




SCHÖN means Beauty in German language. Natural 
and permanent beauty is originated from nature. This 
is the main idea of creating “SCHÖN” herbal origin 
products by utilizing herbal extracts such as plants 
and fruits. Products are produced by Chris and Karl 
Laboratory (Formulation and Raw material).
Schön herbal products meet the needs of all nature and 
natural products lovers and now are being presented 
to consumers in five categories of products: Hair care, 
Skin care, Body care, Sun care and Cosmetics.
In near future new products will be launched in Schön 
products basket. 

» شــون« فــی اللغــة األلمانيــة يعنــي الجمــال. الجمــال الطبيعــي والدائم 
منبثق مــــن الطبيعــــة و جائــــت منتجــــات »شــــون« العشــــبية وبإســتخدام 
مســــتخلصات األعشــــاب والفواكــــه والميزات المرتبطــــة بهما بنائاً علــــي 
هــــذه الرؤيــــة. هــذا المنتجــات أنتــاج مــن شــركه كريــس انــد كارل المانيــه 

)تقديم الصيغ التركيبيــــة وتوفيــــر المــــواد األوليــــة(.
منتجــــات » شــــون« العشــــبية بإســــتخدام أكثــــر المســــتخلصات العشــبية 
ــق  ــي تعشــ ــع األذواق التــ ــات جميــ ــع متطلبــ ــاً مــ ــق تمام ــة  تطاب والفواک
الطبيعــة والمنتجــات الطبيعيــة، تقدم للمســتهلکين بأنواع المنتجــــات للعنايــــة 
بالشــــعر والبشــــرة وحمايــة الجســم، حمايــة عــن الشــمس و مستحضرات 
ــون«  ــات »شــ ــة منتجــ ــب إضاف ــتقبل القريــ ــي المســ ــع فــ ــل. نتوق التجمي

المتنوعــــة للعنايــــة بالبشــــرة والشــــعر إلــی ســــلة منتجاتنــا.







تاثيرفائق ومع إستخدام أحدث  شامبو عشبي شون يتكون من مستخلصات نباتية ذات 
التقنيات لزيادة فاعلية المستخلصات جاء ليساعدك على ضمان صحة شعرك

  شامبو الجينسنغ والكيراتين - معالج ) للشعر التالف(

  شامبو أفوكادو - المرطب )للشعر الجاف(

Schön herbal Shampoo helps your hair to be repaired by 
utilizing effective herbal extracts and using new technologies 
which can raise the effectiveness of these extracts.

  Ginseng and Keratin Shampoo 
Repai r ing (For  Colored and Damaged Hair)

  Avocado Shampoo - Hydrating 
(For dry hair)

ShampooShampoo
شامبو





  شامبو الشاي األخضر والنعناع - منعش
)للشعر الدهني(

  شامبو فروتي ميكس - مقوي الشعر )للشعر الطبيعي  والجاف(

  شامبو روز و الروزماري - ضد التساقط و مقوي للشعر )النواع الشعر - استعمال يومي(

  Green Tea and Mint Shampoo -Refreshing )For greasy hair(

  Fruity Mix shampoo - Fortifying )For Normal Hair( 

  Rose & Rosemary Shampoo 
- Anti fall and Nourishing 
(For all hair types, daily use)

ShampooShampoo
شامبو





Schon Herbal Schon Herbal 
Traditional ShampooTraditional Shampoo

الصيـغة الحديثة المستوحاة من مقتطفات العشبية الموصي بها في الطب التقليدي يقوي ويكثر من سمك 
وتصلب الشعر عن طريـق التغذيـة وزيادة الدورة الدمويـة في الشعيرات الدمويـة. يـكون هذا الشامبـو 

مناسب لجميع أنواع الشعر

  شــامبو ســبعة نباتــات المقــوي للشــعر)هرباميكس( - يقــوي ويســتعيد الشــعر الهــش والتالــف - مضــاد  
لتســاقط الشــعر - مناســب لجميــع أنــواع الشــعر

  شامبو ثوم المغذي - يغذي الشعر التالف - مضاد للقشرة - مناسب لجميع أنواع الشعر

Modern formulation which is inspired by herbal extracts prescribed 
in traditional medicine, fortif ies hair growth and increase hair’s 
strength and thickness by nourishing and capillary circulation.

 Herbamix Fortifying Shampoo )with 7 herbal extracts(: Fortifying and 
repairing
weak and brittle hair- for all hair types
 Garlic Fortifying shampoo: fortifying tribble hair and anti-dandruff 
- for all hair type

شامبوعشبي بالنهج التقليدي





Schön herbal hair conditioners contain herbal and natural extracts 
which can solve your hair problems and help it to be soft and fresh.

Ginseng hair conditioner ( with Keratin)
Fruity Mix hair conditioner - Strong
Avocado hair conditioner- super strong

بلســم شــون للشــعر بتکوينه من المســتخلصات الطبيعية يعالج شــعرك بشــكل مريح ويمنحه 
نعومة وتألق

  بلسم شعر بمستخلص الجنسينغ )بالکيراتين(
  بلسم شعر فروتي ميكس - لطيف

  بلسم شعر بمستخلص فاکهة اآلفوكادو - قوي جدا

Hair conditionerHair conditioner
بلسم الشعر





  Fruity Mix hair mask - Normal
  Avocado hair mask - Strong
  Ginseng and keratin hair mask - Super strong

All hair mask types:

ماسك فروتي ميكس - عادي 
ماسك األفوكادو - قوي

ماسك الجينسينغ والكيراتين - قوي جدا

انواع الماسكات:

Hair maskHair mask

صيغة مكونات ماسك شون للشعر اعدت مع ميزات ترميمية للشعر الجاف والتالف وتنقسم 
الی ثالثة فئات الـعادي والقوي والقوي جدا. هذه الماسكات غنية بالمستخلصات المغذية وتوفر 

الرطوبة الالزمة للشعر وتمنح النعومة والنضارة للشعر التالف.

Schön herbal hair masks have been formulated for dry and damaged 
hair and include three categories which are Normal, Strong and 
Super strong. These masks are full of nutrient extracts and they 
can provide hair humidity and its softness and freshness. They also 
protect our hair in front of environmental damages. 

ماسك الشعر





Aqua Light hair cream is a strong restorative and anti brittle product 
to protect the beauty and length of hair. This product absorbs quickly 
and has a light texture and does not leave a sticky or greasy feeling.

Sulfate free
anti-frizz
Containing pure coconut water
Rich in collagen and keratin compounds
Eliminates brittleness and dryness of weak hair strands
Without leaving a greasy effect on the hair
Volume: 300 ml

Aqua Light hair creamAqua Light hair cream
كريم الشعر أكوااليت

كريم الشعر أكواليت هو إصالح قوي ومضاد للتقصف لحماية جمال الشعر وطوله. يمتص هذا المنتج 
بسرعة وله قوام خفيف وال يترك ملمًسا لزًجا أو دهنيًا.

  خالي من الكبريتات
  مكافحه للتجعد

  يحتوي على ماء جوز الهند النقي
  غني بمركبات الكوالجين والكيراتين

  يزيل هشاشة وجفاف خصالت الشعر الضعيفة
  بدون ترك أثر دهني على الشعر

  الحجم 300 مل









الناتجة  المضرة  أالثار  من  الجلد  ويحمي  كدرع  يعمل    )SPF50  +  ( الحماية  في  الفائقة  بقوته  شون  كريم 
هذه  الشمسية.  والكلف  المبكرة  والشيخوخة  بالسرطان  لإلصابة  مانعاً  ويكون  البنفسجية  الفوق  الشمس  اشعة  عن 
للحساسيات. مسبب  وغير  ومرمم  لإللتهابات  مضاد  مفعول  له  التي  البابونج  المستخلص  على  تحتوي  المنتجات 

Schön herbal sunscreen protects skin from UV effects, skin cancer, early aging 
signs and sunspots by super protection power (SPF50 +). This product contains 
chamomile extract which have anti-inflammatory, healing and anti-allergic impacts. 

S u n s c r e e nS u n s c r e e n
كريم الواقي الشمسي

Natural tinted SPF50 + sunscreen
Beige tinted SPF50 + sunscreen
Invisible SPF50 + sunscreen
Oil free invisible SPF50 + sunscreen
Oil free natural tinted SPF50 + sunscreen
Oil free Beige tinted SPF50 + sunscreen

كريم واقي من الشـمس +SPF50 باللون الطبيعي
كريـم واقـي من الشـمس +SPF50 باللـون البيج

كريم واقي من الشـمس +SPF50 بــدون لون
كريم واقي من الشمس +SPF50 الخال من الدهون وباللون الطبيعي

كريم واقي من الشمس +SPF50 الخال من الدهون وبدون لون
كريم واقي من الشـمس +SPF50 الخال من الدهون وباللون البيج





S u n s c r e e nS u n s c r e e n
كريم الواقي الشمسي

SPF 50 double shield colorless oil free sunscreen cream is a special product for oily 
and acne-prone skins and like a strong herbal barrier protects your skin from sun 
damage. The green tea and aloe vera extracts used in formulation of this product 
have hydrating, healing, anti-inflammatory, anti-blemish, strong antioxidant and dual 
protective properties. So, it quickly reduces skin inflammation caused by sunlight 
and dryness caused by sun rays on the skin and prevents itching or redness and 
premature aging of the skin. This product also reduces the risk of skin cancer.

SPF 50 double shield tinted oil free sunscreen cream

SPF 50 double shield colorless oil free sunscreen cream

Neutralizer of free radicals
Prevents skin aging
Containing aloe vera and green tea extracts
Suitable for normal to dry skin
Light, hydrating and anti-inflammatory texture
Volume: 50 ml



المزدوجة(  الحماية  شيلد)ذو  دبل    SPF50 الشمس  من  واقي  كريم 
والمعرضة  الدهنية  للبشرة  الخاص  اللون،  وعديم  الدهون  من  الخالي 
عشبي  حاجز  مثل  الشمس  أشعة  أضرار  من  بشرتك  يحمي  الشباب،  لحب 
في  المستخدم  الصبار  وخالصة  األخضر  الشاي  مستخلص  يحتوي  قوي. 
ومضادة  لاللتهابات  ومضادة  وشفاء  ترطيب  خصائص  على  المنتج،  هذا 
السبب،  لهذا  مزدوجة.  حماية  وخصائص  قوية  لألكسدة  ومضادة  للشوائب 
والجفاف  الشمس  أشعة  تسببها  التي  الجلد  التهابات  من  بسرعة  يقلل  فإنه 
ويمنع  االحمرار،  أو  الحكة  ويمنع  الجلد،  على  الشمس  أشعة  عن  الناجم 
الجلد. بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يقلل  كما  للجلد،  المبكرة  الشيخوخة 

كريم واقي الشمس SPF50 )ذو الحماية المزدوجة( بدون دهون الملون

كريم واقي من الشمس SPF50  دبل  شيلد الخالي من الدهون وعديم اللون

منع الضرر من أشعة الشمس الضارة
مناسب للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

منع الشيخوخة المبكرة للجلد
يحتوي على مستخلص الشاي األخضر والصبار

مضاد للبقع
له تأثير غير المع

حجم 50 مل



Double Shield colorless sunscreen cream with SPF 50, containing natural plant 
extracts is a skin protection product against the harmful rays of the sun. This 
natural cream is anti-blemish and anti-wrinkle, prevents premature aging, and 
hydrates and heals the skin. The green tea extract used in the formulation of 
this sunscreen ingredients is one of the strongest natural antioxidants that 
neutralizes free radicals.

SPF 50 double shield colorless sunscreen cream

SPF 50 double shield tinted sunscreen cream

Neutralizer of free radicals
Prevents skin aging
Containing aloe vera and green tea extracts
Suitable for normal to dry skin
Light, hydrating and anti-inflammatory texture
Volume: 50 ml

S u n s c r e e nS u n s c r e e n
كريم الواقي الشمسي



المزدوجة(  الحماية  شيلد)ذو  دبل    SPF 50 الشمس  من  واقي  كريم 
مع  الضارة  الشمس  أشعة  من  للبشرة  حماية  هو  اللون،  عديم 
للشوائب  مضاد  الطبيعي  الكريم  هذا  طبيعية.  نباتية  مستخلصات 
يعد  ويشفيها.  البشرة  ويرطب  المبكرة،  الشيخوخة  ويمنع  والتجاعيد، 
أحد  الشمس  من  الواقي  هذا  في  الموجود  األخضر  الشاي  مستخلص 
الحرة. الجذور  تحييد  على  تعمل  التي  الطبيعية  األكسدة  مضادات  أقوى 

كريم واقي من الشمس SPF 50  دبل شيلد الملون 

كريم واقي من الشمس SPF 50  دبل شيلدعديم اللون

محايد الجذور الحرة
منع شيخوخة الجلد

يحتوي على خالصة الصبار والشاي األخضر
مناسب للبشرة العادية إلى الجافة

قوام خفيف ومرطب ومضاد لاللتهابات
حجم 50 مل







كريم »شون« لليد والوجه بمستخلصاته العشبية المتميزة 
يمنحك بشرة لطيفة وناعمة.

Schön herbal hand and face cream 
makes your skin soft and fresh by 
containing different herbal extracts.

كريم البابونج لليد والوجه 
كريم اآلفوكادو لليد والوجه 

Avocado hand and face cream
Chamomile hand and face cream

Hand and Face creamHand and Face cream
كريم اليد والوجه 





کريم اللوز لليد والوجه  

Almond hand and face cream

Schön herbal hand and nail cream is a 
professional product for protecting and 
recovering hands and nails by using 
special mix of apricot extract, Hydrolyzed 
keratin and Shea butter. This cream 
creates a protecting layer on hand’s skin 
and also helps skin restoration and nail’s 
brightness and softness. 

Hand and Nail creamHand and Nail cream
كريم اليد واألظافر

كريــم شــون بمســتخلص المشــمش لليــد و األظافــر يحتـــوي 
علــى صيـــغة تركيـــبية خاصـــة مــن مستـــخلص فاكهــة 
ــتبر منتجــا خاصــا  ــشيا يعـ ــدة الـ ــيراتين وزب ــمش والكـ المشـ

لحمايــة وتحســين بشــرة اليــد واألظافــر.
هــذا الكريــم يســاعد الـــبشرة علــى تسريـــع تجديدهــا ويـــؤدي 
إلى نـــعومة ونـــضارة األظـــافر باإلضـافة إلـــى تكـوين طبـقة 

حمـــاية علــى البشــرة





كريــم ترطيــب شــون بمســتخلص اآللوفيــرا مــع صيغــة خاصة 
لمكونــات الكريــم يعتبــر منتًجــا خاًصــا لترطيــب البشــرة 
ويعمــل حاجــًزا امــام فقــدان البشــرة للمــاء. باإلضافــة إلــى منــح 
ــا للشــيخوخة  النعومــة  والنضــارة للبشــرة، ايًضــا يعمــل مانعً

المبكــرة.

Schön Aloevera Hydrating cream is a 
professional product which can hydrate 
skin and prevent it from dehydration by 
special compounds. This product not only 
can hydrate skin but also make it soft and 
smooth and prevent it from early aging 
signs. 

كريم الترطيب
Hydrating creamHydrating cream



Scrub creamScrub cream
كريم سكراب ) المقشر(

يولد يوميًا عدد کبير من خاليا الجلد وينعدم عدد كبير من الخاليا القديمة. 
الخاليا القديمة بصورة طبيعية تصعد إلى الطبقة الفوقانية من الجلد وتنفصل 
الطبيعی  التقشير  تمنع  اسباب أخري  او  البيئية  التلوثات  بشكل غيرمشهود. 
بصورة غير محسوسة وبالنتيجة تتجمع الخاليا الميتة علي سطح الجلد مايؤدي 
الى سواد الجلد. كريم سكراب شون الجوز )المقشر( يساعد إنفصال الخاليا 

الميتة من سطح الجلد يمنحكم بشرة نضرة وشفافة.

Scrub cream (Exfoliator) 
Every day, many new cells come to existence on our 
skin and many cells die .As the natural procedure, 
dead cells come to the top cortex of skin and separate 
from the skin intangibly. This natural peeling can 
be stopped by environmental pollutions or other 
factors, which can make skin dark and opaque due 
to accumulation of dead cells. 
Schön walnut scrub cream ( exfoliator ) helps you to 
have bright and clear skin by peeling dead skin cells. 



It is formulated with aloe vera and green tea 
extracts and has antioxidant properties. This 
wash gel provides gentle and effective cleansing, 
which tones, hydrates and clears the skin.

ينطوی علی األلوة فيرا و الشای األخضر و فائدة مضادة األکسدة و مع 
التطهير الناعم و الفعّال للجلد، يؤّدی إلی الترطيب و الشفافية.

هالم شون لغسل الوجه
Facial Wash GelFacial Wash Gel



It is formulated with aloe vera and green tea 
extracts and has antioxidant properties. This 
solution effectively cleanses the skin, eliminates 
traces of pollution, and provides deep pore 
cleansing.

ينطوی علی األلوة فيرا و الشای األخضر و فائدة مضادة األکسدة و 
ينّظف التجميل من الجلد بشکل فعّال و يؤّدی إلی إزالة التلّوثات و تطهير 

منافذ الجلد.

حل شون ميسالر
Micellar SolutionMicellar Solution



Herbal Liquid HandwashHerbal Liquid Handwash
سائل غسل اليد النباتی

  Green Fairy Cream Handwash:
with white and jasmine blossom fragrances
  Pink Flower Cream Handwash:
with clove aroma
  Snow Blossom Cream Handwash:
with the scent of evergreen flowers

  سائل غسل اليد الکريمی غرينفيری:
مع رائحة األزهار البيضاء و الياسمين

  سائل بينک فيالور لغسل اليد الکريمی:
مع رائحة القرنفل

  سائل إسنو بالسم لغسل اليد الکريمی:
مع را رائحة األزهار المخملية

»Schon« Handwash has antibacterial 
and moisturizing effects. This product is 
formulated and enriched with milk and silk 
proteins. 



  سائل فيول تليلی لغسل اليد الشفاف:
مع رائحة العنب األسود

  سائل إسبرين غواتر لغسل اليد الشفاف:
مع رائحة األرز

  سائل رزيريز لغسل اليد الشفاف:
مع رائحة المسک

   Lily Violet Transparent Liquid Handwash:
with black grape aroma
  Spring Water Transparent Liquid Handwash: 
with cedar fragrance
   Rose Rosy Transparent Liquid Handwash:
with musk scent 

و  البکتيريا  مضادة  إنطباعات  اليد  لغسل  شون  سائل  ينطوی 
الرطيبة. تّم تخصيب هذا الناتج ببروتئين الحليب و الحرير.



Moisturizing CreamMoisturizing Cream
کريم مرطب 

Moisturizing Cream containing Shea Butter and argan oil, scent of strawberry
   Regenerating property
   Containing Shea Butter and Argan
   Strawberry Scent 

Schon Moisturizing Cream is a professional product for Hydrating and 
Moisturizing, Softening and Nutrition your skin, this product is formulated and 
enriched with Argan oil and other herbal extracts which can be used for all kinds 
of skin types,

Moisturizing Cream containing Aloe Vera and cucumber extracts and argan oil, scent of 
Aloe Vera
    Bearing antioxidant property
    Containing Aloe Vera & Cucumber Extracts
    Containing Argan Oil

Moisturizing Cream containing scent of coconut
    Containing coconut oil
    Containing Argan Oil



و  وتنعيم  لترطيب  احترافی  منتج  المرطب  شون  کريم 
تغذيه بشرتک 

ومستخلصات  االرغان  زيت  من  مصنوع  المنتج  هذا 
نباتيه اخری مناسبه النواع البشره المختلفه

واألرجان-طعم  الشياء  زبدة  على  يحتوي  کريم مرطب 
الفراولة

کريم مرطب يحتوي على زبدة الشياء واألرجان-طعم 
الفراولة

   مع خصائص التجديد
   يحتوي على زبدة الشياء واألركان

   طعم الفراولة

كريم مرطب يحتوي على خالصة الصبار والخيار وزيت األرجان 
- خالصة الصبار

   مع خصائص مضادة لألكسدة
   يحتوي على خالصة الصبار والخيار 

   يحتوی علی زيت األرجان

كريم مرطب يحتوي على زيت جوز الهند وزيت األرجان - رائحة 
جوز الهند

   مع خصائص مضادة لألكسدة
   يحتوي على زيت جوز الهند

   يحتوی علی زيت األرجان



Body SplashBody Splash
يحافظ معطر جسم 

Schon body splash, with moisture replenishing complex of Aloe Vera extract, 
infused with elegant, fascinating and captivating fragrance, keeps your skin soft 
and hydrated. Its formula has been designed to give a refreshing aromatic scent.

Schon Sunrise Kiss body splash, with complex of Aloe Vera and Jasmine extract 

Schon Pure Joy body splash, with complex of Aloe Vera and ROSE extract

Schon Island Dream body splash, with complex of Aloe Vera and Lavender extract

Schon Fairy Mist body splash, with complex of Aloe Vera and Calendula extract

Apply the body splash all over your body after shower.

يحافظ معطر جسم شون على رائحة الجسم مع أحدث العطورو مع الروائح الشعبية و االکثر شيوعا ، ومع االستفادة من 
مستخلص الصبار ، فإنه يسبب ترطيبًا مناسبًا ونعومة وليونة للبشرة. كما أنه يوفر للبشرة الرطوبة التي تحتاجها بسبب 

االستحمام ، ويمنع جفاف الجلد ، ويمنحك النضارة.

يحافظ معطر جسم سانرايزکس شون مع االستفادة من مستخلص الصبار وزهرة الياسمين 

يحافظ معطر جسم بيور جوی شون مع االستفادة من خالصة الصبار والورد 

يحافظ معطر جسم آيلند دريم شون وباستخدام مستخلص الصبار وزهرة الالفندر ،

طريقة االستخدام:
بعد االستحمام ، قم برش المعطر  على الجسم والمناطق المرغوبة.

يحافظ معطر جسم فيری ميست شون األکليلی مع االستفادة من مستخلص الصبار وزهور القطيفة ، 

DIRECTION FOR USE:





Aquamax collagen moisturizing cream 
contains primary anti-aging ingredients 
with very strong antioxidant properties. 
This cream deeply hydrates your skin 
and gives it freshness and vitality. 
Hyaluronic acid along with various 
vitamins and natural marine extracts 
are among the ingredients of this 
cream, which provide better hydration 
to your skin and increase its firmness 
and softness.

Schon Aquamax Peptide moisturizing 
cream contains anti-aging agents with 
antioxidant properties. This cream 
deeply hydrates your skin and gives it 
freshness and vitality.

Aquamax Collagen moisturizing Cream Aquamax Peptide moisturizing Cream

Very strong moisturizer and skin reju-
venator and refresher
Strong collagen maker
Antioxidant properties
Kiwi scent
Volume: 500 ml

Very strong hydrator and nutritious 
Supplier of peptides needed by the 
skin and also antioxidant properties
Rejuvenating and refreshing and 
light with very fast absorption
Blueberry scent
Volume: 500 ml

Aqua Max Aqua Max 
moisturizing creammoisturizing cream

كريم مرطب أكوامكس 



كريم مرطب أكوامكس بالكوالجينكريم مرطب أكوامكس بيتايد
مضادة  عوامل  على  بيتايد  أكوامكس  مرطب  كريم  يحتوي 
الكريم  هذا  يرطب  لألكسدة.  مضادة  خصائص  مع  للشيخوخة 

بشرتك بعمق ويمنحها النضارة والحيوية.

يحتوي كريم مرطب أكوامكس بالكوالجين على مواد خام مقاومة 
هذا  جًدا. يرطب  قوية  لألكسدة  للشيخوخة مع خصائص مضادة 
الكريم بشرتك بعمق ويمنحها النضارة والحيوية. سيوفر استخدام 
والمستخلصات  المختلفة  الفيتامينات  مع  الهيالورونيك  حمض 
تماسكها  من  ويزيد  لبشرتك  أفضل  رطوبة  الطبيعية  البحرية 

ونعومتها.
مرطب قوي ومغذي

مورد للببتيدات التي يحتاجها الجلد وله خصائص مضادة لألكسدة
يجدد البشرة ومنعش وخفيف وسريع االمتصاص

له رائحة  التوت األزرق
الحجم 500 مل

ترطيب قوي جدا ويجدد البشرة وينعشها
مولد الكوالجين القوي

له خصائص مضادة لألكسدة
له رائحة الكيوي
الحجم 500 مل



Aquamax Royal Jelly moisturizing cream 
slows down the aging process of the 
skin and provides it with the necessary 
hydration while properly nourishing it. 
This product deeply hydrates the skin 
layers and as a result makes the skin 
fresh and energetic.

Aquamax Royal Jelly moisturizing cream

Very strong moisturizer and skin reju-
venator and refresher
Very nutritious and cotaining royal jelly
Antioxidant properties
Mango scent
Volume: 500 ml

Aqua Max Omega 3 moisturizing 
cream contains antioxidants and skin 
rejuvenating compounds. This cream 
is completely absorbed by the skin and 
makes the lower layers of your skin 
more fresh and vital. It also makes the 
surface of the skin fresh and vital. This 
cream removes sensitivities and dryness 
from your skin and puts a layer of skin 
moisturizing materials on your skin to 
protect your skin from environmental 
factors.

Aqua Max Omega 3 moisturizing cream

Very strong hydrator and nutritious 
Rejuvenating and refreshing and light 
with fast absorption capability
Rich in omega 3 and antioxidant prop-
erties
Strawberry scent
Volume: 500 ml

Aqua Max Aqua Max 
moisturizing creammoisturizing cream

كريم مرطب أكوامكس 



كريم مرطب أكوا ماكس أوميجا 3
يحتوي كريم مرطب أكوا ماكس أوميجا 3على مضادات األكسدة 
ومركبات تجديد الجلد. يمتص الجلد هذا الكريم بالكامل ويعطي 
نضارة وحيوية للطبقات السفلية من بشرتك. كما أنه يعطي الحياة 
والحيوية لسطح الجلد. يحرر هذا الكريم بشرتك من الحساسية 
والجفاف ويضع لبشرتك طبقات من المكونات المرطبة لحماية 

بشرتك من العوامل البيئية.

مرطب قوي ومغذي
مجدد ومنعش وخفيف وسريع االمتصاص

غني باألوميغا 3 وله خصائص مضادة لألكسدة
برائحة الفراولة
الحجم 500 مل

كريم مرطب أکوامکس رويال الجلي
كريم مرطب أکوامکس رويال الجلي يبطئ عملية شيخوخة 
الجلد ، مع توفير التغذية المناسبة للبشرة ، يوفر الترطيب 
الالزم لها في أعماق طبقات الجلد ، ونتيجة لذلك ، يجعل 

البشرة منتعشة وحيوية.

ترطيب قوي جدا ويجدد البشرة وينعشها
مغذي جدا ويحتوي على غذاء ملكات النحل

له خصائص مضادة لألكسدة
له رائحة المانجو
الحجم 500 مل







Moisturizing and hydrating aloe vera gel is 
formulated with effective ingredients to soothe 
and strengthen the skin. This product helps to 
soothe and heal sensitive skin, skin irritations, 
minor burns, scaling and inflammation of the 
skin with its strong moisturizing properties and 
fast absorption. 

Containing aloe vera extract, licorice, hyal-
uronic acid
Soothes skin irritations and inflammations
Strong hydrating and moisturizing
Paraben free and phthalate free
Antioxidant properties
Volume: 500 ml

يتكون جل الصبار المرطب والمطري من مكونات فعالة لتهدئة وتقوية 
السريع ، يساعد هذا  القوية وامتصاصه  المرطبة  البشرة. بخصائصه 
المنتج على تهدئة وشفاء البشرة الحساسة ، وتهيج الجلد ، والحروق 

الطفيفة ، والتقشر وااللتهابات.
يحتوي على خالصة الصبار وعرق السوس وحمض الهيالورونيك

يخفف من تهيج والتهابات الجلد
مرطب و مطري قوي

خاٍل من البارابين والفثاالت
له خصائص مضادة لألكسدة

الحجم 500 مل

Moisturizing andMoisturizing and
hydrating aloe vera gelhydrating aloe vera gel

جل الصبار المرطب والمطري





جل معقم لليدين قوي يحمي يديك بمستخلصات الصبار والبابونج بينما يقضي على الجراثيم دون الحاجة إلى الماء. يعمل 
الجل المطهر والمضاد للبكتيريا على ترطيب بشرتك باستخدام الخصائص الطبيعية للصبار ويقلل من الجفاف والحساسية 

على بشرتك باستخدام الميزة المضادة للحساسية في مستخلص البابونج.

مضاد للبكتيريا ومطهر
له خصائص مضادة لاللتهابات ومرطبة

مناسب لجميع أنواع البشرة
يحتوي على 70٪ كحول

الحجم 500 و 50 مل

Strong hand sanitizer gel while eliminating germs without the need for water, 
protects your hands because of aloe vera and chamomile extracts among its 
ingredients. This Sanitizer and antibacterial gel hydrate your skin using the natural 
properties of aloe vera and minimizes dryness and sensitivity on your skin by 
taking advantage of the anti-allergic feature of chamomile extract.

Antibacterial and sanitizing
Anti-inflammatory and hydrating properties
Suitable for all skin types
Contains 70% alcohol
Volume: 500, 50 ml

Strong hand sanitizer gelStrong hand sanitizer gel
جل معقم لليدين قوي





Hand sanitizer solution while eliminating germs 
without the need for water, protects your hands 
because of aloe vera and chamomile extracts among 
its ingredients. This Sanitizer and antibacterial 
solution hydrate your skin using the natural 
properties of aloe vera and minimizes dryness and 
sensitivity on your skin by taking advantage of the 
anti-allergic feature of chamomile extract.

Antibacterial and sanitizing
Anti-inflammatory and hydrating properties
Suitable for all skin types
Volume: 300 ml

Hand sanitizer solutionHand sanitizer solution
محلول معقم لليدين 

محلول معقم لليدين يحمي يديك بمستخلصات الصبار والبابونج بينما يقضي 
المطهر  لليدين  معقم  محلول  يعمل  الماء.  إلى  الحاجة  دون  الجراثيم  على 
والمضاد للبكتيريا على ترطيب بشرتك باستخدام الخصائص الطبيعية للصبار 
ويقلل من الجفاف والحساسية على بشرتك باستخدام الميزة المضادة للحساسية 

في مستخلص البابونج.

مضاد للجراثيم ومعقم
له خصائص مضادة لاللتهابات ومرطبة

مناسب لجميع أنواع البشرة
حجم 300 مل



Personal hygiene is always one of the main ways to 
deal with any virus. Viruses are easily adapted to the 
environment and are transferred to the human body by 
contact with the environment, therefore, viruses must 
be eliminated in the environment, as well. Disinfectant 
solution or spray is usually used to eliminate germs 
and viruses. The surface disinfectant solution has 
strong effects in destroying the germs. As soon as this 
solution is used, all the masses and microbial materials 
on the surface will be destroyed. Disinfectant solution 
completely disinfects surfaces and makes them free 
from pathogens.

Complete and rapid elimination of bacteria, viruses 
and microbes
Strong surface disinfectant
Volume: 1 L

Surface disinfectant solutionSurface disinfectant solution
محلول معقم لألسطح

تتكيف  فيروس.  أي  لمنع  الرئيسية  الطرق  إحدى  دائًما  الشخصية  النظافة  تعتبر 
مالمسة  طريق  عن  اإلنسان  جسم  إلى  نقلها  ويتم  البيئة  مع  بسهولة  الفيروسات 
اإلنسان للبيئة، لذلك يجب أيًضا تدميرها في البيئة. عادة ما يتم استخدام محلول أو 
رذاذ معقم للقضاء على الجراثيم والفيروسات. محلول معقم األسطح له تأثيرات 
قوية في إزالة التلوثات. بمجرد استخدام هذا المحلول، يتم إغالق جميع الجراثيم 
يطهر  المعقم  المحلول  المالبس.  سطح  على  من  وتدميرها  الميكروبية  والمواد 

األسطح تماًما وينظفها من مسببات األمراض.

القضاء النهائي والسريع على البكتيريا والفيروسات والميكروبات
معقم قوي لألسطح

حجم 1 لتر







شامبو جسم حليب بالفراولة مع قشر الجوز، مناسب ألنواع البشرة
شامبو جسم حليب بالنعناع مع قشر الجوز، مناسب ألنواع البشرة
شامبو جسم حليب مع جوز الهند، مناسب للبشرة الجافة والحساسة

شامبو جسم بالشوکوالتة، مناسب ألنواع البشرة 

شامبو جسم شون بالكريم مع بروتين الحليب وزيت الصويا، يعطي الحيوية للبشرة مع مقشر وبدون مقشر

Schön’s Creamy Body washes revitalize skin by containing Milk 
Protein and Soya Oil. These Body Washes are presented in two 
types of with and without scrub particles with.  

Milk and Strawberry Body Wash with Walnut Scrub and gentle 
exfoliation - for all skin types  
Milk and Mint Body Wash with Walnut scrub particles and gentle 
exfoliation - for all skin types
Milk and Coconut without scrub particles - for sensitive skins

Creamy Body washCreamy Body wash
شامبو جسم بالكريم







Body washBody wash
شامبو الجسم

Schön herbal Body washes are suitable for every types of skin. These body 
washes include six scents which can meet wide ranges of tastes.

شامبو جسم شون مناسب ألنواع البشرة وبمستخلصاته الستة وروائحه اللطيفة يلبي حاجات عدد واسع من 
األذواق

شامبو بالليمون وآلوفيرا للجسم
شامبو باللوز والعسل للجسم

شامبو بالشاي والنعناع للجسم
شامبو بالخزامي للجسم

شامبو بالرمان للجسم

Lemon and Aloevera
Honey and Almond
Greentea and Mint
Lavender
Pomegranate

All body wash types: انواع شامبوهات الجسم:



مضاد تعرق شون بخاصيتها ضد التعرق لمدة 24 ساعة هي خالية من الكحول 
والبارابين ولم تترک بقع بيضاء او اية اثار اخرى على المالبس.

Schön herbal deo roll-on have 24hrs anti-perspirant 
effect and they are alcohol-free, paraben-free and 
anti-stain. 

Deo roll onDeo roll on
مضاد التعرق



Tender Leaf: Floral , woody , powdery / for women
Pink Princess: fruity with cedar and vanilla scent/for women
Silk Petal: with citrus and vanilla scent, woody/ for women
Heaven Flower: floral and fruity/ for women
Fresh Bambo: woody, with lemon and green leafs scent/ for men
Black Forest: with citrus and cedar scent, floral, woody/ for men

Deo roll on types:

تندرليف مع رائحة نباتات الغابة وبمسحوق المستخلص - نسائي
بينك برنسيس مع رائحة الفواكه الصيفية وخشب السدر والفانيليا - نسائي

سيلك بيتال مع رائحة الفواكه الحمضية والفانيليا والخشب - نسائي 
هيفن فالور مع رائحة الزهور والفواكه الطازجة - نسائي

بالک فورست مع رائحة الخشب والليمون واالوراق الخضراء - رجالي
فريش بامبو مع رائحة الفواكه الحمضية المهدئة والزهور والسدر والخشب - رجالي 

انواع مضادات التعرق:



Aluminum and paraben Free
Not creating stain or whitish stain on skin or clothes
Removing the unpleasant smell of sweat
oak scent
24 hours lasting
Volume: 50 ml

Aluminum chloridAluminum chlorid
Free Roll on for menFree Roll on for men
ــد   مــام رول مضــاد للتعــرق بــدون كلوري

المنيــوم للرجــال

رائحة مضادات التعرق الخالية من األلمنيوم للرجال تطهر بشرتك وتقلل من 
منطقة  في  الداكنة  البقع  ويزيل  يضيء  الكريهة.  الرائحة  وتزيل  العرق  كمية 

التالمس. كما أنه يجعل بشرتك ناعمة ونضرة.

خاٍل من البارابين واأللمنيوم
مضاد للبقع وأبيض على الجلد والمالبس

الحماية من رائحة العرق الكريهة
مع رائحة البلوط

يستمر لمدة 24 ساعة
حجم 50 مل

Aluminum chlorid Free Roll on for men disinfects your 
skin, reduces the amount of sweating and removes its 
unpleasant odor. This product removes the darkness 
of underarm area and makes the skin of this area 
lightened. It also makes your skin soft and supple.



Aluminum chlorid Free Roll on for women with its 
antiperspirant properties creates a special cooling 
sensation. This product removes the darkness of underarm 
area and makes the skin of this area lightened. This roll-on 
makes the body smell good by controlling the sweating in 
this area, without having negative effects on the functioning 
of the glands.

Aluminum and paraben Free
Not creating stain or whitish stain on skin or clothes
Eliminates skin spots
Removing the unpleasant smell of sweat
Floral and sweet scent
24 hours lasting
Volume: 50 ml

Aluminum chloridAluminum chlorid
Free Roll on for womenFree Roll on for women
كلوريــد  بــدون  للتعــرق  مضــاد  رول  مــام 

للنســاء األلومنيــوم 

للتعرق  المضادة  للنساء، بخصائصه  األلومنيوم  بدون كلوريد  للتعرق  مام رول مضاد 
يعطي شعوًرا خاًصا بالتبريد. يكافح سواد هذه المناطق ويجعل بشرة اإلبط أكثر نقاوة. 
تحاول مام رول المضادة للعرق إزالة الروائح الكريهة من الجسم عن طريق التحكم في 

التعرق في هذه المنطقة دون آثار سلبية على عمل الغدد.
خاٍل من البارابين واأللمنيوم

مضاد للبقع و النقط البيضاء على الجسم والمالبس
إزالة البقع الجلدية

إزالة رائحة العرق الكريهة
رائحة زهرية وحلوة

يستمر لمدة 24 ساعة
حجم 50 مل



My boss body shampoo for men

My Boss body shampoo for men is formulated 
for men with dry skin. Rich and nutritious 
formula of this product helps to make the skin 
firmer and moister and removes impurities 
without removing the skin›s moisture.

Suitable for dry skin
Containing bamboo extract
Formulation rich in nutrients
Containing rosemary oil, silica and tea tree oil 
Volume: 420 ml

Body ShampooBody Shampoo
شامپو جسم

شامبو جسم ماي بوس للرجال
تم تصميم شامبو جسم ماي بوس للرجال م، للرجال ذوي البشرة 
الجافة. بفضل تركيبته الغنية والمغذية، يساعد هذا المنتج على 
جعل البشرة أكثر تماسًكا ورطوبة ويزيل الشوائب دون تجريد 

البشرة من الرطوبة.

 مناسب للبشرة الجافة
يحتوي على خالصة الخيزران
تركيبة غنية بالعناصر الغذائية

يحتوي على زيت إكليل الجبل والسيليكا وزيت شجرة الشاي
الحجم 420 مل



Eternal hangover body shampoo for men

Eternal Hangover body shampoo for 
men removes dirt and oil from the skin. 
This body shampoo refreshes, cleans 
and revives the skin. This product helps 
nourish the skin using a powerful and 
nourishing formula. This product helps to 
control oil and sweat of the skin.

Suitable for oily skin
Balancing the body oil 
Cleanser of body skin pollution and oil
Skin moisturizer and body odor reducer
Volume: 420 ml

شامبو جسم اترنال هنکوورللرجال

يزيل شامبو جسم اترنال هنکوورللرجال األوساخ والزيوت من 
الجلد. شامبو الجسم هذا ينعش البشرة وينظفها وينعشها. يساعد 
هذا المنتج على تغذية البشرة بمزيج قوي وصيغة مغذية. کما  

يساعد هذا الشامبو على التحكم في دهون وعرق الجلد.
للبشرة الدهنية

موازنة دهون بشرة الجسم
منظف لألوساخ ودهون الجسم

يرطب البشرة ويقلل من رائحة الجسم الكريهة
الحجم 420 مل



شامبو جسم دوان للرجال
لتوفير  للرجال من مكونات خاصة  يتكون شامبو جسم د وان 

الرطوبة والنضارة والتغذية للبشرة.
 تمنحک تركيبته الغنية بالرطوبة والفيتامينات، نوعمة البشرة، 
باإلضافة إلى المساعدة على التنظيف، وفي نفس الوقت تجعلها 

المعة وناعمة ومنتعشة.
ترطيب وتغذية البشرة

يحتوي على زيت إكليل الجبل والسيليكا وزيت شجرة الشاي 
ومستخلص الالفندر ومستخلص الصبار

لمعان ونعومة وانتعاش بشرة الجسم
يزيل التعرق اليومي لبشرة الجسم

تنشيط البشرة
مناسب لالستخدام اليومي

الحجم 420 مل

The One body shampoo for men

The One body shampoo for men is formulated 
with special formulation to provide moisture, 
freshness and nutrition to the skin. The 
formula rich in moisture and vitamins of this 
product, in addition to helping to clean and 
soften the skin, makes it shiny, soft and fresh.

Moisturizing and nourishing body skin
Containing rosemary oil, silica, tea tree oil, 
lavender extract and cactus extract
Makes the body skin shiny, soft and fresh
Eliminates daily sweating of the body skin
Energizing the skin
Suitable for daily use
Volume: 420 ml



The One Body splash for men

The One Body splash for men gives your 
body softness and a unique scent with a 
creative combination of wonderful scent 
notes. This, men body splash has a mild 
oriental scent and is formulated with 
special oriental extracts to boost your 
sense of confidence and responsibility 
and help hydrate your skin.

Mild and somewhat cool scent
Prevent skin dryness
Moisturizing and hydrating the skin
Long lasting and great fragrance
Hypoallergenic and alcohol free
Effective removal of unpleasant odor 
caused by body sweat
Volume: 220 ml

 بودي سبالش دي وان للرجال

يمنحك بودي سبالش دي وان للرجال نعومة ورائحة فريدة من 
مصنوع  الرائعة.  الرائحة  روائح  من  مبتكر  مزيج  مع  نوعها 
برائحة  الرجالي  المنتج  هذا  خاصة،  آسيوية  مستخلصات  من 
شرقية خفيفة سيعزز إحساسك بالثقة والمسؤولية ويساعد على 

ترطيب بشرتك.
رائحة لطيفة ورائعة نسبيًا

منع جفاف الجسم
مرطب و مطري البشرة

مدة صالحية عالية وتوزيع عطري ممتاز
ىون تسبب الحساسية وعدم استخدام الكحول

اإلزالة الفعالة للرائحة الكريهة الناتجة عن تعرق الجسم
الحجم 220 مل

Body SplashBody Splash
بودی اسبالش



The hangover Body splash for men 

Hangover Body Splash keeps the body 
fresh with its up to date and popular scent 
and causes proper hydration and softness 
of the skin. It also supplies the moisture 
needed by the skin that is lost due to 
bathing and prevents the skin from drying 
out and makes you feel fresh.

Warm and sweet scent
Moisturizing and hydrating the skin
Prevent skin dryness
Long lasting and great fragrance
Hypoallergenic and alcohol free
Effective removal of unpleasant odor 
caused by body sweat
Volume: 220 ml

بودي اسبالش هنکوور للرجال
حديثة  رائحة  مع  للرجال،  هنکوور  اسبالش  بودي  يحافظ     
ونعومة  مناسبًا  ترطيبًا  ويسبب  عبق،  الجسم  على  وشعبية، 
تفقد  الجلد والتي  التي يحتاجها  الرطوبة  أنه يوفر  للبشرة. كما 
بسبب االستحمام ويمنع جفاف الجلد ويمنحك النضارة و النعومة 

و رقة الجلد.
رائحة دافئة وحلوة

ترطيب وترطيب البشرة
منع جفاف الجلد

مدة صالحية عالية وتوزيع عطري ممتاز
هيبوالرجينيك وعدم استخدام الكحول

اإلزالة الفعالة للرائحة الكريهة الناتجة عن تعرق الجسم
الحجم 220 مل



My boss Body splash for men

My boss Body Splash for men, keeps the 
body fresh with its up to date and popular 
scent and causes helps hydration and 
softness of the skin. It also supplies the 
moisture needed by the skin that is lost due 
to bathing and prevents the skin from drying 
out. With this body splash, feel happy, fresh 
and confident in your moments. 
Moisturizing and hydrating the skin
Prevent skin dryness
Long lasting and great fragrance
Pleasant and attractive masculine scent
Effective removal of unpleasant odor caused 
by body sweat
Volume: 220 ml

بودي اسبالش ماي بوس للرجال
بودي اسبالش ماي بوس للرجال برائحة حديثة وشعبية تحافظ 
على رائحة الجسم وتساعد على ترطيب وتنعيم البشرة. يوفر 
بسبب  تفقد  والتي  الجلد  يحتاجها  التي  الرطوبة  المنتج  هذا 
الجلد. مع الودي اسبالش هذا، اشعر  االستحمام ويمنع جفاف 

بالسعادة واالنتعاش والثقة بلحظاتك.

له رائحة خشبية
مرطب ومطري البشرة

منع جفاف الجلد
مدة صالحية عالية وتوزيع عطري ممتاز
يحتوي على رائحة ذكورية لطيفة وجذابة

اإلزالة الفعالة للرائحة الكريهة الناتجة عن تعرق الجسم
الحجم 220 مل



My boss hair shampoo for men

My Boss shampoo for men is designed for 
men who want thicker and fuller hair. This 
shampoo with nutritious and rich formula 
helps to strengthen the hair and make it more 
flexible and removes impurities by keeping 
the hair moist. This product with a volume of 
400 ml is suitable for daily use..

Special for dry hair
Suitable for daily use
Hair thickener and volumizer
Increase hair flexibility
Containing activated charcoal, wheat and 
bamboo protein
Volume: 400 ml

Hair ShampooHair Shampoo
شامپو شعر

شامبوشعرماي بوس للرجال
الذين يريدون شعًرا  للرجال  للرجال مصمم  شامبوشعر ماي بوس 
أكثر كثافة وامتالًء. يساعد هذا الشامبو بتركيبته المغذية والغنية على 
تقوية الشعر وجعله أكثر مرونة ويزيل الشوائب عن طريق الحفاظ 
على رطوبة الشعر. هذا المنتج بحجم 400 مل مناسب لالستخدام 

اليومي.
خاص للشعر الجاف

مناسب لالستخدام اليومي
زيادة رطوبة الشعر
مكثف ومثخن للشعر
زيادة مرونة الشعر

يحتوي على الفحم النشط، بروتين القمح، الخيزران
الحجم 400 مل



The Eternal hangover hair shampoo for men

The Eternal hangover hair shampoo 
for men removes dirt and oil from hair. 
This shampoo cleans, revives and 
shines hair while maintaining freshness. 
This shampoo repairs and strengthens 
damaged hair with its’ powerful 
composit ion.

Cleansing and reviving hair
Increase the hair freshness and shining
Containing tea tree oil and soy protein
Containing caffeine and hemp oil to 
supply vitamins needed by hair
Strengthens weak and damaged hair
Volume: 400 ml

شامبو شعراترنال هنکور للرجال

األوساخ  للرجال  للرجال  هنکور  شعراترنال  شامبو  يزيل 
الشعر  تنظيف  على  الشامبو  هذا  يعمل  الشعر.  من  والدهون 
وإحيائه وإشراقه مع الحفاظ على نضارته. کما يصلح ويقوي 

الشعر التالف بمزيج قوي.

تنظيف وتنشيط الشعر
يزيد من نضارة ولمعان الشعر

يحتوي على زيت شجرة الشاي وبروتين الصويا
الشعر  إلمداد  القنب  وزيت  الكافيين  مادة  على  يحتوي 

بالفيتامينات التي يحتاجها
يقوي الشعر الضعيف والتالف

الحجم 400 مل



شامبو شعردوان للرجال
شامبو شعر د وان للرجال يقوي ويرطب الشعر بمكونات خاصة. يساعد هذا المنتج 
في التحكم في فائض زيت الشعر وتقليل التهيج وحكة فروة الرأس. نظًرا لمكوناته 
الفعالة المضادة للقشرة، يساعد  هذا الشامبو على تقليل التقشر وزيادة نمو خاليا الجلد 

التي تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس.
ً  خاص للقشرة - يوميا

E و B5 يحتوي على مركبات فريدة من كوالر وحمض الساليسيليك والفيتامينات
يحتوي على خالصة الصبار

ترطيب وتقوية الشعر
تقليل زيت الشعر الزائد

تقليل تهيج وحكة فروة الرأس
الحد من تقشر فروة الرأس

الحجم 400 مل

The One hair shampoo for men

The One hair shampoo for men with special 
ingredients strengthens and hydrates the 
hair. This product helps to control excess 
hair oil, reduce irritation and scalp itching. 
By its effective anti-dandruff ingredients, the 
One hair shampoo for men helps to reduce 
scaling and overgrowth of skin cells that lead 
to dandruff.

Special for dandruff – daily usage
Unique ingredients: coal tar, salicylic acid, 
B5 and E vitamins
Containing cactus extract
Hydrating and strengthening the hair
Reduce excess hair oil
Reduce irritation and itching of the scalp
Reduce of scaling of the scalp
Volume: 400 ml





Men deo roll on with unique formulation, prevents inflammation and 
redness of the skin and ensures its health and does not harm it and 
its’ sweat glands. After using this product, your body will not smell 
unpleasantly caused by sweating for up to 24 hours.

Paraben free
Alcohol free
Not creating stain or whitish stain
24 hours lasting
Volume: 50 ml

Men deo roll onMen deo roll on
مام رول دئوروالن للرجال

مام رول دئوروالن للرجال
الجلد ويضمن صحته وال يضر  واحمرار  التهاب  من  الفريدة  بتركيبته  للرجال  دئوروالن  مام رول  يمنع 
بشرتهم وغددهم العرقية. بعد استخدام هذا المنتج لمدة 24 ساعة ، سيكون جسمك في مأمن من الرائحة 

الكريهة الناتجة عن التعرق.

خال من البارابين
بدون كحول

بدون ايجاد البقع والنقط البيضاء
يستمر لمدة 24 ساعة

حجم 50 مل 
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باودر بريشس
Precious Pressed  PowderPrecious Pressed  Powder

باودر بريشس شون بنسيج ناعم و رائع يغطي تجاعيد الوجه الصغيرة ويجعل لون الوجه طبيعيًا 
ويمنح االنتعاش لبشرة الوجه.

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



كريم األساس الیومي من شون هو منتج رائع يمتاز بفعالیته المتعددة. هذا الكريم مضاد للتجاعيد ومرطب وايًضا يمتاز 
بعناصر حماية البشرة أمام اشعة SPF 15 الشمسية. وجود زيت براعم القمح في صيغة التركيبية لهذا الكريم، يمنح 

بشرتك اللطافة والحيوية .مناسب لجمیع أنواع البشرة.

Schön Daily Defense 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.

Daily Defence FoundationDaily Defence Foundation
كريم األساس الیومي

D01 D02 D03



برايمر برفكت شون للوجه بنسيجه المخملي والخفيف يقلل بقع الوجه 
ويمهد لمكياج افضل. وجود زيت األلوفيرا وزيت براعم القمح في هذا 
الـبرايمر يساعد بشكل ملحوظ بحفظ رطوبة البشرة طيلة اوقات النهار 

ونتيجة ذلك بشرة شابة وحيوية.

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.

Perfect Face PrimerPerfect Face Primer
برايمر الوجه )بیرفكت(



يترك هذا المنتج طبقة مناسبة وغير لّماعة ومخملية على البشرة مما 
يؤدي الى تغطية بقع الوجه. زيت براعم القمح المستخدم في هذا المنتج 
للبشرة.  والحيوية  الشباب  يمنح  الذی  لألكسدة  مضاد  بمفعول  يمتاز 
عنصر حماية البشرة امام اشعة SPF 15 الشمسية هي الميزة البارزة 

االخرى في هذا المنتج وهو مناسب لجميع انواع البشرة.

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.

كريم األساس الغیر لماع )مات(

Smoting Matt FoundationSmoting Matt Foundation
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احمــر خــدود تشــارمينغ شــون بالوانــه الرائعة جدا والجذابة، تمنح خــدودك  مظهًرا جميال 
ولمعانـًـا طبيعيًا.

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

  احمــر الخدود تشــارمينغاحمــر الخدود تشــارمينغ
Charming BlushCharming Blush
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ظــالل عيــون شــون الدراماتيکــی بالوانــه االربعــة، وتركيبته المتناســقة من اربعــة الوان باطيــاف جميلة يمنح 
عيونــك مظهراً جميــال وخياليا.

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

ظــالل العيــون الدراماتيکیظــالل العيــون الدراماتيکی

Dramatic Quad Eye ShadowDramatic Quad Eye Shadow
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مخطط العین من شوون الســحري يحتــوي علــى زيــت اللوز. فرشــاته الشــعرية تمد خطا مســتقيًما بدون 
عيــوب وجميــل ويجعل عيونــك جميلة وجذابة.

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

Fabulous Dip LinerFabulous Dip Liner
مخطط العین فيبيولس )ديبالينر(



Fabulous Eye LinerFabulous Eye Liner

مخطط العین من شون الشــعري يحتــوي علــى زيــت اللــوز وبمــده خــط دقيق وخالي من العيوب، أســود تماًما 
وجميل، 

يجعــل عيونــك جميلة وجذابة.

مخطط العین فيبيولس )آيالينر( 

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.



ماســكارا ناتشورال بيوتي

Natural beauty mascaraNatural beauty mascara

اختيار  وهي  الرموش،  وتطول  تصفف  بيوتي  ناتشورال  ماسكارا   
مناسب للنساء ذوات الرموش الرقيقة والقصيرة. تضفي هذه الماسكارا 
شمع  يستخدم  تساقطها.  في  التسبب  دون  الرموش  على  مذهالً  جماالً 
تمنع  التي  الماسكارا  هذه  تركيب  في  األكاسيا  شجرة  وصمغ  العسل 
حساسية الجلد حول العينين وتساعد على تنعيمها وترطيبها بالترطيب 

المناسب وتمنع جفاف الجلد حول العينين والرموش.

Natural Beauty Mascara is an eyelash 
conditioner and lengthener, and is a suitable 
choice for women with thin and short eyelashes. 
This mascara creates a stunning beauty in the 
eyelashes without causing flaking. Beeswax and 
acacia tree gum are used in the formulation of this 
mascara, which prevents sensitivity in the skin 
around the eyes and helps to soften and hydrate 
it with proper moisturizing and prevents dryness 
of the skin around the eyes and eyelashes.



ماسكارا شون دوبليكيتور المحجمة و المطولة المشبعة بزيت اللوز وبفرشاتها الجيدة المخصصة للتحجيم والتطويل 
تكثف من حجم الرموش وتساعد على زيادة جمالها.

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.

ماسكارا دوبليكيتور المحجمة و المطولة

Lash Duplicator, Volume & Length MascaraLash Duplicator, Volume & Length Mascara



جل ريــل ماجيك لتقوية الحواجب 

Real Magic growth gelReal Magic growth gel

جل ريل ماجيك لتقوية الحواجب، يحفز نمو الحواجب ويزيد من كثافة 
شعر الحاجب.

يحتوي على مستخلص إكليل الجبل وخالصة نبات ذيل الحصان
•يحتوي على الكافيين والبيوتين

• حجم 5 مل

Reel Magic eyebrow strengthening gel stimulates 
eyebrow growth and thickens eyebrow hairs.

Containing rosemary and horsetail plant extract
Containing caffeine and biotin
Volume: 5 ml



کونسيلر ايبيلينغ السائل

Appealing Liquid  ConcealerAppealing Liquid  Concealer

A01
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A03

کونسيلر ايبيلينغ شون السائل يمتاز بفاعليته المضادة للتجاعيد. هذا الـكونسيلر يمتاز بقوة تغطية العالية على إخفاء 
السواد حول العينيين وتقليل اإلنتفاخ و يمنح الجمال لعيونك. 

هذا المنتج يحتوي على زيت اللوز يمنح رطوبة مثالية للبشرة وهو الخيار األنسب لجميع أنواع البشرة.

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.



قلم كونتور مولتي اســتيك

Multi-stick highlighter Multi-stick highlighter 

يساعد قلم  كونتور مولتي استيك على جعل الوجه أكثر جمااًل وجاذبية من خالل خلق ظل مشرق وأبعاد وخلق 
أحجام متناقضة. مع زيت اآلذريون، فهو مناسب للبشرة الحساسة والدهنية والمعرضة لحب الشباب، ومن خالل 
تعزيز إنتاج الكوالجين، فإنه يوفر البروتين األساسي إلشراق البشرة. يتم إنتاج هذا المنتج على شكل قلم وفي نطاقين 

من األلوان، الداكنة والفاتحة.

• خلق ظل ضوء طبيعي على الوجه
• له خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة للميكروبات

• يحتوي على زيت الكاندوال)اآلذريون(
• يمكن استخدامه مع جميع أنواع مستحضرات التجميل

• تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد
•حساسية مضادة

• قوام خفيف مناسب لجميع أنواع البشرة
•متانة عالية

• بلونين داكن وفاتح

The multi-stick pencil highlighter has so many anti-inflammatory and anti-microbial 
properties and can help eliminate dark spots, blemishes, acne and pimples. In 
addition, this product can restore the elasticity of the skin and create a smooth 
and soft texture. Containing calendula oil, this product is ideal for sensitive, oily 
and acne-prone skins. By boosting collagen production, Calendula oil supplies 
essential protein for skin radiance and helps to maintain calm and hydrated skin.

Increase the shine of makeup
Highlighting the face
Containing calendula oil
Anti-inflammatory and antimicrobial properties
Maintaining skin moisture
Long lasting
In two colors; pink and gold

قلم تميز مولتی اســتيک 



قلم تميز مولتی اســتيک 

Multi-stick Multi-stick 
contourhighlightercontourhighlighter

على  القضاء  في  تساعد  أن  ويمكن  للميكروبات  والمضادة  لاللتهابات  المضادة  بالخصائص  مليء  استيک،  مولتی  تميز  قلم 
البقع الداكنة والعيوب وحب الشباب والبثور. باإلضافة إلى ذلك، يمكنه استعادة مرونة الجلد وخلق ملمس ناعم وناعم. مع 
زيت اآلذريون، يعتبر هذا المنتج مثاليًا للبشرة الحساسة والدهنية والمعرضة لحب الشباب، من خالل تقوية إنتاج الكوالجين، 
توفر اآلذريون البروتين األساسي إلشراق البشرة ويساعد في الحفاظ على بشرة هادئة ورطبة.اآلذريون، فهو مناسب للبشرة 
الحساسة والدهنية والمعرضة لحب الشباب، ومن خالل تعزيز إنتاج الكوالجين، فإنه يوفر البروتين األساسي إلشراق البشرة. 

يتم إنتاج هذا المنتج على شكل قلم وفي نطاقين من األلوان، الداكنة والفاتحة.

• زيادة لمعان المكياج
• إبراز الوجه

• يحتوي على زيت الكاندوال)اآلذريون(
• له خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة للميكروبات

• تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد
•متانة عالية

• بلونين، الوردي والذهبي

•حساسية مضادة
• قوام خفيف مناسب لجميع أنواع البشرة

•متانة عالية
• بلونين داكن وفاتح

Multi-stick contour helps to make the face more beautiful and attractive by creating a bright 
shadow and dimensioning and creating contrasting volumes. Containing calendula oil, 
this product is suitable for sensitive, oily and acne-prone skins, and by boosting collagen 
production, this product supplies essential protein for skin radiance. This product is 
produced in pencil form and in two color ranges, dark and light.

Creating a natural highlight on the face
Anti-inflammatory and antimicrobial properties
Containing calendula oil
Compatible with all kinds of cosmetics
Maintaining skin moisture
Anti allergy
Light texture suitable for all skin types
Long lasting
In two colors; dark and



أحمر شفاه شون الجامد شبه الالمع والمخملي بالوانه المتنوعة والجذابة يمنح شفاهك روعة خيالية. زيت 
أالفوكادو المستخدم فيه يعمل على حماية الشفاه وفي النهاية يجعل تغطية موحدة ومخملية وناعمة.

احمر شفاه الجامد شبه الالمع والمخملي  
Velvet Semi-Matt LipstickVelvet Semi-Matt Lipstick

M31M11 M12 M21

M32 M33 M41 M43

M61M53M52M51

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.



أحمر شفاه أكوا تشارمينغ الـجامد 
Charming Aqua LipstickCharming Aqua Lipstick

 E أحمر شفاه أكوا تشارمينغ الـجامد من شون يحتوي على زيت األفوكادو وفيتامين
يغذي الشفاه ويمنع التشققات و يمنح الشفاه الرطوبة واللمعان و اللمسة الناعمة الفائقة.

Schön Charming Aqua 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. A11

A12

A21

A22

A31

A32

A33

A41

A42

A43

A52



أحمر الشفاه من شون تمنح شفاهك جمالية مذهلة. تحتوي على زيت بذور الكرز والروائح المثيرة تمنح شفاهک 
النضارة وشعور غير عادي.

Schön Amazing Shiny Lip Gloss brings elegant shade for your lips. Containing 
cherry seed oil and exciting smells, brings you novelty lips with wonderful 
sense.

أحمر الشفاه اميزينغ شاين السائل

Amazing Shiny Lip GlossAmazing Shiny Lip Gloss

S 61 S 11 S 31

S 51 S 52  S 42



أحمر الشفاه من شون الشبه لّماع والمخملي باستدامته الطويلة وتغطيتة الجيدة، يحتوي على زيت 
بذور العنب وروائحه المثيرة التي تمنح شفاهك الرطوبة والنعومة والجمال والجذابية.

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.

أحمر الشفاه السائل ) شبه لّماع مات(

Velvet Matt Lip GlossVelvet Matt Lip Gloss

M 31M 11 M 21 M 22

M 51 M 52 M 61M 41








