
                        

ـــود  ـــی خ ـــیر تکامل ـــه در مس ـــان، ک ـــی پای ـــت ب ـــی اس ـــین وی راه پرش
ـــد. ـــی کن ـــدا  م ـــی« ج ـــوب« را از »عال ـــی خ »خیل

ـــدی،  ـــت ج ـــده ی اس ـــال کنن ـــع دنب ـــا در واق ـــد، ام ـــت جدی ـــروعی اس ـــرا ش ـــین وی ظاه پرش
ـــاده  ـــان نه ـــل بنی ـــا قب ـــال ه ـــای آن را س ـــنگ بن ـــه س ـــی ک ـــزه در راه ـــا انگی ـــوی و ب ـــم، ق مصم
ـــد. ـــران باش ـــان ای ـــور عزیزم ـــالم درکش ـــورک س ـــح نت ـــگ صحی ـــق فرهن ـــد خال ـــا بتوان ـــت، ت اس
پرشـــین وی درصـــدد اســـت تـــا بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت هـــای  دنیـــای ســـریع و مـــدرن 
ـــه  ـــه الزم ـــرش ک ـــارت و نگ ـــش، مه ـــول دان ـــت اص ـــا رعای ـــا ب ـــد ت ـــا نمای ـــتری مهی ـــروزی، بس ام
رســـیدن بـــه شایســـتگی و موفقیـــت اســـت، ســـبک زندگـــی جدیـــد، ســـالم و موفقـــی را در 
ـــده  ـــی گردی ـــام کار آفرین ـــه ن ـــری ب ـــد تفک ـــث تول ـــر باع ـــن ام ـــد. ای ـــاری کن ـــاری و ج ـــه، س جامع
ـــه  ـــادی جامع ـــای اقتص ـــه ه ـــتقیم چرخ ـــتقیم و غیرمس ـــور مس ـــه ط ـــه ب ـــی ک ـــت. کارآفرینان اس
ـــرعت  ـــا س ـــور ب ـــعه کش ـــمت توس ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــی آورن ـــش در م ـــه چرخ ـــه ای ب ـــه گون را ب
ـــت.  ـــین وی اس ـــاختی پرش ـــر س ـــای زی ـــداف و باوره ـــم از اه ـــن مه ـــردارد. ای ـــتری گام ب بیش

ـــب  ـــروش درقال ـــوزش و پ ـــرای آم ـــای پرشـــین وی، ایجـــاد بســـتری ب ـــن گام ه ـــم تری ـــی از مه یک
ـــتگی و  ـــاد شایس ـــایر ابع ـــای س ـــر بن ـــش را زی ـــی، دان ـــن آکادم ـــت. ای ـــوده اس ـــی ب ـــک آکادم ی
ـــری،  ـــم گی ـــت تصمی ـــاء کیفی ـــب ارتق ـــه موج ـــد ک ـــی دان ـــری م ـــی راهب ـــای اصول ـــی از راه ه یک

ـــردد. ـــی گ ـــراد م ـــوه اف ـــای بالق ـــتعداد ه ـــایر اس ـــری س ـــه کارگی ـــری و ب ـــری فک ـــاف پذی انعط
ـــوه  ـــای بالق ـــتعداد ه ـــناخت اس ـــت ش ـــتری جه ـــردن بس ـــم ک ـــش، فراه ـــب دان ـــار کس     در کن
ـــش  ـــت و افزای ـــه موفقی ـــیدن ب ـــور رس ـــه منظ ـــارت، ب ـــب مه ـــراد در کس ـــی اف ـــرورش توانای و پ
ـــین  ـــه پرش ـــت ک ـــری اس ـــول دیگ ـــی از اص ـــغلی و اجتماع ـــردی، ش ـــی ف ـــی در زندگ ـــطح بازده س

ـــت.  ـــد اس ـــه آن معتق وی ب



                        

ـــد  ـــت و قدرتمن ـــا اصال ـــق، ب ـــی عمی ـــتن نگرش ـــتلزم داش ـــارت مس ـــش و مه ـــدن دان ـــو ش    همس
ـــت،  ـــون حمای ـــمندی همچ ـــای ارزش ـــتن الگوه ـــه آن، داش ـــیدن ب ـــای رس ـــی از راهه ـــت و یک اس
اتحـــاد و همدلـــی اســـت. پیوســـتن ایـــن مولفـــه هـــا، منجـــر بـــه شـــکل گیـــری خانـــواده ی 
ـــاب  ـــه انتخ ـــد ب ـــی توان ـــه آن م ـــال گرایان ـــگاه کم ـــتن ن ـــده و داش ـــین وی ش ـــروزه ای پرش فی
ـــو  ـــی و همس ـــرفت و تعال ـــوی پیش ـــه س ـــیری ب ـــتن در مس ـــدم گذاش ـــرای ق ـــراد ب ـــمندانه اف هوش
ـــه  ـــاخت جامع ـــه س ـــی ب ـــترک اجتماع ـــداف مش ـــر اه ـــا ارزش ت ـــخصی و از آن ب ـــداف ش ـــا اه ب

ـــد. ـــک کن ـــرش کم ـــم نگ ـــه و ه ـــعه یافت ای توس
ـــی بخشـــد. پرشـــین وی مســـیر خـــود  ـــار م ـــز اعتب ـــه هـــدف نی ـــه ب ـــی اســـت ک ـــی راه ـــال گرای کم
ـــزی اش در  ـــه ری ـــرده و برنام ـــف ک ـــرا توصی ـــال گ ـــیری کم ـــش، مس ـــه اهداف ـــیدن ب ـــرای رس را ب
ـــه  ـــتقیم ب ـــی غیرمس ـــه اثربخش ـــردی و درنتیج ـــی ف ـــبک زندگ ـــل س ـــت تکام ـــیر، درجه ـــن مس ای
ـــت. ـــی اس ـــت جمع ـــمند و کســـب موفقی ـــای ارزش ـــه باوره ـــیدن ب ـــی و رس ـــی اجتماع ـــبک زندگ س
ـــد  ـــی توان ـــای آن م ـــک اعض ـــک ت ـــت ت ـــه در آن ، فعالی ـــت ک ـــیری اس ـــین وی، مس  راه پرش

ـــود! ـــی ش ـــتیژ جهان ـــی و پرس ـــروت مل ـــی، ث ـــرمایه اجتماع ـــه س ـــل ب تبدی
ـــار و  ـــار، اعتب ـــا افتخ ـــد ب ـــی توان ـــت م ـــه درنهای ـــد ک ـــا هدفمن ـــم، ام ـــچ و خ ـــیری پرپی     مس

ـــد! ـــر بکش ـــه تصوی ـــوب را ب ـــالم و محب ـــبکه س ـــک ش ـــدی، ی رضایتمن
برای زیستن در فضایی با الگوهای کمال گرایانه به خانواده پرشین وی بپیوندید.

و این راه ادامه دارد...
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خواص ویتا مالت سیب برای سالمتی
 تامین انرژی )تامین مواد ضروری(

 تقویت دستگاه گوارش
 بهبود کم خونی
 مبارزه با دیابت

 بهبود مشکالت تنفسی
 بهبود آلزایمر
 تقویت بینایی 

ســیبویتا مالت 150 gr
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ن لذت ببرید
از طعم انتخابتا



طعمی دلچسب سرشار از مواد مغذی    

آنزیـــم بروملیـــن کـــه بـــه میـــزان زیـــادی در 
ـــی  ـــاب طبیع ـــک ضدالته ـــود دارد ی ـــاس وج آنان
ـــد   ـــی می توان ـــه راحت ـــدن ب ـــت. ب ـــاده اس فوق الع
ایـــن آنزیـــم را جـــذب و وارد خـــون کنـــد. در 
ـــم  ـــث تنظی ـــم باع ـــن آنزی ـــم ای ـــورت ه ـــن ص ای
ــود.  ــدن می شـ ــیمیایی بـ ــاالت شـ ــل  و انفعـ فعـ
ـــان خـــون شـــده و  ـــش جری ـــن ســـبب افزای همچنی
باعـــث می شـــود کـــه مـــواد مغـــذی ســـریع تر 
ــر  ــند و زوتـ ــا برسـ ــا و کبـــودی هـ ــه زخم هـ بـ

ـــد.  ـــدا کنن ـــود پی بهب

خواص ویتا مالت آناناس
 کمک به هضم غذا
 ضد التهاب طبیعی

 رفع تورم و کبودی موضعی 
 تسکین دردهای ناشی از آرتروز، آرتریت 
 مناسب برای کاهش وزن و رفع سلولیت

 مناسب برای التیام زخم ها
ــم،           ــوختگی، زخـ ــای سـ ــتی )جـ ــکالت پوسـ ــود مشـ  بهبـ

جراحـــات، زخم هـــای واریســـی( 
 آناناس برای درمان سینوزیت و برونشیت 

 برای مقابله با سرطان
 آنانـــاس بـــرای کاهـــش تـــورم و کبـــودی بعـــد از                        

ــی ــل جراحـ عمـ

ـــت  ـــا مال ویت
آنانـــاس 150 gr
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با ویتا مالت آناناس هر روز  یک لیوان سالمتی بنوشید

سرشار آز آنزیم بروملین

از طعم انتخابتان لذت ببرید
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ـــد.  ـــم کن ـــز را ترمی ـــه چی ـــد، هم ـــی توان ـــه ای م ـــرکار حرف ـــک تعمی ـــل ی ـــه مث ـــید آمین اس
ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــن خواهی ـــر مطمئ ـــگاه دیگ ـــود! آن ـــره ش ـــدن ذخی ـــت در ب ـــی اس ـــط کاف فق
ـــاید  ـــم، ش ـــارج کنی ـــدن خ ـــمی را از ب ـــواد س ـــذب و م ـــروری را ج ـــواد ض ـــم م ـــی توانی م
ـــاد  ـــا و ش ـــق، توان ـــالم، موف ـــوان س ـــی ت ـــور م ـــه چط ـــم، ک ـــرده ای ـــر ک ـــود فک ـــا خ ـــه ب همیش
ـــالم  ـــن س ـــالم و ذه ـــدن س ـــک ب ـــد ی ـــط بای ـــوارد فق ـــن م ـــام ای ـــه تم ـــرای رســـیدن ب ـــود. ب ب

ـــیم . ـــته باش داش



یم. اگه از همین حاال شروع کنیم، حتما می تونیم زندگیمون رو تغییر بد

ما کنار همیم ...
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بـــا اســـپری کـــردن ایـــن ادکلـــن روی پوســـت، رایحـــه 
ــی،  ــس از مدتـ ــرد. پـ ــد کـ ــمام خواهیـ ــری را استشـ رازبـ
نت  هـــای میانـــی از گل یـــاس و شـــکوفه پرتقـــال ترکیـــب 
ـــوه را  ـــر از گل و می ـــی پ ـــودن در باغ ـــس ب ـــت و ح ـــده  اس ش
ـــوب  ـــی از چ ـــای پایان ـــرد. و نت ه ـــد ک ـــاد خواه ـــما ایج در ش
کشـــمیری و بهـــار نارنـــج از راه رســـیده و بـــه  آرامـــی جایگزیـــن 
ـــلوکس،  ـــه س ـــن زنان ـــد. ادکل ـــد ش ـــی خواهن ـــای میان نت ه
ـــاده از گل،  ـــارق الع ـــی خ ـــر و ترکیب ـــی نظی ـــه ای ب دارای رایح
ـــول  ـــرف در ط ـــرای مص ـــت ب ـــمیری اس ـــوب کش ـــوه و چ می
روز، مناســـبت هـــا، میهمانـــی هـــا و مجالـــس رســـمی پیشـــنهاد 
مـــی شـــود. دارای رایحـــه ای جـــذاب، شـــیرین و مانـــدگار 
ـــه همـــراه دارد. ـــا خـــود ب کـــه طـــراوت و لطافـــت خاصـــی را ب

خصوصیات:
- رایحه گرم و شیرین

- ترکیبی خارق العاده از گل یاس، شکوفه پرتقال،
 بهار نارنج، رازبری و چوب کشمیری

- بسیار جذاب، ایده آل و دلپذیر 
- با ماندگاری 48 ساعته

- با پراکندگی بسیار عالی
- بدون ایجاد لک بر روی لباس یا بدن

- محافظت در برابر نور به واسطه طراحی مناسب شیشه
- طراحی زیبا و قابل حمل آسان

 PH ـــده ی ـــم کنن ـــی، تنظی ـــد باکتریای ـــت ض ـــا خاصی ـــن رول ب ای
ـــت  ـــبب محافظ ـــرد و س ـــی ب ـــن م ـــوع را از بی ـــوی نامطب ـــوده و ب ب

ـــردد. ـــی گ ـــل م ـــر بغ ـــاس زی ـــه حس از ناحی
ـــک و  ـــه ای خن ـــا رایح ـــت ب ـــواع پوس ـــرای ان ـــب ب ـــن رول مناس ای

ـــد. ـــی باش ـــیرین م ش

خصوصیات:
- با فرموالسیون فاقد پارابن

- رفع بوی نامطبوع بدون آسیب به مکانیزم طبیعی عرق
- آنتی باکتریال

- ماندگاری طوالنی 24 ساعت
- طراحی بدنه ی پروتکتور جهت مبارزه با رادیکال های آزاد

- منطبق با استاندارد روز دنیا

روش مصرف: روی قسمت نبض دار بدن و یا لباس اسپری نمایید.

روش مصــرف: در صــورت نیــاز روی پوســت تمیــز و چنــد بــار 
در روز  اســتفاده نماییــد.

ادکلن مجیکال سلوکسرول خوشبو کننده مجیکال سلوکس 50 ml30 ml
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اســـپری ســـلوکس بـــا رایحـــه جادویـــی زنانـــه بـــا 
ــتفاده از  ــدم اسـ ــاال و عـ ــدگاری بـ ــت و مانـ کیفیـ
 )CFC ـــت )گاز ـــط زیس ـــه محی ـــرب ب ـــات مخ ترکیب
موردپســـند کســـانی اســـت کـــه دوســـت دارنـــد 

باطـــراوت باشـــند.

اسپری خوشبوکننده)دوستدار محیط زیست(

روش مصـــرف: قبـــل از مصـــرف تـــکان داده شـــود 
و از فاصلـــه 15 ســـانتی متـــری اســـپری گـــردد.
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خصوصیات:
- رایحه خنک و شیرین

ـــا،  ـــی، آب دری ـــف دریای ـــاع، عل ـــو، نعن ـــز لیم ـــی شـــگفت انگی - ترکیب
ـــر ـــور و عنب ـــف وتی عل

- بسیار جذاب، ایده آل و دلپذیر 
- با ماندگاری 48 ساعته

- با پراکندگی بسیار عالی
- بدون ایجاد لک بر روی لباس یا بدن

- محافظت در برابر نور به واسطه طراحی مناسب شیشه
- طراحی زیبا و قابل حمل آسان

روش مصرف: روی قسمت نبض دار بدن و یا لباس اسپری نمایید.

 PH ـــده ی ـــم کنن ـــی، تنظی ـــد باکتریای ـــت ض ـــا خاصی ـــن رول ب ای
ـــت  ـــبب محافظ ـــرد و س ـــی ب ـــن م ـــوع را از بی ـــوی نامطب ـــوده و ب ب

ـــردد. ـــی گ ـــل م ـــر بغ ـــاس زی ـــه حس از ناحی
ـــک و  ـــه ای خن ـــا رایح ـــت ب ـــواع پوس ـــرای ان ـــب ب ـــن رول مناس ای

ـــد. ـــی باش ـــیرین م ش

خصوصیات:
- با فرموالسیون فاقد پارابن

- رفع بوی نامطبوع بدون آسیب به مکانیزم طبیعی عرق
- آنتی باکتریال

- ماندگاری طوالنی 24 ساعت
- طراحی بدنه ی پروتکتور جهت مبارزه با رادیکال های آزاد

- منطبق با استاندارد روز دنیا

ــار در  ــد ب ــز و چن ــاز روی پوســت تمی روش مصــرف: در صــورت نی
ــد. ــتفاده نمایی روز  اس

رول خوشبوکننده دریم وورد سلوکس

ـــد  ـــک فشـــار کوچـــک روی افشـــانه آن وارد کنی ـــا ی ـــی اســـت ت کاف
ـــوی لیمـــو و  ـــا آن، ب ـــوی اقیانـــوس را احســـاس کنیـــد. همـــراه ب ـــا ب ت
ـــیرین  ـــد، ش ـــای تن ـــن نت ه ـــرد. ای ـــد ک ـــمام خواهی ـــاع را استش نعن
ـــس  ـــد. پ ـــل می کنن ـــما منتق ـــه ش ـــی را ب ـــادی و تازگ ـــک، ش و خن
از مدتـــی، ایـــن نت هـــا  جـــای خـــود را بـــه نت هـــای  میانـــی 
می دهنـــد کـــه از علـــف دریایـــی و آب دریـــا ترکیـــب شـــده 
ـــراوت را در  ـــرژی و ط ـــی، ان ـــای اقیانوس ـــن نت ه ـــوی ای ـــت. ب اس
ـــای  ـــی، نت ه ـــی طوالن ـــس از مدت ـــرد. و پ ـــد ک ـــتر خواه ـــما بیش ش
پایانـــی از راه رســـیده و بـــه  آرامـــی جایگزیـــن نت هـــای میانـــی 
ــر  ــور و عنبـ ــف وتیـ ــی از علـ ــای پایانـ ــد. نت  هـ ــد شـ خواهنـ
تشکیل شـــده اند. بـــوی ایـــن نت هـــای  گیاهـــی و شـــیرین، 

آرامـــش را در شـــما بیشـــتر می کنـــد.

ml50 ml 30ادکلن دریم وورد سلوکس
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حســی عمیــق و قدرتمنــد را بــا ادلکــن 

س تجربــه کنیــد.
مردانــه ســلوک

Dre
am

 Wo
rld

 Fa
mi

ly

38



39
Dre

am
 Wo

rld
 Fa

mi
ly





 

41
Dre

am
 Wo

rld
 Fa

mi
ly



,,



Dre
am

 Wo
rld

 Fa
mi

ly
43







Dre
am

 Wo
rld

 Fa
mi

ly

46



اسکراب آکوادیتوکس
150gr

اسـپا و ماسـاژ
ماساژهای تراپی، ریلکسی و اروماتیک

جوانسازی پوست 
دفع انرژی منفی و خستگی های مزمن 

الیه برداری کل بدن 

سالمت جسمی:
ــود  ــروزی، روماتیســم، بهب ــای کوفتگــی، آرت تســکین درد ه
ــا درد و  درد  ــر درد، پ ــد س ــی مانن ــن و عصب ــای مزم و درده

ســتون فقــرات
آرامبخش و ریلکس کننده

دفع انرژی منفی
ــدن و  ــای ب ــرون ه ــده الکت ــادل کنن ــی )متع ــادل الکترولیت تع

ــادل( ــاد تع ایج
بهبود پسیوریازیس، رفع خارش و سوزش 

نمک دریاچه ارومیه ی: دومین نمک دریاچه ی مرده جهان!
نمک دریاچه ارومیه، دومین نمک دریاچه ی مرده جهان!

ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــد. ك ــان می باش ــرده، در جه ــه ای م ــای دریاچ ــادر نمک ه ــک از ن ــن نم ای
ــان می باشــد،  ــن آن ــا ( كــه از كمیاب تری ــه اســم ) آرتیمی ــه ای از ســخت پوســتان در آن، ب گون
حــاوی  تركیبــات و مــواد معدنــی اســت كــه از پوســته ایــن موجــود زنــده بــه دســت آمده اســت.

در دنیــا تنهــا 3 دریاچــه عظیــم مــرده وجــود دارد كــه اولیــن آن، بحرالمیــت و دومیــن، دریاچــه 
مــرده ارومیــه و پــس از آن دریاچــه مــرده نمــک آمریــكا )America Lake Salt( مــی باشــد.

این نمک به صورت طبیعی و به اندازه نیاز بدن حاوی:
منیزیم، كلسیم، پتاسیم، ید، منگنز و روی می باشد.

الیه بردار پوست کف سر به همراه شامپو جهت رفع پوسته، شوره و چربی اضافی کف سر.

ترکیــب شــده از نمــک احیــاء کننــده دریاچــه ارومیــه و گیاهــان آروماتیــک 
از جملــه غنچــه گل محمــدی و اســطوخودوس مــی باشــد.

خاصیت نمک آروماتیک آکوا دیتوکس:

مراقبت و زیبایی:
اسکراب پوست 

الیه بردار بدن همراه با شاور ژل، جهت رفع تیرگی و جوانسازی پوست. 
الیه برداری پوست صورت، ترمیم کننده و نرم کننده پوست با خاصیت روشن کنندگی.

* ترکیب نمک آکوا دیتوکس با شیر، روغن و یا تونیک هاتوصیه می شود.

نمــک آکوا دیتــوکس ســلوکس
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