


بالبشرة للعنایة  الجودة  فائقة  حالل  منتجات 
عنا نبذة 

 لقد قمنا بتأسیس Annaka Halal Cosmetics منذ ما یقرب من ثالث سنوات، بعد استثمار
 مكثف في البحث والتطویر، ساعین نحو ھدف واحد بسیط للغایة. لقد أردنا أن نقدم للعالم، وخاصة

للنساء، أفضل منتجات العنایة بالبشرة الحالل التي شھدھا العالم على اإلطالق.

 Anaaka لیست مجرد شركة لمنتجات العنایة بالبشرة الحالل كأي من منافسیھا في ھذا المجال.
 Anaaka شركة ناشئة تلتزم باالعتماد على البراعة والتقدم التكنولوجي الحدیث وسنوات الخبرة

 التي یتمیز بھا خبراؤنا لمنح المرأة العصریة ما تستحق من منتجات حالل للعنایة بالبشرة. نحن
م  نھدف إلى ابتكار منتجات التجمیل والرعایة الصحیة بأعلى جودة، دون االستعانة بمكونات یُحرَّ

استخدامھا، سواء بعلم المرأة أو بدون علمھا.

 لقد وصلنا إلى تركیباتنا المبتكرة كنتیجة لسنوات من البحث والتطویر واالختبار المتواصل والدؤوب.
 ولقد تم التدقیق في كل التفاصیل بحرص متناٍه، من أول جمع المكونات األساسیة من البیئة الطبیعیة

 المحیطة، إلى تجمیعھا دوائیًا، وإجراء اختبارات تجربة المستخدم التي ال تعد وال تحصى قبل الموافقة
 على المنتج النھائي. وعلى ھذا النحو، تأكدنا من أن جمیع منتجاتنا تحقق الفوائد المرجوة منھا وأنھا

 مناسبة لجمیع األعمار ومختلف أنواع البشرة.

100% NATURAL, 100% VEGAN, 100% CRUELTY-FREE, 100% HALAL



المثالي الیومي  الروتین 
أول مجموعة من المنتجات المصممة لتقدیم حل كامل لروتین العنایة بالبشرة الیومي وفق نمط الحیاة الحالل

FOAMING CLEANSER
PURE ROSEWATER HALAL HYALURONIC ACID

FIRMING SERUM PRIMING ANTI-AGING DAY CREAM
HALAL HYALURONIC ACID, SPF 15

OVERNIGHT REVITALIZER
HALAL HYALURONIC ACID



FOAMING CLEANSER

الفعَّالة المكونات 

PURE ROSEWATER

 تنال البشرة تنظیفًا عمیقًا ولطیفًا على الوجھ بفضل التركیز الزیتي العالي والتأثیر الرغوي
 الغني لھذا المنظف. یعتبرFoaming cleanser مثالیًا لروتین البشرة للنھار واللیل،

 حیث یساعد على التخلص من الغبار واألوساخ والزیوت وبقایا المكیاج التي تتراكم على
 الوجھ على مدار الیوم. یزیل زیت عباد الشمس مع ماء الورد كل جزیئات األتربة بعد

یوم طویل ویترك تأثیر المیسیالر المنعش على البشرة.

50 ml (1.6 fl. oz)

Pure rosewater, bergamot and fresh grapefruit essential oils, sunflower 

oil, residue remover



مضاعف بتأث�  وينعشها  بعمق  البرشة  ينظف 

والتأثیرات الفوائد 

 یُعدُّ النوم دون التخلص من آثار المكیاج خطأ فادًحا في ما یتعلق بالعنایة بالبشرة. للتخلص
 من األتربة واألوساخ والزیوت والمكیاج، ینصح بعض الخبراء بإزالة مكیاجك أوالً باستخدام

 مزیل مكیاج متخصص قبل غسل وجھك بمنظف لطیف. واألفضل من ذلك أن تجربي
 التنظیف المزدوج التأثیر. استخدمي منظف Anaaka Foaming cleanser الرغوي

للتنظیف المزدوج.

 ھذا المنظف اللطیف المستمد من ماء الورد ینعش البشرة دون اإلخالل بمستواھا الطبیعي من
 الرطوبة. إنھ یوفر تنظیفًا عمیقًا وتأثیر تقشیًرا خفیفًا، فیزیل الخالیا الظھاریة المیتة، ویترك

وجھك ناعًما ومنتعًشا وأكثر تألقًا وإشراقًا.

نعومة طویلة المدى 
تقلیل الجفاف بعد غسل الوجھ

 "تنظیف سریع وفعال "بید واحدة
سھولة االستخدام حتى أثناء االستحمام





FIRMING SERUM

الفعَّالة المكونات 

HALAL HYALURONIC ACID

 یحتوي Firming serum لشد البشرة على كمیة كبیرة من ماء الورد، ویتمتع بقوام
 ھالمي مائي خفیف. وفضالً عن ذلك، یحتوي المصل على كمیة عالیة من الببتیدات.

 تخترق جمیع المكونات الفعَّالة طبقات الجلد العلویة بسھولة وتترك البشرة مرطَّبة جیًدا
 وجاھزة الستخدام Priming anti-aging day cream المقاوم آلثار التقدم في
 العمر أو وضع المكیاج. یمنحك Firming serum نتیجة رائعة عند وضعھ حول

العینین والوجھ والرقبة.

30 ml (1 fl. oz)

Halal hyaluronic acid, natural botox, cell activator, wrinkle filler



ومرطَّبة مشدودة  لبشرة  المثالي  األساس 

والتأثیرات الفوائد 

 سیروم شد البشرة عبارة عن حل أوحد یناسب الجمیع، فھو مناسب لجمیع األعمار ومختلف
 أنواع البشرة وكل األعراق. وألن قوامھ خفیف للغایة، فھو خیار ممتاز لوضع طبقة من

السیروم تحت الكریم المرطب والماكیاج.

 وعالوة على ذلك، فھو یمنح البشرة لونًا غیر المع لیوفر لبشرتك مظھًرا مثالیًا بعد وضع
 كریم األساس. یعمل ھذا السیروم القوي القائم على ماء الورد على ترطیب البشرة بفضل

 حمض الھیالورونیك الحالل، مع تقلیلھ للخطوط والتجاعید الجدیدة. كما أنھ یسحب الترطیب
 من الھواء إلى بشرتك للحفاظ على امتالئھا وترطیبھا أثناء النوم. وھو خاٍل من العطور،

مما یجعلھ مثالیًا للبشرة الحساسة.

یرطب البشرة ویحافظ على نسبة الماء فیھا
نتائج واضحة لمقاومة عالمات التقدم في العمر بالبشرة على الفور مع تقلیل التجاعید

تحفیز إنتاج الكوالجین واإلیالستین
استعادة شباب البشرة بشكل طبیعي





PRIMING
ANTI-AGING DAY CREAM

الفعَّالة المكونات 

HALAL HYALURONIC ACID, SPF 15

 Priming anti-aging day cream للنھار مقاوم لعالمات التقدم في العمر، مزود
 بمزیج من مضادات األكسدة والببتیدات القویة مما یجعلھ كریم وجھ غنیًا لالستخدام
 الیومي. یأتي كل مكون من مكونات ھذا الكریم من مصادر طبیعیة ونظیفة. وتعتمد

 تركیبتھ على الماء، وتستھدف طبقات الجلد العمیقة من أجل زیادة النعومة والترطیب.
 كما أنھ یستعید شباب البشرة ویقلل من االلتھابات. ترمم الببتیدات البشرة المرھقة حول

 العینین وبقیة أنحاء الوجھ. ویقلل الكریم من لمعان البشرة بشكل واضح ویثبت الكوالجین
 بھا. ویوفر عامل الحمایة من الشمس SFP حمایة فائقة من األشعة فوق البنفسجیة

ویعمل كحاجز واٍق للبشرة.

50 ml (1.6 fl. oz)

Halal hyaluronic acid, pure rosewater, helichrysum water, natural SPF, 

peptides, anti-aging extract, collagen stimulator, firming accelerator



العمر في  للتقدم  المبكرة  العالمات  من  البشرة  حمایة 

والتأثیرات الفوائد 

 یُعدُّ Priming anti-aging day cream للنھار مثالیًا لمنح بشرتك حمایة إضافیة
 وتجدیدھا، حیث یعمل على استعادة لون البشرة والمساعدة في التخلص من العالمات المبكرة
 للتقدم في العمر. بعد تنظیف بشرتك ووضع السیروم، ضعي الكریم على وجھك ورقبتك، ثم

ضعي مكیاجك المفضل، وستالحظین أثره المجدد للبشرة على الفور.

 یحتوي الكریم أیًضا على عامل حمایة من الشمس SPF، مما یجعلھ مثالیًا لالستخدام كجزء
 من نظام الحمایة الیومي من الشمس. ال داعي ألن تكون العنایة بالبشرة مسألة معقدة، لذا
 یلعب ھذا الكریم المضاد لعالمات التقدم في العمر دوًرا حیویًا في روتینك الصباحي حیث

یقوم بحمایة البشرة وتجدیدھا.

 الحمایة من أضرار أشعة الشمس واألكسدة واآلثار البیئیة
 تأثیر ملحوظ مقاوم لعالمات التقدم في العمر حول العینین وعلى الوجھ

 تأثیر إیجابي وملحوظ طویل األمد على البشرة
تأثیر النعومة والتخلص من اللمعان





OVERNIGHT REVITALIZER

الفعَّالة المكونات 

HALAL HYALURONIC ACID

 تم تصمیم Overnight revitalizer لتنشیط البشرة عند وضعھ علیھا وتركھ طوال
 اللیل. وتم تصمیم مصفوفة المكونات النشطة المركزة خصوًصا لخطوات روتینك

 المسائي. إنھ یوفر العناصر الغذائیة األساسیة التي تحتاج البشرة إلیھا الستعادة حیویتھا
 وتجدید شبابھا بعد یوم طویل. یساعد المزیج من الزیوت الطبیعیة المحددة والمكونات

األساسیة األخرى على تحفیز تجدید خالیا الجلد.

50 ml (1.6 fl. oz)

Halal hyaluronic acid, sa�ower oil, anti-aging extract, collagen 

stimulator, cell renewal stimulator



ھانئ نوم  خالل  ویرطبھا  البشرة  یجدد 

والتأثیرات الفوائد 

 یساعد ھذا الكریم الغني والفاخر على تحفیز عملیة تجدید الخالیا الطبیعیة بالبشرة أثناء اللیل
لمساعدة بشرتك على استعادة مظھرھا الشاب وإعطائك شعوًرا بالنقاء قبل لیلة نوم ھانئة.

 إنھ یقلل من ظھور الخطوط والتجاعید الجدیدة، ویساعد على تأخیر تكوین خطوط جدیدة. في
 الصباح، تبدو بشرتك منتعشة ومتجددة.

 یمنح نتائج عمیقة وطویلة المدى عند استخدامھ بانتظام
یرطب البشرة ویجدد طبقات الجلد أثناء اللیل

یحمي البشرة من التأثیرات البیئیة الضارة
یجدد شباب بشرة الوجھ والرقبة والثدي





TRIAL KIT
CLEANSER, SERUM, DAY & NIGHT CREAM

 تعد مجموعة التجربة ھي الطریقة األكثر سھولة للحصول على الفوائد والتأثیرات
 الكاملة لمجموعة المنتجات الحالل للعنایة بالبشرة من Anaaka. تتضمن

 المجموعة جمیع المنتجات األربعة الموضحة أعاله والتي تشكل روتیننا المثالي
 من المنتجات الحالل. مجموعة التجربة ھي المنتج المثالي للبدء في اتباع نظام

.Anaaka العنایة بالبشرة في

4 x 15 ml (0.5 fl. oz)





 یرجى االتصال بنا على partners@anaaka.com، وسیتواصل معك
موظفونا.

لشراكتنا انضم 
 تُباع منتجات Anaaka عبر اإلنترنت من خالل موقعنا اإللكتروني والعدید من قنوات التوزیع

 المختارة. إذا كنت مھتًما باستضافة منتجات Anaaka الحالل للعنایة بالبشرة في منطقتك أو بلدك
 أو كبائع تجزئة، فسیسعدنا أن نتحدث إلیك عن ھذه الفرصة.



Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.
Karadzicova 8/A, Bratislava, 821 08, SK

www.anaaka.com


