درباره شرکت شاهین شیمی
شرکت شاهین شیمی نوین صنعت فرمولساز در تاریخ  1394/06/07با شماره ثبت  ۵3331و شناسه ملی  1400۵18۵994با هدف حل مشکالت و رفع عیوب کارخانجات و ارائه
فرموالسیون جدید برای محصوالت تولیدی شرکت ها و کارخانجات مختلف از جمله تولید کننده های شوینده ،آرایشی و بهداشتی و تولید محصوالت با کیفیت و منحصربه فرد در زمینه
آرایشی و بهداشتی ،با مدیریت آقای دکتر مهدی احمدی سابق (عضو هیات علمی دانشگاه) تاسیس و با فراهم نمودن آزمایشگاه تحقیقاتی اختصاصی و کادر مجرب از اساتید دانشگاه،
بستر مناسبی جهت توسعه دانش فنی تولید و عدم وابستگی به محصوالت خارجی ایجاد نمود .این شرکت از زمان تاسیس با کارخانجات مختلفی در زمینه تولید و فروش فرموالسیون و
رفع عیوب موجود در خطوط تولید و انجام  Troubleshootهمکاری نموده است.
این شرکت از سال  1397اقدام به فرموالسیون انواع کرم های تخصصی آرایشی نموده و با انجام تست های مربوطه اقدام به تولید آزمایشی نموده و نتایج قابل قبولی را در این زمینه کسب
نموده و در سال  1399اقدام به اخذ برند یاپراک  YAPRAKو مجوزهای مربوطه جهت تولید کرم های تخصصی آرایشی بصورت انبوه نموده است.
فیلد کاری شرکت شاهین شیمی عبارتست از:
• تولید انواع محصوالت آرایشی بهداشتی قابل رقابت با محصوالت خارجی
• حل مشکالت و رفع عیوب موجود در خطوط تولید کارخانجات و عیب یابی فرآیند ()Troubleshoot
• پیشنهاد فرموالسیون برای محصوالت تولیدی در زمینه انواع شوینده ها ،آرایشی و بهداشتی
• مشاوره و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات مواد غذایی ،شیمیایی ،شوینده ،آرایشی و بهداشتی
• فروش انواع تجهیزات و مواد اولیه شیمیایی گرید آزمایشگاهی و صنعتی
Site: yaprakco.com

Instagram page: @yaprakproducts

Phone: (021) 2842 9075

کرم ضد لک و روشن کننده یاپراک

حجم

کرم ضدلک دارای خاصیت رفع لک ،رفع التهاب ،کاهش

 60میلیلیتر

چین و چروک و جوانسازی پوست است .این کرم حاوی

ویتامین

کوجیک اسید به عنوان ضد لک و روغنهای طبیعی از

Vitamin A, B, C, E
عصاره

جوجوبا حاوی مقادیر زیادی ویتامین و اسید چرب اشباع

آرگان ،بادام شیرین و جوجوبا

شده بوده و به عنوان یک مرطوب کننده طبیعی ،نرم

نوع محفظه نگه دارنده

جمله آرگان ،جوجوبا ،بادام شیرین است .روغن آرگان و

کننده و متعادل کننده پوست شناخته میشود و به
کاهش چین و چروک و جوانسازی پوست آسیب دیده
کمک میکند .کوجیک اسید به عنوان نرم کننده پوست
و برای درمان تجمع مالنوسیت ،رفع رنگدانههای تجمع
یافته و خالهای سیاه بر روی پوست استفاده میشود.
این کرم یکی از بهترین کرمهای ضدلک بوده و استفاده
از آن باعث زیبایی و درخشندگی پوست میشود .استفاده
منظم از این کرم تسکین دهنده و دارای خاصیت الیه
برداری نامحسوس بوده و از پوست در برابر آلودگی محیط
زیست محافظت میکند .این کرم جهت روشن کردن
پوست صورت ،گردن ،زیر بغل ،ناحیه بیکینی و از میان
بردن لکهای ناشی از افزایش سن ،آفتاب سوختگی ،لک
های بارداری ،جای جوش و جای زخم (پس از بهبودی)
بسیار مفید بوده و نتایج شگفت انگیزی در زیبایی و
روشن شدن پوست و از میان بردن لک ایجاد میکند.

تیوپی
جنس محفظه نگه دارنده
پالستیک  ۵الیه Anti-UV
کشور سازنده
ایران – منطقه آزاد ارس ()A.F.Z
شماره مجوز
/21ظ2617/
صادرکننده مجوز
سازمان غذا و دارو

ویتامین  Aیا Retinol

ویتامین E

خاصیت آنتی اکسیدانی قوی

حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست و پیشگیری از

حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست

سرطان

ترمیم بافت آسیب و جلوگیری از پیری زودرس

آنتی اکسیدان بسیار قوی و جلوگیری از پیری زودرس

کنترل سبوم پوستی و جلوگیری از جوش صورت

بازسازی و احیای سلولی

رفع خشکی پوست و جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست

درمان زخم ،جوش

درمان اگزما یا خارش شدید پوستی

ضد التهاب

افزایش تولید سلولهای الیه خارجی پوست یا اپیدرم

مرطوب کنندگی و آب رسانی پوست

افزایش فاکتور رشد درم یا الیه میانی پوست در کنار کاهش و مهار

شفافیت ،نرمی و لطافت پوست

فعالیت غدد سباسه در پوست

محافظت در مقابل عوامل مضر افتاب

تحریک کالژن سازی پوست و کاهش چین و چروک پوست
ویتامین B
ترمیم و احیای رنگ پوست
مرطوب کننده ،تقویت آبرسانی پوست
ترمیم زخم
درمان درماتیت سبورئیک
ویتامین  Cیا Ascorbic acid
افزایش کالژن سازی پوست و کاهش چروکهای پوستی
طراوت و شادابی پوست و کاهش لکه های پوستی
کاهش شوک آفتاب سوختگی
بهبود جای زخم و سوختگی
کمک به درمان اگزما و کنترل آکنه
بهبود جریان خون

روغن آرگان Argan oil

روغن بادام شیرین Sweet Almond

سرشار از انواع ویتامینها و آنتی اکسیدان¬ها

سرشار از ویتامین  ،Eاسیدهای چرب اشباع نشده ،پروتئین ،پتاسیم

حاوی اسیدهای چرب ضروری

و روی

حاوی کوآنزیم  ،Q10مالتونین و استرولهای گیاهی که نقشهای

نفوذ به الیههای درونی پوست و حذف آلودگیها و مواد التهابزا

آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارند

روشن کننده پوست و رفع لک های پوستی

کاهش عالئم پیری پوست

رفع جوش و آکنه

تسریع بهبود زخم

درمان اگزما و پسوریازیس

پیشگیری و درمان ترکهای پوستی

درمان کننده خشکی و پوسته پوسته شدن پوست

درمان آکنه

درمان سیاهی دور چشم

اثرات ضد سرطانی
درمان برخی بیماریهای پوستی

کوجیک اسید Kojic acid
این اسید در سال  1989با نام کوژیک ( کوجیک ) اسید در ژاپن،

روغن جوجوبا Jojoba oil

از نوعی قارچ گرفته شد

مرطوب کننده طبیعی پوست

این اسید از تشکیل تیروزین که اسید آمینه ای برای تولید مالنین

درمان اختالالت پوستی

است ،جلوگیری کرده و تولید آن را مهار می کند

متعادل کردن سبوم پوستی

کوجیک اسید برای درمان برخی لکهها که در طی آن پوست

کاهش چین و چروک و عالئم پیری

قهوهای میشود (مثل مالسما) و برای از بین بردن کک و مک ،لکه

درمان موثر برای آکنه های قدیمی

های تیره حاصل از نور آفتاب و تجمع رنگ دانهها

کاهش التهاب پوست و افزایش سرعت التیام زخم های پوستی

(هایپرپیگمنتیشن) مفید است.

کاهش حلقه های تیره زیر چشم

روشن کننده پوست ،بهبود لکه های پوستی ناشی از افزایش سن

کاهش عالئم کشیدگی بارداری

و آسیب های پوستی ناشی از نور خورشید ،روشن کردن تیرگی یا
لک های پوستی ناشی از بارداری ،درمان لکه های پوستی ناشی از
افزایش سن ،کاهش و درمان جای جوش و زخم های ،فواید ضد
قارچی ،اثرات ضد باکتریایی

کرم ویتامینه و ضد پیری یاپراک

حجم

کرمی با کیفیت باال که به پوست شما کمک میکند ظاهر

 60میلیلیتر

جوانی خود را بازیابید .این کرم حاوی ویتامینهای

ویتامین

 A,C,Eاست که به ترمیم و احیا پوست کمک میکند.

Vitamin A, C, E
عصاره

حفظ سالمت پوست بوده و این ویتامین در کنار کاهش

آلوئهورا ،جوانه گندم

و مهار فعالیت غده چربی در پوست ،باعث افزایش فاکتور

نوع محفظه نگه دارنده

رشد الیه میانی پوست میشود .ویتامین  Cیک اسید

تیوپی

محافظ پوست بوده و از پوست در برابر اثرات پیری ،سیگار

جنس محفظه نگه دارنده

کشیدن و مصرف الکل محافظت میکند .ویتامین ،E

پالستیک  ۵الیه Anti-UV

ویتامین جوانی بوده و از پوست شما در برابر پیری،

کشور سازنده

چروک و شل شدن محافظت کرده و جوانی و شادابی

ایران – منطقه آزاد ارس ()A.F.Z

پوست را احیا میکند .وجود انواع ویتامینها و روغنهای

شماره مجوز

طبیعی مانند آلوئه ورا و جوانه گندم به ترمیم و حفظ

/21ظ2618/

تعادل رطوبت و نرمی پوست کمک کرده ،ضد سلولیت

صادرکننده مجوز

بوده و عالوه بر سفت شدن ،جوان سازی ،روشن شدن و

سازمان غذا و دارو

ویتامین  Aیا رتینول یکی از مهمترین ویتامینها برای

درخشندگی پوست ،باعث از بین بردن منافذ باز پوست،
لیفت جزئی و رفع چین و چروکها و زیبایی پوست نیز
میشود.

ویتامین  Aیا Retinol

ضد التهاب

خاصیت آنتی اکسیدانی قوی

مرطوب کنندگی و آب رسانی پوست

حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست

شفافیت ،نرمی و لطافت پوست

ترمیم بافت آسیب و جلوگیری از پیری زودرس

محافظت در مقابل عوامل مضر افتاب

کنترل سبوم پوستی و جلوگیری از جوش صورت
رفع خشکی پوست و جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست
درمان اگزما یا خارش شدید پوستی
افزایش تولید سلولهای الیه خارجی پوست یا اپیدرم
افزایش فاکتور رشد درم یا الیه میانی پوست در کنار کاهش و مهار
فعالیت غدد سباسه در پوست
تحریک کالژن سازی پوست و کاهش چین و چروک پوست
ویتامین  Cیا Ascorbic acid
افزایش کالژن سازی پوست و کاهش چروکهای پوستی
طراوت و شادابی پوست و کاهش لکه های پوستی
کاهش شوک آفتاب سوختگی
بهبود جای زخم و سوختگی
کمک به درمان اگزما و کنترل آکنه
بهبود جریان خون
ویتامین E
حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست و پیشگیری از
سرطان
آنتی اکسیدان بسیار قوی و جلوگیری از پیری زودرس
بازسازی و احیای سلولی
درمان زخم ،جوش

روغن آلوئه ورا Aloe Vera oil
حاوی  20اسید آمینه از جمله اسیدهای آمینه ضروری
حاوی مواد معدنی و مملو از مس  ،منیزیم  ،سدیم  ،پتاسیم ،
منیزیم و کلسیم
حاوی ویتامین  ،Cویتامین  ،Eویتامین  ،B1ویتامین  B2و ویتامین
B6
حاوی آلوئوزین  ،Aloesinموثر در تولید مالنین دخالت کرده و
رنگ پوست روشن می شود
ضد نیش پشه و ضد آکنه
ضد پیری و ترمیم کننده عالئم کشش پوست
ضد التهاب و ترمیم کننده زخم
روشن کننده پوست و رفع تیرگی پوستی
آبرسان و مرطوب کننده قوی
روغن جوانه گندم Wheat Germ oil
تحریک کالژن سازی پوست و کاهش چین و چروک پوست
جذب راحت و هیدراته کردن پوست
حاوی ویتامین  Dو کمک به درمان زخمها
افزایش گردش خون و رفع خارش پوست
درمان بیماریهای پوستی مثل ویتیلیگو (پیسی) ،پسوریازیس و
اگزما
محافظت از پوست در مقابل آسیبهای خورشید و رفع چین و
چروک و جلوگیری از سرطان پوست
خواص ضد التهابی و درمان درماتیت ،قرمزی و دیگر تحریکات
پوست
درمان مناسبی برای جراحت ،زخم و بریدگی

کرم ضد آکنه و رفع جوش یاپراک

حجم

جوشها مهمانهای ناخوانده پوست هستند که عموماً

 40میلیلیتر

بدترین زمان ممکن رو برای خودنمایی انتخاب میکنند

ویتامین

و باعث صدمه زدن به زیبایی پوست و کاهش اعتماد به

Vitamin A, C, E
عصاره

اسید و سالیسیلیک اسید باعث از بین رفتن جوشهای

بادام شیرین و آلوئهورا

نفس میشوند .این کرم با داشتن ترکیباتی مانند آزالئیک
جوانی ،عصبی ،چربی ،چرکین و التهابهای پوستی

نوع محفظه نگه دارنده

میشود .ویتامینهای  A,C,Eو ترکیبات بتا هیدروکسی

تیوپی

اسید ( )BHAموجود در این کرم عالوه بر از بین بردن

جنس محفظه نگه دارنده

جوشها ،باعث ترمیم ،شادابی و زیبایی و روشن شدن

پالستیک  ۵الیه Anti-UV

پوست نیز میشوند و برای از بین بردن کامل بثورات و

کشور سازنده

التهابات پوستی نیز توصیه میشود .قابلیت حذف

ایران – منطقه آزاد ارس ()A.F.Z

جوشهای زیر جلدی یا زیر پوستی از وجوه تمایز این

شماره مجوز

کرم هاست .وجود روغن های طبیعی مانند بادام شیرین

/21ظ2616/

به عنوان همسان کردن رنگ پوست ،روشن کننده،

صادرکننده مجوز

حساسیت زدا ،آنتیباکتریال و آلوئه ورا به عنوان ترمیم

سازمان غذا و دارو

کننده و جوانساز این کرم را به یک ترکیب عالی برای
ازبین بردن آکنه و ترمیم پوست تبدیل کرده است.

ویتامین  Aیا Retinol

ضد التهاب

خاصیت آنتی اکسیدانی قوی

مرطوب کنندگی و آب رسانی پوست

حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست

شفافیت ،نرمی و لطافت پوست

ترمیم بافت آسیب و جلوگیری از پیری زودرس

محافظت در مقابل عوامل مضر افتاب

کنترل سبوم پوستی و جلوگیری از جوش صورت
رفع خشکی پوست و جلوگیری از پوسته پوسته شدن پوست
درمان اگزما یا خارش شدید پوستی
افزایش تولید سلولهای الیه خارجی پوست یا اپیدرم
افزایش فاکتور رشد درم یا الیه میانی پوست در کنار کاهش و مهار
فعالیت غدد سباسه در پوست
تحریک کالژن سازی پوست و کاهش چین و چروک پوست
ویتامین  Cیا Ascorbic acid
افزایش کالژن سازی پوست و کاهش چروکهای پوستی
طراوت و شادابی پوست و کاهش لکه های پوستی
کاهش شوک آفتاب سوختگی
بهبود جای زخم و سوختگی
کمک به درمان اگزما و کنترل آکنه
بهبود جریان خون
ویتامین E
حذف رادیکالهای آزاد و رفع چین و چروک پوست و پیشگیری از
سرطان
آنتی اکسیدان بسیار قوی و جلوگیری از پیری زودرس
بازسازی و احیای سلولی
درمان زخم ،جوش

روغن آلوئه ورا Aloe Vera oil

سالیسیلیک اسید Salicylic acid

آزالئیک اسید Azelaic acid

حاوی  20اسید آمینه از جمله اسیدهای آمینه ضروری

سالیسیلیک اسید ( )SAنوعی بتاهیدروکسی اسید ( )BHAاست

آزالئیک اسید یک دی کربوکسیلیک اسید است .این ترکیب روی

حاوی مواد معدنی و مملو از مس  ،منیزیم  ،سدیم  ،پتاسیم ،

که به طور طبیعی در گیاهانی مانند پوست بید وجود دارد.

پوست به عنوان یک الیه¬ بردارجهت حذف سلول های مرده

منیزیم و کلسیم

این ترکیب دارای خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی بوده و به

پوستی و مرطوب¬ کننده موثر عمل می¬کند که به بازشدن منافذ

حاوی ویتامین  ،Cویتامین  ،Eویتامین  ،B1ویتامین  B2و ویتامین

عنوان یک الیه بردار ناحسوس جهت حذف سلول های مرده پوست

و پاالیش سطح پوست کمک می¬کند .اسید آزالئیک همچنین

B6
حاوی آلوئوزین  Aloesinموثر در تولید مالنین دخالت کرده و

عمل کرده و باعث باز شدن منافذ پوستی و فولیکول می شود

باعث کاهش چشمگیر فاکتورهای عامل حساسیت و برآمدگی در

جوش یا آکنه بواسطه مسدود شدن منافذ داخل پوست با چربی

پوست می¬شود و فواید آنتی اکسیدانی را به همراه دارد.

رنگ پوست روشن می شود

اضافی و سلول های مرده پوست ایجاد می سود .باکتری ها نیز می

اسیدی طبیعی است و در دانههایی مثل جو،گندم وچاودار یافت

ضد نیش پشه و ضد آکنه

توانند داخل منافذ پوست محبوس شده و موجب التهاب و جوش

میشود .این ماده با خاصیت ضدمیکروبی وضدالتهابی در درمان

ضد پیری و ترمیم کننده عالئم کشش پوست

های چرکی شوند.

مشکالت پوستی مثل آکنه ولگاریس و روزاسه بسیارموثراست.

ضد التهاب و ترمیم کننده زخم

عملکرد سالیسیلیک اسید بدین صورت است که با از بین بردن .،

منافذ پوستی را از باکتریهایی که باعث التهاب و ایجاد جوش

روشن کننده پوست و رفع تیرگی پوستی

سالیسیلیک اسید با تجزیه پیوندهای بین سلول های مرده پوست

میشوند ،پاکسازی میکند.

آبرسان و مرطوب کننده قوی

و چربی هایی مانند سبوم انسداد منافذ پوست را از بین برده موجب

با کاهش التهاب ،باعث کم رنگ شدن جوش و کاهش سوزش

درمان انواع جوش می شود عالوه بر این ،سالیسیلیک اسید می

میشود.

روغن بادام شیرین Sweet Almond

تواند تولید سبوم پوست را کاهش داده و در نتیجه میزان جوش

از سنتز مالنین (که باعث تغییر رنگ پوست میشود) جلوگیری

سرشار از ویتامین  ،Eاسیدهای چرب اشباع نشده ،پروتئین ،پتاسیم

زدن کمتر می شود.

میکند.

و روی

سالیسیلیک اسید به همراه آزالئیک اسید باعث درمان انواع جوش

به تدریج باعث تولید سلولهای جدید میشود که درنتیجه درمان

نفوذ به الیههای درونی پوست و حذف آلودگیها و مواد التهابزا

های زیر میشود:

پوست سریعتر و جای جوش کوچکتر میشود.

روشن کننده پوست و رفع لک های پوستی

جوش های سر سیاه :در نتیجه انسداد در فولیکول مو ایجاد می

التهاب ناشی ازجوش میتواند باعث هایپرپیگمانتاسیون درقسمت

رفع جوش و آکنه

شوند

هایی از پوست شود .آزالئیک اسید از تجمع سلول های پوست

درمان اگزما و پسوریازیس

جوش های سر سفید :در نتیجه انسداد کامل فولیکول ایجاد می

جلوگیری می کند.

درمان کننده خشکی و پوسته پوسته شدن پوست

شوند

استفاده از اسید آزالئیک بعنوان دی کربوکسیلیک اسید و

درمان سیاهی دور چشم

پاپول (سفت دانه) :برجستگی های کوچک و سفت که بافتی خشن

سالیسیلیک اسید بعنوان بتا هیدروکسی اسید ،باعث ازبین رفتن

را به پوست می دهند

جوش و حساسیت پوستی شده و درمان موثری در این زمینه است.

پوسچول (چرک دانه) :جوش های پر از چرک

