شـرکت تولید داروهایگیاهی سـروش
طـراوت طبیعت (سروینا)
شـرکت تولیـد داروهـای گیاهـی سـروش
طـراوت طبیعت (سـروینا) سـهامیخاص با
هدف تولید محصوالت بهداشـتی و آرایشی
بـر پایـه عصاره هـای گیاهـی در باالتریـن
سـطح کیفیت در سـال  1389پـا بر عرصه
حضور گذاشـت.
ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از کادر فنــی
و مهندســین بــا ســابقه ایرانی و اســتفاده از
بهتریــن مــواد اولیــه و ماشــین آالت بــروز
دنیــا ،اقــدام بــه تولیــد محصوالت آرایشــی
و بهداشــتی نمــوده بــه طوری کــه پــس
از گذشــت مــدت کوتاهــی از آغــاز بــه کار
و ورود محصــوالت بــه بــازار ،مفتخــر بــه
دریافــت تندیــس برنــد برتــر ســال های90
 91،و92در همایــش تخصصــی بین المللی
برنــد برتــر ،کیفیــت برتــر و واحــد نمونــه
اســتانی گردیــد و نظــر جامعــه محتــرم
پزشــکی را بــه خــود جلــب نمــود.
بـه پـاس ایـن توجـه و نظـر مسـاعد و بـه
منظـور احترام به جامعه فرهیخته پزشـکی
و حفـظ حقوق مصرفکننده ایرانی سـروینا
تمـام تلاش خـود جهـت حفـظ و ارتقـاء
سـطح کیفی محصـوالت تولیـدی را خواهد
داشـت .بـا امیـد سـربلندی ایـران عزیـز و
رشـد و شـکوفایی صنعـت داخلی.
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آنتی آکنـه و از بین برنـده التهـاب و قرمـزی
ناشـی ازایجـاد آکنـه
درمان قطعـی انواع آکنـه
الیـه بـرداری مـوثر در سـطح و عمـق پـوست
دارای خـواص ضـدالتهابـی
بازدارنده ی فعالیت باکتری مولد آکنه
تنظیم کننـده تـرشح سبـوم
حــاوی عصـاره بید سفیــد و ترکـیب AC - NET

روش مصـرف
ابتدا پوســت صــورت را بــا ژل شستشــوی مخصوص
پوســت آکنــه ای ســروینا شســته و پــس از خشــک
کــردن آن ،مقــدار کافـــی از ژل آنتــی آکنه ســروینا
را بــر روی آکنـــه ها مالیــده و بــه آرامــی ماســاژ
دهیــد تــا جــذب شــود.

ژل آنتـی آکنـه
(ضد جوش)

توجـه
دور از دسترس اطفال و در جای خشک و خنک
نگهداری شود.
این ژل تنها جهت مصرف خارجی می باشد.
در صــورت بــروز حساســیت از مصــرف آن
خــودداری کنیــد.
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پیشــگیری از ایجــاد تـــرک پوســت نواحــی
شــکم ،رانهــا و باســن
برطرف کننــده قــوی ترک هــای پوســتی تــازه
ایجاد شــده
از بین بردن چروک های شکم ناشی از بارداری
قابل استفاده در دوران بلوغ ،ورزشکاران و بارداری
مرطوب کننده و سفت کننده پوست

توجـه
ژل ضــد تــرک پوســت ســروینا فقــط جهــت
مصــرف خارجــی اســت.
در صــورت بــروز حساســیت از مصــرف آن
خــودداری نماییــد.
دور از دســترس اطفــال و در جــای خشــک و
خنــک نگهــداری شــود.

روش مصـرف
قبـل از اسـتفاده ناحیـه مـورد نظـر را توسـط ژل
شستشـوی سـروینا تمیـز نمـوده و سـپس ژل ضـد
تـرک پوسـت را بـر روی موضع قـرار داده و با حرکت
مالیـم انگشـتان ،آنـرا ماسـاژ دهید.
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ژل ضـد تـرک
پوسـت بدن
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مرطوبکننده و نرم کننده پوست بدن
ایجاد حس لطافت در بدن
قابلیت جذب و پخش سریع و آسان
سـازگار با تمـام پـوست ها
دارای رایـحه دلپذیـر و مانـدگار

لـوسیــون
بـــدن

روش مصـرف
بـه صـورت دورانـی در محـل پخـش نماییـد و بـه
آرامی ماسـاژ دهید تا به خوبی جذب پوسـت شـود.
توجـه
ایــن محصــول فقــط بــرای اســتفاده ناحیــه
خارجــی بــدن می باشــد.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
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توجـه
ژل ضــد چــروک صــورت ســروینا فقــط جهــت
مصــرف خارجــی اســت.
در صــورت بــروز حســـاسیت از مصـــرف آن
خــودداری نماییــد.
دور از دســترس اطفــال و در جــای خشــک و
خنــک نگهــداری شــود.

ژل ضـد چـروک
صـورت
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مـرطوبکننده و ضدچـروک قـوی
از بین برنده ی خطوط سطحی و عمیق پوست
دارای خاصیت بازسازی و جوان کننـدگی پوست
جهت پیشگیـری از ایجاد چروک
ضـدرادیـکال آزاد
حـاوی مـواد فعـال گیاهـی
تقویت کننـده سد دفاعی پوست

روش مصـرف
قبـل از اسـتفاده ناحیـه مـورد نظـر را توسـط ژل
شستشـوی سـروینا تمیـز نمـوده و سـپس ژل
ضدچـروک صـورت سـروینا را بـر روی موضـع قرار
داده و بـا حرکـت مالیم انگشـتان ،آنرا ماسـاژ دهید.
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ژل بهـداشتــی
بانوان یائسـه

مـوارد مصـرف
 .1به صـورت روزانه برای بانـوان یائسـه
 .2قبل و بعد از نزدیکی
 .3قبل و بعد از شنا
توجـه
ژل بهـداشتــی بانـوان یائسـه سـروینــا فقـط
جهـت مصـرف خارجـی اسـت.
در صــورت بــروز حساسیـــت از مصــرف آن
خــودداری کنیــد.
دوراز دسـترس اطفال و درجای خشـک و خنک
نگهداری شود.
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پیشگیری از عفونت موضعی دستگاه تناسلی
مؤثر در حفظ باکتریهای مفید
تنظیم کننده  PHناحیه خارجی دستگاه تناسلی
برطرفکننده ی خارش و سوزش
مـرطوبکننـده
حاوی عصاره های گیاهی
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پیشگیری از عفونت موضعی دستگاه تناسلی
موثر در حفظ باکتری های مفید
تنظیم کننده  PHناحیه خارجی دستگاه تناسلی
برطرف کننده ی خارش و سوزش
مـرطوب کننـده
حاوی عصاره های گیاهی آویشن و بید سفید

ژل بهـداشتـی
بانـوان

مـوارد مصـرف
 .1بــه صــورت روزانــه بــرای بانوانــی کــه در ســن
بــاروری هســتند.
 .2قبل و بعد از نزدیکی
 .3در دوران قاعدگی
 .4قبل و بعد از شنا
توجـه
ژل بهداشــتی بانــوان ســروینا فقــط جهــت
مصــرف خارجــی اســت.
در صــورت بــروز حساســیت از مصــرف آن
خــودداری کنیــد.
دور از دســترس اطفــال و در جــای خشــک و
خنــک نگهــداری شــود.
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جلـوگیری ازانتقالآلـودگـیهایمـوضعی
ایجاد جوی مطمئن برای خانواده
ضد التهاب و سوزش
حــــاوی عصاره هــای گیاهــی جیــن ســینگ
و مریم گلـــی
مـرطوبکننـده
اولیـن و تنها ژل بهداشتی آقایان در ایران

ژل بهـداشتی
آقـایـان

مـوارد مصـرف
.1
.2
.3
.4
.5

به صورت روزانه برای آقایان در همـه سنین
قبل و بعد از نزدیکی
قبل و بعد از شنا و یا هر نوع ورزش آبی
پـــس از انجـــام هرگونـــه ورزشـــیکـــه باعـــث
تعـــرق میشـــود.
پس از تعویض لباس زیر

توجـه
ژل بهـداشتــی آقایــان سـروینــا فقـط جهت
مصـرف خارجـی اسـت.
در صــورت بــروز حساسیـــت از مصــرف آن
خــودداری کنیــد.
دوراز دســترس اطفــال و درجــای خشــک و
خنــک نگهــداری شــود.
9

روش مصـرف

ژل طراوتدهنده پا

ژل را صبــح و شــب از کــف پــا تــا زانــو بمالیــد و
بــا حــرکات گردشــی ماســاژ دهیــد تــا بــه خوبــی
جــذب شــود.
توجـه
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
این محصول فقط برای استفاده ناحیه خارجی
بدن می باشد.
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تسکیـن درد و التـهاب و از بیـن بـرنده خستـگی
تـرمیـم عروق آسیب دیده در اثر واریـس
کاهـش تـورم در پا
خنک کننده و آرامش بخش طبیعی
افزایش دهنـده جریان خون در پا

ژل بهداشتــی
دوشیـزگان
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پیشگیری از عفونت موضعی دستگاه تناسلی
مؤثر در حفظ باکتری های مفید
تنظیم کننده  PHناحیه خارجی دستگاه تناسلی
برطرفکننده ی خارش و سوزش
مرطوبکننده
حاوی عصاره های گیاهی

مـوارد مصـرف
 .1به صورت روزانه برای دوشیزگان
 .2قبل و بعد از شنا
توجـه
ژل ویژه دوشیـزگان برای دختر خانمهای باالی
 5سال تا قبل از شروع دوران قاعدگی
فقط جهت مصرف خارجی است.
در صـــورت بـــروز حساســیت از مصــرف آن
خــودداری کنیــد.
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از بین برنده لک های پوست بدن
روشـنکننـده پوست
از بین بـرنده لک های باقیمانـده ناشـی از آکنه،
زخم و جـراحت
فاقد هیدروکینون
فاقـد کـوژیک اسیـد
حــاوی عصاره هــای گیاهــی شــیرین بیــان،
بندواش آفـــریقایی و صـــمغ درخـــت تـــارا

مقــدار مصـرف
 .1مقدار کمی از ژل روشن کننده سروینا را روزی دوبار
برای تمام بدن از گردن به پایین استفاده نمایید.
 .2بعد از سه ماه استفاده مستمر ،یک ماه به پوست
خود استراحت داده و سپس مجددا مصرف را تا
کسب نتیجه مطلوب ادامه دهید.
روش مصـرف
قبل از مصرف ،موضع مورد نظر را با ژل شستشوی
سروینا تمیز نموده ،سپس ژل روشن کننده سروینا را
به صورت حرکات دورانی بر روی موضع بمالید.

ژل روشنکننده
پـوست بدن
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توجـه
ژل روشـنکننده ســروینا فقــط جهــت مصــارف
خارجــی اســت .بایــد توجــه داشــت کــه پــس
از مصــرف  15الــی  20روز ژل روشــنکننده
ســروینا تغییــر رنــگ ناحیــه توســط مصــرف
کننــده قابــل رویــت اســت و دوره تکمیــل
درمــان  6مــاه می باشــد.
دور از دس ــترس اطف ــال و در ج ــای خش ــک و
خن ــک نگه ــداری ش ــود.

ژل روشنکننـده
پـوست
صورت و گردن
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از بین برنده لک های صورت
روشـنکننـده پـوست صورت
از بین بــرنده لک  های باقیمانده ناشـی از آکنه،
زخـم و جراحت
فاقـدهیدروکینـون
فاقـدکوژیک اسیـد
حــاوی عصاره هــای گیاهــی شــیرین بیــان،
بنــدواش آفـــریقایی و صمــغ درخــت تــارا

روش مصـرف
 .1قبــل از مصــرف ،موضــع مــورد نظــر را بــا ژل
شستشــوی ســروینا تمیــز نمــوده ،ســپس ژل
روشــنکننده ســروینا را بــه صــورت حــرکات
دورانــی بــر روی موضــع بمالیــد.
 .2بع ــد از س ــه م ــاه اس ــتفاده مس ــتمر ،ی ــک م ــاه
بـــه پوســـت خـــود اســـتراحت داده و ســـپس
مجــددا مصــرف را تــا کســب نتیجــه مطلــوب
ادام ــه دهی ــد.
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روش مصـرف
 .1مصــرف ژل بایــد بعــد از هــر بــار شستشـــوی
موهــا و حداقــل هفتـــه ای 4بــار انجــام پذیــرد.
 .2ه ــر ب ــار مق ــدار مناس ــبی از ژل را ب ــه موض ــع
م ــورد نظ ــر زده و ب ــه م ــدت  4-5دقیق ــه ب ــا
ن ــوک انگش ــتان موض ــع را ماس ــاژ دهی ــد.
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قطع سریع ریزش مو و رشد مجدد مو
افزایش ضخامت و استحکام ساقه مو
افزایش جریان خون مویرگی پوست سر
کمک به مهار آنزیم  5ردوکتاز
حــاوی مــواد مؤثــره گیاهــی گزنــه ،رازیانــه،
رزمــاری ،پروکاپیــل و...
موثر در ریزش موی سکه ای
قابل استفاده برای خانم ها و آقایان

توجـه

ژل تقـویتکننده
مـوی سـر
14

ایــن ژل کامــا گیاهـــی بــوده و تاکنــون
هیچ گونــه عــوارض جانبــی مبنــی برمصــرف
آن گــزارش نشـــده اســت.
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قطع سریع ریزش ابرو و رشد مجدد آن
رویش مجدد ابروهای آسیب دیده
محـرک فولیکول ابـرو
افزایش جریان خون مویرگی
قابل استفاده برای خانم ها و آقایان

ژل تقـویتکننده
ابــرو

روش مصـرف
قبــل از اســتفاده ناحیــه مــورد نظــر را بــا ژل
شستشــوی ســروینا تمیــز نمــوده و ســپس مقــدار
کمــی از ژل ضــد ریــزش ابــروی ســروینا را بــر روی
موضــع قــرار داده و بــا حرکــت مالیــم انگشــتان آن
را ماســاژ دهیــد.
توجـه
ایــن ژل کامــا گیاهـــی بــوده و تاکنــون
هیچ گونــه عــوارض جانبــی مبنــی برمصــرف
آن گــزارش نشـــده اســت.
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ژل روشـنکننده
کشالهران و زیر بغل

.1
.2
.3
.4
.5
.6

از بین برنده تیرگی کشاله ران و زیر بغل
روشـنکننـدهپـوست
فاقد هیدروکینون
فاقد کوژیک اسید
حــاوی عصاره هــای گیاهــی شــیرین بیــان،
بنــدواش آفریقایــی و صمــغ درخــت تــارا
اولیــن و تنهــا ژل روشــنکننــده گیاهــی موجود
در ایــران و جهــان

مقـدار مصـرف
 .1ژل روشــن کننده ســروینا را می تــوان روزی
دوبــار بــرای ناحیــه مــورد نظــر اســتفاده کــرد.
 .2بعـد از سـه مـاه اسـتفاده مسـتمر ،یـک مـاه به
پوسـت خـود اسـتراحت داده و سـپس مجـددا
مصـرف را تا کسـب نتیجه مطلـوب ادامه دهید.
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توجـه
ژل روشـنکننده ســروینا فقــط جهــت مصــارف
خارجی اســت.
دور از دس ــترس اطف ــال و در ج ــای خش ــک و
خن ــک نگه ــداری ش ــود.
باید توجه داشت که پس از مصرف 15الی 20روز
ژل روشنکننده سروینـا تغییر رنگ ناحیه توسط
مصرف کننده قابل رویت است و دوره تکمیل
درمان 6ماه می باشد.
در صـــورت بـــروز هرگونـــه حساســـیت از
مصـــرف آن خـــودداری نماییـــد.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مناسب برای پوست های خشک و معمولی
پـاک کننـده موثـر آلودگـی هـوا و سـلول های
مـرده از سـطح پوسـت
تامینکننده رطوبت مورد نیاز پوست
حـاوی مـواد پاککننـده ،غیرصابونـی و مالیم با
قابلیت شستشـوی آسان
دارای  PHسـازگار بـا پوسـت حسـاس صـورت،
بـدون ایجـاد حساسـیت
حـاوی مـواد مرطوب کننـده ،ضد التهـاب ،آنتی
باکتریـال و نرمکننـده موثر
حاوی عصاره ی  ،salvia sclareaهمراه با گلیسرین.

روش مصـرف
ابتــدا پوســت صــورت را کمــی مرطــوب کــرده
ســپس بــه مقــدار كافــي از ژل شستشــوی صــورت
ســروینا مناســب بــرای پوســت های خشــک و
معمولــی را بــه كمــك دســت ها بــر روي پوســت
صــورت ماليــده و بــه آرامــي ماســاژ دهيــد ســپس
بــا آب ولــرم بــه طــور كامــل شستشــو نماييــد.

ژلشستشـوی
صورت مناسب برای
پوستهایخشکومعمولی
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.1
.2

ژل شستشـوی
صـورت مخصوص
پوست آکنه ای

روش مصـرف
ابتدا پوست صورت را کمی مرطوب کرده سپس به
مقدار كافي از ژل شستشوی صورت مخصوص پوست
آکنه ای سروینا ( )Acne Washرا به كمك دست ها بر
روي پوست صورت ماليده و به آرامي ماساژ دهيد
سپس با آب ولرم به طور كامل شستشو نماييد.
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.3
.4
.5
.6
.7

پــاک کـــننده اختصاصــی بــرای پوســت های
بســیار چــرب و دارای آکنــه
ضدعفـــونیکننده و تنظیـــمکننده ترشــــح
غــدد چـــربی
ضدالتهــاب ،قرمــزی و شـفاف کننـده پوسـت
اثر بازدارندگـی بر روی باکتـری مـولد آکنـه
شامل مـواد پـاك كننده غيرصابوني ماليم
حـاوی عصـاره بیـد سفیـد
با قابلیت شستشوی آسان

.1
.2
.3
.4
.5
.6

پاک کننده برای پوست های چرب و مستعد آکنه
ضدعفونیکننده و تنظیمکننده ترشح غدد چـربی
ضـدالتهـاب ،قـرمـزی و شـفاف کننده پـوسـت
شـامل مـواد پاك كننـده غيـرصابـوني ماليم
بـا قابـلیت شستشـوی آسـان
حـاوی روغـن درخـت چـای

مـوارد مصـرف
ابتــدا پوســت صــورت را کمــی مرطــوب کــرده
ســپس بــه مقــدار كافــي از ژل شستشــوی
صــورت پوســت های چــرب ســروینا را بــه
كمــك دســت ها بــر روي پوســت صــورت
ماليــده و بــه آرامــي ماســاژ دهيــد ســپس بــا
آب ولــرم بــه طــور كامــل شستشــو نماييــد.

ژل شستشـوی
صـورت مخصوص
پوست چـرب
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.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

از بیـن برنـده ی اثـرات خستگی پـوست صـورت
پوشاننـده ی خطـوط سطحــــی پوست (بـرای
حداقــل  5ســاعت)
دارای خــــاصیت بـازســــازی و جوان کنندگی
پـــوست در اثر مصـــرف مداوم
افزایش قوام و سفتـی پوست بعد از یک سـاعت
مـرطوب کننـده قـوی
ضـد رادیکال آزاد
حـاوی مـواد فعال گیاهـی

روش مصـرف
قبــل از اســتفاده ناحیــه مــورد نظــر را توســط ژل
شستشــوی سروینـــا تمیــز نمــوده و ســپس ژل
ضدچــروک موقــت صــورت سروینـــا را بــر روی
موضـــع قــرار داده و بــا حرکــت مالیــم انگشــتان،
آنــرا ماســاژ دهیــد.

توجـه
ژل ضـد چـروک موقـت صـورت سـروینا فقـط
جهـت مصـرف خارجـی اسـت.
در صـــورت بـــروز حساســـیت از مصـــرف آن
خـــودداری نماییـــد.
دور از دسـترس اطفـال و در جـای خشـک و
خنـک نگهـداری شـود.
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ژل ضـد چـروک
موقت صورت
(فـوری)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ژل سفـتکننـده
پـوست صـورت

رفع افتادگی پـوست صـورت
سفت نمودن پوست صورت
افزایـش خاصیـت ارتجاعـی پوسـت ،بهبــود
ساختار و انسجام پوست از طـریق زمینـه سـازی
بــرای اتصـال بهتـر الیــه های پـوست
کاهش چروک های صورت و گردن
افـزایش تـولید کالژن
حاوی آنتـی اکسیـدان
مناسب برای انواع پوست
حاوی عصاره های فعال گیاهی

روش مصـرف
قبل از اسـتفاده ناحیه مورد نظر را با ژل شستشـوی
صورت سروینــا تمیز نموده ،سـپس مقدار مناسـبی
از ژل را بـر روی موضع ماسـاژ دهید.
توجـه
ژل سفت کننده پوست صورت سروینا فقط
جهت مصارف خارجی است.
دور از دس ــترس اطف ــال و در ج ــای خش ــک و
خن ــک نگه ــداری ش ــود.
در صـــورت بـــروز هرگونـــه حساســـیت از
مصـــرف آن خـــودداری نماییـــد.
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.1

ژل بعـد از اصـالح
بانــوان

.2
.3
.4
.5

صـاف و شفـافکننده پـوست
مـرطوب کننـده پـوست
کاهـــش التهــاب و تســکین دهنده پـــوست بعد
از مـوزدایی
جلوگیـری از ایجـاد عفـونت
مناسب برای انواع پوست

روش مصـرف
بعــد از موزدایــی بــه صــورت دورانــی در محــل
پخــش نماییــد و بــه آرامــی ماســاژ دهیــد تــا بــه
خوبــی جــذب پوســت شــود.
توجـه
دور از دستـرس اطفال نگهـداری شود.
ایــن محصــول فقــط بــرای اســتفاده ناحیــه
خارجــی بــدن می باشــد.
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شرکت سروش طراوت طبیعت سروینـا
تلفـن021-88055155 :

www.servina.ir

