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نخست
سخن
شرکت سابین مهر شیمی پارسیان
با درود به تمامی تولید کنندگان و
عالقه مندان حوزه محصوالت شوینده،
آرایشی و بهداشتی ،شرکت سابین مهر
شیمی پارسیان افتخار دارد که با بهره گیری
از تجربه و تخصص خود در حوزه مشاوره و
تأمین اسانس های مورد نیاز این صنایع در
کنار تولید کنندگان عزیز همواره با ارائه
راهکارهای تخصصی راهگشای شما در این
امر باشد .از این رو لذا بر آن شدیم تا با تهیه
این بولتن خبری شاهد هم افزایی و تبادل
تجارب مفید با تولید کنندگان و عرضه
کنندگان این صنعت عظیم باشیم.

با توجه به اهمیت این بخش از صنعت
در حفظ سالمت و بهداشت جامعه ،بدیهی
است که تخصص و تعهد از ارکان اصلی
این امر به شمار می رود.
لذا شرکت سابین مهر شیمی پارسیان با
درک این موضوع اقدام به اخذ نمایندگی
برای کشور ایران از کمپانی معروف
 Expressions Parfuméesفرانسه ،در
زمینه اسانس و رایحه های مورد استفاده
در بخش های مختلف صنایع آرایشی
بهداشتی و شوینده و هم چنین عطر و
روایح نموده است.

معرفی
در شماره نخست به معرفی اجمالی شرکت سابین مهر شیمی پارسیان و خدمات ارائه شده
جهت صنایع هدف می پردازیم.
ما در شرکت سابین مهر شیمی پارسیان تالش می نماییم تا انواع اسانس ها ،روایح و فن

آوری های روز مرتبط در زمینه اسانس های مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی را
فراهم آوریم.

در هر گام از رشد و توسعه ،تولیدکنندگان و خواستههای ایشان در اولویت برنامههای ما

هستند .نکته طالیی در توسعه محصوالت آرایشی و بهداشتی ،درک درست تمایالت
تولیدکنندگان و کشف نیازهای برآورده نشده ایشان است.

در هر شماره کوشش می کنیم تا بخشی از دانسته ها و خدمات خود را به مخاطبین

عزیز و عالقه مندان معرفی نماییم تا همگان با خدمات تخصصی ما بیشتر آشنا شوند.
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چشم انداز
بازار
در دنیایی که دائم در حال تغییر و

حرکت به سمت توسعه یافتگی است،

ترویج بهداشت و استفاده از محصوالت

شوینده ،آرایشی و بهداشتی می تواند
یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب
شود .بنابراین شاید بتوان میزان مصرف
هر کشوری را به نوعی با
مواد شوینده در ٌ

شاخص حرکت به سمت توسعه و تمدن
گره زد .

در چشم انداز این شماره به بررسی

اجمالی بازار شوینده های لباس و ترندهای
روایح که از اهمیت باالیی در سبد انتخاب

اسانس مناسب برای محصوالت شوینده در
جهان و نیز کشورمان دارد می پردازیم.

میزان هزینه برای خرید انواع
شوینده های لباس در دنیا بیش از
 52میلیارد یورو است.
میزان هزینه برای خرید پودر ماشین

لباسشویی در منطقه خاور میانه و آفریقا
بسیار بیشتر ولی در ایاالت متحده آمریکا و
اروپای غربی عکس این مسئله وجود دارد و

برای شستشوی البسه بیشتر از مایع

لباسشویی استفاده می شود.

منبعEuromonitor International Retail Value, million Euro, 2018 :

بولتن خبری شرکت سابین مهر شیمی پارسیان | مهر 1400

www.sabinmehr.com | info@sabinmehr.com

3

ارائه راهکارهای تخصصی
تمایز در ارائه خدمات

مشاوره ،خدمات و راهکارهای تخصصی رایحه و اسانس
کارشناسان مجرب ما همواره آماده ارائه

به خواست و نظر تولید کنندگان

موردنیازمحصوالتشمابههمراهتکنولوژی-

در خصوص دیدگاه شرکت سابین مهر

بهترین راهکار در زمینه تأمین سبد اسانس می باشد.

های به روز دنیا در خصوص اسانس های مورد شیمی پارسیان در زمینه تأمین اسانس

استفادهصنایعشوینده،آرایشیو بهداشتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

2

 ارائه اسانس های فاقد موادآلرژیک
اسانسهایتخصصیمحصوالتکودک

1

 شباهت کامل اسانس به رایحهدرخواستی
 قابلیت ماندگاری باال همراه باپخش بو
 قیمت مناسب همراه با باالترینکیفیت

کیفیــت اولین قــدم در ارائــه محصوالت
اســت ،بــه نحــوی کــه بــا وجــود نوســانات
روز ،مطابــق اســتانداردهای مــورد نیــاز و
بــا دقــت مطلوبــی ،محصــوالت و خدمــات
ارائــه مــی گــردد .ایــن افتخــار ماســت
کــه نــام کارخانجــات و صنایــع معتبــر در
زمینــه شــوینده و بهداشــتی جزء ســوابق
کاری ایــن شــرکت مــی باشــد.
بــرای تمــام محصــوالت شــما،
رایحــه ای مانــدگار را در حافظــه
مشــتریان شــما خلــق خواهیــم
کــرد.
مــا تجربــه ای محســوس را در
زندگــی روزانــه بــرای مصــرف
کننــدگان خــود بــه ارمغــان آوردیم.

5

4

3

 مشاوره تخصصی در زمینهفرموالسیون

 ارائه تکنولوژی های مرتبط باروایح و اسانس ها

 بررسی و رفع مشکالت احتمالیدر حین تهیه فرمول

 اسانس های دارای خواصمنحصر به فرد به خواست تولید
کننده

 اسانس های مختص محصوالتبهداشت و مراقبت از دهان و
دندان
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گرایش های روایح
در شوینده های
لباس
همه ما برای شستشوی لباسهای خود با ماشین لباسشویی

به دنبال بهترین شوینده هستیم .منظور از بهترین شوینده ،این
است که لباس را تمیز شستشو دهد ،بدون اینکه به بافت لباس،

آسیب وارد کند .امروزه شویندههای زیادی اعم از پودر

لباسشویی و مایع لباسشویی ،در انواع برندهای مختلف در بازار
موجود است.

انتخاب یک رایحه مناسب برای هر گروه از محصوالت شوینده و

آرایشی -بهداشتی ،از میان بهترین های آن ها که به ترندهای

روایح از آن ها یاد می شود ،می تواند ،انتخاب را برای تولید

کننده ،در میان انبوهی از روایح ساده نماید.

مایع ماشین لباسشویی
این نوع از شوینده کام ً
ال برای ماشین لباسشویی های

خودکار طراحی شده است و برای لباس هایی که چربی و کثیفی

های خاصی دارند گزینهی بسیار مناسبی هستند.

مزایایی که می توان برای مایع لباسشویی در نظر داشت:
 -تثبیت رنگ ها و جلوگیری از تغییر رنگ و سفیدک

 -خوش بو کننده و نرم کننده الیاف

 -از بین برنده مؤثر چربی ها

برای انتخاب درست رایحه در هر گروه از محصوالت تولیدی،

دانستن گرایش های برتر روایح می تواند راه گشا باشد .این
گرایش ها ،که در گروه خود توسط تولید کنندگان برتر محصوالت

شوینده با دقت و وسواس خاصی انتخاب می شوند ،نهایتا در
حافظه بویایی تولیدکنندگان آن ها باقی خواهد ماند تا بعدها

معیاری برای انتخاب هایشان باشد.

پودر ماشین لباسشویی
این نوع از شوینده ها برای شست و شوی لباس ها با ماشین

لباسشویی اتومات طراحی شده است،ماشین هایی که در هنگام

شست و شو از آب کمتری استفاده می کنند.پودرهای لباسشویی

ماشینی دارای مواد فعالتری نسبت به پودرهای دستی هستند و
در تولید این نوع از شوینده ها از فناوری سفید کنندگی ویژه ای

استفاده شده،همچنین این نوع از پودرهای شوینده دارای آنزیم

های خاص می باشند که هر کدام ویژگی خاص خود برای نظافت

و پاکیزگی لباسها در هنگام شست و شو را به همراه دارند.

این محصوالت داری معایبی نسبت به مایع های لباسشویی
هستند

 احتمال چسبیدن پودر به الیاف انواع پارچه در حال شست وشو

 باقی ماندن بوی مواد شوینده در لباس ها پس از شست و شو -احتمال ایجاد سفیدک و لکه پس از شست و شو
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گرایش :1-روایح گلی
FLORAL
سنت و ظرافت در این بستر ظریف با هم توامان
شده است گلهای تازه گل رز و شکوفه نارنج
ملکه این ترند هستند .آکورد شکوفه های نارنج
در بازار شوینده ها بسیار مرسوم و نمادین است.
رایحه گل های رز ،برآورنده حسی زنانه و مناسب
محصوالت حساس برای پوست بدن است.

برای انتخاب صحیح و درست روایح و
اسانس های هر محصول آرایشی و
بهداشتی ،توجه به انتظارات از آن گروه
محصولی از اهمیت باالیی برخوردار است.

GREEN & CLEAN

در گروه محصوالت شوینده های البسه
انتظارات مشتریان از روایح را می توان در
سه گروه زیر طبقه بندی نمود:

عنصر سبزی و طبیعت در این گروه نمایان است.
سبزی طبیعت از طریق نت های گیاهی با برجسته
نمودن تازگی و نشاط طبیعی نشان داده می شود.

گرایش  :2-سبزی و پاکی

 -1کارایی یا PERFOMANCE
 -2لمس لطافت یا DELICATE TOUCH
 -3تجربه حس متفاوت یا EXPERIENCE

مناسب شوینده هایی با قابلیت
 -دفع بوی نامطبوع

گروه مرکبات یا  Citrusو خصوصا مرکبات سبز
 Green Citrusانتخابی مناسب در این گروه است.

گرایش :3-طروات و دفع بوهای نامطبوع
ULTRA FRESHNESS & ODORS REMOVING

 قدرت پاک کنندگی باال -اتوکشی آسان

 -القای حس تازگی و طروات

 دارای ترکیبات طبیعی دوستدار محیط زیست -کنسانتره

 -آنتی باکتریال

 -شستشو در آب سرد و ....

نت های معطر به همراه ترکیبات آلدئیدی به همراه
اسانس الوندر در ترکیب با فن آوری بوزدایی ویژه
ما به کمک شما می آید.
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گرایش های برتر رایح گروه PERFOMANCE
در برندهای معتبر شوینده البسه
گرایش نخست

پرسیل ( )Persilرا می توان به عنوان رهبر بازار مواد شوینده لباس و یکی از نام آشنا ترین آن ها

دانست .محصول مشکین شوی مختص بانوان آن در کشور امارات متحده عربی با نام Black Abaya
در ترند اول با تم بوی  Roseو تقویت شده به وسیله ترکیبات آلدئیدی به منظور تقویت بوی اسانس و

در نتیجه کاهش مصرف آن در فرموالسیون نهایی قرار می گیرد.
گرایش دوم

برند  Skipدیگر عضو این ترند است .محصول  Intense Freshnessدر کشور فرانسه با قدرت باال

در پاک کنندگی و رفع لکه های سخت که از شاخصه های مهم این گروه است با تم بویشکوفه های

پرتقال و نیز ترکیبات آلدئیدی تقویت شده است.

گرایش سوم

بی شک در این گروه نام  Arielهم خود نمایی می کند .محصول  SIMPLYآریل با اسانس الوندرکه

تمیزی و عطر خاصی را برای شما به ارمغان خواهد آورد از محصوالت پر طرفدار در اروپاست.
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گرایش :1-مراقبت از پوست های
حساس SKIN CARE & SENSITIVE
خانواده گلی( )FLORALهمیشه در جایگاه
نخست نت های با احساس نرمی و لطافت ،حالت
پودری و مشک به همراه صورت های مختلف
ترکیبات آلدئیدی قرار می گیرد.
لطافت در اینجا به وسیله روایح پودر تالک ،گل
کتان ،گل های سفید و روایح خاص کودک بیان
می شود.

مناسب شوینده هایی با قابلیت
 -مراقبت از الیاف پارچه

 -نرم کنندگی پارچه و لباس

 ضد حساسیت پوستی و محافظ پوست -مناسب برای شستشوی البسه کودک

گرایش :2-پاکی و تمیزی سنتی
TRADITIONAL CLEANING
ترکیبات سنتی و اصیل با پایه و اساسی مشخصا
طبیعی.

این گروه با نت های مرکبات تازه ،الوندر و صابون
مارسِ ی عرضه می گردد.
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گرایش های برتر روایح گروه DELICATE TOUCH
در برندهای معتبر شوینده البسه
گرایش نخست

آریل کودک ( )ARIEL BABYکلیه نگرانی های شما بابت حساسیت پوست کودک شما را در

تماس با البسه شسته شده با این شوینده را برطرف می کند .شوینده ای با تم نت های پودری و
میوهای آبدار با رایحه ای مالیم.

گرایش دوم

صابون های دست ساز و مشهور «مارسِ ی» سالهاست بیشترین محبوبیت را میان گردشگران

خارجی و نیز در میان خود فرانسویها به سبب ترکیبات طبیعی و فرمول های سنتی آن پیدا کرده

است.

در پاسخ به این نیاز پرسیل ( )PERSILمحصول مایع لباسشویی خود را بر پایه صابون مارسِ ی

در دو رایحه با حداقل مواد شیمیایی ،با نام ها ی  Citrus Freshnessو �Sweetness of Flo

 wersبه بازار عرضه نموده است.
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گرایش :1-پریمیوم
PREMIUM
با الهام از آخرین ترندها و گرایشات لوکس در
صنعت عطر سازی.

گروه سوم

مناسب شوینده هایی با روایح
 -لوکس و الکچری

 -آرامش بخش

 -مردانه (مختص شستشوی البسه مردانه)

روایحی که می تواند مکمل عطر شما نیز باشد.

گرایش :2-سرزندگی معطر
FRESH AROMATIC
اسانس الوندر یک رایحه دوست داشتنی جهت
ایجاد آرامش ،انرژی و توازن در محیط پیرامون
است .الوندر دارای عطر و بوی لذتبخش مالیم است
و از زمان رم باستان استفاده های متنوعی از این
گیاه خوشبو می شده است .
ایده ای با تلفیق رایحه درمانی و سالمت.

گرایش :3-عطرهای نیش
NICHE PERFUMES
عطر های نیش که در مقابل عطرهای دیزاینری قرار
دارند تولیدات محدودی دارند.
و این به این معنی است که کسانی که عطر های
نیش را انتخاب می کنند به طور حتم رایحه های
خالص تر ،گرانتر و خاص تری استفاده می کنند که
کامال نسبت به عطر هایی که اکثر مردم استفاده
می کنند متفاوت تر می باشد.
روایح تند ( )SPICYو چوبی ( )WOODYدر این
ترند جای دارند.
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گرایش های برتر روایح گروه EXPERIENCE
در برندهای معتبر شوینده البسه
گرایش نخست

ترکیبی هوشمندانه از دو عطر رز صورتی و یاس سفید رایحه ای خاص را در شوینده لباس

اُمو ( )OMOبرای مصرف کنندگان آن پدید آورده است .عطر گل های رز در وهله اول حسی از رایحه

ای طبیعی را القا می کند که در ادامه رایحه یاس سفید که می تواند مناسب پوست های حساس

باشد ،این انتخاب را به بهترین نحو تکمیل می کند.

گرایش دوم

تجربه ی حسی آرامش بخش در ترکیب الوندر و بابونه ،طراوتی ماندگار را به مدت  3هفته برای

مصرف کنندگان مایع لباس  2در َ 1دش ( )DASHبه وجود آورده است .شوینده ای با قابلیت شستشوی

عمیق الیاف پارچه در عین حال با قابلیت محافظت از رنگ لباس.

گرایش سوم

رایحه بسیار مردانه مایع لباس شویی مردان آنتوان را می توان انتخاب خاص و لوکس در این گروه

نامید .این محصول ساخت فرانسه بوده و در نت پایه آن رایحه خزه بلوط( )Oakmossو کهربای گرم
( )Warm Amberو در قلب آن نت های چرم ( )Leatherو نعنای هندی ( )Patchouliرا می توان

استشمام نمود.

تمامی حقوق برای شرکت سابین مهر شیمی پارسیان محفوظ است.

جهت مشاوره با کارشناسان
و دریافت رایگان نمونه،
با ما تماس بگیرید!
تلفن:

021 - 88 51 67 99
داخلی  133و 135

همراه:

0912 687 44 84
0991 824 05 95

www.sabinmehr.com

