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برند مدیســـان با محصوالت متنوع و متفاوت و صرفا در زمینه 
حفاظت پوست از اشعه زیانبار خورشید و کمک به زیبایی پوست، 

در دهه ۱۳۹۰ پا به عرصه وجود گذاشت. 

کرم های ضد آفتاب بـــا انواع عیارهای حفاظتی در اقالم رنگی و 
فاقد رنگ با ویژگی پوشـــانندگی (فوندیشن کرم پودر) به منظور 
استفاده توســـط افراد با انواع پوست و پوستهای چرب، خشک، 
مختلط و حساس، اجزاء ســـبد ضد آفتاب مورد نیاز خانواده را 

تشکیل می دهد.

کرم ضد آفتاب مخصوص کودکان SPF40 همچنین کرم پودر ضد 
آفتاب مدیســـان در انواع و اقســـام(رنگ های مختلف) با عیار 
حفاظتی 40، ضد آفتاب ویـژه آقایـان با عیار حفاظتــی 60، ضد 
آفتاب هـــای رنگی و فاقـــد رنگ با عیار حفاظتـــی 50 و 60  
محصوالت مهم و پر مصرف برند مدیســـان محسوب میشوند. 
روغن آفتاب مدیســـان با عیار حفاظتی SPF ۷، مناسب آفتاب 
گرفتن کنار دریا و اســـتخر یا برنز کردن با ســـوالریوم نیز، دیگر 

محصول پرطرفدار است.

شما میتوانید محصوالت ضد آفتاب مدیسان را از داروخانه ها و 
مراکز معتبر عرضه محصوالت بهداشتی آرایشی سراسر کشور و یا 
بصورت آنالین از سایت رســـمی شرکت گل افشان آرایش تهیه 

فرمایید.
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خرید آنالیـن

حجم: ٣٠ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست (معمولی و خشک)

دارای پوشانندگی همانند کرم پودر

حاوی ماده ضد چروک و جوانسازی (ماتریکسیل)

دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی و شیمیایی

در چهار رنگ مختلف: (0 بژ خیلی روشن، 1 بژ روشن، 2 بژ طبیعی، 3 کاراملی(در بسته بندی شیشه))

حجم: ٣٠ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست چرب و مختلط

فاقد چربی و مناسب پوست چرب

دارای پوشانندگی همانند کرم پودر

حاوی  فاکتورهای محافظتی فیزیکی و شیمیایی

دارای ماده ضد آکنه: (Tea Tree Oil) روغن درخت چای  

فاقد چربی

در چهار رنگ مختلف: (0 بژ خیلی روشن، 1 بژ روشن، 2 بژ طبیعی، 3 کاراملی(در بسته بندی شیشه))

(پوشش کرم پودری)  SPF40 آفتاب مدیسان  کرم ضد 

Sunscreen Cream Foundation Effect SPF40

کرم ضد آفتاب مدیسان SPF40 (پوشش کرم پودری)

Sunscreen Cream Foundation Effect SPF40

خرید آنالیـن
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خرید آنالیـن

حجم: ٣٠ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست (معمولی و خشک)

دارای پوشانندگی همانند کرم پودر

حاوی ماده ضد چروک و جوانسازی (ماتریکسیل)

دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی و شیمیایی

رنگ 3 کاراملی (بسته بندی شیشه)

حجم: ٣٠ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست چرب و مختلط

فاقد چربی و مناسب پوست چرب

دارای پوشانندگی همانند کرم پودر

حاوی  فاکتورهای محافظتی فیزیکی و شیمیایی

دارای ماده ضد آکنه: (Tea Tree Oil) روغن درخت چای  

فاقد چربی

رنگ 3 کاراملی (بسته بندی شیشه)

SPF40 ضد آفتاب کرم پودری کاراملی مدیسان

Sunscreen Cream Foundation Effect SPF40

SPF40 ضد آفتاب کرم پودری کاراملی مدیسان

Sunscreen Cream Foundation Effect SPF40

خرید آنالیـن
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حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب کودکان

توصیه شده برای افراد دارای پوست حساس 

Zinc Oxide و Tio2 حاوی فاکتورهای محافظتی فیزیکی

ضد آب و فاقد مواد حساسیت زا

بدون مواد رنگی

حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست خشک و معمولی

Zinc Oxide و Tio2 حاوی فاکتورهای محافظتی فیزیکی

Parsol MCX , 1789 حاوی فاکتورهای محافظتی شیمیایی

حاوی ویتامین E و بیسابولول

رنگی

SPF50 کرم ضد آفتاب رنگی مدیسان
Tinted Sunscreen Cream SPF50

SPF40 کرم ضد آفتاب کودکان مدیسان
Baby Sunscreen Cream SPF40

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن
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حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست معمولی، چرب و مختلط

Zinc Oxide و Tio2 دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی

Parsol MCX , 1789 دارای فاکتورهای محافظتی شیمیایی

حاوی بیسابولول، ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان

فاقد چربی

فاقد رنگ

حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب انواع پوست معمولی، چرب و مختلط

Zinc Oxide و Tio2 دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی

Parsol MCX , 1789 دارای فاکتورهای محافظتی شیمیایی

حاوی بیسابولول، ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان

فاقد چربی

رنگی

کرم ضد آفتاب مدیســـان SPF60 رنگی

Sunscreen Cream SPF60

SPF50 کرم ضـــد آفتاب مدیســـان
Sunscreen Cream SPF50  

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن
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حجم: ۵۰ میـلی گرم ویژگی ها:

ضد آفتاب اختصاصی آقایان

دارای فاکتورهای محافظتی فیزیکی 

دارای فاکتورهای محافظتی شیمیایی

حاوی شـــی باتر مرطوب کننده طبیعی و محافظ پوســـت در برابر اشعه زیانبار 

 (UV) خورشید

حجم: ۲۰۰ میلی گرم ویژگی ها:

پمپ اسپری

(SPF 7) دارای عیار حفاظتی

حاوی ویتامین E ( آنتی اکسیدان)

حاوی عصاره طبیعی هویج  (بتا کاروتن) عامل تغيير رنگ به رنگ طالیی در پوست

حاوی روغن های نرم کننده و مرطوب کننده قوی: روغن بادام، نارگیل، کرچک 

مناسب برای آفتاب گرفتن کنار دریا، استخر و استفاده از دستگاه سوالریوم

SPF7 روغن برنزه کننده آفتاب مدیسان
Tanning Oil

SPF7

 SPF60 کرم ضد آفتاب مدیسان ویژه آقایان

Sunscreen Cream For Men SPF60

خرید آنالیـن

خرید آنالیـن
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