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The beauty of nature...

PERSONAL CARE 
BEAUTY PRODUCTS
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The beauty of nature...

The Personal Care brand supplies 
consumers around the world with 

health and beauty products designed 
to promote health, vitality, beauty, 

and overall good living. We manufac-
ture personal care series with our 

brand

REBORN BEAUTY in highest 
quality hair care, skin care, baby 

products, sanitizers
and soaps of all kinds to satisfy 

all types of health and beauty 
needs. Our Personal care series 

are designed
for daily use without any 

harmful effects.

PERSONAL CARE
SERIES

SKIN CARE PRODUCTS- - - - - - - - - - - - - - - -

Facial Cleansing Creams
   - Milk and Rose Cleansing Cream 500ml
   - Natural Lemon Facial Cleanser 230ml
Moisturizing Creams
   - Cocoa Butter 500ml
   - Papaya 500ml
   - Peach Collagen Intensive Moisturizing Cream 500ml
   - Gold Intensive Moisturizing Cream 500ml
   - Cocoa Butter Intensive Moisturizing Cream 500ml
   - NEW Strawberry Moisturizing Cream 500ml
   - NEW Rose Moisturizing Cream 500ml
Facial Mask
   - Mint Clay 500ml
   - Saffron Mud Mask 500ml
   - Whitening Volcanic Mud Mask 500ml
   - Dead Sea Mud Mask 500ml
   - Mineral Gold Mud Mask 500ml
   - Green Clay Mud Mask 500ml
Face & Body Scrubs
   - 3 in 1 Rose Scrub 500ml                 - 3 in 1 Cucumber Scrub 500ml
   - 3 in 1 Strawberry Scrub 500ml       - 3 in 1 Honey & Milk Scrub 
500ml
   - Cucumber Natural Scrub 500ml
   - Aloe Vera Natural Scrub 500ml
   - Gold Mineral Scrub 500ml
   - Apricot Natural Scrub 500ml
   - Lemon Natural Scrub 500ml
   - NEW LOOK Papaya Scrub 500ml
   - NEW LOOK Lemon Scrub 500ml
   - NEW LOOK Mixed Berry Scrub 500ml
   - NEW LOOK Apricot Scrub 500ml
   - 5 in 1 Exfoliating Scrub 500ml
   - Charcoal Scrub 500ml
   - Strawberry Scrub 500ml
Massage Creams
   - Strawberry Deep Tissue Massage Cream 500ml

BODY CARE PRODUCTS - - - - - - - - - - - - - - -

Exfoliating Body Scrub
   - Lavender 500ml  - Orange 500ml
   - Gold 500ml     - Berry 500ml
Hand and Body Lotions & Creams
   - Arabic Coffee Butter 500ml
   - Whitening Lotion 200ml - Whitening Cream 100ml
   - Shea Butter Lotion 250ml - Shea Butter 450ml
Moroccan Soaps
   - Moroccan Soap 250ml / 500ml / 1000ml / 5000ml
   - Moroccan Luffa
Massage Oils
   - Tasteless Colorless 250ml    - Unscented 1 gal.
   - Rose 250ml / 1 gal.    - Lavender 250ml / 1 gal.
   - Green Tea 250ml / 1 gal.    - Lemon Grass 250ml / 1 gal.

HAIR CARE PRODUCTS - - - - - - - - - - - - - - -

2 in 1 Shampoo and Conditioners
   - Anti-Hair Fall - Garlic Extract 400ml
   - Anti-Dandruff - Pomegranate Extract 400ml
   - Silky and Smooth - Berries Extract 400ml
   - Olive Extract 400ml

Hair Shampoos
   - Natural Clay 1000ml
   - Keratin 1000ml
   - Black Garlic Extract 1000ml
   - Green Apple Extract 5L (Square Shape Gal.)
   - Keratin 5L (Square Shape Gal.)
   - Mix Fruits Extract 5L (Square Shape Gal.)
   - Herbal Extract 5L (Square Shape Gal.)
   - Mix Fruits Extract 5 Liters     - Keratin 5 Liters
   - Green Apple Extract 5 Liters
   - Herbal Extract 5 Liters       - Milk Extract 5 Liters
   - Salon Shampoo 5 Liters     - Garlic Extract 5 Liters
Hair Conditioners
   - Herbal Extract 5 Liters      - Garlic Extract 5 Liters
   - Milk Extract 5 Liters
   - Garlic Extract 5 Liters (Square Shape Gal.)
   - Milk Extract 5 Liters (Square Shape Gal.)
   - Keratin 5 Liters (Square Shape Gal.)
Hot Oil Hair Creams
   - Keratin 1000ml           - Argan Oil 1000ml
   - Milk 1000ml                - Coconut 1000ml
   - Cocoa Butter 1000ml
   - Aloe Vera 1000ml      - Honey & Milk 1000ml
   - Mix Fruits 1000ml      - Avocado 1000ml
   - Olive Oil and Rucola 1000ml
   - Cobra Oil 1000ml      - Garlic Extract 1000ml
Hair Serums
   - Frizz Control Serum 60ml 
Hair Balsam
   - Keratin 1000ml          - Collagen 1000ml
   - Botox 1000ml            - Natural Clay 1000ml
   - Black Garlic 1000ml 
Hydrogen Peroxide
   - 10 Volume 1000ml     - 20 Volume 1000ml
   - 30 Volume 1000ml    - 40 Volume 1000ml
Hair Styling Gel & Creams
   - Wet Look 500ml / 700ml
   - Normal Hold 500ml / 700ml
   - Extra Hold 500ml / 700ml
   - Hair Styling Cream
Shaving Creams & After Shave Cologne
   - Shaving Gel 500ml / 700ml / 1000ml / 1500ml
   - Attractive After Shave Cologne 1000ml
   - Sensitivity After Shave Cologne 1000ml
   - Blue - After Shave Cologne 250ml
   - Red - After Shave Cologne 250ml

PEDICURE PRODUCTS - - - - - - - - - - - - - 

   - Nail Cuticle Remover 1000ml / 1 gal.
   - Nail Polish Remover 125ml / 1000ml / 1 gal.
   - Acetone 1 gal.               - Isopropyl Alcohol 1 gal.

GENERAL CARE PRODUCTS - - - - - - - - - 

Liquid Hand Soaps
   - AloeVera 500ml            - Lemon 500ml
   - Lavender 500ml            - Rose 500ml
Hand Sanitising Gel
   - Hand Sanitizer 60ml
Moisturizing
   - Petroleum Jelly 250ml 
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SKIN CARE PRODUCTS
Facial Cleansers • Moisturizing Creams • 
Facial Masks • Face & Body Scrubs • 
Massage Products •

كريم لتنظيف الوجه
بالحليب و الورد

كريم بارد للوجه و الجسم

Volume: 230 ml

Packing: 48pcs/ctn

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

الحجم:    230 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Milk & Rose Facial
Cleansing Cream

Cold Cream For Face & Body

FACIAL
CLEANSING CREAM
Cleansing your skin doesn’t need to be complicated. 
In fact, we’re firm believers in using the power of 
natural ingredients to do the job. We create our 
cleansers by effective natural ingredients like essen-
tial oils, fresh fruit & infused with natural extracts that 
provide essential moisture to leave you looking 
absolutely radiant.
This products provide various benefits: they remove 
makeup, provide a deep cleanse and refresh your skin. 

تنظيف الوجه ليست عملية معقدة. في الواقع نحن نثق بقوة المكونات 
من  إنطالقا  منتجاتنا  نصنع  نحن  لذلك  إستخدامها.  ضرورة  و  الطبيعية 
و  الطازجة  الفاكهة  و  المعطرة  الزيوت  مثل  الطبيعية  المكونات 

المستخلصات الطبيعية النقية التي توفر رطوبة فعالة للبشرة

توفر هذه المنتجات فوائد متعددة: تزيل المكياج و تطهر البشرة و تجدد 
خالياها.

كريم تنظيف الوجه

و  البشرة  تطهر  و  المكياج  تزيل  متعددة:  فوائد  المنتجات  هذه  توفر 
تجدد خالياها.

This products provide various benefits: they remove 
make-up, provide a deep cleanse and refresh your skin.

Facial Cleanser

سائل تنظيف الوجه

Lemon Facial Cleanser Cucumber Facial CleanserPapaya Facial Cleanser
منقي الوجه و مزيل للمكياج بخالصة البابايامنقي الوجه و مزيل للمكياج بخالصة الخيار منقي الوجه و مزيل للمكياج بخالصة الليمون
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MOISTURIZING CREAM
Created with quality essential oils and exquisitely 
nourishing butters, a dab of one of our handcrafted 
moisturizers will leave your skin feeling fantastic 
and looking its best. Whether your ideal routine 
involves moisturizing twice a day or twice a week, 
our versatile range of hardworking moisturizers are 
up to the challenge.

Crafted especially for the delicate skin on 
your face.

صنعت خصيصا للبشرة الحساسة
هذه  كل  مغذية.  زبدة  و  عالية  جودة  ذات  ا¬ساسية  بالزيوت  صنعت 
المكونات تجعل بشرتك مغذية و ناعمة و في أفضل حاالتها. مهما 
المنتجات  كل  فلدينا  با¬سبوع  أو  باليوم  مرتين  إستعمالها  كان 

المناسبة لمختلف ا·ستعماالت و لترطيب البشرة.

كريم ترطيب 

كريم ترطيب - زبدة الكاكاو

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Moisturizing Cream - Cocoa Butter

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Moisturizing Cream - Papaya

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

كريم  الترطيب المكثف
بخالصة زبدة الكاكاو

Cocoa Butter Intensive
Body Moisturizing Cream

كريم  الترطيب المكثف
بخالصة الذهب

Gold Intensive
Moisturizing Cream

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

N
EW

 LO
O

K
!

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Peach Collagen Intensive
Body Moisturizing Cream

كريم للترطيب العميق
بخالصة الفراولة - للبشرة الجافة و العادية 

Intensive Moisturizing Cream
Strawberry - for dry and normal skin

كريم للترطيب العميق
بخالصة الورد - للبشرة الجافة و العادية

Intensive Moisturizing Cream
Rose - for dry and normal skin

كريم  الترطيب المكثف
بخالصة الخوخ و الكوالجين

كريم ترطيب - بابايا
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FACIAL MASK
Get remarkably radiant results with masks made with 
natural mineral clays and the world’s finest essential oils. 
Each ingredient is especially chosen for its beneficial 
effects on your skin and mind, so go ahead: relax for a few 
moments and take it all in!

Restore your skin to its natural best.

و  الطين  من  المستخلصة  ا¬قنعة  إستعمال  عليك  فعالة  نتائج  على  للحصول 
من  إنطالقا  مكون  إختياركل  يتم  الطبيعية.  الزيوت  أجود  و  الطبيعية  المعادن 

فوائده على البشرة. لذلك ال تتراجعي فهو الخيار ا¬نسب لك.

أقنعة الوجه
�ستعادة النضارة الطبيعية للبشرة

ماسك طين البحر الميت مع مبيض للبشرة

Dead Sea Mud Mask
Mineral with Skin Whitening

ماسك الذهب المعدني
للبشرة المتوهجة

Mineral Gold Mask
for Glowing Skin

ماسك الطين ا¥خضر الطبيعي

Green Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Mint Clay Mask - Firm & Tightens
قناع طيني بالنعناع لشد البشرة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Whitening Volcanic Mud Mask
ماسك الطين البركاني لتبييض

الوجه و الجسم

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Saffron Mud Mask - for all skin types
ماسك طين الزعفران لجميع أنواع البشرة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

قناع طيني بالنعناع

Fresh Mint Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

قناع طيني بالحليب 

Milk Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

8



FACIAL MASK
Get remarkably radiant results with masks made with 
natural mineral clays and the world’s finest essential oils. 
Each ingredient is especially chosen for its beneficial 
effects on your skin and mind, so go ahead: relax for a few 
moments and take it all in!

Restore your skin to its natural best.

و  الطين  من  المستخلصة  ا¬قنعة  إستعمال  عليك  فعالة  نتائج  على  للحصول 
من  إنطالقا  مكون  إختياركل  يتم  الطبيعية.  الزيوت  أجود  و  الطبيعية  المعادن 

فوائده على البشرة. لذلك ال تتراجعي فهو الخيار ا¬نسب لك.

أقنعة الوجه
�ستعادة النضارة الطبيعية للبشرة

ماسك طين البحر الميت مع مبيض للبشرة

Dead Sea Mud Mask
Mineral with Skin Whitening

ماسك الذهب المعدني
للبشرة المتوهجة

Mineral Gold Mask
for Glowing Skin

ماسك الطين ا¥خضر الطبيعي

Green Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Mint Clay Mask - Firm & Tightens
قناع طيني بالنعناع لشد البشرة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Whitening Volcanic Mud Mask
ماسك الطين البركاني لتبييض

الوجه و الجسم

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Saffron Mud Mask - for all skin types
ماسك طين الزعفران لجميع أنواع البشرة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة
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العبوة:     24 قطعة / الكرتونة
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Packing: 24 pcs/ctn
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العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

قناع طيني بالنعناع

Fresh Mint Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

قناع طيني بالحليب 

Milk Clay Mask

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة
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FACE & BODY SCRUBWHITENING
EXFOLIATING SCRUB

Refine And Purify

EXFOLIATING SCRUB

على  لطيفة  تركيبته  دهني،  غير  و  خفيف  تقشير  كريم 
البشرة و ال تلحق أضرارا أو تهيجا للبشرة و تجعلها أكثر 
مكافحة  خصائص  و  الجوز  قشور  ليونة.  و  إشراقا 
تغذية  و  حماية  تضفي   E فيتامين  و  الشيخوخة 

مكثفة للبشرة.

Lightweight and non-greasy, the gentle formula-
tion exfoliates without damaging or irritating 
the skin and leaves the skin instantly brighter, 
soft and refined. Walnut Husks combined with 
the anti-ageing and nourishing properties of 
Vitamin E, protect and nourish the skin whilst 
offering a deep, purifying cleanse.

تقشير الوجه و الجسم

كريم سنفرة لتفتيح البشرة

لتنظيف و تنقية البشرة

Aloe Vera Natural Facial Scrub

Gold Mineral Scrub
كريم سنفرة لتفتيح

البشرة بخالصة معدن الذهب

كريم سنفرة لتفتيح البشرة بخالصة الصبار

Cucumber Natural Scrub
كريم سنفرة لتفتيح

البشرة بخالصة الخيار

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Whitening Apricot Natural Scrub
كريم سنفرة لتفتيح البشرة بخالصة المشمش

Whitening Lemon Natural Scrub
كريم سنفرة لتفتيح البشرة بخالصة الليمون

كريم تقشير مبيض
للبشرة بخالصة الورد

Rose
Whitening Scrub

كريم تقشير مبيض
للبشرة بخالصة الخيار

Cucumber
Whitening Scrub

كريم تقشير مبيض للبشرة بخالصة
العسل و الحليب

Honey & Milk
Whitening Scrub
Honey & Milk
Whitening Scrub

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

كريم تقشير مبيض
للبشرة بخالصة الفراولة

Strawberry
Whitening Scrub
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FACIAL SCRUB كريم تقشير الوجه

كريم تقشير الوجه بخالصة البابايا

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Deep Exfoliating Scrub - Papaya

كريم تقشير الوجه بخالصة الليمون

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Deep Exfoliating Scrub - Lemon

كريم تقشير الوجه بخالصة تشكيلة التوت 

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Deep Exfoliating Scrub - Mixed Berry

كريم تقشير الوجه بخالصة المشمش

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Deep Exfoliating Scrub - Apricot
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Facial scrub, gently exfoliates
and cleans the skin without

any side effects

Reduces oil and shine

Unblocks pores

Shrinks spot size

Reduces blackheads

Prevents marks

IN 1
EXFOLIATING SCRUB
FIGHTS 5  P IMPLES PROBLEMS

كريم سنفرة لتبييض الوجه بخالصة الفحم
Charcoal Scrub

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

كريم سنفرة لتبييض الوجه بخالصة الفراولة
Strawberry Whitening Scrub
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MASSAGE CREAMS

كريم التدليك
كريم الزيت المرطب لتدليك الجسم

Massage Oil & Cream are made with lovely fruits extracts and 
gorgeous essential oils, they’re perfectly for relieving tension 
and easing those achy muscles & Soothing Touch Massage 
Creams offer a deeply moisturizing, long lasting glide that is 
enhanced with fruits and essential oils and easy to clean up.

Heat Body up with our oil, moisturizing creams

الزيوت  و  المعطرة  الفواكه  مستخلصات  من  المصنوع  التدليك  كريم  و  زيت 
و  مرونتها  تعزيز  و  تهدئتها  و  البشرة  تشنج  من  للحد  ضرورية  تعد  التي  ا¬ساسية 
الترطيب  الكريمات توفر  الزيوت و  التوتر.  تساهم في إسترخاء العضالت و تخفيف 

العميق للبشرة و تساهم في إنتعاشها.

كريم التدليك ل»نسجة العميقة بخالصة الفراولة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Strawberry Deep Tissue - Massage Cream

BODY CARE PRODUCTS
Hand and Body Lotion • Moroccan Body 
Soap •
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Volume: 5 Liters

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    5 ليتر

العبوة:      4 قطعة / الكرتونة

كريم تقشير الجسم بخالصة الالفندر

Lavender - Exfoliating Body Scrub

كريم تقشير الجسم بخالصة البرتقال

Orange - Exfoliating Body Scrub

كريم تقشير الجسم بخالصة الذهب

Gold - Exfoliating Body Scrub

كريم تقشير الجسم بخالصة التوت

Berry - Exfoliating Body Scrub

زبدة قهوة عربية
للبشرة الجافة والحساسة

Arabic Coffee Butter
For Dry & Sensitive Skin

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 200ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    200 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

لوشن لتبييض الوجه
Whitening Lotion

Volume: 100ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    100 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

كريم الجمال لتبييض البشرة
Whitening Beauty Cream
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مستحضر العناية باليدين و الجسم بزبدة الشيا

Volume: 250ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Hand & Body lotion with Shea butter

زبدة الشيا

Volume: 450ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    450 مل

العبوة:     24  قطعة / الكرتونة

Shea butter

Our hands work hard every day – from tying bows 
and shoes to opening up, picking up, gesturing 
and so much more. Lavish them with our rich 
lotion made with rich cocoa and shea butters, 
and calming herbal infusions for irresistibly soft 
skin all year round.

Packed with fresh ingredients to soften 
every bit of your body

HAND & BODY LOTION
Moroccan black soap is part of the 
traditional hammam ritual. It is the 
number one treatment in oriental public 
baths. With a texture of butter, this 
natural vegetable paste based with 
black olives is rich in vitamin E. It is 
obtained from a mixture of oil and 
crushed olives, soaked in salt and 
potash. In the nineteenth century it was 
used as a product of Dermatology and 
later became a real beauty tool for the 
body suitable for every type of skin.
It prepares the skin for exfoliation. The 
skin will be softer and ready for a scrub. 
Combined with the action of the loofah 
glove, it will remove impurities and dead 
skin.

Lather up with a slice of our fresh, 
Moroccan soaps

MOROCCAN SOAP

لوشن لليدين و الجسم

الصابون المغربي

مصنوع  من مكونات طبيعية لتنعيم كامل الجسم

إستمتعي برغوة الصابون المغربي 
المنعش 

لعناية  تحتاج  فهي  لذلك  اليدين  بشرة  تتعب  اليومية  الحياة 
ا¬عشاب  و  الشيا  زبدة  بالكاكاوو  الغني  بالمستخضر  خاصة 

المهدئة و التي تقوي بشرة اليدين

طقوس  من  ضروري  جزء  المغربي  الصابون  يعتبر 
ليونة  و  رشاقة  من  تقدمه  ما  و  التقليدية  الحمامات 
الزيوت  و  الزبدة  من  الصابون  هذا  يتكون  للبشرة. 
يتم   .E بفيتامين  الغني  ا¬سود  للزيتون  الطبيعية 
تصنيعه من خالل مزج مكونات أساسية مثل الزيوت و 
منذ  البوتاسيوم.و  و  المعدنية  با¬مالح  الغنية  الزيتون 
بعض  لعالج  كمنتج  إستخدم  عشر  التاسع  القرن 
ا¬مراض الجلدية ثم أصبح أداة أساسية للتجميل و ذلك 
أنواع  لجميع  يستخدم  الجسم.  توازن  على  للحفاظ 

البشرة.

الصابون المغربي مع زيت الزيتون

Volume: 250 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:   1000 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 5000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    5000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Natural Moroccan Soap with Olive oil 

ليفة مغربية
Moroccan Luffa
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BODY MASSAGE OIL
Formulated to give a soothing, gentle, and poten-
tially sensual way to relieve exhausted and fatigued 
muscles. With its refreshing aroma, it relaxes and 
refreshes the whole body. 

Volume: 250ml

Packing: 48 pcs/ctn

250    

48     

Tasteless Colorless
Massage Oil

Rose
Massage Oil

Lavender
Massage Oil

Green Tea
Massage Oil

Lemon Grass
Massage Oil

Unscented - Massage Oil

Lemon Grass - Massage Oil

Green Tea - Massage Oil

Lavender - Massage Oil

Rose - Massage Oil

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

1    

4     

و  المتعبة  العضالت  و  للبشرة  الرائحة  و  الهدوء  بتركيبة تمنحك  يتميز 
و  با·سترخاء  الشعور  في  تساهم  المنعشة  رائحته  أن  كما  المرهقة. 

إنتعاش كامل الجسم.

زيت تدليك بدون
رائحة و بدون طعم

زيت للتدليك
بخالصة الورد

زيت للتدليك بخالصة الورد

زيت للتدليك
بخالصة الالفندر

زيت للتدليك بخالصة الالفندر

زيت تدليك
بخالصة الشاي االخضر

زيت تدليك
بخالصة عشب الليمون

زيت تدليك بخالصة عشب الليمون

زيت تدليك غير معطر

زيت تدليك بخالصة الشاي االخضر

Unscented - Massage Oil
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BODY MASSAGE OIL
Formulated to give a soothing, gentle, and poten-
tially sensual way to relieve exhausted and fatigued 
muscles. With its refreshing aroma, it relaxes and 
refreshes the whole body. 

Volume: 250ml

Packing: 48 pcs/ctn

250    

48     

Tasteless Colorless
Massage Oil

Rose
Massage Oil

Lavender
Massage Oil

Green Tea
Massage Oil

Lemon Grass
Massage Oil

Unscented - Massage Oil

Lemon Grass - Massage Oil

Green Tea - Massage Oil

Lavender - Massage Oil

Rose - Massage Oil

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

1    

4     

و  المتعبة  العضالت  و  للبشرة  الرائحة  و  الهدوء  بتركيبة تمنحك  يتميز 
و  با·سترخاء  الشعور  في  تساهم  المنعشة  رائحته  أن  كما  المرهقة. 

إنتعاش كامل الجسم.

زيت تدليك بدون
رائحة و بدون طعم

زيت للتدليك
بخالصة الورد

زيت للتدليك بخالصة الورد

زيت للتدليك
بخالصة الالفندر

زيت للتدليك بخالصة الالفندر

زيت تدليك
بخالصة الشاي االخضر

زيت تدليك
بخالصة عشب الليمون

زيت تدليك بخالصة عشب الليمون

زيت تدليك غير معطر

زيت تدليك بخالصة الشاي االخضر

Unscented - Massage Oil
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شامبو ٢ في ١
ضد القشرة

بخالصة الرمان

شامبو ٢ في ١ 
لشعر ناعم

بخالصة التوت

شامبو ٢ في 
بخالصة الزيتون

2 in 1 Anti -Dandruff
Hair Shampoo with
Pomegranate Extracts

HAIR CARE PRODUCTS
Hair Shampoos • Professional Shampoo • Hair Conditioners 
• Professional Conditioner • Hot Oil Cream • Hair Serum • 
Peroxide • Hair Styling Gel  • Hair Balsam

2 IN 1
HAIR SHAMPOO

ريبون بيوتي شامبو للشعر بمكونات مستخلصة 
من الفواكه الطبيعية صممت من قبل خبراء في 
مجال مستحضرات العناية بالشعر. ينظف الشعر 
و يقدم لك الحماية و العناية و اللمعان. كما أنه 
يعالج الشعر من أضرار الصبغة و يعيد إصالحه و 
اليومي  لËستعمال  جذابا.  و  صحيا  يجعله 

للحصول على شعر جميل كل يوم.

شامبو 2في1 

Reborn Beauty Hair Shampoo with 
natural fruits extracts ingredients 
formulated by herbal hair care 
experts. You’ll find in our liquid 
shampoo to cleanse, brighten and 
protect from color treated hair & 
repairs and restores to volumizing 
shampoo that adds fullness that 
give you healthier, beautiful hair. So 
every day is a great hair day.

Natural ingredients help your 
hair look its best

Volume: 400 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    400 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

2 in1 Silky & Smooth
Hair Shampoo with
Berries Extracts

2 in 1 Hair shampoo
with Olive extracts

شامبو ٢ في ١
ضد تساقط الشعر

بخالصة الثوم

2 in 1 Anti-Hair Fall
Hair Shampoo with
Garlic Extracts

يبدو  شعرك  تجعل  طبيعية  مكونات 
ا¥جمل



شامبو ٢ في ١
ضد القشرة

بخالصة الرمان

شامبو ٢ في ١ 
لشعر ناعم

بخالصة التوت

شامبو ٢ في 
بخالصة الزيتون

2 in 1 Anti -Dandruff
Hair Shampoo with
Pomegranate Extracts

HAIR CARE PRODUCTS
Hair Shampoos • Professional Shampoo • Hair Conditioners 
• Professional Conditioner • Hot Oil Cream • Hair Serum • 
Peroxide • Hair Styling Gel  • Hair Balsam

2 IN 1
HAIR SHAMPOO

ريبون بيوتي شامبو للشعر بمكونات مستخلصة 
من الفواكه الطبيعية صممت من قبل خبراء في 
مجال مستحضرات العناية بالشعر. ينظف الشعر 
و يقدم لك الحماية و العناية و اللمعان. كما أنه 
يعالج الشعر من أضرار الصبغة و يعيد إصالحه و 
اليومي  لËستعمال  جذابا.  و  صحيا  يجعله 

للحصول على شعر جميل كل يوم.

w w w. f l o r e n c e - c o s m e t i c s . c o m

شامبو 2في1 

Reborn Beauty Hair Shampoo with 
natural fruits extracts ingredients 
formulated by herbal hair care 
experts. You’ll find in our liquid 
shampoo to cleanse, brighten and 
protect from color treated hair & 
repairs and restores to volumizing 
shampoo that adds fullness that 
give you healthier, beautiful hair. So 
every day is a great hair day.

Natural ingredients help your 
hair look its best

Volume: 400 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    400 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

2 in1 Silky & Smooth
Hair Shampoo with
Berries Extracts

2 in 1 Hair shampoo
with Olive extracts

شامبو ٢ في ١
ضد تساقط الشعر

بخالصة الثوم

2 in 1 Anti-Hair Fall
Hair Shampoo with
Garlic Extracts

يبدو  شعرك  تجعل  طبيعية  مكونات 
ا¥جمل
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شامبو للشعر
بخالصة التفاح ا¥خضر 

Hair shampoo with
Green Apple Extracts 

شامبو للشعر بالكيراتين 

Hair Shampoo
with Keratin

شامبو للشعر بخالصة الفواكه

Hair Shampoo with
Mix Fruits Extracts 

شامبو للشعر بالطين الطبيعي شامبو للشعر بالكيراتتن

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Hair Shampoo - Natural Clay Khaoh Hair Shampoo - Keratin

شامبو للشعر بالثوم ا¥سود
Hair Shampoo - Black Garlic

HAIR SHAMPOO

للشعر.  المثالي  العالج  بمثابة  للشعر  شامبو  يقدم  بيوتي  ريبون 
شامبو لËستخدام المهني ينظف و يقوي الشعر و يجعله صحيا و 
الشامبو  هذا  إستعملي  الشعر.  أنواع  لجميع  مناسب  هو  و  المعا 
التي  التجميل  صالونات  منتجات  من  العديد  و  الشعر  لترطيب 

تمنحك شعرا ذو مظهرا صحيا و جميال.

شامبو للشعر

شامبو للشعر

REBORN BEAUTY Hair shampoo offers the 
perfect treatment for your unique hair. Profes-
sional shampoo works to cleanse, strengthen 
and give healthy shine to all hair types. Treat 
yourself to moisturizing shampoo and more 
salon hair products that give you healthier, 
beautiful hair.

Soft, Silky Smooth &
luminescent shine for hair

HAIR SHAMPOO
النعومة و الليونة و اللمعان للشعر

Volume: 5 Liters

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    5 ليتر

العبوة:      4 قطعة / الكرتونة

1

1

2

2

3

3
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شامبو للشعر
بخالصة التفاح ا¥خضر 

Hair shampoo with
Green Apple Extracts 

شامبو للشعر بالكيراتين 

Hair Shampoo
with Keratin

شامبو للشعر بخالصة الفواكه

Hair Shampoo with
Mix Fruits Extracts 

شامبو للشعر بالطين الطبيعي شامبو للشعر بالكيراتتن

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Hair Shampoo - Natural Clay Khaoh Hair Shampoo - Keratin

شامبو للشعر بالثوم ا¥سود
Hair Shampoo - Black Garlic

HAIR SHAMPOO

للشعر.  المثالي  العالج  بمثابة  للشعر  شامبو  يقدم  بيوتي  ريبون 
شامبو لËستخدام المهني ينظف و يقوي الشعر و يجعله صحيا و 
الشامبو  هذا  إستعملي  الشعر.  أنواع  لجميع  مناسب  هو  و  المعا 
التي  التجميل  صالونات  منتجات  من  العديد  و  الشعر  لترطيب 

تمنحك شعرا ذو مظهرا صحيا و جميال.

شامبو للشعر

شامبو للشعر

REBORN BEAUTY Hair shampoo offers the 
perfect treatment for your unique hair. Profes-
sional shampoo works to cleanse, strengthen 
and give healthy shine to all hair types. Treat 
yourself to moisturizing shampoo and more 
salon hair products that give you healthier, 
beautiful hair.

Soft, Silky Smooth &
luminescent shine for hair

HAIR SHAMPOO
النعومة و الليونة و اللمعان للشعر

Volume: 5 Liters

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    5 ليتر

العبوة:      4 قطعة / الكرتونة

1

1

2

2

3

3
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المثالي  العالج  بمثابة  للشعر  شامبو  يقدم  بيوتي  ريبون 
للشعر. شامبو لËستخدام المهني ينظف و يقوي الشعر و 
الشعر.  أنواع  لجميع  مناسب  هو  و  المعا  و  صحيا  يجعله 
من  العديد  و  الشعر  لترطيب  الشامبو  هذا  إستعملي 
مظهرا  ذو  شعرا  تمنحك  التي  التجميل  صالونات  منتجات 

صحيا و جميال.

شامبو للشعر
REBORN BEAUTY Hair shampoo offers the perfect 
treatment for your unique hair. Professional shampoo 
works to cleanse, strengthen and give healthy shine to all 
hair types. Treat yourself to moisturizing shampoo and 
more salon hair products that give you healthier, beautiful 
hair.

HAIR SHAMPOO
كان  سواء  الشعر  مرونة  و  ترطيب  على  البلسم  يعمل 
أو كثيفا كذلك لو كان حريريا أو مصبوغا. يساعد  مموجا 
على إستعادة نعومة الشعر و قوته. يمكنك ترك البلسم 

على الشعر لمدة طويلة. مناسب لجميع أنواع الشعر.

 بلسم للشعر
Work beautifully to moisturize and hydrate 
your hair, whether you have curly, straight, 
thick, thin, or colored locks. Conditioner Deep 
helps restore elasticity and strength, while 
hydrating hair. For a versatile leave in hair 
conditioner, and it’s great for all types of hair.

HAIR CONDITIONER

للشعر بخالصة الفاكهة

Hair Shampoo with
Mix Fruits Extracts 

شامبو للشعر بالكيراتين

Hair Shampoo
with Keratin 

بلسم للشعر بالكيراتين

Hair Conditioner
with Keratin 

شامبو للشعر بخالصة ا¥عشاب

Hair Shampoo with
Herbal Extracts 

بلسم للشعر بخالصة ا¥عشاب 

Hair Conditioner with
Herbal Extracts 

بلسم للشعر بخالصة الثوم 

Hair Conditioner with
Garlic Extracts 

بلسم للشعر بخالصة الثوم

Hair Conditioner with
Garlic Extracts 

بلسم للشعر بالحليب 

Hair Conditioner
with Milk 

بلسم الشعر بالحليب

Hair Conditioner
with Milk 

شامبو للشعر بالحليب

Hair Shampoo
with Milk 

شامبو لجميع أنواع الشعر

Salon Shampoo
for All Hair Types

شامبو للشعر بخالصة الثوم

Hair Shampoo with
Garlic Extracts 

Volume: 5 Liters

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    5 لتر

العبوة:      4 قطعة / الكرتونة

5 Liters٥ لتر

5 Liters٥ لتر

شامبو للشعر بخالصة التفاح ا¥خضر

Hair Shampoo with
Green Apple Extracts 

شامبو للشعر بخالصة ا¥عشاب

Hair Shampoo with
Herbal Extracts 
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المثالي  العالج  بمثابة  للشعر  شامبو  يقدم  بيوتي  ريبون 
للشعر. شامبو لËستخدام المهني ينظف و يقوي الشعر و 
الشعر.  أنواع  لجميع  مناسب  هو  و  المعا  و  صحيا  يجعله 
من  العديد  و  الشعر  لترطيب  الشامبو  هذا  إستعملي 
مظهرا  ذو  شعرا  تمنحك  التي  التجميل  صالونات  منتجات 

صحيا و جميال.

شامبو للشعر
REBORN BEAUTY Hair shampoo offers the perfect 
treatment for your unique hair. Professional shampoo 
works to cleanse, strengthen and give healthy shine to all 
hair types. Treat yourself to moisturizing shampoo and 
more salon hair products that give you healthier, beautiful 
hair.

HAIR SHAMPOO
كان  سواء  الشعر  مرونة  و  ترطيب  على  البلسم  يعمل 
أو كثيفا كذلك لو كان حريريا أو مصبوغا. يساعد  مموجا 
على إستعادة نعومة الشعر و قوته. يمكنك ترك البلسم 

على الشعر لمدة طويلة. مناسب لجميع أنواع الشعر.

 بلسم للشعر
Work beautifully to moisturize and hydrate 
your hair, whether you have curly, straight, 
thick, thin, or colored locks. Conditioner Deep 
helps restore elasticity and strength, while 
hydrating hair. For a versatile leave in hair 
conditioner, and it’s great for all types of hair.

HAIR CONDITIONER

للشعر بخالصة الفاكهة

Hair Shampoo with
Mix Fruits Extracts 

شامبو للشعر بالكيراتين

Hair Shampoo
with Keratin 

بلسم للشعر بالكيراتين

Hair Conditioner
with Keratin 

شامبو للشعر بخالصة ا¥عشاب

Hair Shampoo with
Herbal Extracts 

بلسم للشعر بخالصة ا¥عشاب 

Hair Conditioner with
Herbal Extracts 

بلسم للشعر بخالصة الثوم 

Hair Conditioner with
Garlic Extracts 

بلسم للشعر بخالصة الثوم

Hair Conditioner with
Garlic Extracts 

بلسم للشعر بالحليب 

Hair Conditioner
with Milk 

بلسم الشعر بالحليب

Hair Conditioner
with Milk 

شامبو للشعر بالحليب

Hair Shampoo
with Milk 

شامبو لجميع أنواع الشعر

Salon Shampoo
for All Hair Types

شامبو للشعر بخالصة الثوم

Hair Shampoo with
Garlic Extracts 

Volume: 5 Liters

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    5 لتر

العبوة:      4 قطعة / الكرتونة

5 Liters٥ لتر

5 Liters٥ لتر

شامبو للشعر بخالصة التفاح ا¥خضر

Hair Shampoo with
Green Apple Extracts 

شامبو للشعر بخالصة ا¥عشاب

Hair Shampoo with
Herbal Extracts 
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مزيج عشبي غني بالمغذيات للحفاظ على شعرك وفروة الرأس في أفضل حالتها
الخارجية  العوامل  من  الشعر  تحمي  الشعر.  فروة  على  تحافظ  و  بعمق  تغذي  للشعر  الزيت  حمام  كريم  تشكيلة 

القاسية على الشعر و تعمل على تقوية و تجديده و تنعيمه و ترطيبه بعمق.

كريم حمام زيت للشعر
Nutrient-rich herbal concoctions keep your hair and scalp in tip-top condition.
REBORN BEAUTY The collection of Hot Oil Treatment creams nourishes and deeply 
restores capillary fibre. Repairing, stimulating and regenerating, it protects against 
the damaging effects of environmental stresses. This rich and silky cream leaves your 
hair strong, shiny, soft, and smooth. 

HOT OIL HAIR CREAM

كريم حمام زيت للشعر
بالكيراتين 

Hot Oil Hair Cream 
with Keratin

كريم حمام زيت للشعر
بزيت ا¥رغان

Hot Oil Hair Cream 
with Argan Oil

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة الحليب 

Hot Oil Hair Cream 
with Milk Extracts

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة جوز الهند 

Hot Oil Hair Cream 
with Coconut 

كريم حمام زيت للشعر
بزبدة الكاكاو 

Hot Oil Hair Cream 
with Cocoa Butter

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة الصبار

Hot Oil Hair Cream 
with Aloe Vera

كريم حمام زيت بخالصة
الحليب و العسل 

Hot Oil Hair Cream 
with Honey & Milk

كريم حمام زيت
بخالصة الفواكه 

Hot Oil Hair Cream 
with Mix Fruits

كريم حمام زيت
بخالصة زيت الزيتون و الجرجير 

Hot Oil Hair Cream 
with Olive Oil & Rucola

كريم حمام زيت
بخالصة ا¥فوكادو 

Hot Oil Hair Cream 
with Avocado

كريم حمام زيت
بخالصة زيت الكوبرا

Hot Oil Hair Cream 
with Cobra Oil

كريم حمام زيت
بخالصة الثوم

Hot Oil Hair Cream 
with Garlic
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مزيج عشبي غني بالمغذيات للحفاظ على شعرك وفروة الرأس في أفضل حالتها
الخارجية  العوامل  من  الشعر  تحمي  الشعر.  فروة  على  تحافظ  و  بعمق  تغذي  للشعر  الزيت  حمام  كريم  تشكيلة 

القاسية على الشعر و تعمل على تقوية و تجديده و تنعيمه و ترطيبه بعمق.

كريم حمام زيت للشعر
Nutrient-rich herbal concoctions keep your hair and scalp in tip-top condition.
REBORN BEAUTY The collection of Hot Oil Treatment creams nourishes and deeply 
restores capillary fibre. Repairing, stimulating and regenerating, it protects against 
the damaging effects of environmental stresses. This rich and silky cream leaves your 
hair strong, shiny, soft, and smooth. 

HOT OIL HAIR CREAM

كريم حمام زيت للشعر
بالكيراتين 

Hot Oil Hair Cream 
with Keratin

كريم حمام زيت للشعر
بزيت ا¥رغان

Hot Oil Hair Cream 
with Argan Oil

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة الحليب 

Hot Oil Hair Cream 
with Milk Extracts

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة جوز الهند 

Hot Oil Hair Cream 
with Coconut 

كريم حمام زيت للشعر
بزبدة الكاكاو 

Hot Oil Hair Cream 
with Cocoa Butter

كريم حمام زيت للشعر
بخالصة الصبار

Hot Oil Hair Cream 
with Aloe Vera

كريم حمام زيت بخالصة
الحليب و العسل 

Hot Oil Hair Cream 
with Honey & Milk

كريم حمام زيت
بخالصة الفواكه 

Hot Oil Hair Cream 
with Mix Fruits

كريم حمام زيت
بخالصة زيت الزيتون و الجرجير 

Hot Oil Hair Cream 
with Olive Oil & Rucola

كريم حمام زيت
بخالصة ا¥فوكادو 

Hot Oil Hair Cream 
with Avocado

كريم حمام زيت
بخالصة زيت الكوبرا

Hot Oil Hair Cream 
with Cobra Oil

كريم حمام زيت
بخالصة الثوم

Hot Oil Hair Cream 
with Garlic

28 29



و  E للحصول على شعر صحي  بروفيتامين  الطبيعي مع  الزيت  بيوتي يقدم سيروم  ريبون 
المع كما يحد من تجعد الشعر.

طريقة ا�ستعمال:
ضع بعض القطرات من السيروم على كف اليد 
التالف.  و  الجاف  الشعر  أطراف  على  ضعها  و 

يعزز ليونة الشعر و يجعله المعا.

ميثيسونول،  سليكوكسان،،  بينتا  المكونات: 
اثليهيكيس سنيامات،

أرجانينا سبينوزا )األرجان( زيت لب، بانثينول، عطر.

Reborn beauty hair serum is natural Oil with Provitam E formula for 
healthier hair, instant shine eliminates frizz, repair split end and shine on. 

Directions for use:
Pour a few drops of serum into the 
palm of your hand and apply on ends 
of fine, dry and damaged hair. This will 
make your hair instantly supple, 
smooth and shiny.

Ingredients: Cyclopentasiloxane, Dime-
thiconol, Ethyl Hexyl Methoxy Cinna-
mate, Argania Spinosa (Argan) Kernel 
Oil, D-panthenol, Parfum.

HAIR SERUM HAIR BALSAM

سيروم الشعر

بلسم الشعر

Volume: 60 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    60 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

بلسم الشعر بالكيراتين 

Hair Balsam with Keratin 1

بلسم الشعر بالكوالجين

Hair Balsam with Collagen2

بلسم الشعر بالبوتوكس
Hair Balsam with Botox3 بلسم الشعر بخالصة الثوم ا¥سود

Hair Balsam with Black Garlic Extract5
بلسم الشعر بالطين الطبيعي

Hair Balsam with
Natural Clay Khaoh4

1

3

2

4

5
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و  E للحصول على شعر صحي  بروفيتامين  الطبيعي مع  الزيت  بيوتي يقدم سيروم  ريبون 
المع كما يحد من تجعد الشعر.

طريقة ا�ستعمال:
ضع بعض القطرات من السيروم على كف اليد 
التالف.  و  الجاف  الشعر  أطراف  على  ضعها  و 

يعزز ليونة الشعر و يجعله المعا.

ميثيسونول،  سليكوكسان،،  بينتا  المكونات: 
اثليهيكيس سنيامات،

أرجانينا سبينوزا )األرجان( زيت لب، بانثينول، عطر.

Reborn beauty hair serum is natural Oil with Provitam E formula for 
healthier hair, instant shine eliminates frizz, repair split end and shine on. 

Directions for use:
Pour a few drops of serum into the 
palm of your hand and apply on ends 
of fine, dry and damaged hair. This will 
make your hair instantly supple, 
smooth and shiny.

Ingredients: Cyclopentasiloxane, Dime-
thiconol, Ethyl Hexyl Methoxy Cinna-
mate, Argania Spinosa (Argan) Kernel 
Oil, D-panthenol, Parfum.

HAIR SERUM HAIR BALSAM

سيروم الشعر

بلسم الشعر

Volume: 60 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    60 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

بلسم الشعر بالكيراتين 

Hair Balsam with Keratin 1

بلسم الشعر بالكوالجين

Hair Balsam with Collagen2

بلسم الشعر بالبوتوكس
Hair Balsam with Botox3 بلسم الشعر بخالصة الثوم ا¥سود

Hair Balsam with Black Garlic Extract5
بلسم الشعر بالطين الطبيعي

Hair Balsam with
Natural Clay Khaoh4

1

3

2

4

5
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جل لتصفيف الشعر
�طاللة مبللة

Hair Styling Gel
Wet Look 

جل لتصفيف الشعر
للتثبيت العادي 

Hair Styling Gel
Normal Hold

جل لتصفيف الشعر
للتثبيت القوي 

Hair Styling Gel
Extra Hold

 بيروكسيد الهيدروجين
١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠

Hydrogen Peroxide
Volume 10, 20, 30, 40

صبغات  مع  لËستعمال  خصيصا  صنعت  بيوتي  ريبون 
لتفتيح  الرمادي و  الشعر. مثالي لتغطية الشعر ا¬بيض و 

لون الشعر الطبيعي.

جل لتصفيف الشعر يمكنك من تسريح 
الشعر بالطريقة المرغوبة كما يمكنك من 

سهولة التحكم بالشعر.

بيروكسيد الهيدروجين

REBORN BEAUTY LOTION Developer specially stabilized 
for use with all permanent hair colors. Great for covering 
white/gray hair or lightening natural hair color. 

The collection of hair gels to define, 
shape, firm, curl and above all—hold your 
style beautifully in place.

HYDROGEN PEROXIDE
HAIR STYLING GEL

Packing: 24 pcs/ctn العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

the finishing touch  اللمسة األخيرة
جل لتصفيف الشعر

Volume: 500 ml الحجم:    500 مل

Packing: 24 pcs/ctn العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 700 ml الحجم:    700 مل
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جل لتصفيف الشعر
�طاللة مبللة

Hair Styling Gel
Wet Look 

جل لتصفيف الشعر
للتثبيت العادي 

Hair Styling Gel
Normal Hold

جل لتصفيف الشعر
للتثبيت القوي 

Hair Styling Gel
Extra Hold

 بيروكسيد الهيدروجين
١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠

Hydrogen Peroxide
Volume 10, 20, 30, 40

صبغات  مع  لËستعمال  خصيصا  صنعت  بيوتي  ريبون 
لتفتيح  الرمادي و  الشعر. مثالي لتغطية الشعر ا¬بيض و 

لون الشعر الطبيعي.

جل لتصفيف الشعر يمكنك من تسريح 
الشعر بالطريقة المرغوبة كما يمكنك من 

سهولة التحكم بالشعر.

بيروكسيد الهيدروجين

REBORN BEAUTY LOTION Developer specially stabilized 
for use with all permanent hair colors. Great for covering 
white/gray hair or lightening natural hair color. 

The collection of hair gels to define, 
shape, firm, curl and above all—hold your 
style beautifully in place.

HYDROGEN PEROXIDE
HAIR STYLING GEL

Packing: 24 pcs/ctn العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

the finishing touch  اللمسة األخيرة
جل لتصفيف الشعر

Volume: 500 ml الحجم:    500 مل

Packing: 24 pcs/ctn العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 700 ml الحجم:    700 مل
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SHAVING GEL
HAIR STYLING CREAM

Shaving really has taken a great leap forward in the 
past few decades, fortunately for all you beardly men 
out there. We’re throwing out the misconception 
that shaving needs to be a painful, irritating experi-
ence in order to be effective. Want to know the 
secret to a smoother shave and comfortable skin? A 
sharp razor, a bowl of hot sudsy water and a rich 
shaving cream. No, not foam! Foaming agents dry 
out the skin immensely. Reach with unique formula 
shaving gel to experience a closer shave that leaves 
your face feeling clean, smooth, soft and smelling 
fantastic.

Rich in essential vitamins and minerals proven to repair and 
nourish hair from within, making your hair shines in vigor 
and life.

جل الحالقة للرجال

كريم لتصفيف الشعر

عرف مجال الحالقة في العقود القليلة الماضية تطورا.و لحسن الحظ 
أنه قمنا بتطوير مستحضراتنا لضمان التمتع بتجربة حالقة ممتعة خالية 
سر  على  تتعرف  أن  تريد  هل  المزعجة.  التجارب  كل  لتجنب  و  ا¬لم  من 
الحالقة المثالية و المريحة؟  بعيدا عن الطرق التقليدية كشفرة حالقة 
حادة و وعاء مملوء بالماء و رغوة. فهذا الجل بتركيبته المميزة و الغنية 
تنعم  و  ليونتها  تعزز  و  ناعمة  البشرة  تترك  و  مميزة  حالقة  لك  تضمن 

برائحة منعشة للبشرة.

غني بالفيتامينات ا¬ساسية ·صالح و تغذية و تجديد الشعر.

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:     500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 700 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    700 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Volume: 1500  ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1500 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

SHAVING CARE
Shaving Gel • Shaving Cream • 
After Shave Cologne  •

Volume: 300  ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    300 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة
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SHAVING GEL
HAIR STYLING CREAM

Shaving really has taken a great leap forward in the 
past few decades, fortunately for all you beardly men 
out there. We’re throwing out the misconception 
that shaving needs to be a painful, irritating experi-
ence in order to be effective. Want to know the 
secret to a smoother shave and comfortable skin? A 
sharp razor, a bowl of hot sudsy water and a rich 
shaving cream. No, not foam! Foaming agents dry 
out the skin immensely. Reach with unique formula 
shaving gel to experience a closer shave that leaves 
your face feeling clean, smooth, soft and smelling 
fantastic.

Rich in essential vitamins and minerals proven to repair and 
nourish hair from within, making your hair shines in vigor 
and life.

جل الحالقة للرجال

كريم لتصفيف الشعر

عرف مجال الحالقة في العقود القليلة الماضية تطورا.و لحسن الحظ 
أنه قمنا بتطوير مستحضراتنا لضمان التمتع بتجربة حالقة ممتعة خالية 
سر  على  تتعرف  أن  تريد  هل  المزعجة.  التجارب  كل  لتجنب  و  ا¬لم  من 
الحالقة المثالية و المريحة؟  بعيدا عن الطرق التقليدية كشفرة حالقة 
حادة و وعاء مملوء بالماء و رغوة. فهذا الجل بتركيبته المميزة و الغنية 
تنعم  و  ليونتها  تعزز  و  ناعمة  البشرة  تترك  و  مميزة  حالقة  لك  تضمن 

برائحة منعشة للبشرة.

غني بالفيتامينات ا¬ساسية ·صالح و تغذية و تجديد الشعر.

Volume: 500 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:     500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 700 ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:    700 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Volume: 1500  ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1500 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

SHAVING CARE
Shaving Gel • Shaving Cream • 
After Shave Cologne  •

Volume: 300  ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    300 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة
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AFTER SHAVE
COLOGNE

Keeping the fragrance grounded in classic masculinity with 
a clean and fresh scent. After shave cologne refreshes and 

tightens the pores right after shaving. It contains antiinflamma-
tory that reduce sensitivity and soothes irritated skin caused by 

shaving.

كولونيا بعد الحالقة
و  المسامات   غلق  على  تعمل  الحالقة  بعد  كولونيا  الكالسيكي.  الرجل  عطر  على  حافظ 
البشرة  يرطب  و  البشرة  حساسية  من  يحد  لËلتهاب.  مضاد  على  تحتوي  البشرة.  تنعش 

الملتهبة بسبب الحالقة.

Volume: 250 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000  ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Shaving Gel

Lavish that handsome face with our fo
am 

free shaving Gel for th
e smoothest, closest 

shave you’ve ever experienced.

القة
ل الح

ج

إستمتع بحالقة  سهلة و مرنة للحيتك بدون رغوة.
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AFTER SHAVE
COLOGNE

Keeping the fragrance grounded in classic masculinity with 
a clean and fresh scent. After shave cologne refreshes and 

tightens the pores right after shaving. It contains antiinflamma-
tory that reduce sensitivity and soothes irritated skin caused by 

shaving.

كولونيا بعد الحالقة
و  المسامات   غلق  على  تعمل  الحالقة  بعد  كولونيا  الكالسيكي.  الرجل  عطر  على  حافظ 
البشرة  يرطب  و  البشرة  حساسية  من  يحد  لËلتهاب.  مضاد  على  تحتوي  البشرة.  تنعش 

الملتهبة بسبب الحالقة.

Volume: 250 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000  ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Shaving Gel

Lavish that handsome face with our fo
am 

free shaving Gel for th
e smoothest, closest 

shave you’ve ever experienced.

القة
ل الح

ج

إستمتع بحالقة  سهلة و مرنة للحيتك بدون رغوة.

36 37



NAIL CUTICLE REMOVER
Cuticle Remover is a nail Studio liquid, with which you can 
the cuticles on soft, allowing them to more easily push 
back. Our cuticle Remover will help you to remove the 
cuticles gently and thoroughly.

مزيل الجلد الجاف حول ا¥ظافر

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Nail Cuticle Remover
مزيل الجلد الجاف لالظافر

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    1  غالون

العبوة:     4 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Nail Polish Remover
مزيل طالء ا¥ظافر

Volume: 125 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    125 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Nail Polish Remover
مزيل طالء ا¥ظافر

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    1  غالون

العبوة:     4 قطعة / الكرتونة

PEDICURE
Nail Polish Remover • Nail Cuticle 
Remover •

إزالة  من  يمكنك  لØظافر،  تنظيف  محلول  هو  ا¬ظافر  حول  الجاف  الجلد  مزيل 
الجلد المحيط با¬ظافر بسهولة يستعمل للقيام بالمانيكير أو لترتيب ا¬ظافر.

NAIL POLISH REMOVER
The nail polish remover gentle and easily removes even the 
darkest shades of nail polish without drying the nail. Helps 
prep and clean the nail surface to extend thelife of color.

مزيل طالء ا¥ظافر
تجفيف  إلى  يحتاج  ال  بسهولة،  تنظيفها  و  ا¬ظافر  طالء  ·زالة 

ا¬ظافر بعد إستعماله. يضمن بقاء طالء ا¬ظافر لمدة طويلة.
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NAIL CUTICLE REMOVER
Cuticle Remover is a nail Studio liquid, with which you can 
the cuticles on soft, allowing them to more easily push 
back. Our cuticle Remover will help you to remove the 
cuticles gently and thoroughly.

مزيل الجلد الجاف حول ا¥ظافر

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Nail Cuticle Remover
مزيل الجلد الجاف لالظافر

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    1  غالون

العبوة:     4 قطعة / الكرتونة

Volume: 1000 ml

Packing: 12 pcs/ctn

الحجم:    1000 مل

العبوة:     12 قطعة / الكرتونة

Nail Polish Remover
مزيل طالء ا¥ظافر

Volume: 125 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    125 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة

Nail Polish Remover
مزيل طالء ا¥ظافر

Volume: 1 gal.

Packing: 4 pcs/ctn

الحجم:    1  غالون

العبوة:     4 قطعة / الكرتونة

PEDICURE
Nail Polish Remover • Nail Cuticle 
Remover •

إزالة  من  يمكنك  لØظافر،  تنظيف  محلول  هو  ا¬ظافر  حول  الجاف  الجلد  مزيل 
الجلد المحيط با¬ظافر بسهولة يستعمل للقيام بالمانيكير أو لترتيب ا¬ظافر.

NAIL POLISH REMOVER
The nail polish remover gentle and easily removes even the 
darkest shades of nail polish without drying the nail. Helps 
prep and clean the nail surface to extend thelife of color.

مزيل طالء ا¥ظافر
تجفيف  إلى  يحتاج  ال  بسهولة،  تنظيفها  و  ا¬ظافر  طالء  ·زالة 

ا¬ظافر بعد إستعماله. يضمن بقاء طالء ا¬ظافر لمدة طويلة.

Volume:

Packing:

Nail Polish Remover
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صابون سائل لليدين رغوي يعمل على تنظيف البشرة و تعزيز نعومتها و ليونتها بمكوناته المميزة. 
للتمتع بيدين ذات بشرة مشرقة و صحية. صابون سائل غني بزيت الصبار و الليمون و الالفندر و مزيج 

الزهور للعناية الفعالة لليدين وضمان نضارتها.

Volume: 500  ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:     500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

Liquid Hand Wash • Petroleum Jelly 
• Hand Sanitizer •

Moisture-rich and skin-brightening formula. Our ultra-rich lathering formula 
combines excellent cleansing with ingredients that moisturize to create the 
ultimate hand wash. This extraordinary cleanser, lasded with skin-brightening 
and nourishing Aloevera, lemon , lavender & Rose extract, cares for hands, 
keeping them feeling renewed, soft and supple. 

 أسيتون ١٠٠ ٪

100% - Acetone
for Professional use only

٧٠٪كحول ا�يزوبروبيل  

70% - Isopropyl Alcohol
for Professional use only

غسول يدين بخالصة ا¥لوفيرا

Aloe Vera Handwash1

غسول يدين بخالصة الورد

Rose Handwash3
غسول يدين بخالصة الليمون

Lemon Handwash2

غسول يدين بخالصة الالفندر

Lavender Handwash41

2
3

4
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HAND WASH LIQUID SOAPHAND WASH LIQUID SOAP

صابون سائل لليدين رغوي يعمل على تنظيف البشرة و تعزيز نعومتها و ليونتها بمكوناته المميزة. 
للتمتع بيدين ذات بشرة مشرقة و صحية. صابون سائل غني بزيت الصبار و الليمون و الالفندر و مزيج 

الزهور للعناية الفعالة لليدين وضمان نضارتها.

Volume: 500  ml

Packing: 24 pcs/ctn

الحجم:     500 مل

العبوة:     24 قطعة / الكرتونة

GENERAL CAREGENERAL CAREGENERAL CAREGENERAL CARE
Liquid Hand Wash • Petroleum Jelly 
• Hand Sanitizer •

Moisture-rich and skin-brightening formula. Our ultra-rich lathering formula 
combines excellent cleansing with ingredients that moisturize to create the 
ultimate hand wash. This extraordinary cleanser, lasded with skin-brightening 
and nourishing Aloevera, lemon , lavender & Rose extract, cares for hands, 
keeping them feeling renewed, soft and supple. 

صابون سائل لغسل اليدينصابون سائل لغسل اليدين

 أسيتون ١٠٠ ٪

100% - Acetone
for Professional use only

٧٠٪كحول ا�يزوبروبيل  

70% - Isopropyl Alcohol
for Professional use only

غسول يدين بخالصة ا¥لوفيرا

Aloe Vera Handwash1

غسول يدين بخالصة الورد

Rose Handwash3
غسول يدين بخالصة الليمون

Lemon Handwash2

غسول يدين بخالصة الالفندر

Lavender Handwash41

2
3

4
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HAND SANITIZING GEL

PETROLEUM JELLY

Hard on germs, not on hands
Our powerful germ-killing hand gel is enriched with an 
exclusive blend of moisturizing honey, coconut milk and olive 
fruit extracts to help nourish and soften skin, leaving hands 
feeling clean.

Petroleum Jelly is the original wonder jelly. It works by creating a sealing 
barrier between cells, which locks in moisture and speeds up your skin’s 
natural recovery from dryness, helping it heal from within. Its occlusive 
function also allows it to protect dry, cracked skin and
minor cuts, scrapes, and burns. Our jelly is natural 100% pure.

جل مطهر و معقم لليدين

Petroleum جيلي

يقضي على الجراثيم نهائيا
مزيج  من  مصنوع  نهائيا  اليدين  جراثيم  على  يقضي  معقم  و  مطهر  جل 
الفواكه.  مستخلصات  و  الهند  جوز  حليب  و  المرطب  العسل  من  خاص 

للحصول على يدين ناعمتين و نظيفة للغاية.

و  خاصة  الجافة  للبشرة  المفعول  سريع  هو  و  الخاليا  ترطيب  على  يعمل   Petroleum جيلي 
يساعد البشرة على التخلص من الشوائب كما يحميها من الجفاف و ذلك بعالج التشققات و 

الخدوش و الحروق البسيطة. جيلي طبيعي 100 %. 

Volume: 60 ml

Packing: 150 pcs/ctn

الحجم:    60 مل

العبوة:     150 قطعة / الكرتونة

Volume: 250 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة
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Our powerful germ-killing hand gel is enriched with an 
exclusive blend of moisturizing honey, coconut milk and olive 
fruit extracts to help nourish and soften skin, leaving hands 
feeling clean.

Petroleum Jelly is the original wonder jelly. It works by creating a sealing 
barrier between cells, which locks in moisture and speeds up your skin’s 
natural recovery from dryness, helping it heal from within. Its occlusive 
function also allows it to protect dry, cracked skin and
minor cuts, scrapes, and burns. Our jelly is natural 100% pure.

Petroleum جيلي

مزيج  من  مصنوع  نهائيا  اليدين  جراثيم  على  يقضي  معقم  و  مطهر  جل 
الفواكه.  مستخلصات  و  الهند  جوز  حليب  و  المرطب  العسل  من  خاص 

للحصول على يدين ناعمتين و نظيفة للغاية.

و  خاصة  الجافة  للبشرة  المفعول  سريع  هو  و  الخاليا  ترطيب  على  يعمل   Petroleum جيلي 
يساعد البشرة على التخلص من الشوائب كما يحميها من الجفاف و ذلك بعالج التشققات و 

الخدوش و الحروق البسيطة. جيلي طبيعي 100 %. 

Volume: 60 ml

Packing: 150 pcs/ctn

الحجم:    60 مل

العبوة:     150 قطعة / الكرتونة

Volume: 250 ml

Packing: 48 pcs/ctn

الحجم:    250 مل

العبوة:     48 قطعة / الكرتونة
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