


ساعت آرامش
وسایل جانبی و شامپوهای متنوع کمک می کنند تا 

احساس بهتری بعد از حمام کردن داشته باشید

لوازم جانبی حمام مانند آویز لباس و قفسه ی نگه داری مواد شوینده باعث می شوند تا لوازم مورد استفاده 

در حمام در دسترس باشند و محیط حمام تمیز و مرتب بماند. لوازم حمام با توجه به کیفیت شان، هر چند 

وقت یک بار نیاز به عوض شدن دارند. این صفحه ها لوازم جانبی و بهداشتی مورد استفاده در حمام را به شما 

پیشنهاد می کند.
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بهترین آویزها برای حمام های کوچک، آویزهای افقی و باریک هستند که فضای 
زیادی را اشغال نمی کنند. جنس قالب های آویز لباس »والرین« استیل بوده و در 

برابر رطوبت مقاوم است.

وقتی مجبور نباشید جای پای خیس اعضای خانواده را که تازه از 
دست شویی یا حمام بیرون آمده اند، تمیز کنید، بیشتر قدر پادری ها 
را می دانید. معموال پادری های حمام و دست شویی را از یک جنس 
و رنگ انتخاب می کنند؛ اما اگر نقشه یا دکوراسیون خانه تان اجازه 

می دهد که برای حمام پادری متفاوتی بیندازید، پادری »ایکیا« مدل 
»Toftbo« با جذب رطوبت زیاد، انتخاب خوبی است. 

آویز لباس والرین

پادری دستشویی ایکیا

ابعاد:

60×7×7 سانتی مرت
جنس بدنه:

استیل

جنس بدنه:

پلی اسرت

جنس بدنه:

پالستیک

ابعاد:

60×90 سانتی مرت

وزن:

760 گرم

رنگ:

ابعاد:

 33×33×28
سانتی مرت

   طرح سبد به شکل 

حصیری است.

   دارای الیه ضد لغزش

رنگ:

گذاشتن سبد رخت لباس های کثیف کنار در حمام، جمع کردن 
لباس های کثیف را قبل از روشن کردن ماشین لباس شویی راحت تر 
می کند. سبد رخت مربعی »کرور« مدل »My Style« را می توانید 

به عنوان سبد رخت یا وسیله ی جمع آوری خرده ریزهای تان در 
کمد استفاده کنید.

 سبد رخت مربعی کرور
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بهتر است هر کسی برای شست وشوی موهای خود، از شامپویی متناسب با 
جنس موهایش استفاده کند. دانه های ریز و آبی رنگ شامپوی مردانه ی »نیوآ« 

مدل »Pure Impact« خاصیت الیه برداری دارند که باعث خشک شدن 
پوست نمی شوند. شامپوی مردانه ی نیوآ مدل Pure Impact چند منظوره 

و مناسب برای شست وشوی سر، بدن و صورت است. درواقع با خرید این 
محصول با یک تیر چند نشان زده اید.

شامپوی مردانه ی نیوآ

حجم:

 250 میلی لیرت

   همراه با دانه های ریز 

الیه بردار بدون ایجاد 

خشکی در پوست

  ایجاد تعادل PH پوست

    مناسب برای رس، 

صورت و بدن

مناسب برای:

موهای معمولی

حجم:

 400 میلی لیرت

عصاره ی:

نارگیل

  مخصوص موهای خشک 

و آسیب دیده

محصول:

آملان

پوست سر نوزادان بسیار حساس و تا حدودی خشک است. شامپو 
بچه ی »شوما« مدل »Baby« از پوست و موی کودک در برابر خشکی 

محافظت می کند. 

شامپو بچه ی شوما

 PH مالیم و بدون عطر با   

مناسب مو و پوست حساس 

نوزادان و کودکان

مناسب برای:

خردسال و نوزاد

حجم:

 250 میلی لیرت
مخصوص:

انواع موها

عواملی مانند اشعه ی خورشید، مواد شوینده، رنگ های شیمیایی، دارو و آب و 
هوا بر سالمت و زیبایی مو تاثیر می گذارند. شامپو ترمیم کننده ی »شوما« مدل 

»Repair And Care« به بازسازی موهای آسیب دیده کمک می کند. 

شامپو ترمیم کننده ی شوما

  آب رسان و بازسازی کننده ی 

موهای آسیب دیده
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حتی اگر پوست حساسی دارید، شامپو بدن »الکتویت« مدل 
»Nourishing« برای تان مناسب است. شامپو بدن الکتویت مدل 

Nourishing پوست  را نرم و لطیف و با آب رسانی به آن از بروز 
چین  وچروک جلوگیری می کند. این سری از محصوالت الکتویت برای 

مصرف روزانه ی انواع پوست مناسب است.

اگر پوست خشک یا آسیب دیده ای دارید، شامپو بدن، جای گزین مناسبی برای 
صابون است. شامپو بدن ترمیم کننده ی »الکتویت« سری »Lactourea« برای 

پوست های خشک و حساس مناسب است. پیشنهاد می کنیم در حمام با شامپو بدن 
ترمیم کننده ی الکتویت، بدن تان را با شیر بدن آغشته کنید و از لطافت پوست تان 

لذت  ببرید.

شامپو بدن الکتویت

شامپو بدن ترمیم کننده ی الکتویت

حجم:

 300 میلی لیرت
نوع:

شیر

    ازبین برنده ی سلول های مرده ی پوست

   جلوگیری کننده  از چین و چروک

    مناسب برای 

آقایان و خانم ها
کشور مبدا برند:

اسپانیا

حجم:

 600 میلی لیرت
عصاره ی:

ادو پرفیوم
محصول:

اسپانیا

    عصاره ی شیر و روغن

    مناسب برای استفاده در شب

شب زمان خوبی برای استفاده از محصوالت مراقبت پوست است. شیر بدن زیر دوش 
»الکتویت« سری »Lactooil« فرمول تخصصی و مراقبت از پوست را در شب دارد. شیر 

بدن الکتویت سری Lactooil  روغن های گیاهی جوانه ی گندم، فندق، بادام شیرین، 
آفتاب گردان و کرچک دارد. این محصول در طول خواب که بدن آمادگی بیشتری برای 

جذب دارد، بسیار قوی عمل کرده و پوست تان را نرم  و درخشان  و لطیف  می  کند.

شیر بدن زیر دوش الکتویت
    بدون ویتامین 

    حاوی روغن های طبیعی

حجم:

 230 میلی لیرت
رایحه ی:

فندق و کارامل
محصول:

اسپانیا

    ترمیم کننده، 

آب رسان و 

مرطوب کننده ی قوی

    طراوت بخش و 

شاداب کننده ی پوست

   آب رسانی و حفظ حالت 

ارتجاعی پوست
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یک جاصابونی خوب آب را در خودش نگه  نمی دارد و باعث 
ازبین رفتن صابون نمی شود. درست مانند جاصابونی والرین 

که کفه ای میله ای از جنس استیل دارد و دوام صابون را 
بیشتر می کند.

جاصابونی والرین

   قابل نصب به دیوار

جنس:

استیل 
ضدزنگ

مویی که آسیب دیده باشد، نشانه هایی مانند خشکی، بی حالتی، 
کدرشدن، نازک شدن و ازدست دادن نرمی و لطافت دارد. ماسک موی 

»لورآل Elseve« مدل »Total Repair 5« بعد از استفاده به آبکشی نیاز 
ندارد و موهای آسیب دیده را ترمیم می کند. 

Elseve ماسک موی ترمیم کننده ی لورآل

حجم:

 300 میلی لیرت

  حاوی رسامید برای بازسازی سطح مو و 

پروکراتین با خاصیت تقویت کنندگی

  ترمیم کننده ی موهای 

سست و آسیب دیده

قفسه ی حامم والرین

یکی از لوازم جانبی ضروری برای حمام، قفسه ای است که مواد شوینده را در آن می گذاریم. بهتر است 
طراحی قفسه به نوعی باشد که در کنج دیوار حمام جا شود. قفسه ی حمام »والرین«، سه طبقه از 

جنس استیل دارد که در رطوبت حمام به این زودی ها زنگ نمی زند. قفسه ی حمام والرین باتوجه به 
تعداد طبقه و کیفیت محصول، قیمت مناسبی دارد.

ابعاد:

65×30×12سانتی مرت

ابعاد:

21×9×12سانتی مرت

    قابل شست وشو

   مناسب برای مواد شوینده

جنس:

استیل
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حوله های پالتویی زمان را برای شما می خرند. وقتی از زیر 
دوش بیرون می آیید، آن را می پوشید و بعد از مدت کوتاهی 

پوست تان کامال خشک می شود. حوله ی پالتویی »برق المع« 
مدل »ویانا« رنگ های متنوعی دارد و دست تان را در انتخاب 

رنگ کامال باز گذاشته است.

حوله ی پالتویی برق المع

به جای استفاده از پادری برای گرفتن رطوبت پاهای تان بعد از حمام، می توانید از دمپایی روفرشی 
حمام استفاده کنید. دمپایی روفرشی »برق المع« رنگ های متنوعی دارد که می شود آن را با رنگ 

حوله  تان ست کنید.

دمپایی روفرشی حوله ای برق المع

حوله حامم کاراجا هوم

جنس:

پنبه
سایز:

متوسط

   دوردوزی شده دارای  طرح های برجسته

    نوع حوله: 

پالتویی

   طول حوله از زیر 

کاله تا انتها: 125 

سانتی مرت

ابعاد:

85×150

جنس:

الیاف بامبو

رنگ:

   عرض شانه: 

57 سانتی مرت

   برای استحکام بیشرت در سطوح لغزنده، کف دمپایی 

   الیه ی زیری دمپایی آج هایی تعبیه شده است.

از جنس الستیک نرم و 

منعطف است. 

جنس:

پارچه ای
ابعاد:

27×12سانتی مرت
رنگ:

اگر موهای تان بلند است یا   اهل استخررفتن هستید،  یک حوله  در اندازه  ی کوچک تر، کنار حوله ی اصلی 
حمام تان الزم است. حوله ی حمام »کاراجا هوم« با جنس الیاف  بامبو، اندازه ی مناسبی دارد.

رنگ:
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حجم:

 250 میلی لیرت
حجم:

 400 میلی لیرت

حجم:

 480 میلی لیرت
عصاره ی:

ارکیده و جلبک های المیناریا

عصاره ی:

ارکیده، جلبک و 
روغن نارگیل

عصاره ی:

ارکیده و جلبک 
المیناریا

  نرم  کننده  و 

صاف کننده ی 

پوست

   افزایش سوخت وساز بدن و کاهش چربی زیر پوست

محصول:

لهستان
محصول:

لهستان

محصول:

لهستان

فصل استخر و آب تنی تازه شروع شده است. خوب است آن هایی که در طول 
تابستان استخرشان ترک نمی شود، برای محافظت از پوست بدن شان و 

جلوگیری از خشکی آن بعد از استخر از لوسیون یا شیر بدن استفاده کنند. 
شیر بدن »بیلندا« مدل »Polynesia Spa« سرشار از ویتامین و مواد معدنی 

است و پوست تان را لطیف و شفاف می کند.

خیلی از خانم ها بعد از حمام پوست بدن شان بسیار خشک می شود؛ اما دوست 
ندارند روی پوست شان لوسیون یا روغن بمالند. شامپو بدن روغنی »دو فاز 

بیلندا« مدل »Polynesia« برای این گروه از خانم ها انتخاب مناسبی است. 
شامپو بدن روغنی Polynesia پوست را نرم و لطیف کرده و از خشکی آن بعد 

از حمام جلوگیری می کند.

SPA شامپو بدن روغنی دو فاز بیلنداشیر بدن بیلندا رسی

    مرطوب کننده ی قوی، ضدپیری، 

احیاکننده و درخشان کننده ی پوست

   رسشار از ویتامین ها و مواد معدنی

   مناسب برای خانم ها

    رسشار از ویتامین 

و مواد معدنی

خیلی وقت ها بعد از یک روز سخت کاری، یک دوش آب گرم حسابی 
سر حال مان می آورد. در چنین روزهایی استفاده از نمک حمام 

»بیلندا« مدل » Polynesia Spa« استرس را کاهش می دهد. برای 
استفاده از نمک حمام بیلندا کافی است یک مشت از آن را زیر جریان 

مالیم آب، در جریان آب قرار دهید. این نکته را فراموش نکنید که 
هنگام استفاده از نمک حمام Polynesia Spa دمای حمام نباید 

بیشتر از 40 درجه باشد.

منک حامم بیلندا
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