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Renovate your skin with

�দিনক জীবেন আমরা িনেজেদর �েকর �দখােশানা করেত পাির না। এি� 

এলা�জক� , র� �শাধক, �টানার এর মেতা কাজ কের যার �থেক  �েকর 

চমক তা র�ণােব�ণ হেয় আর আমরা িপ�লস ও প�তা �থেক দেূর 

থাকেত পাির। এই কীেটর িনয়িমত ব�বহার �থেক আমােদর �ক নরম 

হেয় আর �চহারা �ত র� স�লন �বেড় উেঠ।

��ােকর িকট

অ�াি�-অ��েড�স �ভাব আপনােক ত�ণ রাখুন রােখ 

এবং �ক �ক �ভতর �থেক পির�ার কের ময়�ারাইজ 

কের।�ক �থেক কােলা দাগ, প�তা ও ব্�ণ কম কের 

আকষক�  বানায়। �রা�ুর �থেক ঝুলসােনা এবং কােলাতা 

�থেক �ক �ক �িতেরাধ কের।

আেলায় �ভরা ি�িময়াম 

�ব�টং সাবান

পিরক� এক�ট ১২ �াকৃিতক ওষুিধ এর এক�ট স�ঠক এবং 

পরীি�ত সমাধান সূ�, �যটা নারীেদর ক� িদেনর এক�ট সত�

 সহচর িহসােব সমথন�  কের|

পিরক� 

 �েকর �ক ব�বহার কের তারা এক�ট পির�ার 

 অিভ�তা লাভ কের

 �ক �াকৃিতক আ��তা বজায় রােখ

 সব ধরেনর চামড়া জন� পারেফ�

�জিনয়া ি�িময়াম �সাপ

�জিনয়া �ফয়ারেনস ��ম দাগ রিহত ফসা � আর ত�ণ 

সু�রতা �দয়। এই ��ম �ট �মলািনন কম কের ত�ণ 

�প �দান কের। �রা�ুর �থেক ঝুলসােনা এবং কােলাতা 

�থেক �ক  �ক �িতেরাধ কের। ���া, �তলেতেল আর 

সংেবদনশীল �েকর জন� উপযু�।

�জিনয়া �ফয়ারেনস ��ম

�জিনয়া �সৗ�য স� াবান এ আপিন �চর সুগ� পােবন,�

 পুেরা িদন তাজা ও আপনার �ক �ক �াভািবকভােবই 

নরম রােখ। �েকর উপর এক�ট ক��শনার িহসােব 

কাজ কের|

�জিনয়া �সৗ�য �� সাপ

্�জিনয়া শ�া�ু + উতকৃ� �হয়ার ক��শেনর সময় �থেক 

আেগ চল পড়া, চল পাকার ���য়া �ক �িতেরাধ কের। � �

চেলর  �গাড়া �ক শ�� িদেয় আকষক�  বানােয়। ড�ান�াফ  �

�থেক মু�� িদেয় চল �ক সু� বা ঘন কের। এই শ�া�ু এর �

সুগ� খুব মেনারম।

�জিনয়া শ�া�ু

�জিনয়া হারবাল �মহ�� চল  �ক �াকৃিতক ভােব রং কের �

,চমক �দান কের।এ�ট পুেরাপুির �াকৃিতক হারবাল কালার 

যার �কােনা সাইড ইেফ� �নই। আপনার চল �ক জড় �থেক�

 সু� বা শ��শালী কের আর ড�ান�াফ এর সমস�া �ক 

দরূ কের।

�জিনয়া হাবা�ল �হনা

- "এক�ট �াভািবক িদন অসাধারণ কের �তােল"

 নারী ও পু�ষও এ�ট ব�বহার করেত পােরন

 দীঘ স� ুগি�ত

 ঘাম কিমেয় �দয়

�জিনয়া িডওডের�  

�াভািবকভােবই অ�ােলা �ভরা, আমলা এবং �া�ী 

�থেক �তির এক�ট হারবাল �তল �যটা আমােদর চল �

�ক �াকৃিতক ভােব �পাষণ �দয়

�জিনয়া চল  �তল�

��পল �ভাব-

চল ঝরা িনয়�ণ কের �

 চল িশকড় শ��শালী কের �তােল�

চেলর প�তা হওয়ার ি�িত �ক কম কের�

পির�াণ �দয় এই সমস�া�েলা �থেক:-

িপ�লস এর দাগ 

��াক �ট

সূযে�পাড়া 

�� �ক

আেলায়  �গা�

আেলায় �ভরা  �হয়ার ��নজার চল �ক �পাষণ িদেয়,চল �ক � �
নরম বা চমকদার বানােয়। �জােজাবা বা আেলায় �ভরা 
মেনারম চল �ক ঘন বা মজবুত কের। ড�ান�াফ আর চল � �
ঝড়া �িতেবাধ কের। এ�ট একটা �হয়ার ক��শনার এর মেতা 
কাজ কের।

আেলায় �ভরা 
��নজার  

চল �ক �জােরর �থেক  সু� বা মজবুত কের,দু মুহ বা �� চল হেত �দয়না। � �

�মারাল �কসসুধা উপযু� ত� �থেক ভরপুর �যটা চেলর টিনক মেতা কাজ �

কের,চমক �দয়,�পাষণ  �দয় ,চল �ক নত� ন জীবন �দয়,চল এর গড়া � �

মজবুত কের। ড�ান�াফ �ক দরূ কের চল �ক ��ইট আর পিরচালনীয় �

বানােয়। �কসসুধা িকট  চল �ক পিলউশন �থেকও বাচােয়।�

�কসসুধা 

চিব �� ক জমেত �দয় না  
িহমািয়ত চিব �� ক �ালায়
 পাচনত� �ক শ��শালী কের �তােল
 ইিমউন িসে�ম �ক শ��শালী কের �তােল

ি�ম পাওয়ার  

�ন ব�ৃ�র জন� আয়ুেবিদ� ক উপাদােনর -নাগবালা, বাবুল, লজওয়ািন, �গহারী, 

অশভগ�া, কািলং, �মাচরা,হ�কসার, �কেসর মেতা জিদবু�ট সমূহ অ�ভ�� ।�

ওষুেধর মেধ�  উপি�ত �াকৃিতক উপাদান নারীেদর শরীেরর মেধ� ইে�ােজন, 

্��ােজে�রন, ��ালাি�ন এবং ��া�া�া��ন উতসািহত কের এবং �ন �টসু� 

িভতের িনিমত�  GF, হরেমােনর মেতা পদাথস� মূহ ব�ৃ� করা হয়।

���িফট 

হারবাল �হয়ার কালার, টিনক ও শ�া�ু
১০০ % �ভষজ
 অ�ােমািনয়াম-মু�

ননী শ�া�ু
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Head Office : Royal Arcade, 565-Ka-94/2 Sneh 
Nagar, Alambagh, Lucknow (U.P)
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Online Product Purchase :
www.skydukan.com

কােলা দাগ অবসারেণ সহায়ক
দাগ �ক হালকা কের �তােল
চমক �দান কের

্তাত�িণক উ�লতা �তরী কের

লুকর �রিডেয়� 

��া ফাউে�শন 

লুকর �গাে�ন 
�াভ ফাউে�শন

এটা একটা পা�ট� �মকআপ �বশ এর 
মতন কাজ কের এবং �চহারা �ক 
�শানার মেতা উ�ল চমক মু�কর 
লুক �দয়।

লুকর ফাউে�শন 
এসিপএফ ৮

লুকর  ফাউে�শন এসিপএফ ৮ একটা ম�াট 

িফিনশ ফাউে�শন �যটা সূেয ি� ব�ে� 

এক�ট ঢাল িহসােব কাজ কের। এ�ট এক�ট 

�দিনক ব�বহার এর ফাউে�শন। 

এর সুবণ স� ুবাস সারািদন আপনা �ক তাজা 
রােখ, এ�ট এি�ব�াকেটিরয়াল এবং 
এি�ফা�াল �বিশ�� িদেয় স��ত। এ�ট 
অেনক সুখদ অনুভব �দান কের।দীঘ �
সময় �জ� শরীর �ক সুগ� যু� রােখ।

�জিনয়া ট�া� পাউডার

�েকর গভীের যায় এবং এক�ট অদ্ভত চমক �দান কের। �

এ�টর �দিনক ব�বহার মুখ �থেক ফুসকুিড়, িপ�লস, এলা�জ �

স�াবনা �ত�াহার কের। �ক �ক পির�ার ও হাইে�ট রােখ। 

এ�ট কম মা�ায় ব�বহার হওয়ার কারেন খুিব খরচ কাযক� র। 

এ�ট সং�মণ �থেক আপনার �ক �ক র�া কের।

�জিনয়া ি�িময়াম 

�ফসওয়াশ

�জিনয়া নািরিশং ��ম আপনার �কেক �াকৃিতক ভােব 

নরম রােখ। এর ব�বহার আপনার �ক �ক হাইে�ট রােখ। 

এই ��ম এ আেপল ও �েবির যু� রেয়েছ �যটা আপনার 

�ক �ক মাি�িভটািমন এর কিম �ক পূরণ কের. এ�ট 

শীতকােল ও খুব কাযক� র। 

�জিনয়া নািরিশং ��ম

এ�ট �েক �কামলতা বজায় রােখ।

এ�ট নারীেদর জন� এক�ট স�ূণ ট� িনক

্নারীেদর দুধ উতপাদন ��ে� খুব 

  সাহায� কর।

হজম ���য়া �সািরত কের

�ফেমােকর িকট এ�ট গ�াস এবং এমামলাটা সমস�া �াস 

কের

এর ব�বহার �যৗথ �বঠা �থেক মু�� 

�দান কের

�যৗিন আর তার আেস পােশ মাংস �পশী �ক িবি�� 

  কের টাইট কের

মিহলা িলিবয়া ব�ৃ� কের 

�যৗিনর �শাষ �ক দরূ কের

ভা�জন�  এেগইন

্ একক ��ােকর মেধ� চমতকার সমাি� �দান কের

 দীঘে�ময়াদী �ভাব

 িনখুতঁ উ�লতা �দখায়

বয়েসর �ভাব �থেক আপনার নখ র�া কের

লুকর �নল �পািলশ

 এক�ট তরল �বস িসদুঁর স�ঠক আেবদন অনুমিত �দয়।

 জলেরাধী সূ�

 �� �টপ অ�াি�চলন�

 ব�বহার করা সহজ

�বিশ ছড়ায় না 

ুলুকর িসঁদর

 জলেরাধী সূ� 

�মগা �ভাব 

 অত�� �টকসই

ব�বহার করা সহজ

�বিশ ছড়ায় না

লুকর আই লাইনার ও  মা�ারা 

�লােকর �ফিসয়াল ��েমর এর িনয়িমত ব�বহার 

আপনার �ক �ক �দিনক য� কের, এ�ট আপনার 

�েকর মান উ�ত এবং খুব সহেজই এ�ট নরম এবং 

ত�ণ কের �তােল.

লুকর ফ�ািসয়াল ��ম

৩ ��নশীল রেঙ পাওয়া যায়
 লং দীঘ�� ায়ী �ভাব
 ম�াট িফিনশ

লুকর িলপি�ক

লুকর বিড �লাশন জলপাই এর �তল �থেক িনিমত�  

এবং তাড়াতািড় �েক ঘুেল যায়। এটা অেনক 

িভটািমনস �থেক সম�ৃ আর �ক �ক হাইে�ট  

রােখ এবং আমােদর �ক �ক পিরেবশ দষূণ �থেক

রখা কের।

লুকর বিড  �লাশন

আেলায় �ভরা আমােদর �ক �ক হাইে�ট 

কের ও টািনং�  দরূ কের 

হালকা ওজন

 UVA এবং UVB �র �থেক �ক �ক র�া কের

লুকর সান��ন �লাশন 

এটা এক�ট মাি� অ�াকশন �মকআপ বেস �যটা �ক 

�ক চমক এবং ��া �দয়। �চহারা �ত দাগ, িপ�লস 

আর প�তা সমস�া দরূ করেত খুবই সাহােযাক

�তল মু�

�ক �ক ময়�ারাইজ রােখ

লুকর �হায়াইেটিনং 

ফাউে�শন

মিহলা �দর মেধ� ক�ালিসয়াম ও �লাহার অভাব 

�ক দরূ কের

হাড়�েলা �ক সু� ও শ��শালী রােখ 

 নারীর কায �� মতা ব�ৃ� কের

�হমকাল িড

 স্থূলতা �াস কের
 স্থূলতা সমস�া�িলর িব�ে� র�া কের
 চিব �� ক জমা হেত �দয় না
 �কােলে�রল িনয়�ণ কের

��েমাসুধা

 এি�েসপ�টক �বিশ��
 খুব নরম
২৪ ঘ�া সুর�া
 খুব পাতলা
 উ�ত �শাষক �মতা

সফটন 

 িভটািমন ই সে� সম�ৃ

 সব ধরেণর �নল পিলশ ��ে� কাযক� রী - 

চকচেক, ম�াট, মাি� �কাট।

 �কানও �িতকারক �ভাব �নই  

�ক �ক �লন �দয় না

 লুকর �নল �পই� িরমুভার

 এ�ট আপনার �ক �ক নরম রােখ 
 আপনার �ক উ�ল কের
ি�ন ���িল 
 খুব ভাল সুবাস

লুকর বিড ওয়াশ

�গালাপ পািন �গালাপ এবং ি�সািরন সম�ৃ। এটা একটা �াকৃিতক 

এি�েসপ�টক �থেক �ক র�া কের এবং এক�ট কমা� ভীমরিত, 

পিরেবশগত �িত এবং �ক �দাহ �থম ল�ণ িহসােব কাজ কের।

�গালাপ পািনেত এক�ট �টানর িহসােব কাজ 

কের এবং আপনার �ক উ�ল কের।

লুকর �গালাপ জল
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