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رایان شیمی شریف



مواد اولیه 
آرایشی بهداشتی شوینده

و حوزه آب و انرژی

خدمات فرموالسیون 
محصوالت آرایشی بهداشتی

و شوینده 

خدمات آنالیز آزمایشگاهی 
آرایشی بهداشتی شوینده و 

حوزه آب و انرژی



ردباره شیمی چی
صاحباننکردتوانمندهدفباوفناورصنعتگرانازجمعیهمتبهشریفشیمیرایانتحقیقاتیشرکت

ورمحدانشمحصوالتکیفیسطحارتقاوشوینده-بهداشتی-آرایشیتولیدیوانرژیوآبصنایع

.شدتاسیس

باودیدجمحصوالتتعریفیاوفنیمعضالتاصالحدرکارآفرینانبهکمکجهتدرشریفشیمیرایان

بزرگخانوادهازنهادیبعنوانتامی کوشدتحقیقومشاورهآموزش،...خوداصلیرسالتسهتقویت

.دنمایایفاشویندهوبهداشتیآرایشیحوزهکارهایوکسبتوسعهوایجاددرموثرینقشصنعت،

پارکازریفناومجوزباپیشرفتههایفناوریرشدمرکزدرمستقرشیمیچیتوسعهوتحقیقآزمایشگاه

.دهدمیارائهنیزراانرژیوآبحوزهدردستگاهیآنالیزخدماتشریفصنعتیدانشگاهفناوریوعلم

.تاسمجموعهاینبنیاندانشهایفعالیتجملهازمذکورصنایعدرمصرفیپیشرفتهموادتولید



مواد اولیه
oپليمرهای محلول در آب شامل

هموپليمرها و کوپليمرهای آکریليک اسيد

oفسفونيک اسيدها و فسفونات ها

o ( کرمی کننده)اپسيفایر

oفتهسورفاکتانت ها و سایر افزودنی های پيشر



دی پروپیلن گالیکول بوتیل اتر

(کرمی کننده)اپسیفایر

DTPMP.Na7  نمک هفت سدیمی
متیلن فسفونات

HEDP.Na4  نمک چهار سدیمی
متیلن فسفونات

Acumer 2000

Acumer 1850

Acumer 1000

ATMP

DBNPA

PMA  

poly(maleic acid)

PAAS

سوپر اسپردر

PBTC



خدمات فرموالسیون 
محصوالت آرایشی بهداشتی

oمحصوالت آرایشی
oمحصوالت مراقبت از مو
oمحصوالت مراقبت از پوست



نقابیماسک 

تونر آبرسان

(سی روزه)ضد جوشتونر 

ماسک صورت التکس

ماسک صورت پودری

ماسک صورت جینسینگ

کرمیماسک صورت 

سرم آبرسان پوست چرب و خشک
صابون خامه ای

(کره بدن)بادی باتر 

وسیون دست و بدنل

ژل شستشوی صورت پاک کننده عمقی منافذ پوست

ژل شستشوی صورت روشن کننده پوست

کرم مرطوب کننده

واترمیسالر 

موبرکرم 

کریه الیه بردار

کرم ضد آفتاب

برنزه کننده

کرم روشن کننده پوست

کننده پوستشاداب 

کرم مغذی

بر صورتکرم لکه 

کرم ضد چروک

کرم دور چشم

Skin



شامپو سر کرمی
(یبدون نیاز به آبکش)شامپوخشک 
نرم کننده مو

شامپو سر فری سدیم
وصابون لیفت ابرشامپو سر فری سولفات

رژ لب
خط چشم

سایه چشم
ریمل

پرایمر
رژ گونه

کرم پودر
رژ لب

الک ناخن
الک ژلیش

موس مو
آدامس مو
ماسک مو

ژل مو

دکلره مو
روغن مو
سرم مو

چسب مو
وایپ مو

واکس مو

Beauty Hair

ماسک مو بدون آبکشی
ماسک مو داخل حمام

ماسک مو کراتینه
کراتینه مو 

(  دو فاز) سرم مو 



detergent

شویندههای

 

خانگ

مراقبتهای
شخیص



Home care

مایع ظرفشویی
ژل ماشين ظرفشویی

قرص ماشين ظرفشویی
ظرفشوییجال دهنده ماشين 

رنگهای چسب وپاک کننده لکه
لکه بر فرش و سطوح

جنرالمایع لباسشویی 
شویمشکين مایع 
رختشوییپودر 
لباسشوییماشين پودر 

ژل سفيد کننده
سفيد کنندهمایع 

سفيدکننده غليظ

جرمگير
گيرچربی
باز کنلوله 

جرمگير ضدخوردگی

ضدعفونی کننده سطح
ضدعفونی کننده سبزیجات

ضدعفونی کننده دست

شيشه پاک کن
منظورهکننده چندپاک 
کف شویپودر 

لکه بر
گاز پاک کن



Personal care
بچهبدن وسرشامپو 

نرم کننده موی سر

ژل ضدعفونی کننده دست

دهانشویه

مایع دستشویی صدفی

مایع دستشویی کرمی

مایع دستشویی شفاف

نرم کننده حوله و لباس

کودکمایع لباسشویی 



Car detailing product
پاک کنقیر 

کار اسپلش 

سریع بدنه واکس 

کابینرصفرشوی 

ضدبخارشوی شیشه 

واکس داشبورد

مات         واکس الستیک 

براق              واکس الستیک 

الستیک                  ژل واکس 

کارواششامپو 

(تکفاز)شامپو تاچلس 

۱:۲۰۰شامپو تاچلس 

شامپو واترلس

موتورشوی    

شوی رینگ 



دستاوردها
مستقر در مرکز رشد فناوری 

های پیشرفته دانشگاه صنعتی 
شریف

دارای مجوز فناوری از پارک 
علم و فناوری دانشگاه صنعتی 

شریف

درهبرگزیدتحقیقاتیشرکت
وبهداشتیآرایشیحوزه

پروژه۱۳۰ازبیشباشوینده
یکتاموفق



خدمات آنالیز آزمایشگاهی 
تخصصی آرایشی بهداشتی 
شوینده و حوزه آب انرژی



تهران، خیابان آزادی شرق به غرب، بعد از دانشگاه 

،پارک علم و فناوری ۲9شریف کوچه صادقی، پالک 

شیمیچی-4دانشگاه شریف، طبقه دوم، واحد 

۰۲۱-44۳4۰۱۳۱
۰9۳۵۸۳۸۸۲۷4

تماس با شیمیچی
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