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 قيمت محصول نام محصول كد محصول

w25  325000 مرطوب کننده قوی پوست و موهای شکننده روغن ارگان 
vs149  395000 مرطوب کننده روغن اووکادو ولنسی 
vs146  405000 ماسک الیه بردار پاپایا و گریپ فروت ولنسی 
vs140 465000 سرم صورت کالژن طالیی والنسی 
vs137 395000 ه ولنسی حاوی کالژن ماسک موی کراتين 
vs135  395000 کرم ضد چروک و جوان کننده حلزون ولنسی 
vs134 435000 کرم دور چشم حلزون حاوی کالژن ولنسی 
vs124  545000 سرم ضدپيری و ضدچروک خاویارحاوی کالژن والنسی 
VS123  لوسيون بدن با عصاره آلوورا و ویتامينE 415000 والنسی 
VS122 سيون بدن با عصاره انگور و ویتامين لوE 400000 
VS121 500000 غذای مو حاوی عصاره جنسينگ و آلوورا والنسی 
vs120 365000 شامپو چای سبز ولنسی 
vs117  485000 سرم نرم کننده موی خاویار حاوی کالژن والنسی 
vs110 445000 کرم ضد چروک  و از بين برنده نقاط سياه شتر مرغ ولنسی 
vs106 367000 ماسک الیه برادار خاویار ولنسی 
vs104 275000 کرم شير پاک کن آلوورا ولنسی 
vs103 275000 ژل پاک کننده صورت (طبيعی) ولنسی 
vs100 365000 شامپو تقویت کننده و نرم کننده کریستال آلوئه ورا 
vs099  صابون جوان کننده آلوئه ورا والنسیVALENSEY 205000 
vs098 365000 شامپو گياهی ضد ریزش مو  والنسی 
vs097 365000 شامپو آووکادو کریستال ضد ریزش مو والنسی 
vs096  صابون ضد عرق تمبر هندی والنسیVALENSEY 205000 
vs095 205000 صابون ضد لک عسل و پرتقال والنسی 
vs094 205000 صابون ضد چروک قهوه والنسی 
vs090 250000 پشه ولنسی اسپری ضد گزیدگی 
vs089  270000 اسپری ضد جوش والنسی 
vs088 345000 کرم رفع سياهی بدن والنسی 
vs085 250000 کرم مو جوانه گندم 
vs084  چسب موی گياهی قوی والنسیVALENSEY 280000 
vs083  واکـس موی والنسیVALENSEY 280000 
vs082 280000 ژل مو حالـــت دهنده بسيار قوی والنسی 
vs081 (تقویت کننده مو) 250000 غذای مو 
vs080  کرم ضد ترک شکم والنسیVALENSEY 345000 
vs078 310000 کرم ضد خشکی و نرم کننده پوست(تخصصی دست) ولنسی 
vs075 410000 سرم  تقویت کننده مو کریستال جنــســينگ 
vs074 410000 سرم تقویت کننده مو کریستال خاویار 
vs073 410000 سرم مو کریستال حاوی روغن مار والنسی 
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vs072  کرم ضد آفتاب والنسیVALENSEY 380000 
vs069  اسکراپ زردآلو والنسیVALENSEY 395000 
vs068  کرم تقویتی کالژن والنسیVALENSEY 395000 
vs067   اسکراب بادام ضد لک و ضد جوش والنسیVALENSEY 400000 
vs066 ه بردار شکالت والنسی اسکراب الیVALENSEY 395000 
vs065 395000 اسکراب جرم گير صورت و بدن قهوه 
vs064 310000 کرم سوختگی و ضد گزش آلوئه ورا والنسی 
vs062 315000 کرم مرطوب کننده خاویار ولنسی 
vs061 315000 کرم مرطوب کننده شير و گندم ولنسی 
vs060 ی  کرم پف کننده مروارید والنسVALENSEY 495000 
vs058 515000 کرم تقویت کننده مو سر روغن دم اسب 
vs056  شامپو کریستال فلفل تقویتی والنسیVALENSEY 365000 
vs055  روغن ماساژ کوسه ماهی  والنسیVALENSEY 345000 
vs054 روغن ماساژ شتر مرغ والنسیVALENSEY 345000 
vs053 545000 ی  ژل الغری جلبک دریایی والنس 
vs052 545000 کرم فرم دهنده سيـــنه والنسی 
VS051  صابون خوشبو کننده والنسیVALENSEY 255000 
vs050  کرم جوان کننده و ضد پيری والنسیVALENSEY  445000 
VS049 500000 کرم تقویت کننده دور چشم خاویار ولنسی 
vs048  کرم گياهی ترک پا قوی والنسیVALENSEY 235000 
vs047 200000 صابون ضد چروک جنــســينگ والنسی 
vs046 200000 صابون جوان کننده روغن شتر مرغ والنسی 
vs045 205000 صابون روشن کننده جوانه گندم والنسی 
vs044 205000 صابون جوان کننده روغن مار والنسی 
vs043 205000 صابون صدف دریایی 
vs042 ریایی والنسی صابون ضد لک اختاپوس دVALENSEY 205000 
vs041  صابون ضد جوش ستاره دریایی والنسیVALENSEY 205000 
vs037 295000 روغن مو تقویتی سير والنسی 
vs036 295000 روغن مو تقویتی خاویار والنسی 
vs035 365000 شامپو کریستال جوانه گندم رشد مجدد مو والنسی 
vs034 زش والنسی شامپو کریستال سير ضد ریVALENSEY 365000 
vs033 365000 شامپو کریستال خاویار تقویت کننده مو 
vs032 365000 شامپو کریستال جنــســينگ ضد ریزش مو والنسی 
vs031 205000 صابون تقویت پوست خاویار والنسی 
vs030 445000 کرم تقویتی و جوان کننده شب خاویار والنسی 
vs029 اویار والنسی کرم تقویتی روز خVALENSEY 445000 
vs026 310000 درمان ریزش موی سر با کرم بناول جوانه گندم 
vs024 310000 کرم مرطوب کننده و روشن کننده عسل والنسی 
vs023 310000 کرم مرطوب کننده خيار و آلوئه ورا والنسی 
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vs022 310000 کرم مرطوب کننده جوانه گندم و ذرت والنسی 
vs021 310000 م مرطوب کننده عصاره چند ميوه والنسیکر 
vs017 205000 صابون ضد جوش ميگو والنسی 
vs016 205000 صابون ضد چروک خرچنگ والنسی 
vs015  کرم خرچنگ ضد چين و چروک والنسیVALENSEY 365000 
vs014 335000 کرم ميگو ضد جوش و سفيد کننده قوی والنسی 
vs013  صابون ميگو والنسیVALENSEY 205000 
vs012 205000 صابون روشن کننده کوسه ماهی والنسی 
vs010 355000 کرم ضد چروک صورت والنسی 
vs009  کرم ضد چروک دور چشم والنسیVALENSEY 355000 
vs008 355000 کرم ضد لک و روشن کننده والنسی 
vs007  کرم ضد جوش و روشن کننده والنسیVALENSEY 355000 
vs005 310000 کرم نرم کننده و تقویت کننده مو والنسی 
v0085 355000 کرم ضد لک و روشن کننده والنسی 
v0083  کرم مروارید والنسیVALENSEY 495000 
v0081 320000 شامپو پرپشت کننده موی والنسی 
v0080 315000 کرم سفيد کننده قوی ميگو 

se9  445000 کرم سفيد کننده روز هاليوود 
se8  435000 شيرپاک کن درمان لک پوست هاليوود 

s3106 275000 صابون الغری سویس فرموال 
s3104  265000 صابون اسپا چای سبز  و عسل سویس فرموال 
s3103  290000 صابون اسپا دریای مرده حاوی ميکرو کالژن سویس فرموال 
s3102  208000 صابون درمانی پوست (گياهی) سویس فرموال 
S3101  315000 صابون حلزون و صدف  سوئيس 
s2101  350000 کرم ماساژ ضد درد  زنجبيل و الوورا سویس فرموال 
S1112  595000 کرم سفت کننده و فرم دهنده سينه سوئيس 
s1110  (چند منظوره) 560000 کرم ليفتينگ صورت و گردن حلزون 
s1109 385000 صاره خيارکرم گل سفيد با عصاره خيار کرم گل سفيد با ع 
s1108  375000 کرم صورت حاوی کالژن سویس فرموال 
s1105  386000 اسکراب الیه بردار صورت حاوی عصاره خاویار وهلو سویس 
s110 280000 شيره سقز سفيد 
oe1   روغن آرگانOe 465000 
l6  355000 پن ضد لک ليالک 
l5  355000 پن مخصوص کودکان ليالک 
l4 355000 رق ليالکپن ضد ع 
l3 355000 پن ضدچروک و ضد پيری ليالک 
l2  355000 پن درمان اگزمای پوست ليالک 

l10 390000 کرم پاک کننده پوست صورت همراه با روشن کنندگی هاليوود 
L1  پن ضد جوشLILAC  355000 
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h9 355000 شامپو ضد شوره هاليوود امریکا 
h8 355000 اليوودشامپو تقویتی و ترميمی موی ه 
h7 355000 شامپو صاف کننده و ابریشمی کننده هاليوود 
h6 355000 شامپو ضد ریزش موی هاليوود 
h5 355000 شامپو روزانه هاليوود 
h4 355000 شامپو برای موهای رنگ شده هاليوود 
h3 205000 محلول مرطوب کننده موی سر هاليوود 
h2 355000 وودشامپو نرم و لطيف کننده مو هالي 

h15  475000 اسکراب سفيد کننده پوست هاليوود 
h14  205000 ماسک ورقه ایی سفيد کننده شاه توت هاليوود 
h13 195000 سرم ضد جوش هاليوود 
h12 195000 ماسک گياهی ضد جوش هاليوود 
h11  495000 ماسک لجن دریایی هاليوود 
h1  355000 شامپو افزایش دهنده ی رشد موی هاليوود 

call010  کرم ضد لکCALLIBELLE  565000 
call009   اسکراب الیه بردار هسته زردآلوCALLIBELL  445000 
call008   کرم ضد آفتاب فيزیکیCALLIBELL -  SPF 50  545000 
call007  ماسک خاک رس برای پوست چربCALLIBELL  445000 
call006  انگور  اسکراب الیه بردار ویتامينه هستهCALLIBELL  445000 
call005  ماسک اکـسيژن رسان پوستCALLIBELL  440000 
call004  465000 کرم مرطوب کننده و ترميم کننده پوست صورت و بدن 
call003  530000 ژل دور چشم ضد چروک، ضد افتادگی و مرطوب کننده 
call002  بل ) کرم مرطوب کننده دست و ناخن حاوی کراتين  ( کالی

 مجوز
445000 

at110  220000 شامپو گياهی خشک رویش مجدد و ضد ریزش مو 
 455000 لوسيون ماساژ پا هاليوود استایل  76039
 455000 اسکراب حيابخش پا  76037
 465000 شستشو دهنده دو کاره صورت هاليوود 76033
 506000 ماسک ضد چين و چروک هاليوود  75555
 485000 نده شب هاليوود استایل کرم روشن کن 75549
 495000 کرم برطرف کننده لک های تيره هاليوود 75543
 447000 سرم ضد جوش هاليوود استایل 75541
 487000 ژل شستشو دهنده ضد جوش هاليوود 75539
 465000 اسکراب سفيده کننده  هاليوود 75527
 465000 پوليش براق کننده صورت هاليوود استایل 75525
 485000 کرم سفت کننده و ضد چروک پوست هاليوود 75515
 480000 کرم ابرسان فوق قوی هاليوود استایل  75513
 445000 ماسک ضد چروک و سفت کننده  رس هاليوود استایل 75511
 445000 ماسک ورقه ای عميق ليمو و نعناع هاليوود 75507
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 درصد تخفيف 4تومان،  500000تومان تا  300000مجموع خريد بين  -1

 درصد تخفيف 6تومان،  1000000تومان تا  500001مجموع خريد بين -2

 درصد تخفيف 8تومان،  1000000باالي  -3
 

 

 445000 ماسک ورقه ای خيار و انگور هاليوود 75505
 447000 اسکراب فوق العاده مالیم صورت هاليوود استایل  75503
 455000 اسکراب زردالو هاليوود استایل 75501
 446000 شست شو دهنده همراه با روشن کنندگی هاليوود 50270
 366000 کرم محافظت کننده مالیم روزانه هاليوود 50122
 366000 کرم گياهی ضد لک هاليوود 50120
 368000 کرم براق کننده و روشن کننده پوست هاليوود 50119
 365000 کرم خنک کننده گياهی هاليوود 50117
 368000 کرم روشن کننده گياهی هاليوود 50116
 368000 کرم نرم و لطيف کننده گياهی هاليوود 50115
 365000 لوسيون با گلسيرین طبيعی هاليوود 50108
 365000 ه مالیم روزانه هاليوودلوسيون محافظت کنند 50106
 365000 لوسيون براق کننده و روشن کننده  50105
 365000 لوسيون لطيف و نرم کننده گياهی هاليوود 50103
 365000 لوسيون التيام دهنده گياهی هاليوود 50102
 365000 لوسيون مرطوب کننده قوی هاليوود  50101
 295000 ی ميل خمير دندان حاوی فلوراید پرل 11300
 295000 خمير دندان مخصوص دندان حساس پرلی ميل  11200

 690000 کرم ضد کبودی و خون مردگی 310
 580000 کرم ضد چروک (کالی درم ) 202
 585000 کرم ترميم کننده جای بخيه ( کالی درم ) 201
 575000 کرم مرطوب کننده  کالی درم 200
 420000 لوسيون بدن چای سبز ولنسی 118
 220000 شامپو گياهی خشک رویش مجدد و ضد ریزش مو 12
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