
کرم دور چشم گشنیز مرکز نوآورى
شایان

توضیح محصول / خدمت

محصول / خدمت چه نیازى را مرتفع مى کند؟

لوازم آرایشى مانند کرم، رژ لب،  از  با استفاده  تغذیه پوست 
صابون و... حاصل مى شود. ولى بازار ایران به عنوان یکى از پر 
رونق ترین بازار هاى لوازم آرایشى، کمتر محصوالت طبیعى و 
سالم را به مخاطب خود ارائه مى دهد. و عمده عرضه ى این 
ارایشى را، محصوالت وارداتى، بى کیفیت و بعضا  لوازم  بازار 
لوازم  از  استفاده  به  بازار  تقاضاى  لذا  مضر تشکیل مى دهد. 
این  این سمت سوق داد.  به  را  ارگانیک و طبیعى ما  آرایشى 
محصول کرم دور چشم صد در صد طبیعى است  مى تواند به 
همان کیفیت محصوالت صنعتى و شیمیایى عمل کند ضمن 
ناب  از  استفاده  باشد.  نداشته  نیز  اى  عارضه  هیچگونه  آنکه 
ترین روغن هاى گیاهى، پوست را به بهترین شکل تقویت و 
شیمیایى،  هاى  اسانس  از  استفاده  عدم  کند.  مى  تغذیه 
حساسیت ایجاد نمى کند. فرمول صد در صد طبیعى به گونه 
اى که از پایه با روغن هاى گیاهى براى تولید استفاده مى شود 
و هیچ گونه ماده شیمیایى درآن وجود ندارد. تولید کرم دور 
چشم با روغن کشى از انواع میوه ها و گیاه ها شروع مى شود. 
مثل  سبزیجات  و  میوه  کردن  چین  دست  و  انتخاب  فرایند 
گشنیز اولین قدم است. بعد از آن فرایند روغن کشى شروع 
مى شود. که بسته به هر میوه یا گیاهى ممکن است 7 الى ده 
اساس  بر  مواد  کردن  ترکیب  بعد  مرحله  بکشد.  طول  روز 
آمده  بدست  خطا  و  سعى  صورت  به  که  است  فرموالسیونى 

است.

تیرگى دور  براى رفع  فرموالسیون کرم دور چشم 
چشم تعریف شد. ولى بعد از مصرف آن توسط افراد 
مختلف، به این نتیجه پى برده شد که ضد لک قوى 
نیز مى باشد. ضمن آنکه پوست صورت را یک تا دو 
را  محصول  این  مشتریان  سازد.  مى  روشن  درجه 
به  زیبایى  بر  عالوه  که  دهد  مى  تشکیل  کسانى 
اهمیت مى دهند. خانم هاى  سالمت پوست خود  
باالى سى سال که حلقه هاى تیره دور چشم شان 
بیشترین  است،  شدن  ایجاد  حال  در  تدریج  به 
مشتریان این محصول را به خود اختصاص مى دهد. 
عالوه بر آنکه فرموالسیون محصول به نوعى است 
دور  پوست  تغذیه  و  تقویت  و  پیشگیرى  براى  که 
نیز مى  با سنین کمتر  افراد  لذا  چشم موثر است.  

توانند از آن استفاده کنند.
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کرم دور چشم  مرکز نوآورى
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توضیح محصول / خدمت

محصول / خدمت چه نیازى را مرتفع مى کند؟

در  روش  بهترین  به  داخلى  محصول  یک  تولید  امروزه 
حالى که  قدرت خرید را براى همه ى اقشار جامعه داشته 
باشد و  همینطور تولید محصولى که براى هر عارضه اى 
محصوالت  تولید  در  مهم  موضوعى  باشد  موثر  و  مفید 

آرایشى تلقى مى شود. 
همچنین  و  کرم  کننده  تولید  هاى  کمپانى  و  ها  شرکت   
افراد بسیار زیادى هستند که کرم ها را تهیه مى کنند اما 
کرم دور چشم ارائه شده چند فرمولى مى باشد و براى هر 
مشکل و عارضه اى یک فرمول خاص تهیه مى شود که 
این موضوع این محصول را از بقیه رقبا متمایز کرده است. 
گندم،  جوانه  مانند  هایى  روغن  از  کرم  این  تهیه  براى 
باتر،  شى  کره  آواکادو،  شیرین،  بادام  گشنیز،  نارگیل، 
به  کرم  این  شود.  مى  استفاده  کرم  پایه  و  قهوه  روغن 
صورت خاص و براى هر عارضه پوستى به صورت متفاوت 
تهیه مى گردد و داراى چندین فرمول تهیه مى باشد. با 
این محصول  اینکه  و  این محصول  پایین  هزینه  به  توجه 
دقیقا براى هر عارضه پوستى به صورت جداگانه تهیه مى 
مى  سال   70 تا   20 محصول  این  سنى  رده  اینکه  و  شود 

باشد مى تواند توجیه اقتصادى خوبى داشته باشد.

این کرم با روغن هایى که در تهیه آن بکار رفته مى 
تواند چروك هاى ریز و تیرگى دور چشم را برطرف 
جدید  خطوط  آوردن  بوجود  از  همچنین  و  کند 
جلوگیرى مى کند. همچنین به دلیل چند فرمولى 

بودن براى هر تیرگى دور چشم موثر است. 
این کرم را مى توان عالوه بر دور چشم براى برطرف 
کردن خطوط پیشانى که در اثر افزایش سن ایجاد 

شده است استفاده نمود.
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مرکز نوآورى شایان

https://shayan-ac.com/

آدرس: کرمان، خیابان کارگر 26، میدان جیهون، مرکز آموزش علمى کاربردى شایان

@shayanuniversity

03432232305

09304519431



اطاقک ضد عفونى 
کننده ابزار

مرکز نوآورى
شایان

توضیح محصول / خدمت

محصول / خدمت چه نیازى را مرتفع مى کند؟

هاى  بیمارى  بروز  و  جمعیت  افزون  روز  رشد  به  توجه  با 
مختلف ویروسى و باکتریایى در جهان و درصد باالى ابتال 
به این بیمارى ها در مکان هاى عمومى مانند آرایشگاه ها 
این  دالیل ساخت  وسایل مشترك)  از  استفاده  دلیل  (به 
مورد  شخصى  وسایل  دادن  قرار  با  هستند.  دستگاه 
ضد  محلول  خوکار  پاشش  با  و  دستگاه  این  در  استفاده 
عفونى کننده روى سطح وسایل مورد استفاده، طى چند 
دقیقه این وسایل ضد عفونى شده و بدون رطوبت، قابل 

استفاده مجدد هستند. 
این  است،  مشخص  دستگاه  این  اسم  از  که  همانطور 
این  است.  شده  طراحى  اطاقک  یک  صورت  به  دستگاه 
عفونى  ضد  محلول  پاشش  جهت  پمپ  داراى  دستگاه 
کننده، مخزن جهت نگهدارى محلول، دو فن جهت عمل 
خشک کردن وسایل و مکش بخار به بیرون از دستگاه مى 

باشد.
دستگاه  داخل  شخصى  وسایل  تمام  دستگاه  این  در 
این  شود  مى  بسته  دستگاه  درب  و  شود  مى  گذاشته 
دستگاه محلول ضد عفونى را به روى وسایل اسپرى مى 
از  را  کند و سپس فن دستگاه روشن مى شود و محلول 
دستگاه  این  در  همچنین  کند.  مى  خشک  وسایل  روى 
بدون محلول ضد عفونى مى توان از گاز ازون نیز استفاده 
مى  پیدا  انتقال  بیرون  به  نیز  دستگاه  خروجى  گاز  کرد. 

کند. 

عفونى  ضد  کار  که  مشاغلى  تمام  در  دستگاه  این 
وسایل در آنها مورد نیاز باشد و از اهمیت ویژه اى 

برخوردار باشد قابل استفاده مى باشد. مانند:
حوزه کشاورزى و باغبانى: ضد عفونى کردن وسایل 

باغبانى جهت هرس درختان و پیوند زدن.
البراتوارها: ضد عفونى کردن وسایل ساخت دندان 

و پروتز.
کارگاه ها: خیاطى، نقاشى، طال و جواهر سازى و ... .

با قرار دادن وسایل شخصى مورد استفاده در این 
دستگاه و با پاشش خوکار محلول ضد عفونى کننده 
دقیقه  استفاده، طى چند  مورد  روى سطح وسایل 
قابل  بدون رطوبت،  و  این وسایل ضد عفونى شده 

استفاده مجدد هستند. 

09016243516
على حسینخانى
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