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شرکت صنعتى و بازرگانى صحت با بیش از نیم قرن تجربه به عنوان یکى از معتبرترین و بزرگترین شرکت هاى تولیدکننده محصوالت شوینده، بهداشتى و آرایشى 
در ایران است که از ابتداى تاسیس، ماموریت مشخصى را براى خود در نظر گرفته است و با مطالعه بر روى گیاهان و کشف مواد موثره، استخراج و به کارگیرى 

آنها، موفـق به تولید فرآورده هاى گیاهى و ارائه محصوالتى شده که منطبق با خواسته کسانى است که دوستدار طبیعت و محصوالت گیاهى هستند.
از نیروهاى متخصص و مجرب، تجهیزات پیشرفته آزمایشـگاهى و دسـتگاه هاى مدرن،  شرکت صنعتى و بازرگانى صحت پس از سال ها تجربه با بهره گیرى 

توانسته است در راستاى اهداف خود که همان توجه به ارتقاى سطح بهداشت و سالمت خانواده هاست، گام هاى موثرى بردارد. 
محصوالت این شرکت با برند صحت، مطابق با آخرین استانداردهاى تائید شده در عرصه شوینده بهداشتى و آرایشى در باالترین کیفیت و با قیمت مناسب تولید، 

و از سهم بازار و جایگاه ویژه اى در ایران و کشورهاى حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان برخوردار اسـت.
شـرکت صـنعتى و بازرگانى صـحت مـفتخر است که اولـیـن برند محصـوالت شـوینده، بهداشـتى و آرایشى گیاهى در کشـور بوده و با وجود پیشـرفت هاى 
چشم گیر حاصل شده، معتقد است که هنوز دنیاى بیکرانى از رازهاى ناشناخته در مورد گیاهان پیش روست. بر این اساس همواره مى کوشد با تولید گستره 

وسیـعى از محصوالت شوینده، بهداشتى و آرایشى گیاهى، شادابى و طراوت طبیعت را به مصرف کنندگان محصوالت خود هدیه نماید.

از شما سپاسگزاریم که محصوالت صحت را به عنوان برند محبوب خود برگزیده اید.
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اسـتفاده از فـرآورده هاى گیاهـى مانـند انـواع عصـاره هاى 
گـیاهى در شـامـپوها و نرم کـننده هاى مـو، عـالوه بر حـفظ 
پاکیزگى، داراى خـواص گوناگونى از جـمله تغذیه و تقویت 
پوسـت و مو مى باشد و شـادابى و طـراوت برگرفته از گیاهان 

را به شـما هدیه مى دهد.

شامپو سدر
  پاك کننده طبیعى پوســت و موى سر
  تـقویـــت کـننده پوسـت و موى سر
  تنظیم میزان ترشــح چربى پوست سر

  درخشان کننده و محافظ مو در مقابل اشعه آفتاب

15          ml
25          ml
110        ml
200       ml
300        ml
1000      ml
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Extract
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شامپو مورد
  محافظ و احیاکننده رطوبت طبیعى پوست سر

  تـنظیم کـننده چـربى پوسـت سـر
  استحکام بخش و تقویت کننده مو

  ایجاد حـس شـادابى در مو

300        ml
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شامپو بابونه
  پیشگیرى کننده از التهابات پوست و موى سر

سـت سـر بـا پو سـازگـار   pH داراى   
  داراى خاصیت مرطوب کنندگى مناسب

  داراى خاصیت آنتى اکسیدانى
  درخشان کننده موها

25           ml
300       ml
1000      ml
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Extract

SHAMPOO



شامپو حنا
  حاوى عصاره حنا با خاصـیت آنتى باکتریال طبیعى
  محافظ پوسـت و موى سـر در مقابل اشـعه آفـتاب
  تقویت کننده و اسـتحکام بخش ریشـه و سـاقه  مو

25           ml
300        ml
1000       ml
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شامپو سیر
  حـاوى عصـاره طـبیعى سـیر و ویـتامین B5 با 
    خاصیت ضدعفونى کنندگى طبیعى پوست و مو

  نرم کننده و حالت دهنده مو 
  تقــویـت کـننده رشـد مو

25           ml
300        ml
1000      ml
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Extract

SHAMPOO



شامپو کتیرا
  بـهبـود شـانه پـذیرى موها

  افزایش دهنده رطوبت و درخشندگى مو
  افزایش دهنده ضخامت مو
بـهتر موها   حـالت پـذیرى 

300        ml
1000      ml

شامپو نعنا
  لطافت بخش و نرم کننده موها

  ایجاد حس خنکى و شادابى در مو و پوست سر
  حاوى ماده Zn PCA برای کـنترل چربى پوست 

ml        300   و موى سر
1000      ml
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کننده موى برنج
 
نرم

  سـازگار با pH پـوســت و مـوى ســر
E حـاوى ویتامین  

  جلوگیرى از خشکى پوست سـر و موها

www.sehat.ir11

25       ml
300     ml
4000  ml

Extract
SHAMPOO AND
CONDITIONER



شامپو زیتون
  مناسب مـوهاى معمولى و خشک

  جلوگیرى از آسیب پذیرى و پیرى موها
  برطرف کننده خشکى مو و پوسـت سر

300        ml
1000      ml

300        ml
1000      ml

شامپو بادام
  مناسب مـوهاى معمولى و خشک

  کـمک به بازسـازى موها
  تقویت کننده ریشه مـوها و پوست سر
  افزایش لطافت و حالت پذیرى   موها

www.sehat.ir 12



روغـن هـاى طبیـعى گیاهى حـاوى مـواد مغذى، ویتامین ها 
از  بخشى  مى توانند  که  هسـتند  امالح  و  چـرب  اسـیدهاى 
نیازهاى مو را برطرف کنند. شامپـوهاى روغنـى صحت حاوى 
روغن هاى طبیعـى هستند که موجب تقویت و درخشندگى 
موها مى شـوند و حتى افـرادى که موهاى چرب دارند براى 
نوع  این  از  مى توانند  خود  موهاى  حالـت دادن  و  تقویت 

شامپوها استفاده کنند.

300        ml
1000      ml

شامپو نارگیل
  مـناسـب مـوهـاى مـعمـولى و خـشـک

B5 حاوى ویتامین  
  داراى خاصیت نرم کنندگى، درخشـان کننـدگى و   

    شانه پذیرى مناسب
  داراى خاصیت ضد الکتریسیته ساکن براى موها

www.sehat.ir13

Oil

SHAMPOO



شامپو تخم مرغ
E و B5 حـاوى آلــبومـین، ویـتامـین  

  بهـبود مـوهاى آسـیب دیده با ایجـاد 
    الیه محافظ بر روى مو

  تقویت کننده و مـرطـوب کننده پـوست 
    و موى سر

300        ml
1000      ml

300        ml
1000      ml

شامپو کالژن
  تقویت کننده ریشه مـو و استحکام بخش 

    تارهاى موى سر
  مـوها را خـوش حـالت، نرم، شـاداب و 

    سـرزنده مى کند
  سـازگار و مـناسـب مـوهاى مـعمولـى

300        ml
1000      ml

شامپو شیر
  موثر در کاهـش الـتهابات پوسـت سـر

  نرم کـننده، ترمیم کننـده و مرطـوب کننده 
    پوست و موى سر

  مناسـب موهـاى خـشـک و شـکننـده
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300        ml
1000      ml

شامپو جوانه گندم
  تغذیه کننده و مرطـوب کننده موى سـر
  نـرم کـننـده و حـالـت دهـنده  مـوها
زك نا و  چـرب  مـوهاى  مـنـاسـب    

پروتئین ها به دو دسته تقسیم می شوند: پروتئین های کوچک و بزرگ. 
پروتئین های کوچک به داخل کوتیکول مو نفوذ کرده و سبب لطافت 
و مرطوب شدن موها می شوند، ولی پروتئین های بزرگ با تشکیل 
یک الیه محافظ روی موها، آنها را از آسـیب های مـحیطی، فیزیکی 
و شیمیایی محافظت می کنند. برای محافظت از موها، استفاده از 

شامپوهای حاوی پروتئین هیدرولیز شده توصیه شده است.

www.sehat.ir15

Protein

SHAMPOO



شامپو برای موهای معمولی
 B5   حـاوى ویتامین 

  افـزایـش دهـنده نــرمی و درخـشـنـدگی مـوها
25            ml
300          ml
4000        ml
10000    ml
20000    ml
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این گروه از محصوالت، شامل شامپوها و نرم  کننده  برای انواع مو 
می باشد. مهمترین عامل برای انتخاب شامپو و نرم کننده مناسب 

مو، دقت به جنس مو است.
بنابراین انتخاب مناسب شامپو و نرم کننده مو و استفاده مداوم از آن 

می تواند سبب افزایش درخشندگی، طراوت و شادابی موها شود.

300    ml

شامپو براى موهاى چرب
فـه پـوسـت سـر ضـا   کاهـش دهـنده چـربى ا
  حاوى Zn PCA جهت کنترل چربى پوست و مو

300    ml

شامپو براى موهاى خشک
E و B5 ویتامین ,Na PCA حاوى  
مو یـشـه  ر چـربى  تنظـیم کـننده    

  جـلوگـیرى از خـارش و خـشـکى پـوسـت سـر
  افزایـش دهنده درخـشندگى و شـفـافیت موها

www.sehat.ir17
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شامپو مالیم
  مـناســب انــــواع مـو و مـصــرف روزانـــه
  درخـشـان کـننده و لـطافت دهـــنده مــوها
  دارای pH کـــنترل شده و سازگار با پوست سر

B5 300  حاوی ویـتامـین    ml

شامپو خیلی مالیم
  مناسـب مصـرف روزانـه

  محـــافظ رطوبت پوسـت و موی سـر
Na PCA حـاوی  

ml    300  جـلـوگـــیری از خـارش پوسـت سـر

کننده براى موهاى معمولی
 
نرم

B5 حاوى ویتامین  
  حاوی گلیسرین جهت مرطـوب کنندگی مـوها
  اسـتحـــکام بـخش و طـراوت دهـنـده مـوها

25       ml
300     ml
4000  ml
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Daily Care
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شامپو معمولی
  نرم کننده و محافظ پوست سر کودکان
  حـاوی شـوینـده های فـــوق مـالیـم

  بازکننده گـره مـوها
  فاقـــد سـولـــفات
  بدون سوزش چشم

110        ml
200        ml
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رعایت اصـول بهداشتی، رابطه مسـتقیمی با رشـد کـودکان دارد. 
شـامپوهای بچه صـحت حاوی مواد شـوینده بسیار مالیم است 
که عـالوه بر تمیز و نرم کردن موها باعث جلوگیری از سوزش چشم 

و باز شدن گره های موی کودکان هنگام شست و شو می شود.

شامپو عسل
  مرطوب کننده و ترمیم کننده پوسـت و موی سر

  حاوی شـوینده های فـوق مالیم
  کاهـــش دهنده سـطح تحریکات پوسـتی

  فاقـــد سـولـــفات 
  بدون سوزش چشم

110        ml
200        ml

شامپو شیر
  نرم کننده و مرطوب کننده پوسـت و موی سر

  ضــد حسـاســیت
  حـــاوی پروتئین هـیدرولـیز شده شـیر

  فـاقـــد ســولـفات 
  بدون سوزش چشم

110        ml
200        ml
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200    ml

شـامپو ضـد شـوره
  حـاوى روغــن درخـت چــاى و مــاده اکــتـوپـیـروکــس
  داراى  خـاصـیـت  قـوى ضـدقــارچـى و ضـدمـیـکــروبى
  داراى تـرکیبـات طبیعـى آنتى اکسیـدان بـراى جـوان سـازى 

    پوست و موى سر
  برطرف کننده خارش پوسـت سـر

عـوامل متعددى سبب ایـجاد شــوره ســر مى شــود از جمــله: 
استرس، نقص ایمنى، شست و شوى ناکافى، شرایط محیطى و ... 
استفاده از شامـپو ضد شـوره صحت، مکانیسم هاى مولد شـوره 

را مـتوقف کرده و از پیدایش مـجدد آن جلوگیرى مى کند.

www.sehat.ir23
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بدن شوی ها، جایگزین مناسب برای صابون ها هستند 
که جهت شست و شوی پوست بدن استفاده می شوند. 
در فـرمـوالسـیون بـدن  شـوی، از مـواد غـیر صـابونی 

استفاده می شود که برای پوست مناسب تر است.

  حاوى گیاه گوار و گلیسرین
  محافظ رطوبت پوست
  سـازگار با pH پوسـت
  نرم کننده پوست بدن

  مناسب مـصرف روزانه
  مناسب انـواع پوست

بدن شوی گوار

25           ml
300       ml
4000      ml
10000    ml
20000    ml

www.sehat.ir25

Herbal

BODY WASH



HERBAL BODY WASH
بدن شو های گیاهی

  حاوى عصاره های گیاهی
  محافظ رطـوبت پوست
پوسـت  pH با    سـازگار 
  نرم کـننده پوست بـدن
  مناسـب مصـرف روزانـه
ml    300  مـناسب انـواع پوسـت

www.sehat.ir 26
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Herbal

BODY WASH
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D 29   Extract hand washing liquid  /                     مایع دستشویی های عصاره ای   

32   Oil hand washing liquid  /                              مایع دستشویی های روغنی   

   مایع دستشویی زیتون  ....................................................................................   32
32   ...................................................................................    مایع دستشویی نارگیل  
33   .....................................................................................    مایع دستشویی بادام  

34   Glycerin hand washing liquid  /                  مایع دستشویی های گلیسرینه   
   

36   Pearl hand washing liquid  /                           مایع دستشویی های صدفی   
  

38   Transparent hand washing liquid  /                 مایع دستشویی های شفاف   
   

40   Foam hand washing liquid  /    مایع دستشویی های فوم                             
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مایع دستشویی خیار
  دارای عصاره طبیعی خیار با خاصیت مرطوب کنندگی
  غـنی از ویتامین ها و کربـوهـیدرات ها برای تامین 

   رطـوبت پوسـت
  دارای گلـیسرین برای نرمی و لـطافت بیشتر پوسـت

500       ml
4000     ml

انتخاب  از مایع دستشـویی استفاده می کنیم.  بارها  روز  در طول 
مایع دستشویی صحت، مناسب و سازگار با پوست دست، عالوه بر 
تمیز نمودن دستان، از خشکی و پوسته پوسته شدن پوست دست 
جلوگیری می کند و نرمی و لطافت را به دستان شما هدیه می دهد.

www.sehat.ir29

Extract
HAND WASHING
LIQUID



مایع دستشویی عصاره ای
  داراى عصاره های طبیعى با خاصیت مرطوب کنندگى

  غنى از ویتامین ها و کربوهیدرات ها براى تامین رطـــوبت پوست
  داراى گلــیســــرین بــراى نــرمى و لــطافـت بیـشـتر پوسـت

500       ml
4000     ml

www.sehat.ir 30
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Extract
HAND WASHING
LIQUID
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مایع دستشویى حاوى روغن زیتون
  حاوى ویتامین B5 بـا قـدرت نـفوذ نسـبتًا 

    عـمیق بـه داخل پوسـت
  مـرطـوب کـنـنـده و نـرم کـنـنـده پـوسـت 

   دسـت
500        ml
4000      ml

مایع دستشویى حاوى روغن نارگیل
  حاوى گـلیسـرین

  حاوى سدیم الکتات براى جذب رطوبت پوست
  ایــجاد الیـه اى نـرم و خـوشـاینـد بــر روى 

    پوست دست
500        ml
4000      ml



www.sehat.ir33

مایع دستشویى حاوى روغن بادام
  حاوى گیاه گوار

  حاوى گلیسرین جهت نرمى و رطـوبت پوست
  حاوى شـوینده هاى مالیم جهت سـازگارى با 

    پوست هاى خشک
500        ml
4000      ml

Oil
HAND WASHING
LIQUID
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مایع دستشویى گلیسرینه
  حاوى گـلیسـرین

  سـازگارى بـسـیار زیـاد بـا پـوسـت دسـت
  محـافـظ رطـوبت پـوسـت دسـت

  داراى رایحه هاى خوشایند و عطرى، متناسب   
    با هـر سـلیقه در شش رنگ متنوع

500        ml
4000      ml
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Glycerin
HAND WASHING
LIQUID
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مایع دستشویى صدفى
  از بین برنده چربى ها و آلودگى ها از پوست دست
  نـرم کـنـنده و شــاداب کـنـنـده پـوسـت  دسـت
  با رایحه دلپذیر مـیوه هاى طالبى، لیمو، تمشـک، 

    آناناس، سـیب و هـلو

500       ml
4000     ml
10000   ml
20000   ml

www.sehat.ir37

Pearl
HAND WASHING
LIQUID



مایع دستشویی شفاف
  پـاك کـننـده و نـرم کـنـنـده پـوسـت دســت

  سـازگار با پوسـت دسـت
  با رایحه دل انگیز گل هاى رز، زنبق، نیلوفر، مریم، 

    نرگـس و شـقایق

500       ml
4000     ml
10000   ml
20000   ml
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Transparent
HAND WASHING
LIQUID
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مایع دستشویى فوم
  اسـتفاده آسـان و راحت

  کاهـش دهـنده مـشـکالت پوسـتى
  حاوى Na PCA به منظور افزایش رطوبت پوست دست
  در شش رنگ مختلف و با رایحه هاى عطرى متناسـب با 

    هر سلیقه

500       ml
4000     ml
10000   ml
20000   ml

www.sehat.ir41

Foam
HAND WASHING
LIQUID
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   مایع ظرفشویی غلیظ با عصاره آلوئه ورا  ..........................................................   43
   مایع ظرفشویی نعنا  ........................................................................................   44
45   ....................................................................................    مایع ظرفشویی چوبک  

46   Glycerin hand dishwashing liquid  /              مایع ظرفشویی های گلیسرینه   

48  Fruit fragrance hand dishwashing liquid  /   مایع ظرفشویی های با رایحه میوه   
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کـف  قدرت  داراى  صـحت  ظرفشـویى هاى  مایـع  مجمـوعه 
کـنندگى، پاك کنندگى و چـربى زدایـى باال مى باشـد که بـدون 
بر جا گذاشتن اثـر لـک بر روى ظـروف به ویـژه بلـور و شـیشـه، 

مـناسـب بـراى شست و شوى ظروف است.

مایع ظرفشویی غلیظ آلوئه ورا
  کـنسـانتره

  حاوى عصاره طبیعى گـــیاه آلوئه ورا و گلیسـرین
  پاك کنندگى ویژه و غلظت باال 

  ســـازگار با پوست دسـت و مـحافظ رطوبـت آن
  داراى رایحــه مطبوع، تداعى گر پاکیزگى و طراوت

500        ml
750        ml
1000      ml
4000      ml

CONCENTRATED 
Aloe Vera Extract

www.sehat.ir43

Concentrated And Herbal
HAND DISHWASHING
LIQUID



مایع ظرفشویی نعنا
  حـاوى عصـاره نـعـنا و گـلـیسـرین
  بـراق کـننـده و جـالدهـنـده ظـروف 

    شـیشـه اى و کریسـتال
  داراى قدرت چربى زدایى فـوق العاده

500        ml
750        ml
1000      ml
4000      ml
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مایع ظرفشویی چوبک
  حـــاوى عـصـاره گــیاه چـوبـک و گـلـیسرین
  با قدرت شــویندگى باال و پاك کننده اثرات چربى 

    از روى ظروف 
  داراى رایحــه قوى و از بین برنده بوى بد ظروف

500        ml
750        ml
1000      ml
4000      ml

www.sehat.ir45

Herbal
HAND DISHWASHING
LIQUID
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مایع ظرفشویی گلیسرینه
  حاوى گلیسـرین

  داراى پاك کنندگى موثر و چربى زدایى باال
  با رایحه دلـپذیر و در شش رنگ

500       ml
750        ml
1000      ml
4000      ml

www.sehat.ir47

Glycerin
HAND DISHWASHING
LIQUID



مایع ظرفشویی با رایحه میوه
  پاك کنندگى موثر و چـربى زدایى باال

  در شــش رنگ و با رایحه میوه هاى لیمو، توت فرنگى، 
    بلـوبرى، پـرتـقـال، مــوز و سـیـب

500        ml
750       ml
1000     ml
4000     ml
10000   ml
20000   ml
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Fruit Fragrance
HAND DISHWASHING
LIQUID
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  مایع سفیدکننده و ضدعفونی کننده  ..................................................................   51
  مایع سفیدکننده و ضدعفونی کننده غلیظ  .........................................................   52
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مایع سفیدکننده و ضدعفونی.کننده
  حاوی هیپـــو  کلریت سدیم جهت تمیزکردن و ضدعفونی کردن 
    البسه، سطوح، ســـرویس های بهداشـتی و سـینک ظرفشویی

  قابل اسـتفاده جـهت میکروب زدایی و بـوزدایی
  از بـین.برنـده انـواع لـکه ها

  با در قفـل کـودک

500      ml
750       ml
1000     ml
2000     ml
4000     ml
10000   ml
20000   ml

www.sehat.ir51

BLEACH



کننده غلیظ
 
مایع سفیدکننده و ضدعفونی

  حاوی هیپو کلریت سدیم جهت تمیزکردن و ضـــدعفونی کردن البسـه، 
    سـطوح، سـرویس های بهداشـتی و سـینک ظرفـشـویی

  قابل اسـتفـاده جهت میکروب زدایی و بوزدایی
  از بین برنده انواع لـکه ها

ml    750  غلیظ شده توســـط سـورفکتانت ها برای مصـرف آسان تر
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Thick

BLEACH
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   کرم دست و صورت لیمو و گلیسرین  ...............................................................   55
   کرم دست و صورت آلوئه ورا  ...........................................................................   56
56   .....................................................................    کرم دست و صورت جوانه گندم  
   کرم دست و صورت بابونه  ...............................................................................   57
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یکی از موثرترین روش ها برای حفظ رطوبت پوسـت، استفاده از 
به عـنوان  مرطـوب کـننده ها  می باشـد.  کننده  مرطـوب  کرم های 
یک پوشش محافظ میان پوسـت و محیط اطراف عمل می کنند. 
به طـور کلی کرم های مرطوب کننده با مکانیزم عملکرد متفاوت از 
هم، سبـب آب رسـانی به پوسـت و جلوگیری از خشک شدن آن 

می شوند. 

کرم دست و صورت لیمو و گلیسرین
  حاوی عصاره لـیمو و گلـیسرین

  حاوی سـدیـم الکـتات و Na PCA جـهـت نــرمـی و
    مرطوب کنندگی پوست

  کم رنگ کننده لکه های پوسـتی در اثر اسـتفاده مـداوم

50          ml
100       ml
200       ml

www.sehat.ir55

Moisturizing
FACE AND HAND
CREAM



کرم دست و صورت جوانه گندم
  حاوی روغـــن جـوانـه گنـــدم و گلیـسـرین
  دارای عامل مـــوثر در کاهش چـین و چـروک
  بدون احساس چربی و سنگینی بر روی پوست
  حــاوی ویتامین E و Na PCA جهت افزایش

    رطوبت پوست

50          ml
100       ml
200       ml

کرم دست و صورت آلوئه ورا
  حاوی عصـــاره طـبیعی گـیاه آلوئـــه ورا و گلیسـرین

  حاوی ویـتامـین B5 و Na PCA جـهـت مـرطـوب 
    نگه داشتن پوست

  حاوی ویتامین E و جلوگیری از بروز التهابات پوستی
  پیشـگیری از ایجاد چین و چـروک و پـیری زودرس

50          ml
100       ml
200       ml
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کرم دست و صورت بابونه
  حاوی عـصـاره بابــونـــه و گـلـیسـرین
  موثر در کـاهـــش الــتهـابـات پـوسـتی
  افزایش دهنـــده رطـوبت پوسـت دسـت

E 50  حاوی ویتامین          ml
100       ml
200       ml

www.sehat.ir57

Moisturizing
FACE AND HAND
CREAM



Prevention Of Tartar Formation

07
TY

PE
S 

OF
 T

OO
TH

PA
ST

E 59    Toothpaste  /                                                                      خمیردندان   

   خمیر دندان ضد پوسیدگی  ..............................................................................   59
   خمیر دندان حاوی فلوراید  ................................................................................   61
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خمیردندان ضد پوسیدگی
  کاهـش دهـنده پـوسـیدگی دنـدان ها
  جلوگیری از تشکیل پالک بر روی دندان

  تقویت مینای دندان ها
  خوشـبوکـننده دهـان

70       ml
120     ml

www.sehat.ir59

Anti-Cavity

Toothpaste



Breath Freshener
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خمیردندان حاوی فلوراید
  تمیزکننده دندان ها

  جلوگیری از تشکیل جـرم بر روی دندان ها
  مراقـــبت از لثـه ها و خوشـبوکننده دهان

70       ml
120     ml

www.sehat.ir61

Fluoride

Toothpaste



گواهینامه بین المللی مدیریت زیست محیطی
ISO 14001 : 2004

گواهینامه بین المللی سنجش رضایت مشتری
ISO 10004 : 2012

گواهینامه بین المللی ارزش برند
ISO 10668 : 2010

گواهینامه بین المللی رسیدگی به شکایت مشتریان
ISO 10002 : 2014

گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001 : 2008

گواهینامه بین المللی رسیدگی اصول تولید نابگواهینامه حالل برای تمام محصوالت
GMP

گواهینامه بین المللی سیستم بهداشت و ایمنی
OHSAS 18001 : 2007

گواهینامه اهتمام به کیفیت گواهینامه اهتمام به کیفیت مایع دستشویی
گواهینامه تایید توانمندی فناورانهگواهینامه قابلیت های تکنولوژیانواع شامپو و مواد شوینده

گواهینامه سالمت محور
 درجه الف از سازمان غذا و دارو
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تندیس کنفرانس ملی کارآفرینیهمایش ملی تعالی استانداردهمایش ملی محیط زیستتندیس جشنواره آیتک 2018
استقامت ملی و توسعه پایدار 

شانزدهمین اجالس سرآمدان اقتصاد ایران 

تندیس برترین شرکت هاینشان علمی کیفیت ایران
Topex

تندیس کارآفرین نمونه در جشنواره
بین المللی کارآفرینی

برترین نشان کسب و کار آسیا
 از انگلستان

تندیس جهانی برند از سنگاپور تندیس برند مّلی، اقتدار مّلی

تندیس پیشتاز بازار در جشنواره
ملی قهرمانان صنعت

تندیس مدیران شایسته
تندیس تعالی جهت

ضمانت کیفیت و اصالت کاال
تندیس مدیران نمونه
تحقیق و توسعه کشور

نشان مدیریت مدرن شایسته تندیس چشم الماس
Diamond eye
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تندیس کارآفرین نمونه در جشنوارهتندیس اجالس جهانی نشان منتخببرگزیده اجالس ناپک تندیس زنجیره موفقیت های سازمانی
بین المللی کارآفرینی

نشان ملی رعایت استانداردهای تولید 
محصوالت شوینده ) اجالس روسای آیتک(

تندیس زرین برند محبوب
)مایع دستشویی بادام(

تندیس زرین برند محبوب
)مایع ظرفشویی گلیسرینه صحت(

تندیس سـیمین برند محبوب
)بدن شوی صحت( 

تندیس زرین برند محبوب ایرانی
) شامپو سدر (

تندیس استانداردهای جهانی در اقتصاد پویا

تندیس جشـنواره ملی بهره وری
نشان زرین ارتقاء کیفیت و سالمت محصول،
همایش کیفیت در تولید وخدمات و نقش آن تندیس همایش طالی سبز همایش زنجیره موفقیت های سازمانی

در کسب رضایتمندی مشتری
تندیس هفتمین جشنواره کارآفرینی و

توسعه کسب و کار شریف

تندیس بهترین رهبران کسب و کار - دوبیجایزه شـهرت برندکنفرانس مدیریت راهبردی کسب و کار
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