


Saf zeytin yağı, Tatlı badem yağı Papaya ekstreleri ve 
sarmaşık ekstreleri içerir, cildi derinlemesine temizler, 
kirlerden ve makyaj atıklarından arındırır. Tüm ciltlere 
uygundur. Cildin doğal hidrolipidik tabakasına saygılı bir 
şekilde cildi temizler. Cildi arınmış, nemli ve yumuşak bırakır.

Cleansing Milk / Temizleme Sütü
500 ml / 200 ml

Nemlendirici tonik losyondur. Cildin doğal nem faktörünü 
yükseltir, cildi arındırır ve ph’ını dengeler. Her cilt tipine 
uygundur, özellikle kuru, yağlı ve nemsiz kalmış ciltlere 
temizlendikten sonra uygulanan hoş kokulu, çiçek ve bitki 
ekstreleri içeren tonik losyondur. İçerdiği  Allantoin ve 
Bisabolol’ün rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisi vardır.

Tonic Lotion / Tonik Losyon
500 ml / 200 ml

Bitkisel ekstraktlar, kök hücre teknolojisi aktifi ve yumuşak 
temizleyici ajanlar ile özel olarak formüle edilmiştir. Tüm cilt 
tiplerine yumuşak ve etkili bir temizlik sağlar. Gözeneklerin 
temizlenmesine, böylece siyah nokta oluşumunun 
önlenmesine yardımcı olur. Hamamelis ekstraktı, yeşil çay 
ekstraktı, papatya ekstraktı, ginseng ekstraktı, kekik 
ekstraktı ve vitaminler ile cildinizi arındırırken çok yönlü 
bakım yapar. Cildinizi nemlendirirken mat bir sonuç bırakır.

Köpüren Jel
Arındırıcı ve Canlandırıcı Cilt Temizleme
500 ml / 200 ml



Moisturising Cream for Dry skin
Kuru Cilt Nemlendirici krem
250 ml / 50 ml

Cildin kurumasını önleyen yüksek oranda nem faktörü 
içeren,  gündüz ve gece yüz kremidir. Kuru ve nemini 
kaybetmiş ciltler için özellikle uygundur, mükemmel bir 
makyaj altı kremidir. Hızlı emilen, kuru ve nemsiz kalmış 
ciltlere makyaj öncesi uygulanan nemlendiricidir. Cildi uzun 
süreli nemli kılar böylece makyaj uzun süre bozulmadan net 
kalır. Deniz sedimanları, yosun protoplazması, Hiyalüronik 
asit ve B5 Vitamini cilde uzun süren nemlilik kazandırır. Cilde 
yumuşaklık ve elastikiyet sağlar.

Yağlı ve karma ciltler için formüle edilmiş, dengeleyici 
gündüz ve gece yüz kremidir. Laricyl ve acı portakal sebum 
salgısını yumuşak bir şekilde dengeler. Pirinç proteini cilde 
mat, taze ve ferah görüntü verir. Yağlı cildin ihtiyacı olan 
nemi sağlar. Cildi ışıltılı, yumuşak ve kadifemsi kılar.

Oily Skin Balancing Cream
Yağlı Cilt Dengeleyici krem
250 ml / 50 ml

Tüm ciltler için soyucu krem. Cildi kirlerden ve makyaj 
atıklarından arındırır. Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri narin 
bir şekilde soyar, gözenekleri derinden temizler. Cildi 
arınmış, yumuşak, ışıltılı ve nemli bırakır.

Peeling Mask
Soyucu Maske
250 ml



Nemlendirici ve besleyici maske. Her cilt tipi için uygundur, 
özellikle kuru ve nemsiz kalmış ciltlere tavsiye edilir. Doğal 
nem faktörü içerir, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. 
İçerdiği Aloe vera cildin dış katmanını korur ve güçlendirir. 
Oleik asit, E vitamini, Pro-vitamin A Allantoin ve bitkisel 
ekstreler cildi yumuşak ve neme doymuş bırakır. Cilt 
temizlendikten sonra yüz, boyun ve dekolteye uygulanır, 
etki etmesi için 15 dakika beklenir, sonra durulanır ve cilde 
uygun bitirme kremi ve serumu sürülür. 

Moisturising Mask
Nemlendirici Maske
250 ml

Yağlı, karma ve siyah noktalı ciltler için özel formüle edilmiş, 
atıkları ve kirleri temizleyen, gözenekleri sıkılaştıran, cildi 
ferah ve arınmış bırakan maskedir. Burdock ekstreleri cildi 
arındırır, ferahlatır ve mat bırakır. Doğal Nem Faktörü ve 
Allantoin sayesinde cildi yağlandırmadan nemlendirir. Cilt 
temizlendikten sonra yüz, boyun ve dekolteye uygulanır, 
etki etmesi için 15 dakika beklenir, sonra durulanır ve cilde 
uygun bitirme kremi ve serumu sürülür.

Oily Skin Balancing Mask
Yağlı Cilt Dengeleyici Maske
250 ml

Göz altı torbaları, koyu halkalar, göz çevresi ve boyundaki 
kırışıkları hedef alan 3 etkili özel yapısı sayesinde cildi 
canlandırır, daha aydınlık görünmesini sağlar ve ipeksi bir 
yumuşaklık verir. Kolajen, Hyaluronik asit, Squalene ve at 
kestanesi ekstresinin zenginleştirilmiş formülü ile cilde 
doğal koruma sağlar.

Collagen Plus Göz Çevresi
Bakım Kremi
30 ml



Papain Peeling
50 ml

Yüksek köpük verimliliği sayesinde bol ve yumuşak bir 
köpük sağlar. Kremsi yapısı ile cilde yapışır ve derin bir 
temizlik sağlar. Kullandıktan sonra, ciltte nemli, arınmış ve 
pürüzsüzlük hissi bırakır. Sodium Cocyl Isethionate, doğal 
Hindistan cevizinde var olan oleik asitten elde edilir. 
Yumuşak bir köpüklenme sağlar. Cildi tahriş etmez, sert 
sularla bile köpürme ve cildi temizleme özelliği vardır. 
Papain, Papaya ağacının olgunlaşmamış meyvelerinde 
bulunan proteolitik enzimdir. Antioksidan etkisi vardır. 
Stratum Corneumu yenilemeye yardımcı olur, tazeler, cildi 
canlandırır ve sıkılaştırır. Cilt tonunu dengeler, kırışıklık 
oluşumunu önlemeye yardımcı olur, daha genç, daha 
parlak bir cilt görünümü sağlar.

Bitkisel ekstraktları ve Vitamin C ile özel olarak formüle 
edilmiştir. İçerisindeki Vitamin C sayesinde lekelerin 
yoğunluğunun azalmasına, cilt tonunun düzenlenmesine 
ve aydınlanmasına yardımcı olur.  Aloe vera ve papatya 
özleri ile zenginleştiren hızlı emici ve yağsız formulü ile cildi 
canlandırır ve dengeler.

C VİTAMİNİ 
Leke Karşıtı Bakım Serumu
30 ml

Bitkisel ekstraktları ve hyalüronik asit ile formüle 
edilmiştir. Cilt elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur, 
yaşlanma belirtilerine karşı etkilidir. Sıkılaşma, yoğun 
nemlendirme, yumuşaklık ve pürüzsüzlük sağlar.

HYALURONİK SERUM
Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu
250 ml



Soyucu ve yenileyici yüz bakım serumu. Ton farkı olan 
bölgeler ve bölgesel cilt lekelerine karşı destek sunan bu 
serum, içerdiği AHA ile cildin yüzeyindeki zarar görmüş 
alanları arındırmaya yardımcı olur. Cildin yenilenmesine, 
korunmasına ve daha canlı görünmesine yardımcı olur. 
İçeriğindeki salistik asit sayesinde cildin sebum dengesini 
sağlayıp sivilce oluşumuna karşı engel olmaya yardımcı olur.

AHA-BHA SOYUCU
YÜZ BAKIM SERUMU
30 ml

İçeriğindeki Alpha Arbutin, Meyan kökü ekstresi, Vitamin 
B3 (Niacinamide) ve peptidler sayesinde lekelerin 
yoğunluğunun azalmasına, cilt tonunun düzenlenmesine 
ve aydınlanmasına yardımcı olur. Hafif ve kolay emilen 
yapısı ile yağlı bir his bırakmadan cilde bakım yapar. 
Çevresel faktörlere ve yaşlanmaya bağlı oluşabilecek 
lekelere karşı cilde bakım yapar.

ANTI BLEMISH LEKE KARŞITI
BAKIM SERUMU
30 ml

Kolajen ve elastin seviyeleriniz, cildinizin ne kadar esnek, 
yumuşak ve sıkı olduğunu belirler. Yaşlandıkça, kolajen ve 
elastin seviyeleri azalır. Bu yüzden cildiniz, esnekliğini, 
sıkılığını ve pürüzsüzlüğünü kaybetmeye başlar. 
İçeriğindeki hyaluronik asit,kolajen ve peptitler; kolajen ve 
elastin kaybı nedeniyle cilt kalınlığındaki azalma ve kuruluğa 
bağlı oluşan kırışıklıkların görünümünde azalmaya yardımcı 
olurken  cildin ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 
Vitamin B3(Niasinamid) sayesinde cildin mat ve cansız 
görünümünü yok eder, homojen bir cilt görünümüne ve 
aydınlık bir tona kavuşmanıza yardımcı olur. 

COLLAGEN SERUM
30 ml



LUXURY GOLD SERUM
24 K ALTIN KOLAJEN
30 ml

İçeriğindeki 24 K Altın tozu, kolajen ve hyaluronik asit 
sayesinde cildin nem dengesini sağlamaya, yaşlılık 
belirtilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olmaya
ve cildin ışıltısını artırmaya yardımcı olur.

İçerdiği Retinol ve Skualen sayesinde ince çizgilerin 
görünümünü azaltmaya ve cildi pürüzsüzleştirmeye 
yardımcı olur. Antioksidan özellikli vitamin E ve Jojoba yağı 
sayesinde cildi besler, kırışıklıkların görünümünü azaltmaya 
yardımcı olur. Tamamen yağ bazlı bir serumdur, kuru yağlar 
içerir. Hafif ve kolay emilen yapısı ile cildi nemlendirir, yağlı 
bir his bırakmadan cilde bakım yapar.

VİTAMİN A SERUM
30 ml

Hafif yapısı ile eşit bir cilt tonu sağlayarak ,kızarıklık, 
cansızlık ve kuruluk görünümünün azalmasına yardımcı 
olur .yağsız formülü ile cildi nemlendirir ,sağlıkla ışıldayan 
bir görünüm kazandırır . içeriğindeki güneş koruyucusu ile 
cildi zaralı güneş ışınlarından korumayı destekler.

BB CREAM
50 ml



Güneşe çıkmadan önce tüm yüzünüze yeterli miktarda  
uygulayınız. Terledikten, yüzdükten veya havluyla 
kurulandıktan sonra uygulama işlemini tekrarlayınız. Güneş 
ürünlerinin cilde nüfuz etmesi için uygulama güneşe 
çıkmadan 15-30 dk. Önce yapılmalıdır. Güneşte uzun süre 
kalındığı takdirde ürünlerin 2 saatte bir yenilenmesi gerekir.

SUN PROTECTION FACE CREAM 
SPF 50+ Çok Yüksek Koruma
100 ml

+90 533 659 85 06

“güzellik klinikleri ve salonlarının, ekonomik, ileri 
teknolojili, yüksek kaliteli, profesyonel kabin ve 

satış cilt bakım sistemleri”


