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محصوالت زیر مجموعه برند المینیـــن یکی از پر طرفدارترین 
محصوالت تولیدی شرکت گل افشان آرایش است. 

تنوع این برند نسبت به ســـایر برندهای تولیدی بیشتر است 
بگونه ای که حفاظت و تامین ســـالمت پوست و مو در ابعاد 
مختلف، جزء اولویت های خط تولیــــد محصوالت المینیـــن 

بوده است. 

البراتــــوار بهداشتی آرایشی گل افشـان آرایش از سـال ۱۳۸۸    
تا کنون افتخار داشته اســـت، بالغ بر ۲۷ محصول در خانواده 

محصوالت برند المینین، تقدیم حضور هموطنان عزیز کند. 

انواع شوینده های غیر صابونی المینین موسوم به کرم ژل پاک 
کننده، شامپو های تخصصی و گیاهی المینین در انواع مختلف 
بر حسب نیاز، محلول های تقویت موی سر و رشد ابرو المینین، 
پاک کننده آرایشـــی و شـــوینده صورت المینین در قالب دو 
محصول متفاوت و موثر، کرم دور چشم المینین، ژل بهداشتی 
بانـــوان المینین، ضد جوش اک نت، ضـــد آفتاب فاقد چربی 
المینین با عیار حفاظتی ۶۰ و کرم های ضد تعریق آقایان و بانوان 
با ویژگی دئودورانت، مام ضد تعریق المینین، محلول پاک کننده 
آرایش صورت و دور چشم المینین، محلول ضد ریزش مو حاوی 
ماینوکسیدیل و کافئین، مهمترین محصوالت این برند محسوب 

می شوند.

شما میتوانید محصوالت برند المینین را از داروخانه ها و مراکز 
معتبر عرضه محصوالت بهداشتی آرایشـــی سراسر کشور و یا 
بصورت آنالین از ســـایت رسمی شرکت گل افشان آرایش تهیه 

فرمایید.



L A M I N I N

حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

شامپو جهت شستشوی روزانه

فرموالسیونی جهت شادابی مو، حاوی عصاره های گیاهی:

عصاره بابونه: ضد التهاب پوست، درخشان کننده مو

پروتئین هیدرولیز شده گندم: تقویت کننده مو

عصاره گیاه گوار:  نرم کننده و آبرسان مو 

پوست لیمو و نیشکر: درخشان کننده مو

شامپو موهای معمولی و خشک  المینین

Daily Shampoo

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

 مناسب موهای چرب

حاوی عصاره های گیاهی:

عصاره گزنه: تقویت مو، کنترل کننده چربی پوست سر

عصاره پوست  لیمو و نیشکر: درخشان کننده مو

پروتئین هیدرولیز شده ذرت: تقویت کننده مو

عصاره گیاه گوار: نرم کننده و آبرسان مو 

شامپو موهای چرب المینین
Shampoo For Oily Scalp & Hair
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

مناسب موهای خشک و آسیب دیده

با فرموالسیونی جهت طراوت مو، حاوی: 

کراتین: صاف کننده و ترمیم کننده مو

آلوئه ورا: ضد التهاب و نرم کننده پوست و مو 

پروتئین هیدرولیز شده گندم: تقویت کننده مو

سرآمید: تقویت کننده، ضد وز مو

گیاه گوار: نرم کننده و آبرسان مو 

شامپو کراتینه و نرم کننده المینین (١×٢) 

Shampoo & Conditioner (2×1)

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

مناسب موهای آسیب دیده، حاوی:

عصاره بابونه: ضد التهاب پوست سر

کراتین: صاف کننده و ترمیم کننده مو

پروتئین هیدرولیز شده گندم: تقویت کننده مو

عصاره پوست لیمو و نیشکر: درخشان کننده مو

عصاره گیاه گوار: نرم کننده و آبرسان مو 

سرآمید: تقویت کننده، ضد وز مو

شامپو موهای آسیب دیده المینین
Repair Shampoo For Damaged Hair
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خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

شامپو مناسب انواع مو
تقویت  کننده و ضد ریزش مو 

حاوی عصاره های گیاهی و ماده ضد ریزش پروکپیل، عصاره رزمـــاری، گزنــــه، 
دم اسب، بابونه و روغن درخت غان

فاقد پارابن

توصیه: این محصول بهترین مکمل جهت اســـتفاده همزمان با محلول تقویت مو 
المینین است.

شـــامپو تقویت کننده المینین
Fortifying Shampoo

حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

حاوی ماینوکسیدیل و کافئین:

کافئین: ماده ضد ریزش مو

ماینوکسیدیل ١٪: ماده برطرف کننده ریزش مو

حاوی عصاره گیاهان: گزنه، دم اسب، بابونه و رزماری جهت رفع ریزش مو

بهترین مکمل جهت استفاده همزمان با محلول تقویت مو المینین، حاوی ماینوکسیدیل 

شامپو تقویت کننده المینین
(حاوی ماینوکسیدیل ١٪ و کافئین)

Anti Hair Loss Shampoo

خرید آنالیـن
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

حاوی عوامل محافظت کننده مو:

روغن آرگان و روغن زیتون: نرم کننده مو

سرآمید: تقویت کننده، ضد وز کردن  مو

کراتین: صاف کننده موهای آسیب دیده

تامین کننده رطوبت مورد نیاز مو به علت وجود روغن کرمبیسول در فرموالسیون

ماســـک مـــو المینین
Protective Hair Mask

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

شامپو مناسب اطفال

بدون ایجاد سوزش چشم و اشک 

دارای عصاره گیاه گوار: نرم کننده و آبرسان مو 

حاوی دی پانتنول: ترمیم کننده، استحکام بخش مو

حاوی عصاره بابونه: ضد التهاب پوست سر، درخشان کننده مو

فاقد ماده زیانبار پارابن و نگهدارنده های شیمیایی

شـــامپو کـــودکان المینین
Baby Shampoo
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حجم: ۷۵ میلی لیتر ویژگی ها:

محلول گیاهی ضد ریزش و تقویت مو 

حاوی ماده موثر پروکپیل، ضد ریزش مو 

کمک به ترمیم و بازسازی ساقه و ریشه موی آسیب دیده

حاوی عصاره های گیاهان ضد ریزش و تقویت کننده مو: بابونه، گزنه، دم اسب، رزماری

توصیه: جهت نتیجه بهتر، همزمان با شـــامپو تقویت کننـــده و ضد ریزش مو المینین 

مصرف شود.

محلول تقویت مو المینین
Herbal Hair Lotion

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۱۲ میـلی لیتر ویژگی ها:

مناسب خانم ها و آقایان

قطع ریزش و محرک رشد ابرو 

قابل استفاده برای ابروهای رنگ و تاتو شده

افزایش دهنده ضخامت و پرپشت کننده موهای ابرو

حاوی عصاره های گیاهی: عصاره گل شبدر، رزماری، گزنه، دم اسب، آویشن وحشی، 

فارفارا، بومادران و روغن درخت غان

محلول تقویت و رشد ابرو المینین
Solution strengthens and grows eyebrows
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حجم: ۷۵ میلی لیتر ویژگی ها:

کمک به درمان ریزش مو آندروژنیک (وابسته به هورمون مردانه)

حاوی ماینوکسیدیل: ماده موثر جلوگیری از ریزش مو

حاوی کافئین: ماده ضد ریزش مو

حاوی عصاره گیاهی: ساوپالمتو، گزنه، دم اسب، بابونه و رزماری جهت رفع ریزش مو

توصیه: مصرف همزمان این محصول با شامپو ضد ریزش المینین حاوی ماینوکسیدیل، 

طی دوره درمان توصیه می شود.

محلول تقویت مو المینین (حاوی ماینوکسیدیل و کافئین)

Minoxidal and Caffeine Hair Lotion

خرید آنالیـن
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حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

ضد تعریق بدن 

قدرت ماندگاری باال  و اثر طوالنی 

حاوی آلومینیوم کلروهیدرات ٢٠٪

بدون ایجاد اثر چربی و آلودگی روی لباس

جلوگیری از  بوی ناخوشایند بدن، نرم کننده پوست

دارای دو رایحه متفاوت:

  مناسب بانوان

  مناسب آقایان

خرید آنالیـن

کرم ضد تعریق دئودورانت المینین
 (دارای رایحه مناسب بانوان وآقایان)

Anti Perspirant Deodorant Cream

خرید آنالیـن

حجم: ۵۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

دارای خاصیت ضد تعریق 

قدرت جذب و ماندگاری باال 

حاوی آلومینیوم کلروهیدرات ١٢٪

بدون ایجاد اثر چربی و آلودگی روی لباس

جلوگیری و رفع بوی ناخوشایند بدن، نرم کننده پوست 

دارای دو رایحه متفاوت:

  مناسب بانوان

  مناسب آقایان

Mum Antiperspirant Roll

مام رول ضد تعریق المینین
 دئودورانت (دارای رایحه مناسب بانوان وآقایان)
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

فاقد مواد صابونی

منطبق با اسیدیته پوست 

مناسب پوست های خشک و حساس

رفع هرگونه حساسیت و پوسته ریزی 

حاوی مواد پاک کننده غیر صابونی مالیم 

تامین کننده رطـوبت مـورد نیـاز پوست به علت وجــود روغــن کرمبیسـول،

عصاره سبوس برنج و روغن زیتون

شوینده غیر صابونی صورت و بدن المینین 
(کرم ژل پاک کننده پوست خشک)

 Liquid Syndet For Dry & Sensitive Skin

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

فاقد مواد صابونی

منطبق با اسیدیته پوست 

کمک به تعدیل چربی پوست 

مناسب پوست های چرب و آکنه دار

حاوی اسید الکتیک جهت کاهش چربی اضافی پوست

حاوی آالنتوئین با اثر ضد التهاب و کاهش قرمزی پوست

تامین کننده رطوبت مورد نیاز پوست به علت وجود روغن کرمبیسول و اوره

شوینده غیر صابونی صورت و بدن المینین
(کرم ژل پاک کننده پوست چرب)

 Liquid Syndet For Oily & Acne Prone Skin
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

فاقد مواد صابونی

متناسب با اسیدیته پوست 

کرمدار، مناسب مصرف روزانه برای انواع پوست

مرطوب کننده، ضد التهاب پوست با حفظ چربی طبیعی 

تامیـــــن کننده رطوبت مورد نیــــاز پوست به علت وجـود روغـن کرمبیســول، 

عصاره سبوس برنج و گلیسیرین

شوینده غیر صابونی صورت و بدن المینین 
( کرم ژل پاک کننده کرمدار)

Liquid Syndet with Cream

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

فاقد مواد صابونی

متناسب با اسیدیته پوست، فاقد پارابن 

رفع و کاهش عالئم ناشی از خشکی های شدید

مناسب پوست حساس کودکان با حفظ چربی پوست

ضد التهاب، ضد خارش و سوزش ناشی از خشکی پوست

پیشگیری و درمان التهاب ناحیه پوشک بچه و کمک به درمان ادرار سوختگی

حاوی روغن کرمبیسول، عصاره سبوس برنج و گلیسیرین جهت تامین رطوبت مورد نیاز پوست

شوینده غیر صابونی صورت و بدن المینین 
(کرم ژل پاک کننده کودکان)

 Liquid Syndet For Babies
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

تنظیم کننده اسیدیته واژن

محفاظت کننده و ضد التهاب

جلوگیری از ایجاد قارچ و باکتری 

با خاصیت آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال

حاوی عصاره شکوفه لیمو و چای سفید

درمان خشکی، خارش، التهاب و بوی نامطبوع

PH: 4.5 

ژل بهداشتی بانوان المینین
Intimate Cleansing Gel For Women

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

حاوی (عصاره نعناع) منتول با خاصیت خنک کنندگی و شادابی پوست

فاقد مواد صابونی

متناسب با اسیدیته پوست

حفظ چربی طبیعی پوست

ایجاد حس نشاط و رفع خستگی

حاوی آالنتوئین با اثر ضد التهاب و کاهش قرمزی پوست

بهترین شوینده برای استفاده بعد از ورزش، فعالیت بدنی و تعریق

تامین کننده رطوبت مورد نیاز پوست به علت وجود روغن کرمبیسول و اوره

شوینده غیر صابونی صورت و بدن المینین 
( کرم ژل پاک کننده ورزشکاران)

 Liquid Syndet Menthol Fresh Sport
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

پاک کننده صورت و دور چشم

بدون نیاز به شستشو و آبکشی 

سازگار با پوست حساس دور چشم

آبرسان و پاک کننده بسیار مالیم پوست

فاقد ماده زیانبار پارابن ، اسانس و الکل

محلول پاک کننده آرایش صورت و دور چشم المینین

Make-up Remover For All Skin Types

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۱۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

پاک کننده مواد آرایشی 

دارای اسیدیته متناسب با پوست 

پاکسازی کامل سطح و منافذ پوست

مناسب انواع پوست (خشک، خیلی خشک، معمولی)

ایجاد حس نرمی و لطافت، بدون نیاز به شستشوی مجدد پوست

شـــیرپاک کـــن المینین
Cleansing Milk
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حجم: ۱۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست های چرب و معمولی

 AHA5% ژل شستشو حاوی

پاکسازی کامل سطح پوست از چربی، مواد آرایشی و گرد و غبار

مناسب پوست های مستعد آکنه

پاک کننده صورت (ژل شستشو)
AHA Facial Cleanser (AHA5%)

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن

حجم: ۳۰ میلی گرم ویژگی ها:

درمان جوش های فعال و مقاوم پوست

مناسب پوست های مستعد آکنه

جلوگیری از عود مجدد آکنه 

Ac.net حاوی ماده موثر

کـــرم ضد جوش َاکِنـــت المینین
AC.NET Anti Acne
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حجم: ۱۵ میلی گرم ویژگی ها:

رفع  چروک اطراف چشم 

(Aپیش ساز ویتامین) حاوی هیالورونیک اسید و رتینول

دارای کمپلکس MDI (ضد چروک، لیفتینگ قوی، ضد تیرگی)

حاوی ویتامین E (به عنوان آنتی اکسیدان)

خرید آنالیـن

کرم ضد چروک دور چشم المینین
Eye Contour Cream Anti Wrinkle
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