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محصوالت برند مدیلن یکی از با سابقه ترین تولیدات بهداشتی 
و آرایشی کشور محسوب می شود. تقریبا اغلب هموطنان یکی 
از محصوالت این برند را در طول زندگی خود مورد استفاده قرار 

داده و یا مصرف می کنند.

نگاهی گذرا به محصوالت برند مدیلـــن، حاکی از آینده نگری 
مدیران، متخصصان و کارشناسان این البراتوار تولیدی معتبر و 
صاحب نام جهت رفع نیازهای هموطنان و استقالل کشور است.

این برند در سال ١٣٨٦ معرفی شـــد؛ طی سال های اخیر تنوع 
اقالم تولیدی مدیلن و توجه به ســـبد محصـــوالت مورد نیاز 
هموطنان بویژه بیماران پوست و مو با این دیدگاه که محصولی 
بومی و با هدف رفع مشـــکالت یا نیازهای افراد در اختیار قرار 
گیرد، کمک شایانی به توسعه برنامه ها وچشم انداز آتی البراتوار 

بهداشتی آرایشی گل افشان آرایش نموده است.

شـــما میتوانید محصوالت برند مدیلن را از داروخانه ها و مراکز 
معتبر عرضه محصوالت بهداشتی آرایشـــی سراسر کشور و یا 
بصورت آنالین از سایت رسمـــــی شرکت گل افشان آرایــش 

تهیه فرمایید.



خرید آنالیـن

M E D I L A N N

حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

فاقد ماده زیانبار پارابن

درمان خشکی متوسط تا شدید پوست

حاوی گلیسیرین جهت حفظ رطوبت پوست

حاوی سرآماید2- با خاصیت ترمیم کنندگی پوست

حاوی اوره %5 به عنوان نرم کننده و مرطوب کننده پوست

حاوی النولین(مدیلن اولترا) استاندارد طالیی نرم کننده و مرطوب کننده پوست

حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

حاوی گلیسیرین نگهدارنده رطوبت

حاوی آلوئه ورا با خاصیت ضد التهاب

حاوی روغن بادام شیرین و جوانه گندم

حاوی ویتامین E کمک به بازسازی پوست

مناسب پوست مستعد آکنه و جوش دار

کـــرم مرطـــوب کننـــده پوســـت چـــرب

Moistur iz ing Cream

خرید آنالیـن

کرم مرطوب کننده پوست خشک وحساس مدیلن

Intensive Moistur iz ing Cream
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حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

موثر در بهبود اگزمای شدید پوست

جلوگیری از پوسته پوسته شدن و خشکی پوست

رفع  خارش و قرمزی ناشی از خشکی و التهابات پوستی 

حاوی شی باتر به عنوان ترکیب آبرسان و ضد التهاب

حاوی اوره و آمونیوم الکتات  ۱۲٪ به عنوان مرطوب کننده قوی 
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کرم مرطوب کننده قوی مدیلن حاوی آمونیوم الکتات٪۱۲

Intensive Moisturizing Cream (with Ammonium Lactate)
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حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

محرک نوسازی سلولی

کمک به جوانسازی پوست 

کاهش تدریجی لک های پوستی 

حاوی ویتامین C، هیدروکینون و آلفا هیدروکسی اسید به عنوان روشن کننده و 

الیه بردار

کرم روشن کننده هیدروکینون مدیلن
Hydroquinone Lightening Cream
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حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

حاوی ۱۰٪ ماده الیه بردار آلفا هیدروکسی اسید

کمک به کاهش لک های پوست

الیه بردار و ضد چروک

رفع جای جوش 

مناسب انواع پوست

حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

حاوی ۵٪ ماده الیه بردار آلفا هیدروکسی اسید

کمک به کاهش لک های پوست

الیه بردار و ضد چروک

رفع جای جوش 

مناسب انواع پوست

AHA۱۵٪ کرم الیه بردار مدیلن
15% AHA Cream
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AHA۱۰٪ کرم الیه بردار مدیلن
10% AHA Cream
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حجم: ۱۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

بهترین محافظ در برابر خشکی و التهاب پوست

مناسب مصرف پس از شستشو و استحمام

حاوی عصاره آلوئه ورا (ضد التهاب)

حاوی اوره ۳٪  (مرطوب کننده)

حجم: ۳۰ میـلی گرم ویژگی ها:

کمک به بازسازی پوست پس از آسیب

ترمیم کننده زخم، محل جراحی و بخیه

تسریع کننده در ترمیم سوختگی پوست

مناسب برای ترمیم پوست بعد از لیزر

بهبود خارش و خشکی پوست نواحی آسیب دیده

حاوی ماده سرآمید2 با ویژگی ترمیم سلولهای پوست

حاوی ماده (مدیلن اولترا) استاندارد طالیی نرم کننده و مرطوب کننده پوست

اولترا مدیلن  کننـــده  ترمیم  کرم 
Medi lan Ultra Barr ier Repair  Cream

خرید آنالیـن

لوســـیون بدن مدیلن(کرم بدن)
Body Lot ion
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خرید آنالیـن

حجم: ۳۰ میلی گرم ویژگی ها:

C 20% حاوی ویتامین

آنتی اکسیدان قوی و ضد چروک

روشن کننده، مرطوب کننده و آبرسان

حاوی سدیم هیالورونات(مرطوب کننده قوی)

ایجاد لطافت و شادابی پوست

حجم: ۳۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مرطوب کننده و آبرسان قوی پوست

حاوی ویتامین سی۲۰٪ به فرم لیپوزوم جهت بهبود نفوذ پذیری

روشن کننده، آبرسان و کاهش دهنده لک و چروک های پوست

حاوی  رتینول محرک ساخت کالژن و کاهش مالنین پوست

حاوی سدیم هیالورونات برای حفظ رطوبت پوست

حاوی ویتامین E آنتی اکسیدان قوی و ضد چروک

ایجاد لطافت، شادابی و حس ابریشمی در پوست

مدیلن  C ویتامین  ِســـرم 
Anti -Aging & Lightening Serum
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کـــرم ویتامیـــن C مدیلـــن
Moistur iz ing & Lightening Cream
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حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست خشک و حساس

کاهش دهنده چروک و عالئم پیری

ترکیبی جدید و موثر برای کالژن سازی

حاوی ماده موثر ماتریکسیل و سرآمید2

حجم: ۱۵ میلی گرم ویژگی ها:

کاهش تیرگی(سیاهی) دور چشم

قوام دهنده پوست اطراف چشم

کمک به محفاظت از پوست اطراف چشم

حاوی ماده "هالوکسیل" جهت رفع تیرگی
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کرم ضد چروک ماتریکسیل مدیلن
Matr ixy l  Ant i -Wrinkle Cream

کرم دور چشم هالوکسیل مدیلن
Haloxyl  Eye Contour Cream
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حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست های معمولی، چرب و مختلط

Zinc Oxide و Tio2 حاوی فاکتورهای محافظتی فیزیکی

Parsol MCX , 1789 حاوی فاکتورهای محافظتی شیمیایی

حاوی ویتامین E و C به عنوان آنتی اکسیدان و محافظ سلولهای پوست

دارای رنگ، فاقد چربی

حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست های خشک و حساس

Zinc Oxide و Tio2 حاوی فاکتورهای محافظتی فیزیکی

Parsol MCX , 1789 حاوی فاکتورهای محافظتی شیمیایی

کرم ضد آفتاب دارای رنگ

 SPF۵۰ کرم ضد آفتاب مدیلن
Sunscreen Cream SPF50
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 SPF۶۰ کرم ضد آفتاب مدیلن
Sunscreen Cream SPF60
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حجم: ۱۰۰ گرم ویژگی ها:

پن درماتولوژیک مناسب پوست خشک و حساس

حاوی روغن برنج جهت لطافت، شفافیت و جلوگیری از پوسته ریزی

حاوی نشاسته گندم برای شفافیت و شادابی پوست

حاوی پلی کوآترنیوم 7 جهت نرمی و لطافت پوست

اسیدیته مناسب (PH=5  سازگار با پوست)

حجم: ۱۰۰ گرم ویژگی ها:

پن درماتولوژیک مناسب پوست چرب و مختلط

حاوی گلیسیرین جهت نرمی و لطافت پوست

حاوی نشاسته گندم برای شفافیت و شادابی پوست

حاوی پروتئین گندم جهت پیشگیری و درمان آکنه

اسیدیته مناسب (PH=5 سازگار با پوست)
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شـــوینده جامد غیر صابونی مدیلن
(مناسب پوست خشک)

Cleansing Syndet Bar

شـــوینده جامد غیر صابونی مدیلن
(مناسب پوست چرب)

Cleansing Syndet Bar
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حجم: ۲۰۰ میلی لیتر ویژگی ها:

نرم و مرطوب کننده پوست

ضد التهاب و سازگار با پوست

ایجاد حس طراوت و شادابی پوست

فاقد ماده زیانبار پارابن و سولفات

مناسب پوست های خشک و حساس

حجم: ۲۰۰ میـلی لیتر ویژگی ها:

نرم و مرطوب کننده پوست

ضد التهاب و سازگار با پوست

ایجاد حس طراوت و شادابی پوست

فاقد ماده زیانبار پارابن و سولفات

مناسب پوست های چرب و مختلط

فوم شستشو و آبرسان صورت و بدن مدیلن

Hydrat ing Foam Cleanser

فوم شستشو و آبرسان صورت و بدن مدیلن

Hydrat ing Foam Cleanser
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خرید آنالیـن

حجم: ۱۰۰ گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست

حاوی عصاره آلوئه ورا (ضد التهاب)

حاوی روغن آرگان و آووکادو (نرم کننده و آبرسان)

حاوی گلیسیرین (نگهدارنده رطوبت پوست)

حجم: ۱۰۰ گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست

حاوی گلیسیرین جهت حفظ رطوبت پوست

حاوی عصاره شیرین بیان با خاصیت روشن کنندگی

حاوی آسکوربیک اسید، آربوتین با ویژگی روشن کنندگی
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صابون کرم دار مدیلن٣٠٪ (مدیسافت)

Medisoft Cream Soap

صابون روشن کننده مدیلن (مدیالیت)

Medi l ight Cream Soap
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حجم: ۲۰۰ میلی گرم ویژگی ها:

درمان شوره و خارش پوست سر

در سه نوع: مخصوص موهای معمولی، خشک، چرب

حاوی پلی کوآترنیوم ۱۰ برای رطوبت رسانی و ایجاد حالت ابریشمی مو

حاوی ماده موثر زینک پریتیون ۲٪ (ترکیب ضد قارچ، ضد باکتری و ضد التهاب)

دارای قدرت پاک کنندگی باال

خرید آنالیـن

Anti  Dandruff Shampoo

مدیلن شـــوره  ضد  شامپو 
مناسب موهای معمولی

خرید آنالیـن

حجم: ۲۰۰ میـلی گرم ویژگی ها:

درمان شوره و خارش پوست سر

در سه نوع: مخصوص موهای معمولی، خشک، چرب

حاوی پلی کوآترنیوم ۱۰ برای رطوبت رسانی و ایجاد حالت ابریشمی مو

حاوی ماده موثر زینک پریتیون ۲٪ (ترکیب ضد قارچ، ضد باکتری و ضد التهاب)

دارای قدرت پاک کنندگی باال

مدیلن شـــوره  ضد  شامپو 
مناسب موهای چرب

Anti  Dandruff Shampoo
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حجم: ۲۰۰ میلی گرم ویژگی ها:

درمان شوره و خارش پوست سر

در سه نوع: مخصوص موهای معمولی، خشک، چرب

حاوی پلی کوآترنیوم ۱۰ برای رطوبت رسانی و ایجاد حالت ابریشمی مو

حاوی ماده موثر زینک پریتیون ۲٪ (ترکیب ضد قارچ، ضد باکتری و ضد التهاب)

دارای قدرت پاک کنندگی باال

خرید آنالیـن

Anti  Dandruff Shampoo

مدیلن شـــوره  ضد  شامپو 
مناسب موهای خشک
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