
Molecular Cosmetics

Food Supplements & 

Cosmetics for Face, 

S.O.S Growth Factor Vials

Bio-Active Serums with Natural Collagen

Portable & 3D Skin Analyzer

20
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DUBAI/ MADRID/ WARSAW/ BEIRUT

DNA Cosmetics

Nutritional Tests

Body and Hair Care



 هدفنا هو تقديم دعم رائع لعمالئنا يف

.جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي

نحن نهتم

 وقد بلغت أرقى األعامل الطبيعية ذروتها يف

.مجموعة واسعة ومغذية من املنتجات

عالمات تجارية موثوقةمن الطبيعة

 منتجاتنا مرموقة، مسجلة يف االتحاد األورويب

.والواليات املتحدة األمريكية

 منتجاتنا عالية الجودة تم إنشاؤها من خالل الجمع بني ما هو أفضل يف الطبيعة مع التكنولوجيا الحيوية

.العالية املتقدمة

 الكوالجني الفعال: األمصال واملرشوبات «

العناية بالوجه والجسم  «

العناية بالشعر «

الوقاية من الشمس «

املكمالت الغذائية «

ملاذا أخرتتنا؟
نحن نجمع بني قوة الطبيعة والعلوم

» S.O.S أنبوبات عامل النمو 

» DNA مستحرضات التجميل حسب ال

االختبارات الجينية «

» 3D تحليل البرشة

مستحرضات التجميل الجزيئية «

نحن نقدم
منتجات مميزة وفريدة من نوعها مركبة عىل أساس سنوات من املعرفة والخربة ممزوجة مع مكوناتها الفاخرة.

صياغات عالية األداء طورت من خالل العلوم والتكنولوجيا املبتكرة.

من نحن؟
نحن رشكة مسجلة يف أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، منذ عام 2010 لبيع كامل منتجات التجزئة ومستحرضات التجميل املبتكرة يف منطقة الخليج 

العريب.



Our aim is to provide 
fantastic customer 

support to customers all 
over the GCC.

WE 
CARE

The finest natural actives 
have culminated in 
a ground-breaking, 
nourishing range of 

products.

FROM 
NATURE

TRUSTED 
BRANDS

Prestigious, EU & USA 
registered products.

Highest quality product created by combining what’s best in 
Nature with advanced high biotechnology.

» BioCollagen Serums & Drinks

» Face & Body Care

» Hair Care

» Sunscreen Protection

» Food Supplements

WHY CHOOSE US?
We are bringing together the power of nature and science

» S.O.S Growth Factor Vials

» DNA Cosmetics

» Genetic Tests

» 3D Skin Analyzer

» Molecular Cosmetics

WHO WE ARE?
A company registered in Abu Dhabi, UAE, in 2010 for whole-selling and retailing 
innovative dermo-cosmetics products in the GCC region. 

WE OFFER
Unique products based on years of knowledge and experience combined with luxury 
ingredients. 

High performance formulations developed through innovative science and technology.




