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شــرکت ویتــا فارمــد ســوئیس، مســتقر در لوگانــو، ارائــه 
دهنــده مکمل هــاى غذایــى و ورزشــى با کیفیــت باال اســت. در 
ویتــا فارمــد، تیــم دانشــمندان مــا از 15 ســال تجربــه 
ارزشــمند خــود بــراى رشــد ایــن شــرکت جــوان جهــت 
پاســخگویى به نیازهــاى مختلف مشــتریان اســتفاده مى کنند. 
تجــارت مــا شــامل تأمیــن انــواع مــواد اولیــه و کاالهــاى تمــام 

شده براى بازارهاى جهانى از جمله اروپا و آسیاست.
شــرکت بوتــه ســبز بــا اســتفاده از دانــش فنــى شــرکت 
درمانــى  برنــد  تولیــد  بــه  موفــق  ســوئیس  ویتافارمــد 
درموســیس (برنــد درماتولوژیــک) شــده اســت. از آنجایــى که 
فرموالســیون محصــوالت ایــن برنــد مــورد تائیــد متخصصیــن 
پوســت اســت و مــواد موثره موجــود در محصوالت با وســواس 
و دقــت بســیار زیــاد انتخــاب شــده اند لــذا به راحتــى مى تواند 

نیازهاى درمانى انواع پوست را برآورده نماید.
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پن ها و صابون
Dermosis Pain & Soap



٢

پن درموسیس (%1 ترى کلوکربان)
Triclocarbon - 100 g %1پوست چرب و مختلط (صورت و بدن)

Dermosis Pain

تنظیم کننده چربى پوست، آنتى باکتریال و ضد جوش
مناسب شستشوى روزانه

ویژگى هاى خاص محصول

پاك کننده و متعادل کننده چربى پوست
پیشگیرى از ایجاد جوش و آکنه در پوست صورت و بدن

جلوگیرى از بوى نامطبوع بدن
فاقد شوینده هاى صابونى

مواد اولیه کلیدى

ترى کلوکربان: آنتى باکتریال، ضد قارج، موثر در درمان آکنه
نشاسته ذرت: جاذب چربى اضافى پوست، التیام بخش

روش مصرف

جهت اثربخشى بیشتر  اجازه دهید کف پن یک دقیقه روى پوست باقى بماند سپس با آب ولرم بشویید. به هیچ وجه از 
آب داغ استفاده نکنید.
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پن درموسیس (%25 کرمى)
Cream - 100 g %25پوست خشک و حساس (صورت و بدن)

Dermosis Pain

پاك کننده آرایش و آلودگى هاى پوست
مناسب شستشوى روزانه 

ویژگى هاى خاص محصول

سازگار با pH طبیعى پوست
حاوى درصد باالیى کلدکرم

از بین برنده خشکى و خارش پوست
فاقد شوینده هاى صابونى، رنگ و مواد نگهدارنده مضر

مواد اولیه کلیدى

کلدکرم: غنى از روغن هاى مینرال جهت رطوبت رسانى ماندگار
روغن کرچک: غنى از اسید لینولئیک، رفع کننده خشکى پوست  

روش مصرف

اجازه دهید کف پن یک دقیقه روى پوست باقى بماند سپس با آب ولرم بشویید.



صابون درموسیس (%9 گوگرد)
Sulfur 9% - 100 gپوست چرب و مستعد آکنه (صورت و بدن)

Dermosis Soap

رفع آکنه، آنتى باکتریال و ضد قارچ
مناسب شستشوى روزانه

ویژگى هاى خاص محصول

درمان آکنه صورت و بدن
درمان درماتیت سبورئیک

ضد عفونى کننده و الیه بردار مالیم

مواد اولیه کلیدى

گوگرد: ضد آکنه، روزاسه و سبورئیک
روغن برگ چاى: ضد آکنه و ضد قارچ

موم عسل: آنتى باکتریال و التیام بخش

روش مصرف

جهت اثربخشى بیشتر اجازه دهید کف صابون یک دقیقه روى پوست باقى بماند سپس با آب ولرم بشویید. به هیچ وجه 
از آب داغ استفاده نکنید.
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شامپوها
Dermosis Shampoo



Seboregulating Hair
and Scalp Shampoo

Greasy Hair and Scalp

Regulates the Sebum Secretion

Help Protection Against 
Microorganisms

Thoroughly Cleans the Scalp and 
Delays Hair Greasing

Eliminate the Oily and Shiny Look 
and Feel

Avoid Excessive Hair Loss and 
Dandruff Caused by Sebum

Sebomine
Citric Acid

Pirocton Olamine

300 ml  / 10.14 FL.OZ

SeboSIS

شا مپو سبوسیس
Dermosis Seboregulating Hairشامپو متعادل کننده چربى مو و پوست کف سر درموسیس

and Scalp Shampoo - 300 ml

SeboSIS

(کنترل و کاهش ترشح چربى مو و پوست کف سر)

اختالل در عملکرد غدد سباسه و ترشح بیش از حد سبوم، سبب ایجاد ظاهرى چرب و 
نامناسب در تار مو و پوست کف سر مى شود و در برخى شرایط حتى سبب تشدید 

ریزش مو نیز مى گردد. این اختالل مرتبط با هورمون هاى آندروژن از جمله تستوسترون 
است. استرس، آلودگى و سایر عوامل محیطى نیز به تشدید ترشح چربى کمک مى کنند.

روش مصرف

موى مرطوب را با مقدار کافى از شامپو آغشته نمائید و  به آرامى ماساژ دهید. اجازه دهید 
کف شامپو  به مدت 2 الى 3 دقیقه بر روى پوست سر و مو باقى بماند، سپس به طور کامل 

آبکشى نمایید. براى رسیدن به نتیجه بهتر 2 تا 3 بار در هفته از شامپو استفاده نمایید.

ویژگى هاى خاص محصول

کنترل کننده ترشح چربى غدد سباسه و کاهش رشد میکروارگانیسم ها
داراى قدرت پاك کنندگى باالى چربى مو و پوست کف سر

حفظ رطوبت و افزایش استحکام مو
ایجاد ظاهرى حجیم تر، شاداب تر و درخشان تر

مواد اولیه کلیدى

عصاره سابال: تنظیم کننده ترشح سبوم و کنترل عملکرد غدد سباسه
کمپلکس سبومین، پیروکتون اوالمین و اسید سیتریک: کنترل ترشح چربى غدد سباسه، 

ایجاد تعادل در pH پوست سر، ضد قارچ و آنتى باکتریال
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Nutri Shampoo

Dry, Brittle & Damaged Hair

Deep Nourishing and Locks in the 
Moisture

Reorganize the Hair Fibers, 
Enhance and Cohesion Between 

the Scales

Helps to Balance the Scalp, 
Smooth the Hair Cuticle, and 

Reinforces Hair Strands

 Smooth Frizz and Protects
Leaves Hair soft, Smooth, Shiny & 

Strong

Sik Protein
Avena Sative Kamel Extract

Shea Butter

NutriSIS

300 ml  / 10.14 FL.OZ

شا مپو نوتریسیس
Dermosis Nutri Shampoo - 300 mlشامپو مغذى موى خشک درموسیس

NutriSIS

(تغذیه و ترمیم کننده موى خشک و آسیب دیده)

تار موى سالم داراى الیه محافظى به نام کوتیکول است که به شکل بخش هاى محکم در 
کنار هم قرار گرفته و رطوبت مو را حفظ مى کنند. تغییر در ساختار کوتیکول موجب 

آسیب پذیرى و دو شاخه شدن تارهاى مو مى گردد.

روش مصرف

موى مرطوب را با مقدار کافى از شامپو آغشته نمائید و  به آرامى ماساژ دهید. اجازه دهید 
کف شامپو به مدت 2 الى 3 دقیقه بر روى پوست سر و مو باقى بماند، سپس به طور کامل 

آبکشى نمایید. براى رسیدن به نتیجه بهتر 2 تا 3 بار در هفته از شامپو استفاده نمایید.

ویژگى هاى خاص محصول

داراى فرموالسیون بسیار غنى و ترمیم کننده نواحى آسیب دیده تار مو
ایجاد الیه محافظ روى تار مو جهت حفظ رطوبت و افزایش ضخامت آن

تغذیه کننده، ترمیم کننده و تقویت کننده موهاى خشک
کمک به رفع موخوره، الکتریسیته ساکن و گره خوردگى مو، ایجاد حالت ابریشمى در مو

درخشان کننده موها

مواد اولیه کلیدى

سیلک پروتئین (پروتئین هیدرولیز شده ابریشم): پر کننده شکاف هاى موجود در 
کوتیکول مو، بهبود خاصیت ارتجاعى و درخشندگى مو، افزایش توانایى مو در حفظ رطوبت

عصاره جو دو سر: مرطوب کننده، التیام بخش، محافظ پوست سر
عصاره لسیتین: بهبود دهنده کیفیت ساختارى مو، کمک به بازگرداندن پوشش محافظ 

طبیعى مو
عصاره شى باتر: تغذیه کننده، رطوبت رسان قوى و تقویت کننده فولیکول مو
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Frequent Anti-Dandruff Protective

Protect the Scalp and 
Reduce Risks of Dandruff 

Recurrence

A follow-up to Medicinal 
Anti-Dandruff Treatment

Prolongs the Efficacy of 
Anti-Dandruff Treatment

Pirocton Olamine
Thyme Extract

DandroSIS
Dandruff Control

Protective Shampoo

300 ml  / 10.14 FL.OZ

شامپو دندروسیس
 Control�Dermosis Dandruشامپو کنترل کننده شوره سر درموسیس

Protective Shampoo - 300 ml

DandroSIS

پوست سر به طور طبیعى در اثر الیه الیه شدن طبقه شاخى، الیه هاى قدیمى را از دست 
داده و الیه هاى جدید را جایگزین مى نماید. این عمل آهنگ و ریتم طبیعى و مشخصى 
دارد. اگر آهنگ و سرعت ریزش پوسته هاى طبقه شاخى پوست از حالت طبیعى خارج 

شود، تشدید و تسریع شده و منجربه ایجاد شوره سر مى گردد.

روش مصرف

موى مرطوب را با مقدار کافى از شامپو آغشته نمائید و  به آرامى ماساژ دهید. اجازه دهید 
کف شامپو به مدت 2 الى 3 دقیقه بر روى پوست کف سر و مو باقى بماند، سپس به طور 

کامل آبکشى نمایید. براى رسیدن به نتیجه بهتر 2 تا 3 بار در هفته از شامپو استفاده 
نمایید.

ویژگى هاى خاص محصول

موثر در رفع شوره هاى خفیف و کنترل کننده شوره هاى شدید
محافظت از پوست سر و پیشگیرى از بازگشت مجدد شوره سر

کمک به ماندگارى و اثربخشى درمان شوره سر

مواد اولیه کلیدى

پیروکتون اوالمین: ماده ضد قارچ، مهار کننده تولید و تکثیر قارچ هاى مولد شوره، ضد 
خارش، تنظیم کننده pH پوست سر

عصاره آویشن: از بین برنده و کاهش دهنده رشد میکروارگانیسم ها بر روى پوست 
کف سر، رطوبت رسان، ضد قارچ، ضد باکترى، تسکین دهنده التهابات پوست سر
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Anti-Hair Loss and
Fortifying Shampoo

Anti-Hair Loss and Fortifying

Strengthen Weakened Hair 
Roots 

Stimulates the Hair Roots
Prevents Hair Loss 

Promote Hair Growth

Caffeine, Quinine, Vitamin B6
Biotin

Arnica Montana Flower Extract 
Zinc Sulfate

FortiSIS

300 ml  / 10.14 FL.OZ

شامپو فورتیسیس
Dermosis Anti-Hair Loss andشامپو کنترل ریزش و تقویت کننده موى سر درموسیس

Fortifying Shampoo - 300 ml

FortiSIS

(ضد ریزش و تقویت موى سر)

ریزش مو یک عارضه بسیار متداول است که به دالیل مختلفى از جمله فاکتورهاى ارثى، 
تغییرات هورمونى، استرس و سوء تغذیه رخ مى دهد. براى درمان مناسب ریزش مو باید علت 

اصلى آن مشخص شود.

روش مصرف

موى مرطوب را با مقدار کافى از شامپو آغشته نمائید و  به آرامى ماساژ دهید. اجازه دهید 
کف شامپو به مدت 2 الى 3 دقیقه بر روى پوست سر و مو باقى بماند، سپس به طور کامل 

آبکشى نمایید. براى رسیدن به نتیجه بهتر 2 تا 3 بار در هفته از شامپو استفاده نمایید.

ویژگى هاى خاص محصول

داراى فرموالسیون موثر در مهار عوامل ریزش مو
جلوگیرى از ریزش مو

کمک به رویش مجدد تارهاى مو

مواد اولیه کلیدى

کافئین: جلوگیرى کننده از ریزش مو حتى با زمینه ارثى، محرك جریان خون مویرگى 
پوست کف سر، محرك رشد مو، افزایش طول عمر ریشه مو، جلوگیرى از اثرات مضر 

هورمون تستوسترون
بیوتین: تقویت کننده ریشه مو، کمک به رشد بیشتر و ضخیم تر شدن تار مو، افزایش   

خاصیت ارتجاعى و کاهش شکنندگى مو
کینین: تحریک کننده و تسریع کننده رشد مو

ویتامین B6: محرك جریان خون مویرگى پوست سر و فولیکول مو، بهبود دهنده روند   
رشد مو، اکسیژن رسان و تغذیه کننده ریشه مو

زینک: ترمیم کننده ساختار و ضخامت مو
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Cosmetics companies

واحد ارتباط با مشتریان: 021-82406

dermosis_iran

UNDER TECHNICAL ASSISTANCE OF VITAPHARMED
SWITZERLAND


