش ــذی انگ ــرم مغ ک
اســانس مصنوعــی بــه مراقبــت از خطــوط ریــز کمــک میکنــد و پوســتی نــرم 

ــد. ــی کن ــن م ــت را تضمی و یکدس

• نرم کننده
• مغذی و رطوبت رسان

• دارای آنتی اکسیدان
• حاوی گلیسیرین

ml 500حجم •



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه
نارگیل - شي باتر 

Coconut & Shea Butter Cream

حاوی عصاره شی باتر و نارگیل 
کــرم نارگیــل و شــی باتــر نیوتیــس باعــث رطوبــت رســانی  عالــی و ایجــاد 
ــم نارگیــل  حــس نرمــی پوســت مــی شــود کــه دارای رایحــه طبیعــی مالی
ــت مرطــوب  ــر از ایجــاد باف ــه غی ــل ب ــر و روغــن نارگی ــی باشــد. شــی بات م
ــن و  ــت از چی ــرای مراقب ــردی ب ــاده کارب ــک م ــبنده، ی ــر چس ــده و غی کنن
چــروک مــی باشــد. ایــن محصــول در دو ســایز 200 و 300 میــل بــه بــازار 

عرضــه شــده اســت.

• التیام بخش
• مغذی و رطوبت رسان
• دارای آنتی اکسیدان 

• نرم کننده
• حاوی گلیسیرین

ml 500حجم •



کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه
نارگیل - شي باتر 

 کرم مغذي، نرم کننده و مرطوب کننده روزانه آلوئه ورا-خیار

Aloe Vera & Cucumber Cream

حاوی عصاره آلوئه ورا و خیار
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

ml 500حجم •



مایع دستشویى

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

ــاری  ــز انگــور دســت هــای شــما را از میکــروب ع وسوســه انگی
ــرای دســت هــای  ــه عنــوان یــک آنتــی باکتریــال طبیعــی ب و ب

شــما محســوب مــی شــود.

• پاک کننده مالیم و موثر
• دارای خواص آنتی باکتریال

• مغذی و رطوبت رسان
• مناسب انواع پوست

• حاوی گلیسیرین

ml 2000حجم 400 و •



 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 
ــد. رایحــه  ــی باش ــش بخــش پوســت م ــرده و  آرام ــن ب ــا را از بی ــی ه آلودگ
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

ml 2000حجم 400 و •



 مایع دستشویی آلوئه ِفِرش

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

ml 2000حجم 400 و •



Jasmin Blossom Air Freshner

خوشبو کننده هوا

Air Freshner



خوشبو کننده هوا  جاسمین

Jasmin Blossom Air Freshner

با رایحه گل های سفید، شکوفه پرتقال و هلو
ــی  ــه تمام ــن شــرایطی اســت ک ــط یکــی از مهمتری ــودن محی خوشــبو ب
انســان هــا بــه آن اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا 
ــوی خــوش را در  ــو ب ترکیبــی از گل هــای ســفید، شــکوفه پرتقــال و هل
ــد و  ــاری می کن ــته ج ــای بس ــتی و فضاه ــرویس بهداش ــه، اداره، س خان
ــی  ــدت طوالن ــه م ــود را ب ــر خ ــرد و اث ــی ب ــن م ــوع را از بی ــوی نامطب ب

ــد. حفــظ مــی کن

• عدم ایجاد حساسیت
• مناسب برای استفاده روی همه سطوح

• مناسب برای خوشبو کردن محیط خانه،
اداره، سرویس بهداشتی و فضاهای بسته

• سهولت در استفاده

ml 500 حجم •



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، 
ــای  ــه، اداره، ســرویس بهداشــتی و فضاه ــوی خــوش را در خان ــل ب ــای ســفید و وانی گله
ــدت  ــه م ــود را ب ــر خ ــرد و اث ــی ب ــن م ــوع را از بی ــوی نامطب ــد و ب ــاری می کن ــته ج بس

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

ml 500 حجم •



خوشبوکننده هوا برفی

Snow Blue Air Freshner

با رایحه دریایی، گلی ، چوبی و مشک
ــی  ــه تمام ــن شــرایطی اســت ک ــط یکــی از مهمتری ــودن محی خوشــبو ب
انســان هــا بــه آن اهمیــت مــی دهنــد خوشــبو کننــده هــوا نیوتیــس بــا 
ــه،  ــوش را در خان ــوی خ ــک ب ــی و مش ــی ، چوب ــی، گل ــی از دریای ترکیب
اداره، ســرویس بهداشــتی و فضاهــای بســته جــاری می کنــد و بــوی 
ــظ  ــی حف ــدت طوالن ــه م ــر خــود را ب ــرد و اث ــی ب ــن م ــوع را از بی نامطب

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

ml 500 حجم •



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، 
ــه، اداره، ســرویس بهداشــتی و فضاهــای بســته جــاری  ــوی خــوش را در خان جاســمین ب
ــی حفــظ  ــه مــدت طوالن ــر خــود را ب ــرد و اث ــی ب ــن م ــوع را از بی ــوی نامطب ــد و ب می کن

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

ml • حجم 500



دئوروالن

Deo Ro l lan



دئوروالن مردانه

 Grey Mountain Deo Rollan  
 Breeze Ocean Deo Rollan  

 سورمه ای  )ترکیبی از رایحه اقیانوسی و خنک(
 خاکستری  )ترکیبی از رایحه چوبی و چرمی(

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن 
ــود  ــوالت موج ــا محص ــارز ب ــزی ب ــاعته تمای ــدگاری 24 س مان
ــه دارای  ــرادی ک ــه طوریکــه اف ــرده اســت، ب ــازار ایجــاد ک در ب
حساســیت واگزمــا مــی باشــند نیــز میتواننــد از ایــن محصــول 
اســتفاده کننــد. بــا اســتفاده از ایــن محصــول دیگــر نگــران لکــه 
ــبندگی  ــن چس ــود و همچنی ــای خ ــاس ه ــر روی لب ــفید ب س

ــدن نباشــید. ب

• فاقد الکل
• فاقد پارابن

ml 50 حجم •



دئوروالن زنانه

 صورتی) با رایحه انار(   

 Pink Kiss Deo Rollan    

نارنجی ) با رایحه هلو(

 Peach Blossom Deo Rollan  

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن 
ــا محصــوالت موجــود  ــارز ب ــزی ب ــاعته تمای ــدگاری 24 س مان
در بــازار ایجــاد کــرده اســت، بــه طوریکــه افــرادی کــه 
ــن  ــد از ای ــز میتوانن ــند نی ــی باش ــا م ــیت واگزم دارای حساس
محصــول اســتفاده کننــد. بــا اســتفاده از ایــن محصــول دیگــر 
ــن  ــای خــود و همچنی ــاس ه ــر روی لب ــه ســفید ب ــران لک نگ

ــید. ــدن نباش ــبندگی ب چس

• فاقد الکل
• فاقد پارابن

ml 50 حجم •



دئوروالن زنانه

 Bright Sunrise Deo Rollan  
 Green Touch Deo Rollan  

دئــوروالن نیوتیــس بــا ویژگــی ضــد تعریــق و همچنیــن 
ــود  ــوالت موج ــا محص ــارز ب ــزی ب ــاعته تمای ــدگاری 24 س مان
ــه دارای  ــرادی ک ــه اف ــه طوریک ــرده اســت، ب ــازار ایجــاد ک در ب
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

ml 50 حجم •

 زرد ) با رایحه نارگیل(   
سبز ) با رایحه خیار(
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