« شـون » در زبان آلمانی به معنای زيبايی اسـت .زيبايی ناب ،ماندگار و برخواسـته
از طبيعـت .محصـوالت آرايشـی گياهی شـون بر پايه عصـاره هاي خالـص گياهان
و ميـوه هـا و خـواص مرتبـط بـا آنان  ،بـه صورت محصولی مشـترک از کشـور
ايـران و آلمـان ،بـا همکاری شـرکت کريس اندکارل آلمـان ( ارائه فرموالسـيون) و
شـرکت آريـان کيميا تک ايران خلق شـده و بـه بازار عرضه مـیگردد.
محصـوالت آرايشـی گياهی شـون با برخـورداري از موثرتريـن ترکيبات گياهی
و طبيعـی ،سلامت و زيبايـی را بـراي شـما بـه ارمغـان مـی آورد و در قالـب
مجموعـه ای از محصـوالت رنگارنـگ و جـذاب ،بـا بهـره گيري از رنـگ بندي و
طراحـي اسـتثنايي منطبـق با بـه روز تريـن روندهای آرايشـي دنيـا ،موجب جلب
رضايـت طيف وسـيعي از دوسـتداران محصـوالت طبيعي و بانـوان خوش ذوق و
با سـليقه خواهد شـد.

FACE

Daily Defence Foundation

کرم پودر دیلی دیفنس شون

کرم پودر دیـلی دیفنس شون ®،محصولی فوق العاده با چندیـن کاربرد است .این کرم پـودر دارای خواص ضدچروک و
مرطوب کنندگی است و همچنین از فاکتور محافظتی پوست در مقابل اشعه خورشید با  SPF 15برخوردار می باشد .وجود
روغن جوانه گندم در فرموالسیون آن لطافت و شادابی را برای پوست شما به همراه می آورد و برای همه انواع پوست
گزینه مناسبی است.
Schön® Daily Defence Foundation is an amazing “all-in-one” product. It is used for anti-aging
effect, hydrating and protecting skin from the sun with SPF 15. Enriched with wheat germ oil
brings softness and freshness for your face and it is great for all skin types.
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Smoothing Matt Foundation

کرم پودر مات اسموتینگ شون

، پوششی مناسب،کرم پودر مات اسموتینگ شون® بر روی پوست
مات و مخملی ایجاد می کند و سبب پوشانده شدن لک های صورت
 روغن جوانه گنـدم استفاده شده در آن اثر آنتی اکسیدانی.می گردد
 فاکتور محافظتی.دارد که به جوانی و شادابی پوست کمک می کند
 ویژگی برجسته دیگر این،SPF 15 پوست در برابر اشعه خورشید با
.کرم پودر است و برای همه انواع پوست مناسب می باشد
®

Schön Smoothing Matt Foundation provides proper
coverage, velvety matte finish and covers the look of
pores. Wheat germ oil is used for antioxidant effect
which helps to keep your skin fresh and young.
Protecting skin from sun with SPF 15 is another
prominent trait and it is great for all skin types.
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Perfect Face Primer

پرایمر صورت پرفکت شون

 سبب محو شدن چروک های صورت می گردد،پرایمرصورت پرفکت شون® با بافت مخملی و سبک خود
 وجود آلوئه ورا و روغن جوانه گندم در این پرایمر به حفظ رطوبت.و پوست را برای آرایشی بهتر آماده می کند
.پوست در طول روز کمک شایانی می نماید که نتیجه آن داشتن پوستی جوان و شاداب می باشد
این محصول برای زیرسازی آرایش صورت استفاده می شود که می توان آنرا قبل از کرم پودر و پنکیک جهت
.داشتن آرایشی طبیعی تر استفاده نمود
®

Schön Perfect Face Primer reduces the appearance of fine lines and pores and
prepares skin for better make-up with this velvety, lightweight formula. Enriched
with aloe vera and wheat germ oil in this primer helps prevent the loss of hydration
throughout the day which keeps the skin looking young and fresh.
This product, designed as a base for facial make-up, can be used under your foundation
and compact powder for a more natural make-up.

Precious Pressed Powder

پنکیک پریشس شون

پنکیک پریشس شون® دارای بافتی نرم و عالی است که خط های ناشی از چروک های ریز
.صورت را می پوشاند و ظاهری طبیعی و با طراوت را بر روی پوست صورت ایجاد می نماید
®

Schön Precious Pressed Powder has perfect soft texture and hides the
appearance of fine lines with natural finish and fresh feeling.
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Charming Blush

رژگونه چارمینگ شون

رژگونه چارمینگ شون® با رنگ های بسیار عالی و جذاب ،ظاهری زیبا و درخششی طبیعی را
بر روی گونه های شما ایجاد میکند.
®

Schön Charming Blush with supreme colors brings natural satin look and
finish on your cheeks.
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EYES

Fabulous Eye Liner

خط چشم مویی فبیولس شون

، کامال مشکی و زیـبا، بی عیب،خط چشم مویی فبیولس شون® حاوی روغن بادام است و با ایجاد خط دقیق
.چشمان شما را دوست داشتنی و جذاب می سازد
®

Schön Fabulous Eye Liner contains almond oil and creates precise, flawless and
beautiful extra black line with no smudging and fading to make your eyes Fascinating.

Fabulous Dip Liner

خط چشم ماژیکی فبیولس شون

، سبب ایجاد خط صاف، اپلیکاتور نمدی آن.خط چشم ماژیکی فبیولس شون® حاوی روغن بادام می باشد
.بی عیب و زیبا می شود و چشمان شما را دوست داشتنی و جذاب می سازد
®

Schön Fabulous Dip Liner contains almond oil. Its felt applicator, creates smooth,
flawless and beautiful line with no smudging to make your eyes fascinating.

Lash Duplicator, Volume & Length Mascara
ریمل حجم دهنده و بلند کننده دوپلیکیتور شون

 جهت حجمدهی و،® غنی شده با روغن بادام و با داشتن برسی عالی،ریمل حجم دهنده و بلند کننده دوپلیکیتور شون
. حجم مژه ها را افزایش می دهد و به افزایش زیبایی آن ها کمک میکند،بلندکنندگی
®

Schön Lash Duplicator, Volume and Length Mascara, enriched with almond oil and its perfect
brush, amplifies volume and fullness effect for your lashes and helps them look longer and
more beautiful.

Appealing Liquid Concealer

کانسیلر مایع اپیلینگ شون
®

 این کانسیلر با پوشانندگی باال به پنهان شدن. دارای خاصیت ضد چروکی می باشد،کانسیلر مایع اپیلینگ شون
 این محصول.سیاهی دور چشم و کم شدن پف آن کمک نموده و چشمان شما را دوست داشتنی تر می سازد
. رطوبت پوست را تامین کرده و گزینه مناسبی برای انواع پوست می باشد،به واسطه داشتن روغن بادام
®

Schön Appealing Liquid Concealer has age rewind effect. High covering helps in
hiding dark circles, reducing puffiness and makes your eyes lovable. Another benefit
is containing almond oil that is causing moisture to your skin and it is proper for all
skin types.
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Dramatic Quad Eye Shadow

سایه چهار رنگ درامتیک شون

 ظاهری طبیعی و رویایی،® با ترکیب هماهنگ از چهار طیف رنگی زیبا،سایه چهار رنگ درامتیک شون
.را برای چشمان شما به ارمغان می آورد
®

Schön Dramatic Quad Eye Shadow, with harmonious combination of four colors
in beautiful spectrum creates natural and dramatic looks for your eyes.
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LIPS

Velvet Semi-Matt Lipstick

رژلب جامد نیمه مات ولوت

. لب های شما را رویایی می سازد،® با رنگ های متنوع و جذاب،رژلب جامد نیـمه مات ولوت شون
 مخملی و،روغن آووکادو موجود در آن سبب محافظت از لبها شده و در نهایت پوششی یـکدست
.نرم را ایجاد می نماید
®

Schön Velvet Semi-Matt Lipstick with charming and colorful shades, makes
your lips dreamy. Containing avocado oil protects your lips and provides full
coverage, velvet and smooth finish.
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Aqua Charming Lipstick

رژ لب جامد آکوا چارمینگ

A11
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،E ® با ترکیبی از روغن آووکادو و ویتامین،رژ لب جامد آکوا چارمینگ شون
، این رژ لب رطوبت.لب ها را تغذیه و از ترک خوردگی آن ها جلوگیری میکند
.درخشندگی و حس نرمی فوق العاده ای را برای لب ها به همراه دارد
®

Schön Aqua Charming Lipstick with combination of avocado
oil and vitamin E nourishes lips, prevents lip cracking and makes
them hydrate with glamour effect, besides wonderful smooth
feeling.

Velvet Matt Lip Gloss

رژ لب مایع مات ولوت شون

® با ماندگاری باال و پوششی مناسب حاوی روغن هسته انگور و،رژ لب مایع مات ولوت شون
 زیبا و دوست داشتنی، نرم،رایحه های هیجان انگیز می باشد که لب های شما را مرطوب
.میسازد
®

Schön Velvet Matt Lip Gloss with a lasting, rich matt finish contains
grape seed oil and exciting light smells that makes your lips moist,
soft and lovable.
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Amazing Shine Lip Gloss

رژ لب مایع امیزینگ شاین

 وجود روغن هسته.® زیبایی خیره کننده ای به لب های شما می بخشد،رژ لب مایع امیزینگ شاین شون
. برای لب های شما تازگی و حس فوق العاده ای را به همراه دارد،آلبالو و رایحه هیجان انگیز آن
®

Schön Amazing Shine Lip Gloss brings elegant shade for your lips. Containing cherry
seed oil and exciting smells, brings you novelty lips with wonderful sense.
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Schön means beauty in German language, unique and permanent
beauty which comes from nature. Schön herbal origin cosmetic
products are made from pure plant and fruit extracts and their
features. Products are jointly produced by Arian Chimia Tech co and
Chris and Karl Laboratory (Formulation and Raw material).
Schön herbal origin cosmetic products bring you health and
beauty by utilizing effective herbal and natural compounds. These
products try to satisfy a wide range of natural product lovers
and stylish and fashionable women with colorful and attractive
products, containing unique colors and designs according to
recent cosmetics trends in the world.

