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 های طرح مبنای بر کار گذاری هدف به توجه با 1۳۹۲ سال ماه آبان در
 علمی بدنه به توجه با و متخصص و مجرب پرسنل از گیری بهره و علمی

 . نمود فعالیت به شروع خود تخصصی و
 

 در سبز شیمی و گیاهی ترکیبات از استفاده زمینه در شرکت این امروزه
 نانو فناوری از استفاده و گیاهی بهداشتی و آرایشی ترکیبات تولید جهت

   .کند می فعالیت و تحقیق خاورمیانه بازارهای در آینده در و ایران در
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 4 محصوالت



 5 تونیک گیاهی چرم



 6 تونیک گیاهی

شود می گفته غیرخوراکی مقوی داروهای از گروهی به روانشناسی علم در تونیک 
 استفاده مورد پوست روی مالش طریق از و شده یافت محلول صورت به معموالً که

 .گیرد می قرار
 
و آب سرکه، ها، گل علفی، گیاهان ها، میوه عصاره از متشکل ها تونیک کلی طور به 

 .است شیمیایی مواد برخی گاهی و مالیم های عصاره سایر
 
آنتی و کننده براق کننده، نرم عنوان به دارند، که ترکیباتی برحسب ها تونیک 

 .روند می کار به باکتریال
 

 



 7 مزیت های تونیک گیاهی

و پاالیشگاهی روغنی ترکیبات از و بوده سنتزی و طبیعی آن دهنده تشکیل مواد 
 . است نشده استفاده آن ساخت در نفتی مواد

سطح در را تونیک نفوذ ضریب تونیک، فرموالسیون در خاص های کننده نرم وجود 
 . نماید می بیشتر

کند می تامین را چرم سطح نیاز مورد رطوبت فرموالسیون در موجود مواد. 
کنند نمی ایجاد پوست در حساسیتی هیچگونه تونیک در مصرفی مواد. 
و کنندگی نرم کنندگی، پاک زمینه در ای العاده فوق قابلیت تونیک فرموالسیون 

   .دارد را چرم سطوح براقی
قابلیت است نشده استفاده گیاهی تونیک در خاصی رنگدانه ذرات از اینکه به توجه با 

 نموده مقدور خاص رنگهای با مصنوعی و طبیعی های چرم برای را  آن از استفاده
 . است



 8 مزیت های تونیک گیاهی

پاک کننده قوی سطح بوده و در نتیجه می توان از آن جهت تمیز کردن سطح 
 .نمود استفاده و اداری دستی، مبلمان چرمی منزل خارجی کیف 



 9 مزیت های تونیک گیاهی

زیرین سطح اولیه استیل و ساختار ،طرح حفظ   
کند نمی ایجاد سطح روی بر کاذب جالی و بخشد می واقعی براقیت زیرین سطح به 

 . ماند خواهد قی با سطح اولیه براقیت با متناسب و تمیز سطحی بلکه
دهد نمی را نفتینیک های حالل نافذ بوی هیچگونه و بوده معطر ترکیب. 
و خانگی چرمی مبلمان و چرمی البسه ، کفش کیف، کردن نرم و کردن تمیز جهت 

 .گردد می استفاده غیره و عتیقه اشیای و مدرن های خودرو مبلمان و اداری
آن آسان و ساده کاربری   

 



 10 مزیت های تونیک گیاهی

 پخش کامل روی سطح

Wetting 2 

Wetting 3 



 11 نانوفناوری در تونیک چرم



 12 عنوان

چرم سطح در گیاهی تونیک نفوذ افزایش 
 
باکتریالی آنتی فعالیت 



 13 مراحل رشد باکتری روی سطح



 14 مکانیسم فعالیت آنتی باکتریالی نانوذرات



 15 کاربردها و مزیت های نانو مواد آنتی باکتریال مختلف



 16 نانوذرات نقره



 17 فعالیت آنتی باکتریالی نانوذرات نقره



 18 شامپو گیاهی رزانا



 19 جدیدمحصوالت 

 هوا آلودگی های و نامناسب تغذیه ی دلیل به امروزه
 یافته افزایش افراد بین در جوش و آکنه بروز میزان
 و چین تدریج به سن افزایش با معموال همچنین .است

 پدیدار افراد، پوست روی پوستی لکه های و چروک
 .کنند می خوشایند نا را پوست ظاهر که می شوند
 اولین بعنوان شرکت این گیاهی اسکراب های لوسیون
 پودر و روغن عصاره، حاوی ایران در تخمیری اسکراب
 که هستند متفاوت درصدهای با مختلف گیاهان

 (مختلط و نرمال خشک، چرب،) پوست نوع با متناسب
 و متوسط سطحی،) مختلف سطوح در توانند می

   .کنند برداری الیه (عمقی

های اسکراب کامالً گیاهی تهیه شده با روش تخمیری متناسب با نوع پوستلوسیون   



 20 جدیدمحصوالت 

 لحاظ از که هست گیاهی کامالً تونیک محصول این
 از پوست کنندگی احیاء و کنندگی مرطوب آبرسانی،

 این سبکی میزان و بوده برتر شیمیایی های نمونه
 طرف از هست، خارجی معتبر برندهای حد در تونیک

 با همراه تونیک  این ویژه فرموالسیون دلیل به دیگر
 .کند می ضدعفونی را پوست سازی، مرطوب و آبرسانی

 از زیاد استفاده و ویروس کرونا گسترش با امروزه پس
 دست پوست سالمت به الکل پایه کننده ضدعفونی مواد

 به تواند می محصول این و است شده وارد زیادی آسیب
 پوست سازی مرطوب و آبرسانی کنار در موثر طور

 .کند ضدعفونی را آن دست،

پوستتونیک گیاهی آبرسان و ضدعفونی کننده   



 21 جدیدمحصوالت 

 سورفکتانت میزان کمترین با طبیعی مواد حاوی شامپوهایی
 شده فرموله شیمیایی نگهدارنده مواد بدون و شیمیایی های
 و خشک) مو و سر پوست نوع حسب بر ها شامپو این .است
 پاک اثرات بر عالوه که بوده مختلف گیاهان حاوی (چرب

   .شوند می نیز موها تقویت باعث مناسب، کنندگی

 شامپوهای کامالً گیاهی تقویت کننده و پاک کننده مناسب برای موهای چرب و خشک



 22 فناوری نانو در محصوالت آرایشی و بهداشتی



بهداشتیکاربردهای نانوفناوری در صنایع آرایشی و   23 

 UVبه عنوان فیلترهای نانوذرات  -1



بهداشتیکاربردهای نانوفناوری در صنایع آرایشی و   24 

 Drug Deliveryنانوذرات در  -۲



بهداشتیکاربردهای نانوفناوری در صنایع آرایشی و   25 

 موثرهبهبود نفوذپذیری ذرات ماده  -۳
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   خود کار و کسب های مدل راستای در است نموده تولید و تهیه را گیاهی بدیع و جدید محصوالت یک اینکه به توجه با شرکت این

Manufacture Model و Advertising Model  و  network marketing  و  Franchising و Common 

branding   است کرده تعریف تواماً را .   

 از فروش ، گسترده و مفید تبلیغات انجام با ، . . . و ای شبکه بازاریابی و  ای زنجیره فروشگاههای ، فروش نمایندگان توسط فروش شبکه

 .است نموده شروع را اینترنتی سامانه طریق

 

 : روش این مزایای

   استان یا و اقلیم به توجه با ها کننده مصرف سلیقه شناسائی1.

   خاص مشتریان باشگاه ایجاد2.

   ها واسطه حذف و مصرف تا تولید مسیر نمودن کوتاه3.

 ( ای رسانه تبلیغ به نسبت بیشتر برد و ماندگاری ) سینه به سینه تبلیغات افزایش و ای رسانه تبلیغات هزینه کاهش4.
  



های صادراتی فرصت   27 

خوشبختانه با توجه به بدیع و گیاهی بودن ترکیبات و محصوالت شرکت ، همچنین غنی بودن پوشش گیاهی در کشور 
فرموالسیون محصوالت طوری .  باشدعزیزمان نسبت به دیگر کشورها امکان صادر کردن محصوالت گیاهی موجود می 

لذا این امر به نوعی قابلیت رقابت با برخی . طراحی شده که بتوانیم از گیاهان داروئی که در ایران هستند استفاده کنیم 
محصوالت اروپائی و آمریکائی باال برده و همچنین عدم استفاده از مواد شیمیائی و اختالف پایه فرموالسیون محصوالت 

 .تولیدی شرکت ، میزان موفقیت در امر صادرات را تا حد زیادی باال می برد 

به مراحل . . . ( ترکیه ، عراق ،تاجیکستان ، قطر و ) در حال حاضر شرکت در زمینه مذاکرات اولیه با کشورهای همسایه 
 .  نهائی رسیده و با یکی از کشور های همسایه در مرحله اصالح پیش نویس قرارداد هستیم 

  



 28 تحقیقاتی همکاری های فرصت

 توجه با بهداشتی، آرایشی، محصوالت میان این در .است کشور توسعه اساسی شاخصه های از یکی سالمت و بهداشت
 باالیی اهمیت از دیگر، سوی از جامعه افراد سالمتی در فراورده ها این پررنگ نقش و سو یک از مصرف گستردگی به

 گام شرکت متخصصان و کارشناسان توسط اولیه بررسی و طرح صاحبان با ارتباط با ما بخش این در .است برخوردار
 صنایع حوزه در کاربردی طرح های تجاری سازی منظور به زیرساخت ایجاد  و طرح تهیه برای را اصلی و اولیه

 ایده صاحب فرموالسیون با محصول تولید العمر مادام نامه تفاهم عقد قالب در و دهیم می انجام  آرایشی بهداشتی،
 تجاری شریک نوعی به کار این با ایده صاحب است ذکر به الزم . نمائیم می خود دست در های بازار به ورود به اقدام

 . باشد می ایشان فرمول و ایده با شده تولید محصول در شرکت
 
  های فعالیت با راستا هم ایده دارای متخصصان و محققین پذیرای شرکت این باال در شده اعالم موارد به توجه با

 ارائه آینده در را دنیا روز علم با مطابق و نوآوری با بنیان دانش محصوالت بتوانیم که داریم این امید و بوده شرکت
 . دهیم
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