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Uzun yıllardır yer aldığımız “bitkilerin şifalı dünyasında” edindiğimiz deneyimleri 
yanımıza alarak yolumuza; bitkisel gıda ve kozmetik ürünleri üreterek devam 
etmeye karar verdik. Yıllar önce çıktığımız bu büyülü ve şifalı yolculuğumuzda, 
ilk günden beri ilkemiz “kendimizin ve çocuklarımızın gönül rahatlığı ile 
kullanamayacağı, sağlıksız, kalitesiz hiçbir ürünü üretmemek ve halkımıza 
sunmamak” oldu. 

Bu ilke doğrultusunda büyük bir özenle kurmuş olduğumuz 3.000 m2 tesisimizde 
55 personel ile Kozmetik ağız bakım ve kişisel bakım ürünleri üretimini yapıyoruz. 

İşin iyi bir tesisle bitmediğinin farkındalığı ile diyoruz ki; Kozmetik sağlıktır. Ama;

Doğru hammadde kullanılırsa, doğru şekilde formüle edilirse, doğru ambalaja 
konulursa, ve tabi bilinçli kullanılırsa.

KOZMETİK SAĞLIKTIR, KOZMETİK GÜZELLİKTİR.

Bu mantıktan hareketle üretimde kullandığımız tüm hammaddelerimizi ve 
ambalajlarımızı özenle seçiyoruz ve ürün haline getiriyoruz. Üretimin her 
aşamasında kontrol ettiğimiz ürünlerimizi ayrıca Akredite Laboratuvarlarda test 
ettirerek ilgili bakanlıkların tüm kanun, tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olduğunu 
onaylatıyoruz. 

Ürünlerimize verdiğimiz özel kodlarımızla her bir ürünün hangi gün, hangi 
tarihte, hangi hattımızda, hangi personellerimiz tarafından, hangi tedarikçimizden 
gelen hammaddeler ile üretildiğine kadar izleyebiliyoruz. 

Dünyada ve ülkemizde uygulanan kalite sistemlerini (TS OIC/SMIIC HELAL 
BELGESİ, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 22716:2007 (GMP) 
belge üzerinde değil gerçekte uyguluyoruz. Bizim markalarımız dışında ayrıca 
kalite anlayışımızın kesiştiği yurt içinden ve yurt dışından bizi tercih eden seçkin 
müşterilerimiz için kendi markaları ile aynı özenle ve kaliteyle ürünler üretiyoruz.

 

Doğadan gelen sağlığı/güzelliği LACINIA, TANURA, HERBATECH markalı 
ürünleri tüketiciler ile “kalite ve insan sağlığına özen gösteren” seçkin noktalarda 
buluşturuyoruz. 

NORM BİTKİSEL ÜRÜNLER olarak bitkilerin büyülü dünyasındaki yolculuğumuz; 
siz değerli müşterilerimizden ve tüketicilerimizden bize ulaşan güven ve 
memnuniyetin gücü ile kalitemizi her zaman en üst nokta da tutarak devam 
edecektir.

BİTKİ GÜVENLİ ELLERDE SAĞLIK, GÜZELLİKTİR .

Sevgiyle, Saygıyla, Sağlıkla, Güzellikle...

Taking the advantage of the experience we have gained in “the world of the 
medicinal herbs” we have been working in for many years ; We decided to 
continue our journey by producing herbal food and cosmetic products. In this 
magical and therapeutic journey we started many years ago, our principle has 
been “not to produce any unhealthy and poor quality product that we and our 
children cannot use with inner peace”. 

In line with this principle, we are producing oral care and personal care cosmetic 
products with 55 staff in our 3.000 m2 plant which we established meticulously. 

With the awareness that establishing a good plant is not enough, we say; 
Cosmetics is health. 

COSMETIC IS HEALTH, COSMETIC IS BEAUTY,

if only the right raw material is used, formulated correctly, put in the right 
packaging, and used consciously. Based on this logic, we carefully select all the 
raw materials and packaging we use in production and productise them. We also 
have our products controlled at every stage of production tested in Accredited 
Laboratories and we confirm that they comply with all laws, communiqués and 
regulations of the relevant ministries. 

With the special codes we give to our products, we are able to monitor each 
product, up to the production date and line, the producing personnel and the 
supplier of the  raw material used in the production. 

We adopt quality systems used in the world and in our country (TS OIC / SMIIC 
HALAL CERTIFICATE, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2005, ISO 22716: 2007 
(GMP) not only on the document but also in practical. Apart from our brands, we 
also produce products with the same care and quality as our own brands for our 
distinguished customers who prefer us from home and abroad where our quality 
approach intersects. 

Health / beauty from nature LACINIA, TANURA, HERBATECH; We bring 
these brands with the consumers at elite points that “take care of quality and 
human health ”.  

Our journey in the magical world of plants as NORM HERBAL PRODUCTS; will 
always continue keeping our quality at the top, with the power rising from the 
trust and satisfaction of our precious customers and consumers.

HERBS ARE HEALTH AND BEAUTY IN SAFE HANDS.

We greet you with love, respect, health and beauty...
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Keratin Shampoo

5 in 1 shampoo

400 ML ℮

400 ML ℮

KERATİNLİ ŞAMPUAN

5’i BİR YERDE ŞAMPUAN

Saç telleri, keratin ve sülfür bağlarının bir birleşimidir. Yıpranmış ve zayıflamış saçlar için yoğun keratin 
bakımı yapar. Keratin ile zenginleştirilmiş formülüyle yıpranan saça güç katarken derinlemesine temizlik 
ve bakım sağlar. Saçın zamanla yitirdiği keratin oranını düzenleyerek daha sağlıklı olmasına yardımcı 
olur. Zayıflamış ve yıpranmış saç tellerini onarır. Saç etrafında oluşturduğu koruyucu kalkan ile saçın 
dış etkenlere karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Kırıklara karşı daha dayanıklı, yumuşak, güçlü, 
bakımlı saçlar oluşturur. Tüm saç tipleri için günlük kullanıma uygundur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

Hair is a combination of keratin and sulfur bonds. It treats intense keratin for damaged and weakened 
hair. The Keratin-enriched formula provides deep cleansing and care while adding worn-out strength. 
By regulating the rate at which hair keratin lost time it helps to be more healthy. It repairs weakened 
and damaged hair strands. The protective shield around the hair helps the hair to be more resistant 
to external factors. It creates more durable, soft, strong, well-maintained hair against fractures. It is 
suitable for daily use for all hair types.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Hydrolyzed keratin

Saç derisinde derinlemesine ve etkili bir temizlik sağlayarak saç derisini dökülme karşıtı tedaviler için 
hazır hale getirir. Doğal östrojen kaynağı Karayılan özü ile saça kökten etki eder ve saç dökülmesiyle 
savaşır. Isırgan ve sarımsak özü ile saç dökülmesine ve dökülme riskine karşı mikro dolaşıma yardımcı 
olur. Saçın yenilenmesine yardımcı olarak yeni saç oluşumunu destekler. Sağlıklı ve dengeli saç derisi 
oluşturur. Saç derisini rahatlatır ve dengeler. Meyan kökü özü ile parlak, pürüzsüz ve dirençli saçlar 
oluşturur. İçeriğindeki kepek önleyici aktif sayesinde kepekli saç derisinden kurtulmanıza yardımcı 
olur. Vitamin B5 ve B3 ile saç derinizin nem ihtiyacını karşılar ve hücre yenileyici özelliği sayesinde saçlı 
derinizin eski sağlığına kavuşmasını destekleyerek saçlarınızı güçlendirir.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

It provides an in-depth and effective cleansing of the hair and makes the hairdye ready for anti-spill 
treatments. Radically acts to the hair with a natural source of estrogen black cohosh extract and 
combat hair loss. Nettle and garlic extract helps to prevent hair loss and micro-circulation against the 
risk of spillage. It supports new hair formation by helping the hair to regenerate. It creates healthy and 
balanced hair. Relaxes and balances hair. Meyan creates a bright, smooth and resistant hair with a core 
extract. Thanks to its anti-dandruff active, it helps you get rid of whole hair. With vitamins B5 and B3, 
your hair absorbs moisture need and strengthens your hair by promoting the regeneration of your hair 
to restore your hair to its former health.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Laurel leaf oil (Defne yağı), Panthenol (Vitamin B5), Nettle 
extract (Isırgan özü), Black cohosh root extract (Karayılan özü), Licorice root extract (Meyan kökü özü), 
Garlic bulb extract (Sarımsak özü)

boyalı saçlar için / for colored hair

tüm saçlar için / for all hair types

5www.normbitkisel.com



Sulphur & Juniper Tar Shampoo

Argan Oil  Shampoo

400 ML ℮

400 ML ℮

KÜKÜRT & ARDIÇ KATRANLI ŞAMPUAN

ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN

Çay ağacı, ardıç ve kükürtün antibakteriyel ve anti-fungal etkileri sayesinde problemli saç derisinin 
bakımında etkili aktiflerdir.  A vitamininin hücre yenileyici etkisi sayesinde sorunlu saç derinizin 
onarılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki aktiflerin aynı zamanda sebum dengeleyici etkisi bulunmaktadır. 
Kepek önleyici aktifler ile kepekli saç derisinden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Günlük kullanım için 
uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

Tea tree, juniper, and sulphur are efficient active substances in care of problematic hair skin thanks to 
their antibacterial and anti-fungal effects.   It helps to repairing your hair skin thanks to cell-renewing 
effect of vitamin A. Active substances in the product also keeps balance of serum. It will help you get 
rid of dandruff, as well. Suitable for everyday use.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Retinyl palmitate (Vitamin A), Juniperus oxycedrus wood tar 
(Ardıç katranı), Melaleuca alternifolia (Tea tree) oil (Çay ağacı yağı), Sulfur

İçeriğindeki argan yağı saçın gücünü geri kazanmasına yardımcı olur ve dış etkenlere karşı korur. İçeriğinde 
bulunan yüksek miktardaki E vitamini güçlü bir antioksidandır. Güçlü E vitamini etkisiyle saç kökünün 
beslenmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırarak saçların daha sağlıklı ve canlı olmasına yardım 
eder.Saçın ihtiyacını tespit edip ona göre bir tedavi sunan argan yağı, kuru, güçsüz saçları nemlendirir, besler 
ve canlandırır. Saçın nem dengesini yeniden düzenler, saçınıza parlaklık, esneklik ve güç katar. Tüm saç 
tipleri için kullanımı uygundur.Saç derisini rahatlatır ve dengeler. Saçlar güçlenir ve daha dayanıklı hale gelir. 
Parlak ve güçlü saçlar için düzenli kullanımı tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

Argan oil helps to regain its strength in content and protects the hair against external factors. The high 
amount of vitamin E contained in it is a powerful antioxidant. It helps to nourish your hair root with its 
powerful E vitamins effect. It accelerates blood circulation and helps to make your hair healthier and alive. It 
moisturizes, nourishes and revitalizes the dry, weak hair, which is the delicate oil that determines the need for 
hair and offers a treatment accordingly. The hair rearranges the moisture balance, and your hair adds shine, 
suppleness and power. It is suitable for all hair types. Relaxes and balances hair. The hair becomes stronger 
and more durable. Regular use for bright and strong hair is recommended

.USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Argania spinosa kernel oil (Argan yağı

tüm saçlar için  / for all hair types

kuru ve cansız saçlar için / for dry and lifeless hair
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400 ML ℮

tüm saçlar için  / for all hair types

Tea Tree Oil Shampoo

Garlic & Ginseng Shampoo

400 ML ℮

400 ML ℮

ÇAY AĞACI YAĞLI ŞAMPUAN

SARIMSAK & GINSENG ŞAMPUAN

Çay ağacı yağının antibakteriyel ve anti-fungal etkileri sayesinde problemli saç derisinin bakımında 
etkili aktiflerdir. B5 vitamini ve aynısafa özü sayesinde kuru saç derisinin onarımına yardımcı olur ve 
doğal nemlendirici aminoasit ile saç derinizi nemlendirir. Saç dökülmesine ve dökülme riskine karşı 
mikro dolaşıma yardımcı olur. Saçın yenilenmesine yardımcı olarak yeni saç oluşumunu destekler. Aynı 
zamanda sebum düzenleyici ektisi bulunmaktadır. Kepek önleyici aktif sayesinde kepekli saç derisinden 
kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Günlük kullanım için uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

Thanks to antibacterial and anti-fungal effects of tea tree oils, they are active in the treatment of 
problem hair. B5 vitamins and coenzyme extract help repair dry hair and moisturize your hair with 
natural moisturizing amino acids. Micro-circulation helps against hair loss and shedding risk. It supports 
new hair formation by helping the hair to regenerate. At the same time there is a sebaceous regulator. 
Thanks to the anti-dandruff active, it will help you get rid of whole hair. It is suitable for daily use.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Melaleuca alternifolia (Tea tree) oil (Çay ağacı yağı)

Saç, saç derisi ve saç kökünü derinlemesine besleyerek hücrelerini güçlendirmeye ve daha hızlı uzamasına 
yardımcı olur. Saç dökülmesi problemini çözer. Zayıf saçların kalınlaşıp hacim kazanmasını sağlar. Yapılan 
araştırmalar yağlanan saçın giderek inceldiğini ve en sonunda döküldüğünü göstermektedir. Sarımsak 
ve ginseng şampuanın bir diğer etkisi de saç derisindeki yağ dengesini sağlar. Tüm saç tipleri için günlük 
kullanıma uygundur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

It nourishes the hair, roots the hair deeply, to help strengthen the cells and help them grow faster. Solves the 
problem of hair loss. It allows your weak hair to thicken and gain volume. Research shows that the greased 
hair is increasingly tender and eventually pitted. Another effect of the garlic and ginseng shampoo is the oil 
balance in the hair. It is suitable for daily use for all hair types.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Calendula officinalis (Marigold) extract, Panax ginseng extract, 
Parfum, Allium sativum (Garlic) bulb extract, 

yağlı saçlar için / for oily hair

tüm saçlar için  / for all hair types
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She Butter 
190 ML ℮

SHE BUTTER SAÇ BAKIM KREMİ

Shea butter ve buğday yağının yoğun nemlendirici ve besleyici etkisi ile saçını onarır.Saçlarınız da 
koparak dökülmeleri önler.Daha sağlıklı ve canlı saçlara kavuşmanızı sağlar.Saçlarınızda elektriklenmeyi 
önler ve kolay tarama sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:  Islak saça, saçların orta kısmından uçlara doğru nazikçe yedirerek uygulama yapınız 
(mümkün oldukça saç derisine temas ettirmeyiniz). 1-2 dakika bekletip bol su ile durulayınız.

Shea butter and wheat oil repair your hair thanks to its intense moisturizing and nutritive effect. It 
prevents hair shedding. It assures you have healthier and livelier hair. Prevents electrification and ensure 
easy combing.

USAGE:  Apply gently on wet hair beginning from the middle section towards the edges, while letting 
your hair absorb it (while applying, avoid contacting the hair skin as much as possible).Wait for 1-2 
minutes and rinse thoroughly with plenty of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Butyrospermum parkii butter (Shea butter), Urtica dioica 
(Nettle) extract (Isırgan özü), Triticum vulgare (Wheat) germ oil  (Buğday yağı) 

Hair Care Cream
tüm saçlar için / for all hair types

Horse Tail Shampoo 400 ML ℮

AT KUYRUĞU ÖZLÜ ŞAMPUAN

At kuyruğu özü saçlı deride kan dolaşımını güçlendirerek saçın besin alımını arttırır ve saçların daha 
hızlı uzamasını sağlar. İçeriğindeki kolajen ve hyaluronate sayesinde saç yüzeyini kaplayarak saçları 
güçlendirir,sönük ve hacimsiz saçlarınızın hacim kazanmasını sağlar. Özellikle yağlı, ince telli ve normal saç 
tipleri için özel olarak formule edilmiştir.Saçları uzun süre temiz tutar. Eğer yağlanmadan dolayı saçlarınızı 
her gün yıkıyorsanız, bu şampuanı kullanırken, buna gerek kalmaz, yıkama sıklığı 2-3 güne çıkar, saçları 
güçlendirdiği için saç dökülmesine ve kırılmasına imkân vermemektedir. 

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika beklettikten 
sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız.

The horse tail enhances the blood circulation of the deep-rooted hair, thereby increasing the nutrient intake 
of the hair and allowing the hair to stretch faster. It strengthens the hair by covering the surface of the hair 
with its collagen and hyaluronate, and it helps to gain volume of your dull and voluminous hair. Specially 
designed for greasy, thin and normal hair types. Keeps your hair clean for a long time. If you wash your hair 
every day because of greasy, when you use this shampoo, you do not need it, the washing frequency goes 
up to 2-3 days, it does not allow hair loss and breakage because it strengthens the hair.

USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 2-3 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Equisetum arvense (Horse tail) extract (At kuyruğu özü)

tüm saçlar için  / for all hair types
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She Butter & Keratin 7/24  

190 ML ℮

7 / 24 SAÇ BAKIM KREMİ

Argan yağı ve shea butter ile saçlarınızın günlük bakım ihtiyacını karşılarken yumuşak ipeksi saçlara 
kavuşmanızı sağlar. Aynı zamanda saçlarınızı güçlendirerek koparak dökülmeleri önler. Yıpranmış ve 
zayıflamış saçlar için yoğun keratin bakımı yapar. 

KULLANIM ŞEKLİ:  7 / 24 bakım kremini ıslak ya da kuru saça  parmaklarınızla ya da tarak  yardımıyla 
uygulayınız. Durulama yapmayınız. 

Argan oil and shea butter both meet your hair’s daily care needs and ensure you have soft silky hair. 
It also strengthens your hair and prevents hair shedding.The Keratin-enriched formula provides deep 
cleansing and care while adding worn-out strength. 

USAGE: Apply 7 / 24  hair care cream on  your wet or dry hair with your fingers or help a comb. Don’t 
rinse.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Butyrospermum parkii butter (Shea butter), Argania spinosa 
kernel oil (Argan yağı), Panthenol

Hair Care Cream

tüm saçlar için / for all hair types

400 ML ℮
190 ML ℮tüm saçlar için  / for all hair types

tüm saçlar için  / for all hair types

Hair Care Oil 190 ML ℮

SAÇ BAKIM YAĞI

Saçlarınızı besleyerek güçlendirir ve eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Susam yağının doğal 
güneş koruyucu özelliği sayesinde gün içerisinde saçlarınızı güneş ışınlarına karşı korur. Saçınızın 
koparak dökülmelerini ve saç uçlarınızdaki kırıkları önlemeye yardımcı olur. Yıpranmış saçları onararak 
mat ve cansız görünümünden kurtulmanızı sağlar. Saç köklerindeki kan akışını arttırarak saçların 
güçlenmesini sağlayarak daha hızlı uzamasını sağlamaktadır. Saç dökülmelerinin önlenmesinde yardımcı 
olmaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ: Nemli veya kuru saça ve saç diplerine hafif masaj yaparak uygulayınız. Saçta en az 1 
saat bekletildikten sonra saç tipinize uygun LACINIA şampuan ile yıkayınız.

It nourishes and strengthens your hair and helps your hair regain its former health. Protect your hair 
against sun rays during the day thanks to the natural sunscreen nature of sesame oil. It helps prevent 
fractures in your your hair loss and hair tips break off. By repairing damaged hair, you get rid of the 
matt and lifeless appearance. By increasing the flow of blood in the roots, it strengthens the hair and 
provides faster extension. Helps prevent hair loss.

USAGE: Perform massage on your wet or dry hair and hair roots. After waiting minimum 1 hour on the 
hair it is washed with LACINIA Shampoo suitable for your hair type.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (Ayçiçek yağı), Canola 
oil (Kanola yağı), Olea europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) 
oil (Tatlı badem yağı), Sesamum indicum (Sesame) seed oil (Susam yağı), Triticum vulgare(Wheat) germ 
oil (Buğday yağı), Juglans regia (Walnut) seed oil (Ceviz yağı), Persea gratissima (Avocado) oil (Avokado 
yağı), Cocos nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), Allium sativum (Garlic) bulb oil (Sarımsak 
yağı), Nigella  sativa (Black cumin) seed oil (Çörek otu yağı), Terebinthinae (Pine turpentine) oil (Çam 
terebentin yağı), Thymus vulgaris (Thyme) oil (Kekik yağı), Rosmarinus officinalis (Rosemary) flower oil 
(Biberiye yağı), Urtica dioica (Nettle) extract (Isırgan yağı), Lauri expressum (Laurel) leaf oil (Defne yağı)

tüm saçlar için / for all hair types
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Maca Root & Horse Tail Extract

30 ML ℮

30 ML ℮

ARGAN YAĞLI SAÇ SERUMU

MACA KÖKÜ VE AT KUYRUĞU ÖZLÜ SAÇ SERUMU

Argan yağının barındırdığı vitamin ve mineraller ile saçınızı beslerken aynı zamanda elektriklenmeyi 
önler ve kolay tarama sağlar .Saçınıza fön çekmeden önce uyguladığınızda daha kolay şekil almasını 
sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Yıkanmış ve nemi alınmış saçlara küçük bir miktar serumu avuç içinizde yayarak 
eşit biçimde uygulayın. Saçın uzunluğuna ve kalınlığına göre miktarı arttırabilirsiniz. Daha sonra fön 
çekebilir yada kurumaya bırakabilirsiniz. Kuru saça da uygulayabilirsiniz . DURULAMAYINIZ…

Vitamins and minerals in argan oil have a nutritive effect, as well as preventing electrification and 
shedding. Ensures easy combing. It assures that your hair is shaped easier when used before blow 
drying.

USAGE: Spread a little serum in your palm and apply to washed and dehumidified hair equally. You 
can adjust the amount of serum according to the length and thickness of hair. Afterwards, you can 
blow-dry the hair or let it dry by itself. It can be applied to dry hair, too. DO NOT RINSE...

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Argania spinosa kernel oil (Argan yağı),Tocopheryl acetate 
(Vitamin E)

Saçlarında yavaş uzama problemi olan saçlar için tasarlanmıştır. İçeriğindeki bitkisel aktifler saç köklerini 
uyararak  daha hızlı uzamasına yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz saça, damlalık yardımı ile  tercihen geceleri, saçlı deri bölgesine ve çevresine 
olmak üzere tüm saç derisine uygulanır. Masaj yapılarak serum saç derisine iyice yedirilir, en az 12 saat 
durulanmaz. 

Designed for the hair with problem of slow growing. Herbal actives warn the roots of hair and help faster 
growing.

USAGE: Apply preferably at night on clean hair, with the help of drips, scalp  area and to the entire 
scalp to be around gently massage the scalp thoroughly fed serum made  a circular motion content, is 
not rinsed at least 12 hours

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Lepidium meyenii (Maca) root extract, Equisetum arvense 
(Horse tail) extract (At kuyruğu özü), Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide (Vitamin B3), Caffeine

tüm saçlar için / for all hair types

tüm saçlar için / for all hair types

Hair Serum

Argan Oil 
Hair Serum
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30 ML ℮

30 ML ℮

tüm saçlar için / for all hair types

tüm saçlar için / for all hair types

Avocado Oil Hair Botox Mask 500 ML ℮

AVOKADO YAĞLI SAÇ MASKESİ tüm saçlar için / for all hair types

Aşırı yıpranmış saçlarınızın, içeriğindeki avokado yağı ve keratin desteği ile yeniden eski sağlığına 
kavuşmasına yardımcı olur. Saç foliküllerini onararak daha güçlü saçlar oluşur ve koparak dökülmeleri 
önler.

KULLANIM ŞEKLİ: Saçınızı yıkadıktan sonra fazla suyu elinizle sıkarak alın. Bir miktar maskeyi 
saçlarınıza kökten uca eşit olarak uygulayın, 5 dakika beklettikten sonra iyice durulayın. Saçınızın 
ihtiyacına göre haftada 1 ya da daha fazla uygulayabilirsiniz.

It helps your stressed hairs to recover their health thanks to avocado oil and keratin content. Repairs 
hair follicles to form stronger hairs and prevents hair shedding.

USAGE: After you wash your hair , remove excess water by squeezing your hand . Apply equally an 
amount of mask ,from roots to ends. Wait 5 minutes, then rinse your hair thoroughly. According to 
the needs of your hair,you can use once a week or more.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Persea gratissima (Avocado) oil (Avokado yağı), Hydrolyzed 
keratin

tüm saçlar için  / for all hair typesSAÇ SERUMU

Saç dökülme önleyici ve oluşumunu arttırıcı aktifimiz 3 farklı molekülden oluşmaktadır. bu moleküller 
apigenin, oleanoic asit ve biotinil tripeptiddir. Üçlü complex olması sayesinde kökü uyarıp bölgesel 
damar genişlemesi yaparken finasterid gibi 5 alfa redüktaz inhibisyonuyla  bölgesel olarak DHT 
oluşumunu engellemektedir. Bu sayede dökülme nedeni olan DHT nin köke vereceği zarar önlenmiş 
olur. Ürünün ilk 1 aylık kullanımında saç dökülmesinde belirgin bir şekilde azalma veya durma 
gerçekleşir. 2. ay kullanıma devam edildiğinde yeni saç oluşumunu destekleyerek küçük tüylenmeler 
başlayacaktır. Aynı zamanda saçın uzama hızına etki ederek saçlarınızın daha çabuk uzamasını 
sağlayacaktır. İçeriğindeki amino asitler ve vitaminler mevcut ve oluşan güçsüz ve cansız saçların 
gücünü arttırarak daha kalın ve parlak yapıya sahip olmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz saça,1 ampulün  tamamı damlalık yardımı ile  tercihen geceleri,  saçlı deri 
bölgesine ve çevresine olmak üzere tüm saç derisine uygulanır. Masaj yapılarak serum saç derisine 
iyice yedirilir , en az 12 saat durulanmaz. 

Hair loss inhibitor and formation enhancer activity consists of 3 different molecules. These molecules 
are apigenin, oleanoic acid and biotinyl tripeptidir. Thanks to its triple complex, it inhibits DHT 
formation locally by inhibiting 5 alpha-reductase such as finasteride while stimulating the root and 
stimulating regional vasodilatation. In this case, DHT, which is the cause of spill, will be prevented 
from harm. During the first month of use of the product, a significant reduction or stoppage of 
hair loss occurs. When the 2nd month usage is continued, small hair starts to support new hair 
formation. At the same time, it will affect your hair’s lengthening speed and make your hair grow 
faster. It contains amino acids and vitamins in it and increases the power of the weak and lifeless hair 
to make it thicker and shiny.

USAGE: Apply preferably at night on clean hair , with the help of one bulb drips, scalp  area and 
to the entire scalp to be around .gently massage the scalp thoroughly fed serum made  a circular 
motion content, is not rinsed at least 12 hours

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed extract (At 
kestanesi özü), Retinyl  palmitate (Vitamin A), Tocopherol (Vitamin E), Inositol, Calcium pantothenate 
(Vitamin B5), Linoleic acid (Vitamin F), Biotin (Vitamin B7)

Hair Serum 21 X 2 ML ℮
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Balın doğal antimikrobiyal, antifungal, antiviral etkisi bulunmaktadır.Bu etkileri sayesinde özellikle yara ve yanık üzerinde enfeksiyonları önleyerek 
koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır.Zeytinyağı,sarı kantaron yağı ve badem yağı besleyici etki sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.B5 vitamini hücre 
yenilenmesine katkı sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Vücudunuzda ihtiyaç duyulan bölgeye kalın bir tabaka halinde nazikçe uygulayınız. Günde 2 defa kullanınız.

Honey has natural antimicrobial, antifungal, antiviral effect. It has protective and healing effect especially by preventing infections on wound and burn. 
Olive oil, St. John’s Wort oil and almond oil accelerates the healing effect by providing nutritious. Vitamin B5 contributes to cell renewal.

USAGE: Apply gently on your skin to desired region thick layer.Use 2 times a day.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Honey (Bal), Olea europaea (Olive) fruit oil (Zeytin yağı), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (Tatlı 
badem yağı), Hypericum perforatum (St john’s wort) oil (Sarı kantaron yağı), Panthenol (Vitamin B5), Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa 
özü)

Aynısafa antibakteriyel etkiye sahiptir.Mantarlı ciltler üzerinde kullanılabilir.Kan akışını arttırarak ve kolajen,protein üretimini destekleyerek tahriş 
olmuş ciltlerin,küçük yara ve yanıkların üzerinde kullanılabilir. A vitamini cilt üzerinde hücre yenileyici etkisiyle sedef, egzama gibi problemli ciltlerde 
olumlu etki gösterir.E vitamininin antioksidan ve Shea butter’ın yoğun nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi güçlendirir ve besler. Papatya bitkisinin 
doğal bileşeni olan alpha bisabolol ile tahriş olmuş ciltlerin tedavisinde etkilidir. Sarı kantaron yağının antiviral etkisi ile yaraların iyileşmesini hızlandırır. 
Çörek otu yağının omega 6, omega-3,vitamin ve mineraller sayesinde cildinizi güçlendirir.

KULLANIM ŞEKLİ:  İstenilen bölgeye bir miktar krem eşit şekilde dağıtılarak sürülür.

Calendula has antibacterial effects. Can be used on foliated bindings. By increasing blood flow and promoting protein production, collagen can be 
used on irritated skin, small wounds and burns. A vitamini has a positive effect on problematic skin such as psoriasis and eczema due to cell renewal 
effect on the skin. Due to the intense moisturizing properties of the antioxidant and shea butter, Vitamin E strengthens and nourishes your skin.
It is effective in the treatment of irritated skin with alpha bisabolol, the natural component of daisy plant. The antiviral effect of St. John’s wort oil 
accelerates the healing of wounds. Omega-6 and omega-3, vitamins and minerals of cumin oil strengthen the skin.

USAGE: Apply your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Hypericum perforatum (St john’s wort) oil (Sarı kantaron yağı), Nigella sativa (Black cumin) seed oil (Çörek 
otu yağı), Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Butyrospermum parkii (Shea butter), Retinyl palmitate (Vitamin A), Tocopheryl 
acetate (Vitamin E),

Honey Cream

Calendula Extract Cream

BALLI KREM

AYNISAFA ÖZLÜ KREM kuru ciltler için / for dry skin types

45 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

45 ML ℮
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250 ML ℮

250 ML ℮

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan formülü ile cilde esneklik, yumuşaklık sağlayan doğal bitki özleri 
ve mineraller içerir. Gün boyu cildinizin nefes almasını sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve siyah 
noktalardan arındırmaya yardımcı olur. Yoğun nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi temizlerken aynı 
zamanda nemlendirmektedir ve bitki özleri ile bakım yapmaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ: Nemli yüzünüze bir miktar jeli uygulayınız ve bol su ile durulayınız. Makyajınızı 
temizlemek için de  kullanabilirsiniz.

Extra soft cleansing formula contains natural plant extracts and minerals that provide skin elasticity 
and softness. It allows your skin to breathe through the day. Helps purify acne and black spots while 
cleansing your skin. Due to its intense moisturizing properties, it also moisturizes the skin, while it 
cleans and cares for your skin with herbal extracts.

USAGE: Amount of  gel is applied on your wet face and rinse with plenty of water.You can clean your 
make up too.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Chamomilla recutita (Camomile) extract (Papatya özü),  
Hypericum perforatum (St john’s wort) extract (Sarı kantaron özü), Calendula officinalis (Marigold) 
extract (Aynısafa özü)

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan formülü ile cilde esneklik, yumuşaklık sağlayan doğal bitki özleri 
ve mineraller içerir. Gün boyu cildinizin nefes almasını sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve siyah 
noktalardan arındırmaya yardımcı olur. Yoğun nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi temizlerken aynı 
zamanda nemlendirmektedir ve bitki özleri ile bakım yapmaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ: Nemli yüzünüze bir miktar jeli uygulayınız ve bol su ile durulayınız. Makyajınızı 
temizlemek için de  kullanabilirsiniz.

Extra soft cleansing formula contains natural plant extracts and minerals that provide skin elasticity 
and softness. It allows your skin to breathe through the day. Helps purify acne and black spots while 
cleansing your skin. Due to its intense moisturizing properties, it also moisturizes the skin, while it 
cleans and cares for your skin with herbal extracts.

USAGE: Amount of  gel is applied on your wet face and rinse with plenty of water.You can clean your 
make up too.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), 
Matricaria recutita (Camomile) extract (Papatya özü), Hypericum perforatum (St. john’s wort) extract 
(Sarı kantaron özü), Parfum, Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil (Çay ağacı yağı)

kuru-hassas ciltler için
for dry-sensitive skin types

normal- yağlı ciltler için
for normal-oily skin types

Camomile Face Cleansing Shampoo

Tea Tree Oil  FaceCleansing Shampoo

PAPATYALI YÜZ TEMİZLEME ŞAMPUANI

ÇAY AĞACI YAĞLI YÜZ TEMİZLEME ŞAMPUANI
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250 ML ℮

250 ML ℮
normal- yağlı ciltler için
for normal-oily skin types

tüm ciltler için / for all skin types

kuru ciltler için / for dry skin types

100 ML ℮

100 ML ℮

Doğal kayısı çekirdeği ile cildinizdeki ölü deriden kurtulmanızı sağlarken  B5 vitamininin ve Allantoin’in 
hücre yenileyici özelliği sayesinde daha pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cilde dairesel hareketlerle 2 dakika masaj yaparak uygulayınız. 10 dakika 
beklettikten sonra ılık su ile durulayınız.

The natural apricot kernel helps you get rid of the dead in your skin, while allowing you to get a 
smoother skin thanks to the cell renewal properties of B5 vitamin and Allantoin.

USAGE: Apply on clean skin 2 minutes massage wish circular movements. After waiting 10 minutes 
then rinse with warm water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Apricot kernel (Kayısı çeirdeği), Panthenol (Vitamin B5), 
Allantoin, Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Zeytinyağı özleri sayesinde, cildinizin doğal nem dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Yıpranan 
cildinizi dış etkilere karşı korur ve onarılmasına yardım eder. Yoğun nemlendirme özelliği ile cilde 
parlaklık ve yumuşaklık verilmesine katkıda bulunur. Zeytinyağının sahip olduğu antioksidanlar, 
hücrelerin yaşlanmasını geciktirerek cildin hem görünüşünü hem de yapısını güzelleştirip, güçlendirir.

KULLANIM ŞEKLİ: İstediğiniz cilt böylesine uygulayınız. 

Olive oil extracts help to regulate the natural moisture balance of your skin. Protects your skin from 
external effects and helps repair it. With its intensive moisturizing properties, it contributes to giving 
the skin shine and softness. The antioxidants that olive oil possesses delay the aging of cells and 
strengthen both the appearance and texture of the skin.

USAGE: Apply your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Olea europaea fruit (Olive) fruit oil (Zeytin yağı)

Apricot Peeling Cream

Olive Oil Intensive Moisture Cream

KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞLI PEELING CREAM

ZEYTİN YAĞLI YOĞUN NEMLENDİRİCİ KREM
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Eye Contour Cream

30 ML ℮

30 ML ℮

GÖZ ALTI BAKIM JELİ

GÖZ ÇEVRESİ KREMİ

Arnica montana ,Sarı kantaron ve At kestanesi bitki özlerinin damar büzücü , kan akışını düzenleyici 
etkileri sayesinde göz altında oluşan morlukları gidermeye yardımcı olur.Gotu kola bitki özünün hücre 
yenileyici etkisi ile göz altı torbalarının toparlanması sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:  Gözaltınıza küçük noktalar halinde sürünüz, jel cildiniz tarafından tamamen 
emilinceye kadar dairesel hareketlerle uygulayınız. 

Extract of arnica Montana, St. John’s wort and horse chestnut helps to remove dark circles under the 
eyes with the help of astringent means regulating the blood flow. Extracts of fungus of Asiatic provides 
regeneration of cells and allows the restoration of bags under the eyes.

USAGE: Apply the gel on your under eye in small dots and massage your under eye gently until the gel 
is thoroughly absorbed by your skin.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Arnica montana flower extract, Centella asiatica (Gotu kola) 
extract (Karayılan özü), Aesculus hippocastanum (Horse-chestnut) seed extract (At kestanesi özü), 
Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Hypericum perforatum (St. john’s wort) extract 
(Sarı kantaron özü)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Under Eye Care Gel

Günlük göz çevresi bakımı konusunda ihtiyaç duyulan tüm nitelikleri karşılayan bir kremdir.Günde iki 
kez düzenli kullanımı sonucunda kırışıklıklar,kazayağı,göz altı torbalarında toparlanma olur. İçeriğindeki 
bitki özleri, vitaminler ve bitkisel yağlar ile cildi yeniler ve daha canlı görünmesini sağlar. 

KULLANIM ŞEKLİ:  Sabah ve akşam cildinizi temizledikten sonra göz çevresine küçük noktalar halinde, 
krem cildinize tamamen nüfuz edene kadar hafif masaj yaparak uygulayınız.

It is a cream that meets all qualities needed for everyday eye care. Regular use twice a day will result 
in wrinkles, crow’s feet, under-eye bags. Its plant extracts, vitamins and vegetable oils help skin to look 
fresh and vivid.

USAGE: Apply the gel on your under eye in small dots and massage your under eye gently until the gel 
is thoroughly absorbed by your skin.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Matricaria recutita (Camomile) extract (Papatya özü), 
Butyrospermum Parkii (Shea butter), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (Tatlı badem yağı), 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil (Buğday yağı), Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil (Jojoba yağı), 
Panthenol (Vitamin B5), Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Tocopheryl acetate 
(Vitamin E)
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30 ML ℮

30 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Anti Freckles Cream

30 ML ℮

30 ML ℮

Sodium hyaluronate ve E vitamini ile cildin öncelikle ihtiyacı olan nem dengesi eski düzenine kavuşması 
sağlanır. Cilt altındaki esnekliğini ve yapısını kaybetmiş kolajen (collagen) yapı dışarıdan kolajen desteği 
ile üretimi arttırılarak kırışıklıkların azalması sağlanır.B5 vitaminin hücre yenileyici ve onarıcı, yağların 
besleyici özellikleri cildin eski görünümüne kavuşmasına yardımcı olur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Her gün düzenli 
olarak kullanılması tavsiye edilir.

The skin needs a certain moisture. Over time, wrinkles begin to appear, because the structure of collagen 
decreases, and elasticity is lost due to skin and age. With sodium hyaluronate and vitamin E, the moisture 
balance, which is the skin’s need, can restore the old order. The elasticity under the skin and the structure 
of collagen, which has lost its structure, is enhanced by the support of collagen from the outside and the 
reduction of wrinkles. Vitamin B5 is a refreshing and regenerating cell, the nutritional properties of oils 
help the skin look good.

USAGE: Apply it on your clean skin with circular motion by massaging. It advisable to use regularly.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Butyrospermum parkii (Shea butter), Allantoin, Vitis vinifera 
(Grape) seed oil (Üzüm çekirdeği yağı), Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil (Jojoba yağı), Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (Tatlı badem yağı), Dimethicone, Tocopheryl acetate (Vitamin E), 
Panthenol (Vitamin B5), Collagen, Sodium hyaluronate

Meyan kökü , kına kına özü ve B3 vitamininin melanin üretimini baskılayıcı etkisi ile çil ve lekelerinizin 
renginin açılmasını sağlamaktadır.Barbados kirazının C vitamini içeriği sayesinde melanin baskılayıcı 
etkisi ile lekelerinizin azaltılmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Vücut ve yüzde istenilen bölgeye uygulayınız. Cildinize nüfuz edene kadar sürünüz.

Licorice root, henna extract and vitamin B3 inhibit the production of melanin with the effect of lightening the 
color of your freckles and spots. Thanks to the Vitamin C content of Barbados cherry, it helps to reduce your 
stains with the melanin repressive effect.

USAGE: Apply on desired region of your body and face. Administer until absorbed by your skin.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract (Meyan kökü özü), 
Cinchona succirubra (Peruvian) bark extract (Kına kına özü), Butyrospermum parkii (Shea butter), 
Malpighia punicifolia (Acerola) fruit extract (Barbados kirazı özü)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Anti Aging Cream
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30 ML ℮

30 ML ℮

Yulaf kepeğinden elde edilen beta glukan cildi koruyan, teskin eden ve canlandıran bir doğal aktiftir. 
UV ışınlarına maruz kalan ciltlerdeki kuruluk ve kızarıklığı teskin ederek ve nemlendirerek azalmasına 
yardımcı olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Kollajen sentezini stimule ederek cildi 
canlandırdığı, sıkılığını artırdığı, anti-aging etkisiyle ince çizgi ve kırışıklıkları azalttığı, nemlendirici, 
yatıştırıcı, pürüzsüzleştirici etki sağladığı görülmüştür. Acetyl hexapeptide-8 ince çizgilerin ve 
kırışıklıkların giderilmesinde etki göstermektedir..

KULLANIM ŞEKLİ:  Makyajsız cildinize isteğe bağlı olarak ince veya kalın bir tabaka halinde sürünüz ve 
5-10 dakika kadar kurumasını bekleyiniz.

Beta-glucan derived from oat flakes protects, soothes and revitalizes the skin. Thanks to scientific 
research it has been proven that it helps to reduce the dryness and redness of the skin exposed to 
UV rays by moisturizing and soothing. It stimulates the synthesis of collagen and stimulates the skin, 
increases elasticity, reduces rejuvenation, fine wrinkles and wrinkles, moisturizes, soothes, softens the 
effect. Acetyl hexapeptide-8 influences the removal of fine lines and wrinkles.

USAGE:  After the skin is cleaned, according to your request, you can apply thick or thin layer and wait 
5-10 minutes for drying.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Beta glucan, Argielin

Hastalıkların yanı sıra estetik ve kozmetik sektöründe de pek çok ürünün hammaddesi olarak ozon 
yağından faydalanılır. Ozon, doğadaki en kuvvetli ve doğal dezenfektandır, mikrop kırıcıdır. Ozon en 
etkili antioksidandır; kuvvetli bir mikrop ve bakteri öldürücüdür; Özellikle şeker hastalarında sebepsiz 
oluşan yaraların iyileşme süreçlerini hızlandırmaktadır. Büyük eklem romatizması, kas yırtılması, kas 
gerilmesi gibi ağrılı hastalıklara sebep olan iltihapların iyileştirilmesinde,  güneş yanıkları, cilt lekeleri, 
sivilce izleri, kırışıklıklar, cilt sarkmaları, sedef hastalığı, ürtiker, melenin yapı bozukluğu, ciltte renk 
farklılıkları ve cildin yenilenmesine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Selülit görünümünü azaltmakta 
ve yok etmekte, zararlı alerjen ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamakta, diş çürüklerine neden olan 
ağız bakterilerinin öldürülmesinde ve diş eti iltihabının giderilmesinde etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ:  İstenilen bölgeye masaj yapılarak uygulanır. Yüz ve vücut bakım yağıdır.

Ozone oil is utilized as a raw material for many products in the aesthetic and cosmetic sectors as 
well as diseases. Ozone is the most powerful and natural disinfectant in nature, germicide. Ozone is 
the most effective antioxidant; a strong germ and bactericide; It accelerates the healing process of 
uninjured wounds especially in diabetic patients. Used in situations where sunburns, skin stains, acne 
scars, wrinkles, skin irregularities, psoriasis, urticaria, melenin disruption, skin color differences and skin 
renewal are needed in the treatment of inflammations that cause painful diseases such as arthritis, 
muscle rupture, . It reduces the appearance of cellulite and eliminates harmful allergens and toxins, 
helps to kill the oral bacteria causing tooth decay, and relieve gum inflammation.

USAGE: Massage on desired region. This product is face and skin care oil.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Ozonla Zenginleştirilmiş Zeytin Yağı (Ozonized olive oil)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Anti Wrinkle Cream

Ozoned Olive Oil
Ozonla Zenginleştirilmiş Zeytinyağı 
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30 ML ℮

30 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

500 ML ℮

100 ML ℮

Cilde canlılık vererek daha taze görünmesini sağlar. Ayrıca kırışıklıkları yok eder. At kestanesi jeli kan 
dolaşımını hızlandırır. Cildi daha sıkı ve gergin yapar, bu sayede gözeneklerde kapanır. Kılcal damar 
varislerini yok eder. Özellikle yüzde bulunan damar görünümünü yok eder. Romatizmalı hastalıklara iyi 
gelmektedir. Düzenli kullanıldığında sivilcileri yok eder. Sırt, boyun, eklem ağrısı ve incinme durumlarında 
rahatlıkla kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid tedavisinde 
kullanılır. Kas ağrılarında, damar ağrılarında son derece etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen cilt bölgesine günde 2-3 defa uygulayınız.

It provides a more fresh look, giving vitality to the skin. It also removes wrinkles. Horse chestnut gel 
accelerates blood circulation. It makes skin more tight and tense, so that closes the pores. It destroys the 
varicose veins in the capillaries. In particular, it eliminates the appearance of veins in the face. It is good 
for rheumatic diseases. When used regularly destroys acne. Can be used comfortably in back, neck, joint 
pain and injuries. The effect on varicose veins is greater in comparison with  varicose socks. Used to treat 
hemorrhoids. It is extremely effective in muscle pain, vascular pain.

USAGE: Apply 2-3 times on your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Arnica montana flower extract, Centella asiatica (Gotu kola) 
extract (Karayılan özü), Aesculus hippocastanum (Horse-chestnut) seed extract (At kestanesi özü), 
Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Hypericum perforatum (St. john’s wort) extract 
(Sarı kantaron özü)

Masajlar her zaman fiziksel ve duygusal olarak tedavi edici olmuştur. Bu masajlar doğal yollarla tatbik 
edildiğinde ise faydaları sınırsızdır. Uygulandığı bölgede kan dolaşımını hızlandırarak rahatlamayı 
sağlamaya, sakinleştirmeye ve bütün sinir sistemini dengeleyerek enerji dağılımını sağlamaya, duygusal 
ve fiziksel bozuklukları gidermeye yardımcıdır. İçerdiği doğal yağlar deri tarafından kolayca emilerek 
uygulandığı problemli bölgelerde rahatlama etkisini hemen gösterir. Romatizmal ağrıların giderilmesinde 
kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız. 
Ürünü uyguladıktan 2-3 dakika sonra içeriğindeki aktif maddelerin etkisiyle ısınma hissi oluşmaktadır, 
yaklaşık 1 saat bu his devam edecektir.

Massages have always been physically and emotionally therapeutic. When these massages are applied 
by natural means, the benefits are unlimited. By accelerating the blood circulation in the region where it 
is practiced, it helps relieve, calm and stabilize the whole nervous system, maintain energy distribution, 
relieve emotional and physical disorders. The natural oils it contains are readily absorbed by the skin and 
show the relief effect immediately in problem areas where it is applied. It is used to relieve rheumatic 
aches.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage. After applying product 2-3 
minutes later, there will be sensation of burning and heating, owing to effect of the active ingredients. 

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Menthol, Rosmarinus officinalis leaf (Rosemary) oil (Biberiye 
yağı) ,Thymus vulgaris (Thyme) oil (Kekik yağı), Eucalyptus species (Eucalyptus) leaf  oil (Okaliptus yağı), 
Camphor(Kafur)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

AT KESTANELİ JEL

ISITICILI MASAJ KREMİ

Horse Chestnut Gel

Thermal Massage Cream
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Rose Water 100 ML ℮

GÜL SUYU

Taze gül yapraklarından elde edilen gül suyu antibakteriyel ve antiseptik özelliğe sahiptir. İçerdiği 
antioksidan maddeler ve hoş kokusu bu ürünü öne çıkarır. Doğal bir şekilde cildinize sağlık ve güzellik 
katar. Gözeneklerde kalan kirleri arındırır, sıkılaştırır. Cildi temizleyip, dezenfekte eder ve yatıştırır.

KULLANIM ŞEKLİ: Cilde pamuk yardımı ile uygulayınız. 

The rose water obtained by the of fresh rose petals have antibacterial and antiseptic. Contains 
antioxidants and pleasant odor. It naturally adds health and beauty to your skin. It removes the dirt 
remaining in the pores, firming. Cleanses, disinfects and soothes the skin. 

USAGE: Apply on your skin help with a cotton

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Gül suyu / Rosa Damascena flower water

tüm ciltler için / for all skin types



Rose Cream 45 ML ℮

GÜL KREMİ tüm ciltler için / for all skin types

Face Tonic Rose Extract 190 ML ℮

GÜL ÖZLÜ YÜZ TONİĞİ

Taze gül yapraklarından elde edilen gül toniği antibakteriyel ve antiseptik özelliğe sahiptir. İçerdiği 
antioksidan maddeler ve hoş kokusu bu ürünü öne çıkarır. Doğal bir şekilde cildinize sağlık ve güzellik 
katar. Gözeneklerde kalan kirleri arındırır, sıkılaştırır. Cildi temizleyip, dezenfekte eder ve yatıştırır.

KULLANIM ŞEKLİ: Cilde pamuk yardımı ile uygulayınız. 

The rose tonic obtained by the of fresh rose petals have antibacterial and antiseptic. Contains 
antioxidants and pleasant odor. It naturally adds health and beauty to your skin. It removes the dirt 
remaining in the pores, firming. Cleanses, disinfects and soothes the skin. 

USAGE: Apply on your skin help with a cotton

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Rosa damascena flower water, Panthenol

tüm ciltler için / for all skin types

Gül yapraklarından elde edilen özüt mat ciltlerin parlaklığını arttırarak sağlıklı görünümüne 
kavuşturur. Doğal besleyici içeriği sayesinde cildin yapısını korumasına yardımcı olur. İçeriğindeki 
diğer yağlar  ve bitki özleri sayesinde  cildi besler ve nemlendirir. Hızlı emilim sayesinde yağlılık 
hissi bırakmaz. Squalene maddesi zeytinden elde edilen doğal bir içeriktir. Cildimizin sebumunda 
doğal olarak bulunan bu madde, hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük 
rol oynar. Allantoin içeriği ile çevresel etkilere maruz kalmış ve zayıflamış olan ciltteki hücre 
yenilenmesini destekler,vücut ve yüz üzerindeki bozulmuş cildin sağlığına kavuşmasına  yardımcı olur. 
Antiinflamatuvar etkisi ile dış etkenlerin oluşturabileceği tahrişleri de önlemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Her gün düzenli 
olarak kullanılması tavsiye edilir.

Extracts from rose petals, increase the brightness of the matte skin and give it a healthy appearance. 
Helps protect the structure of the skin due to its natural nutrient content. It contains nutrients and 
plant extracts for moisturizing and moisturizing the skin. Due to its rapid absorption, it does not 
leave a greasy feeling. Squalene is a natural substance obtained from olive. This substance naturally 
found in the sebum of our skin plays a major role in the renewal of the cells and the survival of the 
skin. With allantoin content, it promotes cell renewal in skin that has been exposed to environmental 
effects and is weakened, helping to restore the health of damaged skin on the face and body. Anti-
inflammatory effects also prevent irritations that may be caused by external factors.

USAGE: Apply on your clean skin with circular motion by massaging. It advisable to use regularly.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Rosa damascena (Rose) flower extract (Gül özü),  Calendula 
officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Allantoin
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tüm ciltler için / for all skin types



3 in 1 Sulphur Cream

100 ML ℮

100 ML ℮

BEYAZLATICI KREM

3’Ü 1 ARADA KÜKÜRT KREMİ

Arbutin, genellikle ayı üzümü ( uva ursi ) , kış sümbülü, armut ve dut ağacı gibi bitkilerin olgun 
yapraklarından elde edilen ve ciltte renk açıcı olarak kullanılan doğal bir aktiftir. Ciltteki fazla melanini 
inhibe ederek cildin renk ayrışmalarını kısa sürede ( 8-12 hafta ) azaltır. Leke ya da hiperpigmentasyon 
tedavisinde etkili aktiflerden biridir.Cilde uygulanmasından hemen sonra enzimlerle birleşerek 
fazla tyrosin oksidasyonunu engeller. UV ile oluşan pigmentasyonda da etkili o lduğu klinik olarak 
ispatlanmıştır.Meyan kökü ve kına kına bitki özlerinin doğal renk açıcı etkisi ile ürünün etkisini 
arttırmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ:  Sabah ve akşam, kremi kullanacağınız bölgeyi temizledikten sonra, krem cildinize 
nüfuz edinceye kadar dairesel hareketlerle uygulayınız.

Arbutin is a natural actor, usually obtained from mature leaves of plants such as bear grape (uva ursi), 
winter hyacinth, pear and mulberry tree, and is used as a lightening agent on the skin. By inhibiting 
excess melanin in the skin, it quickly reduces color separation (8-12 weeks). It is one of the active 
agents in the treatment of stain or hyperpigmentation. It combines with enzymes immediately after 
application to prevent oxidation of excess tyrosine. It has also been clinically proven to be effective in 
UV-induced pigmentation. Liquorice roots and henna henna plant extracts increase the effect of the 
product with its natural whitening effect.

USAGE: Morning and evening after clean the body area, apply the cream with circular motion until it is 
completely absorbed by the skin.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract (Meyan kökü özü), 
Cinchona succirubra (Peruvian) bark extract (Kına kına özü), Butyrospermum parkii (Shea butter), Alpha 
Arbutin

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Whitening Cream

Kükürt sahip olduğu antibakteriyel ve antifungal etkisi sayesinde akne tedavisinde önemli role sahiptir. 
Cildin yağ miktarını düzenler. Her yaşta sivilce problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Bitkisel kökenli 
gliserin içeriği ile cildinizi nemlendirerek güzel, pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:  Cildinizi LACINIA ÇAY AĞACI YAĞLI YÜZ TEMİZLEME JELİ  ile yıkadıktan sonra 
günde 1 kez cildinize uygulayabilirsiniz. İyi bir sonuç için düzenli kullanım tavsiye edilmektedir.

Sulfur has an important role in acne treatment thanks to its antibacterial and antifungal effect. 
Regulates amount of fat of the  skin . It helps prevent acne problems at every age. Glycerin content of 
herbal origin moisturizes your skin and provides a beautiful, smooth appearance.

USAGE: After washing with LACINIA  TEA TREE OIL FACE CLEANSING GEL apply  to skin once a day.  
Regular use is recommended to achieve good results.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Hypericum perforatum (St. john’s wort) extract (Sarı kantaron 
özü), Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil (Çay ağacı yağı), Sulfur (Kükürt), Salvia lavandulifolia 
(Sage) oil (Adaçayı yağı), Lavandula angustifolia(Lavander) oil (Lavanta yağı), Vitamin A
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100 ML ℮

100 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types Breast Care Lotion
GÖĞÜS BAKIM LOSYONU

İçeriğinde bulunan, fitoöstrojenler içeren bitkisel yağlar sayesinde göğüste toplanan yağ miktarını artırır 
ve göğüslerin daha dolgun görünmesine yardımcı olur. Göğüs bölgesine uygulandığında toparlayıcı ve 
dolgunlaştırıcı etki sağlamaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ:  Bir miktar losyonu avucunuzun içine sıkarak göğüs ve dekolte bölgenize dairesel 
hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Günde bir defa ve düzenli kullanımı tavsiye edilir.

Thanks to vegetable oils containing phytoestrogens, it increases the amount of fat collected in the breast 
and helps to make the breasts look fuller. When applied to the chest area, it gives a restorative and plump 
effect.

USAGE: By squeezing a little  lotion into the palm of hand,apply to your chest and decollete zone of 
massaging in circular direct motion. It is used once per every day recommended to used regularly.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Foeniculum vulgare (Fennel) oil (Rezene yağı), Myrtus communis 
(Myrtle) oil (Mersin yağı),

190 ML ℮

100 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Extreme Moisturizer Cream
Vücut çatlaklarını tıpkı birer yara izi gibi değerlendirmek mümkün. Cilt aşırı derecede basınçla karşılaştığında 
yıpranır. Dolayısıyla cildin yapısı bozulur ve çatlaklar ortaya çıkar. Önceleri pembe renkli olan bu çatlaklar 
zamanla beyaza yakın bir renk alır. Ciltteki bu noktalar bronzlaşmaz ve gözden kaybolmaz. Bu çatlakları 
ortadan kaldırmaktansa çatlak oluşumunu önlemek daha kolaydır. Çatlakların ortadan kaldırılması için ise, 
çoğu zaman basit estetik müdahalelere veya kozmetik ürünlerine ihtiyaç duyulur.Yağ kalıntısı bırakmayan çift 
etkili bu özel krem, yüksek konsantrasyonda doğal bitkisel içeriğe sahip olup uygulandığı ilk andan itibaren 
cildin elastikiyetini sağlar, uzun süre esneklik verir, cildin kendini toparlamasını sağlar ve sıkılaştırır. Düzenli 
kullanım sonrası oluşmuş çatlakların giderilmesine yardımcı olur. 

KULLANIM ŞEKLİ: İhtiyaç duyulan bölgeye (Kalça, karın, basen, kol v.s) ince bir tabaka şeklinde uygulayınız. 
8-10 dakika dairesel hareketlerle masaj yapınız.Düzenli kullanımı tavsiye edilmektedir.

It is possible to evaluate the cracks of the body just like a scar. The skin is worn out when exposed to excessive 
pressure. As a result, the structure of the skin deteriorates and cracks appear. These cracks, which have a pink 
color, gradually acquire a white color. These points on the skin do not tan and disappear from the eye. By 
removing these cracks it is easier to prevent crack formation. In order to remove the cracks, simple aesthetic 
interventions or cosmetic products are often needed. This special cream, which does not leave oil residue, 
has natural vegetal content at high concentration and provides skin elasticity from the first application, gives 
flexibility for a long time, and tighten. Helps to remove cracks that occur after regular use.

USAGE: Apply once a day to needed region (abdomen, buttocks, arms and so on). Massage 8-10 minutes 
in a circular motion. Recommended to using regularly.   

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Theobroma cacao (Cacao) oil (Kakao yağı), Matricaria 
recutita (Camomile) extract (Papatya özü), Raspberry seed oil (Ahududu yağı)/ Tocopheryl succinate 
aminopropanediol esters, Butyrospermum parkii (Shea butter), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil 
(Tatlı badem yağı), Triticum vulgare (Wheat) germ oil (Buğday yağı), Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil 
(Jojoba yağı) oil, Panthenol (Vitamin B5), Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Tocopheryl 
acetate (Vitamin E), 
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Anti Perspirant Roll-On
TER ÖNLEYİCİ ROLL-ON

Özel formülüyle bir taraftan ter bezlerini bloke ederek aşırı terlemeyi önlerken, diğer taraftan da 
içeriğindeki aynı safa özü sayesinde ter kokusunu  önlemeye yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ:  İhtiyaç duyduğunuzda günde 1 defa, uygulayacağınız bölgeyi ( koltuk altı) yıkayıp 
kurutunuz ve yeterli miktarda kullanınız. Ürün yalnızca cilt üzerinde harici olarak kullanılır. Bebeklerde 
ve çocuklarda kullanmayınız.

It prevents excessive sweating by blocking sweat glands on one side with special formula and on the 
other side helps prevent sweat smell by its content of calendula extract

USAGE: When you need, apply once a day. The application region ( underarm) has washed, then dried 
and use sufficient amount. Administered only externally. Do not use on baby and children

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Alüminyum Klorhidrat

50 ML ℮
tüm ciltler için / for all skin types
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50 ML ℮
tüm ciltler için / for all skin types

GUARANA JEL (TERMAL)
190 ML ℮

Selülitli bölgede kan akışını arttırarak ve kaslarda enerji metabolizmasını stimüle ederek (uyararak) 
yağın yakılmasını (lipoliz) sağlamaktadır. Astrenjan(damar büzücü etki) ile kan akımını hızlandırarak 
mikrosirkülasyonu sağlar.  Ağrı kesici etkilidir. Enflamasyonu gidericidir. Damar geçirgenliğini dengeler. 
Antiprüritik (kaşıntı giderici) etkilidir ve antibakteriyel(bakterileri engelleyici) etkilidir, ödem azaltıcı aktiviteye 
sahiptir. Kapitonların azalmasına ve pürüzsüz bir görünüm vermeye yardımcı olacaktır. 

KULLANIM ŞEKLİ: İhtiyaç duyulan bölgeye (Kalça, karın, basen, kol vs.) günde bir defa ince bir tabaka 
şeklinde uygulayınız. 8-10 dakika dairesel hareketlerle hafif masaj yapınız. Ürünü uyguladıktan 2-3 dakika 
sonra içeriğindeki aktif maddelerin etkisiyle yanma veya ısınma hissi oluşmaktadır, yaklaşık 1 saat bu his 
devam edecektir. İyi bir sonuç için düzenli kullanım tavsiye edilmektedir.

It provides fat burning (lipolysis) by increasing blood flow to the cellulite area and stimulating (stimulating) 
energy metabolism in the muscles. Asthenia (vasoconstrictor effect) accelerates blood flow and provides 
microcirculation. Analgesic effective. And relieving inflammation. It balances the vascular permeability. It 
hasaAntipruritic (anti-itch) and antibacterial (antibacterial) effects and have edema-reducing activity. It will 
help reduce capitons and give a smoother appearance.

USAGE: Apply once a day in a circular motion to the needed region (abdomen, buttocks, arms and so 
on). Massage 8-10 minutes in a circular motion. After you apply product 2-3 minutes later there will  be  
sensation of burning and heating, owing to effect of the active ingredients.This feeling continues for about 
1 hour. Regular use is recommended to achieve good results.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed extract 
(At kestanesi özü), Panax ginseng  extract (Ginseng özü), Ginkgo biloba extract (Mabet ağacı), , 
Prunus armeniaca (Apricot) seed oil (Kayısı çekirdeği yağı), Citrus sinensis (Orange) oil (Portakal yağı), 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Rosmarinus officinalis leaf (Rosemary) oil (Biberiye yağı), 
Caffeine, Paullina cupana seed (Guarana) extract (Guarana özü), Ptychopetalum olacoides (Muira-puama) 
bark extract

tüm ciltler için / for all skin types

Guarana Gel (Thermal)

Foot & Heel Care Cream
AYAK & TOPUK BAKIM KREMİ

Düzenli kullanımda ayakları uzun süre nemlendirmeye, kuruluk problemi olan ayak derisini, çatlamış 
topukları ve nasırları hemen yumuşatarak rahatlatmaya, sert deri oluşumunu engellemeye yardımcı olur. 
Çoraplarda ve diğer temas ettiği yerlerde leke bırakmaz. Sürekli kullanıma uygun olan bir ayak bakım 
kremidir, hiçbir yan etkisi yoktur.  Aşırı sorunlu ayaklarda gece yatmadan önce kremi uyguladıktan sonra 
pamuklu bir çorap giyilmesi ürünün etkisini hızlandırır.

KULLANIM ŞEKLİ:  Ayaklar yıkanıp kurulandıktan sonra temiz ayağın tamamına ve parmak aralarına 
masaj yapılarak uygulanır. Her uygulama sonrası temiz çorap giyilmesi tavsiye edilir.

It helps to moisturize the feet for a long period of time in regular use, to relieve dryness of legs, cracked 
heels and calluses which are dry problems, to prevent hard skin formation. It does not leave stains on 
socks and other contact areas. It is a foot care cream suitable for continuous use, with no side effects.   
In excessively problematic feet, wearing cotton socks accelerates the action of the product after applying 
the cream before bed.

USAGE: After cleaning  and drying your feet, apply it by massaging to  whole your clean feet and toe 
posts. It is advisable to wear clean socks after each application.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Tocopheryl acetate (Vitamin E), Calendula officinalis 
(Marigold) extract (Aynısafa özü), Lavandula angustifolia (Lavander) oil (Lavanta yağı)

75 ML ℮
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tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

100 ML ℮

100 ML ℮

100 ML ℮

Vücut, zihin ve ruh uyumunu sağlayan, rahatlık hissi veren, stresten arındıran, yatıştırıcı etkili egzotik 
karakterli aromatik yağlar ile cildi besleyen, nemlendiren vitamin ve bitkisel yağlar içerir.

KULLANIM ŞEKLİ: İhtiyaç duyulan bölgeye masaj yaparak uygulayınız.

It contains body moisturizing vitamins and vegetable oils with exotic aromatic oils that provide comfort 
to the mind and soul, provide a sense of comfort, purify the body and relieve stress.

USAGE: Apply massaging on your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Helianthus annuus(Sunflower) oil (Ayçiçek yağı), Olea 
europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Eugenia caryophyllus (Clove) bud oil (Karanfil yağı), Matricaria 
recutita (Camomile) flower oil (Papatya yağı), Lavandula angustifolia (Lavander) oil (Lavanta yağı), 
Mentha piperita (Peppermint) oil 

(Nane yağı), Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Kan dolaşımını hızlandıran, cilde sıkı ve sağlıklı görünüm kazandıran, ısıtıcı etkiye sahip aromatik yağlar 
ile cildi besleyen ve nemlendiren vitamin ve bitkisel yağlar içerir.

KULLANIM ŞEKLİ: İhtiyaç duyulan bölgeye masaj yaparak uygulayınız.

Contains vitamins and vegetable oils that nourish and moisturize the skin with aromatic oils that 
accelerate blood circulation, give the skin a firm and healthy appearance, and have a heating effect.

USAGE: Apply massaging on your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Helianthus annuus(Sunflower) oil (Ayçiçek yağı), Citrus sinensis 
(Orange) peel extract (Portakal özü), Olea europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Citrus limon (Lemon) 
peel oil (Limon yağı), Rosmarinus officinalis leaf (Rosemary) oil (Biberiye yağı), Juniperus communis 
(Juniper) fruit oil (Ardıç yağı), Thymus vulgaris (Thyme) oil (Kekik yağı), Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Cildi besleyici, nemlendirici bitkisel ve aromatik yağlardan oluşan egzotik masaj yağıdır. Masaj ve 
egzotik yağların birleşimiyle vücut, zihin ve ruh uyumu sağlayan rahatlatıcı bakım ürünüdür.

KULLANIM ŞEKLİ: İhtiyaç duyulan bölgeye masaj yaparak uygulayınız.

It is exotic massage oil which is composed of skin nutrition, moisturizing vegetable and aromatic oils. 
A combination of massage and exotic oils is a relaxing care product for body, mind and spirit.

USAGE: Apply massaging on your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Helianthus annuus(Sunflower) oil (Ayçiçek yağı), Olea 
europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Matricaria recutita (Camomile) flower oil (Papatya yağı), 
Santalum album (Sandalwood) oil (Sandal ağacı yağı), Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) bark 
oil (Tarçın yağı), Lavandula angustifolia (Lavander) oil (Lavanta yağı), Mentha piperita (Peppermint) oil 
(Nane yağı), Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Relax Massage Oil

Cellulite Massage Oil

Aromatherapy Massage Oil

RELAX MASAJ YAĞI

SELÜLİT MASAJ YAĞI

AROMATERAPİ MASAJ YAĞI
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150 ML ℮

150 ML ℮

Hızlı emilen ve yağlılık hissi bırakmayan özel formülü ile yağlı ciltlerin günlük nem ihtiyacını 
karşılamaktadır.Tüm ciltlerde kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız.

It meets daily moist need of oily skins with its fastly absorbed special formula which does not leave oily 
feeling. Can be used in all skin types.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Camellia sinensis (Green tea) leaf extract (Yeşil çay özü), 
Allantoin, Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü)

Shea butter ve Hindistan cevizinin yoğun nemlendirici etkisi ile kurumuş ve çatlamış cildinizin günlük 
nem ihtiyacını karşılamaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız.

It meets daily moist need of your dry and cracked skin with intense moisturizing effect of shea butter 
and coconut.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Olea europaea fruit (Olive) fruit oil (Zeytin yağı), Cocos nucifera 
(Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), Butyrospermum parkii butter (Shea butter), Tocopheryl acetate 
(Vitamin E) 

YEŞİL ÇAYLI BİTKİ ÖZLÜ CİLT BAKIM KREMİ
Green Tea SKIN CARE CREAM

Coconut & Shea Butter
HİNDİSTAN CEVİZLİ & SHEA BUTTER BİTKİ ÖZLÜ 
CİLT BAKIM KREMİ

SKIN CARE CREAM

150 ML ℮

İçeriğindeki yağlar ve bitki özleri sayesinde cildi besler ve nemlendirir. Atkestanesi özü Anti-enflamatuar 
özelliklere sahip saponinler içerir. Bu saponinler ciltteki damar ve damar duvarlarını güçlendirir. 
Atkestanesi özü cildin elastin ve kolajen yapısını destekleyerek sarkmalara ve kırışıklıklara karşı 
direnç gösterir. Aynı zamanda Anti-enflamatuar etkisi ile dış etkenlerin oluşturabileceği tahrişleri de 
önlemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız.

The content of herbal plant oils and herbal extracts nourish the skin and moisturize. Horse chestnut 
contains saponins with anti-inflammatory properties. These saponins strengthen the walls of veins and 
blood vessels in the skin. The horse chestnut extract promotes the elastic and collagen structure of the 
skin and it is resistant to wrinkles and to sagging of the skin. It also prevents irritations that may be 
caused by anti-inflammatory effects and external factors.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed extract (At 
kestanesi özü), Allantoin, Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü)

tüm ciltler için / for all skin types

Horse Chestnut
AT KESTANELİ BİTKİ ÖZLÜ CİLT BAKIM KREMİ

SKIN CARE CREAM

kuru ciltler için / for dry skin types

yağlı ciltler için / for oily skin types
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150 ML ℮

150 ML ℮

150 ML ℮

tüm ciltler için / for all skin types

kuru ciltler için / for dry skin types

yağlı ciltler için / for oily skin types

150 ML ℮

150 ML ℮

İçeriğindeki yağlar ve bitki özleri sayesinde cildi besler ve nemlendirir. Cildimizin sebumunda doğal 
olarak bulunan bu madde, hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük rol oynar. Vücut 
tarafından hızlı bir şekilde emilerek hücrelerin zarına yerleşip vücudu koruyan eşsiz özelliklere sahip bir 
antioksidandır. Aynısafa özünün antibakteriyel ve antifungal etkileri ile cildinizin sağlığını korumasında 
etkili olmaktadır. Aynı zamanda Anti-enflamatuar etkisi ile dış etkenlerin oluşturabileceği tahrişleri de 
önlemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız.

The content of herbal plant oils and herbal extracts nourish the skin and moisturize. This substance 
found naturally in the sebum of our skin plays a major role in renewing the cells and keeping the skin 
alive. It is an antioxidant with unique properties that are quickly absorbed by the body and settled into 
the cell membrane and protect the body. Calendula extract is effective in protecting the health of your 
skin with its antibacterial and antifungal effects. It also prevents irritations that may be caused by anti-
inflammatory effects and external factors.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), 
Allantoin

İçeriğindeki yağlar ve bitki özleri sayesinde cildi besler ve nemlendirir. Kayısı çekirdeği yağı yağlı ve 
kuru ciltlerde sebum dengesi sağlayarak cildinizin sağlığına kavuşmasını sağlayarak cildinize doğal bir 
canlılık ve parlaklık kazanmasına yardımcı olan A ve C vitaminlerini içerir, güneşin zararlı ışınlarına karşı 
cildi koruyarak daha canlı ve pürüzsüz olmasını sağlar. Squalene maddesi zeytinden elde edilen doğal 
bir içeriktir. Cildimizin sebumunda doğal olarak bulunan bu madde, hücrelerin yenilenmesinde ve 
cildin canlı kalmasında büyük rol oynar. 

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen bölgeye ince bir tabaka şeklinde sürünüz ve masaj yaparak uygulayınız.

The content of herbal plant oils and herbal extracts nourish the skin and moisturize. Apricot kernel oil 
contains vitamins A and C that help to regain the health of your skin by providing a balance of sebum 
in oily and dry skin, helping your skin to acquire a natural vitality and brightness. It protects the 
skin against harmful rays of the sun and makes it vivid and smooth. Squalene is a natural substance 
obtained from olive. This substance, naturally found in the sebum of our skin, plays an important role 
in the renewal of cells and the maintenance of skin’s life.

USAGE: Apply a thin layer on your desired region and perform massage.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), Prunus 
armeniaca (Apricot seed) kernel oil (Kayısı çekirdeği yağı)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

AYNI SAFA ÖZLÜ BİTKİ ÖZLÜ CİLT BAKIM KREMİ

Calendula SKIN CARE CREAM

Apricot Seed
KAYISI ÇEKİRDEKLİ BİTKİ ÖZLÜ CİLT BAKIM KREMİ

SKIN CARE CREAM
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250 ML ℮

250 ML ℮

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel 
yağlar ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Kakao yağının zengin 
besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, Cocoa oil 
make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Coffea arabica seed powder (Kahve), Theobroma cacao (Cacao) oil 
(Kakao yağı), 

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel 
yağlar ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Badem yağının zengin 
besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, Almonds oil 
make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

Designed for the hair with problem of slow growing. Herbal actives warn the roots of hair and help faster growing.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Citrus sinensis peel extract (Portakal kabuğu özü), Prunus amygdalus 
dulcis (sweet almond) oil (Tatlı badem yağı)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

KAKAO - KAHVE SCRUB

Cocoa - Coffee Scrub

Mandarin Scrub
MANDALİNALI SCRUB
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250 ML ℮

250 ML ℮

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞLI SCRUB

Pomegranate Oil Scrub

Strawberry & Hibiskus Scrub
ÇİLEK - HİBİSKUS SCRUB

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Nar çekirdeği yağının zengin 
besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, pomegranate  
oil make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Hibiscus sabdariffa flower, Prunus amygdalus dulcis (sweet almon) oil 

(Tatlı badem yağı), Punica granatum (Pomegranate) seed oil  (Nar çekirdeği yağı), Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Üzüm çekirdeği yağının zengin 
besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, grape seed 
oil make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

Designed for the hair with problem of slow growing. Herbal actives warn the roots of hair and help faster growing.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, Hibiscus sabdariffa 
flower, Vitis vinifera (Grape) seed oil

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types
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tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

250 ML ℮

250 ML ℮

LİMONLU SCRUB

Lemon Scrub

Lavender Scrub
LAVANTALI SCRUB

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Limon yağının zengin besleyici 
özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, lemon peel 
oil  make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Citrus limon (Lemon) peel (Limon kabuğu), Citrus limon (Lemon) peel 
oil (Limon yağı)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Badem & Lavanta yağlarının 
zengin besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve 
sağlıklı görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, Almond & 
lavender oil make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

Designed for the hair with problem of slow growing. Herbal actives warn the roots of hair and help faster growing.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Lavandula angustifolia flower, Parfum, Prunus amygdalus dulcis (sweet 
almond) oil, Lavandula angustifolia (Lavender) oil
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250 ML ℮

250 ML ℮

SHEA BUTTER - KAYISI ÇEKİRDEKLİ SCRUB

Shea Butter & Apricot Seed Scrub

Jasmine & Green Tea Scrub
YASEMİNLİ & YEŞİL ÇAYLI SCRUB

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Shea butter ve kayısı çekirdeği 
yağlarının zengin besleyici özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak 
pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, shea butter 
and apricot kernel oil make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Prunus armeniaca seed powder (Kayısı çekirdeği), Butyrospermum 
parkii butter (Shea butter), Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil (Kayısı çekirdeği yağı)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. Scrub, kıl 
dönmesi, batık, selülit, çatlak, ölü deriler gibi birçok problemi cildimizden uzaklaştırmak için yardımcımızdır. 
Genellikle duşta ve masajda uyguladığımız scrublar, cildimizi ölü derilerden arındırır ve kan dolaşımımızı 
hızlandırır. Tüm bunların yanında sayısız olumlu etkisi bulunan scrublar, bu özelliğini içerisindeki bitkisel yağlar 
ve tuzlara borçludur. Özellikle topuk sertleşmelerinde olumlu etki yapmaktadır. Yeşil çayın zengin besleyici 
özelliği sayesinde cildinizden ölü derinin uzaklaştırılmasından sonra bakım yaparak pürüzsüz ve sağlıklı 
görünmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce bir spatula yardımı ile karıştırınız. Az miktarda ürünü avucunuza alarak 
vücudunuza, el ve ayaklarınıza dairesel hareketlerle 5-6 dk. masaj yapınız, daha sonra ılık su ile durulayınız. Yüz 
ve çevresi için uygulama yapmayınız. Cildinizin küçük bir bölgesinde allerjen testi yapmadan uygulamayınız.

The word scrubbing means scrubbing and cleansing is the name we give to a stage of skin care. Scrub is our 
assistant to remove many problems like skin wrinkles, sunken, cellulite, cracks and dead skin. The scrubs we 
usually apply in the shower and in the massage purify our skin from the dead skin and speed up our blood 
circulation. In addition to all these, scrubs which have numerous positive effects owe to this vegetable oils and 
salts. It has a positive effect especially on heel hardening. Thanks to its rich nutritional properties, Green tea 
make it look smooth and healthy after careful removal from the skin.

USAGE: Before using mix with a spatule. Taking a small amount of product on your palm to your body, hands 
and feet perform massage in a circular movement for 5-6 minutes. Then rinse with warm water. Do not apply 
on face and around of the face. Before using perform an allergy test on a small area of your body.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Camellia sinensis leaf (Yeşil çay), Parfum, Camellia sinensis extract 
(Yeşil çay özü)
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tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

KAŞ & KİRPİK BAKIM YAĞI

Bakım Yağı içerisinde bulunan bitkisel yağlar sayesinde kaşlarınızın bakımını yapar, besler ve 
güçlendirir. Günlük hayatta kaşlarımız stres, yorgunluk, yanlış uygulama ve daha birçok nedenden 
dolayı dökülür. Kaş bakım yağı kaşlarınızı uzatmanın ve beslemenin yanı sıra dökülmesine de engel 
olur.

KULLANIM ŞEKLİ: Kaş Bakım Yağı, özel uygulama pedi sayesinde günde 1 defa tercihen yatmadan 
önce kaşlara sürülür ve hafif masaj yaparak uygulanır. 

Thanks to the vegetable oil in the oil, it cares, nourishes and strengthens your eyebrows. In daily 
life, our eyebrows are shed because of stress, fatigue, misapplication and many other reasons. Oil 
for eyebrows and eyelashes extends and nourishes, and also prevents their loss.

USAGE: Eyebrow care oil is applied once a day, with special application stick preferably by applying 
to the eyebrows before bedtime and by gentle massage

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Ricinus communis (Castor) seed oil (Hint yağı), Corylus 
avellana (Hazelnut) seed oil (Fındık yağı), Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil (Jojoba yağı), 
Nigella  sativa (Black cumin) seed oil (Çörek otu yağı), Sesamum indicum (Sesame) seed oil (Susam 
yağı), Urtica dioica (Nettle) extract (Isırgan özü), Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil (Kayısı 
çekirdeği yağı), Tocopheryl acetate (Vitamin E)

Kirpikleri olduğundan daha uzun ve daha dolgun göstermeye yarayan rimeller, çeşitli makyaj 
teknikleri, takma kirpikler, kirpik permaları, hatta kirpik ekimi gibi göreceli olarak zahmetli birçok 
yöntem kullanılmaktadır. Üstelik uygulama sırasında ya da temizlerken uygulanan mekanik kuvvet 
ya da bazı kozmetiklerde kullanılan kalitesiz kimyasallar kirpiklerin kaybedilmesine ya da sağlığının 
yitirilmesine neden olabilir. İçeriğindeki yağlar sayesinde sağlıklı kirpiklere sahip olmanıza yardımcı 
olur.

KULLANIM ŞEKLİ: Kirpik Bakım Yağı, özel uygulama fırçası sayesinde günde 1 defa tercihen 
yatmadan önce kirpiklere sürülerek uygulanır.

Many relatively inexperienced methods such as rimler, makeup techniques, eyelashes, eyelash 
tolerance, and even eyelash planting are used to show longer and fuller than their lashes. Moreover, 
the mechanical force applied during the application or cleaning, or the bad quality chemicals used 
in some cosmetics, can cause the lashes to be lost or their health to be lost. It helps you to have 
healthy eyelash thanks to the oils in it.

USAGE: Eyelash care oil is applied once a day, with special application brush preferably by applying 
to the eyebrows before bedtime

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Ricinus communis (Castor) seed oil (Hint yağı), Corylus 
avellana (Hazelnut) seed oil (Fındık yağı), Vitis vinifera (Grape) seed oil (Üzüm çekirdeği yağı), 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil (Buğday yağı), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (Tatlı 
badem yağı), Tocopheryl acetate(Vitamin E)

Eyelash & Eyebrow Care Oil
10 ML ℮ + 10 ML ℮
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140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮

Cilt gözeneklerini temizleyerek cildinize genç ve canlı bir görünüm katar. İçerdiği E vitamini ve gliserin ile 
cildinizi besler, nemlendirir, canlandırır. Saf bal katkılı, nemlendirici özelliğe sahip “Bakım” sabunudur. Kuru ve 
yıpranmış yorgun ciltlerde ve yine yıpranmış ve boyalı saçlarda etkili nemlendiricili saç ve cilt bakım sabunudur.  
Balın doğası gereği cilde yumuşaklık ve parlaklık verir. Saç ve cilt için onarıcı özelliğe sahiptir. Düzenli 
kullanıldığında cildi sıklaştırır, kırışıklık giderir ve cildi nemlendirir. Cildi besler ve kuvvetlendirir.  

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

It cleanses the pores of the skin and adds a youthful and vibrant look to your skin. Contains Vitamin E and 
glycerin to hydrate, moisturize and revitalize your skin. “Care” soap with pure honey added moisturizing 
properties. Dry and worn on tired skin and worn and dyed hair is effective moisturizing hair and skin care soap. 
The nature of the honey gives the skin softness and shine. It has restorative properties for hair and skin. When 
used regularly, it tightens the skin, removes wrinkles and moisturizes the skin. It nourishes and strengthens the 
skin.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Bal (Honey)

Defne ağacının meyveleri kaynatılarak defne yağı elde edilir.  Defne sabunu bu yağdan yapılır.  Derideki 
gözenekleri açmada, saçlardaki kepeklenmeye, sivilcelere, egzama, mantar ve deri hastalıklarına karşı çok 
etkilidir. Saç köklerindeki hücreleri canlandırır ve saçınızı güçlendirir. Çevrenin ve kimyasal temizleyicilerin 
etkileriyle oluşan kepeklenmeyi yok eder, ölü hücrelerin ciltten atılmasını hızlandırırken, sivilce, kırışıklık ve 
istenmeyen yağlanmaların oluşumunu azaltır. Saç dökülmesi, kuvvetsizliği, kepeklenmesi durumlarında çok 
başarılı bir bitkisel üründür. Antiseptik özelliğe sahiptir. 

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

The laurel fruit of the laurel tree is boiled and laurel oil is obtained and laurel soap is made from this oil. 
It is very effective against the dandruff pores, hair dandruff, acne, eczema,  fungus and skin diseases. It 
revitalizes the cells in hair roots and strengthens your hair. It eliminates the dandruff caused by the effects of 
the environment and chemical cleaners, while accelerating the removal of dead cells from the skin, reducing 
the formation of acne, wrinkles and unwanted grease. In case of hair loss, weakness, dandruff, it is a very 
successful herbal product. It has antiseptic properties.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Defne Yaprağı Yağı (Lauris Nobilis Leaf oil)

Egzama, akne, mantar rahatsızlıklarında, bazı deri hastalıklarında yumuşatıcı ve antipruritik olarak böcek 
sokmalarında, pişiklerde, sıyrıklarda, cilt çatlaklarında, bacak ülserinde kullanılmaktadır. Ayak parmakları 
arasında oluşan mantarları iyileştirmekte kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

It is used in eczema, acne, fungal diseases, softeners and antipruritic insecticides in some skin diseases, rashes, 
scratches, skin cracks, leg ulcers. It is used to cure the fungi that form between the toes.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aynısafa Özü (Calendula Officinalis Extracts)

BALLI SABUNHoney Soap

Laurel Oil Soap

Calendula Soap

DEFNE YAĞLI SABUN

AYNISAFA ÖZLÜ SABUN

37www.normbitkisel.com



Özellikle çok yağlı ciltlerde yağlanmanın giderilmesinde, akneli ciltlerde tedaviye yardımcıdır. Ciltteki ölü 
tabakayı soyarak zararlı organizmaların ciltten arındırılmasında ve pürüzsüz bir cildin oluşmasına yardımcı olur. 
Sırttaki sivilcelerde etkilidir. Cilt rengini dengeler.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Sulphur soap is especially helpful in removing grease from very oily skin and acne cure. It helps to remove 
harmful organisms from the skin and to form a smooth skin by peeling off the dead layer on the skin. It’s 
effective on back acne. It balances the skin color.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Sea Salt,( Sulphur) kükürt

Hassas ciltlerin eski yumuşaklıklarına ve esnekliğine kavuşmasına yardım eder, cildi nemlendirir besler, saçları 
hızlı biçimde nemlendirir ve güzelleştirir.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Soap helps restore softness and elasticity of delicate skin, nourishes the skin, moisturizes and moisturizes 
quickly and makes hair beautiful.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Argan Yağı (Argania spinosa kernel oil )  

Hiçbir renk ve koku katkısı içermeyen saf sızma zeytinyağı, sabunu  kuru ciltler için idealdir. Saçlarda kan 
dolaşımını arttırarak dökülmeyi önler. Vücut ve saç bakımı için en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılır. Ağrı 
hafifletici, romatizma ve selülit tedavisinde de etkilidir. Sivilce oluşumunu azaltır ve zamanla önler, çevresel ve 
kimyasal temizleyicilerin etkileri sonucu oluşan çatlakların ve bacaklarda oluşan selülitin tedavisine yardımcı 
olur, mükemmel saç ve cilt bakımına yardımcı olur. Zeytinyağından üretilen zeytinyağı sabunu, E vitamini 
kaynağıdır. E vitamini saç köklerinizin doğal besleyicisidir, kepeklenmeyi önler ve saçınızın doğal yumuşaklığına 
kavuşmasını sağlar.  İçerdiği doğal E vitamini sayesinde, saç dökülmelerini azaltır ve zamanla saç dökülmelerini 
önler, cildinizdeki ölü derinin atılmasını sağlar ve hissedilir bir yumuşaklık oluşturur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

The pure extra virgin olive oil soap, which does not contain any color or odor additive, is ideal for dry skin. It 
prevents loss by increasing blood circulation to the hair. It is used safely on the most sensitive skin for body and 
hair care. It is also effective in relieving pain, rheumatism and cellulitis. Reduces and prevents acne formation. 
The effects of environmental and chemical cleaners help to treat fissures and cellulite that result in fissures, 
helping to perfect hair and skin care. Olive oil soap made from olive oil, vitamin E source. Vitamin E is the 
natural nutrient of your hair follicles, prevents dandruff, and helps your hair regain its natural softness. Thanks 
to the natural Vitamin E they contain, they reduce hair loss and prevent hair loss over time. It allows the 
removal of dead skin on your skin and creates a noticeable softness.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Zeytin yağı (Olea Europaea Fruit Oil ) 

KÜKÜRTLÜ SABUNSulphur Soap

Argan Oil Soap

Olive Oil Soap

ARGAN YAĞLI SABUN

ZEYTİN YAĞLI SABUN

140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮
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140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮

Ardıçın özel türünden elde edilen ardıç yağı ile hazırlanan sabun, tüm mantar hastalıklarında cilt kaşıntılarında 
sedef ve egzamada varis ve ağrılarında uyuz ve benzeri tüm cilt problemlerinde kullanılır. Yüzyıllardan beri 
Anadolu da saç ve cilt bakımı sorunlarında kullanılan ve ardıç ağacından elde edilen sabun, ciltte egzama, 
kaşıntı ve sivilce, saçlarda kepeğe, dökülmelere karşı etkili olan bir sabun çeşididir. Saç dökülmesinde ve deri 
hastalıklarında, selülit tedavisinde, ayrıca romatizma ve kramplarda da kullanılmaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Soap prepared with juniper oil obtained from special kind of juniper is used in all fungal diseases, skin itch, 
psoriasis and eczema, varicose veins and all kinds of skin problems like scabies. Soap, which has been used for 
hair and skin care problems in Anatolia since centuries, is a kind of soap that is effective against skin eczema, 
itching and pimples and hair loss. JUNIPER OIL SOAP is used in hair loss and skin diseases, cellulite treatment, 
rheumatism and cramps.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Ardıç Tohumu yağı (Juniperus Communis Fruit Oil )

Akneye eğilimli ciltler için Keçi Sütü Sabunu yararlıdır, çünkü içerdiği süt proteinleri akneye neden olan 
bakterileri öldürür. Keçi sütü sabunu, vücuttaki siyah noktaları temizler. Keçi sütü özlü doğal sabun düzenli 
kullanıldığında cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. İçerdiği proteinler sayesinde akneye 
neden olan bakterilerin azalmasına yardımcı olur, gözenekleri sıkılaştırır. Bu şekilde daha canlı ve genç bir 
cilt görünümünün ortaya çıkmasına yardımcı olur. Keçi Sütü Sabununun nemlendirici etkisi sıradan kalıp 
sabunlardan çok daha üstündür. 

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Goat milk soap is useful for acne-prone skin, because the milk proteins it contains kill bacteria that cause acne. 
Goat milk soap cleans black spots on the body. Natural soap with goat milk essence helps to deeply clean the 
skin when used regularly. Thanks to the proteins it contains, it helps to reduce the number of bacteria that 
cause acne and tightens the pores. In this way it helps to create a more vivid and youthful appearance of the 
skin. The moisturizing effect of goat milk soap is much better than ordinary soap.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Goat Milk ( Keçi sütü)

Varis şikâyetlerinde ödem azaltıcı, kan dolaşımı düzenleyici olarak kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Soap is used as an edema reducing blood circulation regulator in complaints of varicose veins.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Atkestanesi özü (Aesculus Hippocastanum Seed extract)

ARDIÇ YAĞLI SABUNJuniper Oil Soap

Goat Milk Soap

Horse Chestnut E xtract Soap

KEÇİ SÜTLÜ SABUN

AT KESTANESİ ÖZLÜ SABUN

140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮
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Bıttım sabunu saç dökülmelerine karşı etkili olmasının yanı sıra saç köklerinin güçlenmesini sağlayarak 
dökülmeyi büyük oranda azaltır zamanla ortandan kaldırır. Kepek oluşumunu tamamen yok eder. Saç derisinde 
oluşan bakterileri tamamen yok ederek saçlarınızın yumuşak ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı 
olur. Egzama, mantar gibi birçok cilt rahatsızlıklarında kullanılan bıttım sabunu doğal bir şifa kaynağıdır. 
Gözeneklerin açılmasını sağlayarak cildin rahatlamasına etkisi vardır. Sivilcelerin yok edilmesine karşı etkilidir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

Terebinth soap is effective against hair loss, as well as strengthens the hair roots, reducing the spill largely 
in time to remove from the middle. Completely destroys dandruff. It completely destroys the bacteria that 
occur in the hair and helps your hair to get a soft and bright appearance.  Terebinth soap, used in many skin 
conditions such as eczema, mushrooms, is a natural healing resource. It has the effect of relieving the skin by 
opening the pores. It’s effective against destroying civilians. 
USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.
AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Menengiç yağı (Pistacia Vera Seed oil)

Terebinth Tree Soap MENENGİÇ (BITTIM) SABUNU

Rice Extract Soap PİRİNÇ ÖZLÜ SABUN

Ciltteki ölü tabakayı soyarak zararlı organizmaların ciltten arındırılmasında ve pürüzsüz bir cildin oluşmasına 
yardımcı olur. Sırttaki sivilcelerde etkilidir. Cilt rengini dengeler. Tüm mantar hastalıklarında cilt kaşıntılarında 
sedef ve egzamada varis ve ağrılarında uyuz ve benzeri tüm cilt problemlerinde kullanılır. Saç dökülmesinde ve 
deri hastalıklarında, selülit tedavisinde, ayrıca romatizmalarda da kullanılmaktadır. Ciltte egzama ve sivilceye, 
saçta kepeğe karşı etkilidir, yara izleri, çıban, kaşıntı, uyuz gibi cilt hastalıklarına iyi gelir, alerjik ciltlerde güvenle 
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

It helps to remove harmful organisms from the skin and to form a smooth skin by peeling off the dead layer on 
the skin. It’s effective on back acne. The skin balances the color. Sulphur soap is used in all fungal diseases, skin 
itch, psoriasis and eczema, varicose veins and all skin problems like scabies. Sulphur soap is used in hair loss 
and skin diseases, in the treatment of cellulitis, and in rheumatism. Sulphur soap is effective against eczema 
and acne on the skin and against hair, it is good for skin diseases such as scars, boils, itch, scabies, it is used 
safely on allergic skin.
USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.
AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Kükürt (Sulphur), Ardıç Tohumu yağı (Juniperus Communis Fruit Oil ) 

ARDIÇ YAĞI - KÜKÜRTLÜ SABUNJuniper Oil - Sulphur Soap 140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮

Pirinç Özlü Sabun içerdiği özler sayesinde cilt bakımından çok etkili bir sabundur. Cildi besler, sağlıklı 
bir görünüm kazandırır. Cilt yaraları, kızarıklık, kaşıntı, sivilce, hastalıklarında ve her türlü cilt deri 
rahatsızlıklarında temizleyici sabun olarak kullanılabilir. Her cilt tipine uygundur. Pirinç Doğal Sabunun 
içeriğindeki pirinç proteini ile cildi güzelleştirir ve cilde sadelik kazandırır. Cilt kırışıklıklarının giderilmesine ve 
yaşlanmaya karşı etkilidir. Gün boyu cilt temiz ve mat kalır. Zinde ve sağlıklı bir cilde kavuşursunuz.
KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak 
uygulayınız. Bol su ile durulayınız.

With respect to skin extracts that contain rice oil soap it is very effective. The skin nourishes, gives a healthy 
appearance. It can be used as a cleansing soap for skin wounds, redness, itching, acne, diseases and all kinds 
of skin disorders. Suitable for all skin types. Rice beauty is made with rice protein content of natural soap and 
it gives simplicity to the skin. Rice soap is effective against skin wrinkles and aging. The skin is clean and matt 
throughout the day. You get fit and healthy skin.
USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with 
plenty of water.
AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Rice Bran Oil (Pirinç Kepek yağı )

SLS - SLES - ALCOHOL - PARABEN FREE40



140 Gr ℮

140 Gr ℮

140 Gr ℮

KİLLİ SABUNClay Soap 140 Gr ℮

Kusursuz bir peeling ürünü. Kil sabunu ölü derileri temizler, cildi canlandırırken dokuların sıkıştırılıp forma 
girmesinde yardımcı olur. İçeriğindeki doğal mineraller saç bakımında yumuşaklık ve parlaklık sağlar. Kilin 
rahatlatıcı özelliği ile banyonuzdan çıkmak istemeyeceksiniz. Cildi güzelleştirmek için kullanabilecek doğal 
madde çeşitlerinin arasında kil, muhtemelen en etkilisidir. Her tür cildi temizler, sıkılaştırır ve besler. Cildi ölü 
hücrelerden arındırarak, kahverengi cilt lekelerini ve kızarıklıkları azaltır.Derinlemesine temizlediği için siyah 
nokta ve akne gidericidir. Cilde pürüzsüzlük kazandırır.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak 
uygulayınız. Bol su ile durulayınız.

Clay Soap is a perfect peeling product. Clay soap cleans dead skin, helping the tissues to be compressed 
and to form as the skin revives. Its natural minerals provide softness and shine in hair care. You will not 
want to leave your bath with relaxing properties of clay. Clay is probably the most effective of the variety of 
natural substances that can be used to enhance the skin. It cleanses, tightens and nourishes all kinds of skin. 
Removes skin from dead cells, reducing brownish skin stains and redness.  It is a black spot and acne remover 
for deep cleansing. Gives skin smoothness.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with 
plenty of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Kaolin 

Nemlendirici özelliği ile cilde tazelik verir. İçerdiği A vitamini, mineraller ve hücre yenileyici özelliği akneleri 
temizler cildinize ışık verir. Cilde doğal yumuşaklık ve parlaklık verir. Cilt hücrelerini besleyerek cildinizin 
ideal nem oranını dengeler. Ayrıca saç dökülmelerine ve kepek oluşumuna karşı etkilidir. Cilt sorunlarının 
giderilmesinde yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak 
uygulayınız. Bol su ile durulayınız.

Moisturizing feature gives skin freshness. Its vitamins, minerals and cell-renewing properties cleanse acne 
and light your skin. The skin gives natural softness and shine. It nourishes the skin cells and balances the 
ideal moisture content of your skin. It is also effective against hair loss and dandruff formation. It helps to 
remove skin problems.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with 
plenty of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Kayısı Çekirdeği Yağı (Prunus Armeniaca Kerne Oil)

Apricot Soap KAYISILI SABUN 140 Gr ℮
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Cilt gözeneklerini temizleyerek cildinize genç ve canlı bir görünüm katar. Cildi besler ve kuvvetlendirir.  Tüm 
ciltlere uygundur, sıkılaştırır ve besler. Cildi ölü hücrelerden arındırarak, kahverengi cilt lekelerini ve kızarıklıkları 
azaltır.Derinlemesine temizlediği için siyah nokta ve akne gidericidir. Cilde pürüzsüzlük kazandırır. Gözeneklerin 
açılmasını sağlayarak cildin rahatlamasına etkisi vardır. Sivilcelerin yok edilmesine karşı etkilidir.  

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayınız. 
Bol su ile durulayınız.

It cleans the skin pores and gives the skin a youthful and vibrant appearance. Nourishes, strengthens and 
tightens the skin. Suitable for all skin. It cleanses the skin from dead cells and reduces brown skin spots and 
rashes. It removes blackheads and acnes from the skin thanks to its deep cleansing speciality. It leaves the 
skin smooth. It has an effect on the relaxation of the skin by opening the skin pores. It is effective against the 
elimination of acnes.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with plenty 
of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Carbon black (Aktif karbon),Paullinia cupana (Guarana) seed extract 
(Guarana özü), Rosa damascena (Rose) flower extract (Gül özü), Urtica dioica (Nettle) extract (Isırgan özü), 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil (Jojoba yağı), Coffea arabica seed powder (Kahve), Sodium chloride, 
Kefiran (Kefir), Lavandula angustifolia (Lavander) oil (Lavanta yağı), Matricaria recutita (Camomile) flower oil 
(Papatya yağı), Foeniculum vulgare (Fennel) oil (Rezene yağı), Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) bark oil 
(Tarçın yağı), Fucoxanthin (Algae) (Yosun özü)

SİYAH KARBON SABUNBlack Carbon Soap 140 Gr ℮

Rosemary Soap BİBERİYELİ SABUN 140 Gr ℮

Antibakteriyel özelliği sahiptir, bu özelliğinden dolayı cilt problemlerine ve sivilcelere iyi gelir. Saçta oluşan 
kepeklere en iyi gelen bitki yağıdır. Yağlı saçların yağını alır ve bakım sağlar. Biberiye sabunu saçların hızlı 
uzamasına yardımcıdır. Çabuk kırılan cansız mat ve yavaş uzayan saçlar için ideal bir sabundur. Saç köklerini 
güçlendirdiğinden saç dökülmelerini azaltır. Biberiye sabununun yağ çözücü, hücre yenileyici ve cilt besleyici 
özelliği ile selülit tedavisinde de yardımcıdır. Yaraları iyileştirme özelliği ile uçuk tedavisinde etkilidir. Mantar 
hastalığında iyileştirici etkisi vardır. Biberiye sabunu kas ağrılarına iyi gelir.

KULLANIM ŞEKLİ: Su ile köpürterek ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketler ile masaj yaparak 
uygulayınız. Bol su ile durulayınız.

Rosemary soap has antibacterial properties. Because of this feature, it is good for skin problems and acne. 
Eliminates greasy hair oil and provides maintenance. Rosemary soap helps the hair grow faster. It is an ideal 
soap for an incontinent mat and a slow-growing hair that breaks quickly. Reduces hair loss as it strengthens 
hair roots. It also helps in the treatment of cellulite with degumming, cell renewal and skin nourishing 
properties of rosemary soap. Wound healing is effective in herpes treatment. There is a healing effect in 
fungal diseases. Rosemary soap is good for muscle aches.

USAGE: Apply by massaging with the movement of the area required by foaming with water. rinse with 
plenty of water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Biberiye yağı (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil)
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140 Gr ℮

140 Gr ℮

BİTKİSEL SABUN

LAVANTALI BİTKİSEL SABUN

Castile Sabun doğal hammaddelerle ve %100 saf uçucu ve sabit yağlar ile formüle edilir. Sentetik 
boya ve koruyucu içermez. Cildinizi temizleyerek canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. El, yüz 
ve vücut temizliginde kullanabilirsiniz. Hassas ciltlerde özellikle sedef ve egzama olanlar cilt kuruluğu 
olanlar için mükemmel bir üründür.

Made with natural raw materials, 100% volatile and fixed oils. Doesn’t contain synthetic dye and 
preservatives.It cleans the skin and makes it look vivid. Can be used for hand, face and body cleaning.
This product is perfect for sensitive skins, skin dryness and especially eczema and psoriasis.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Cocos nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), Olea 
europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (Ayçiçek yağı)

Castile Sabun doğal hammaddelerle ve %100 saf uçucu ve sabit yağlar ile formüle edilir. Sentetik 
boya ve koruyucu içermez. Cildinizi temizleyerek canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. El, yüz 
ve vücut temizliginde kullanabilirsiniz. Hassas ciltlerde özellikle sedef ve egzama olanlar cilt kuruluğu 
olanlar için mükemmel bir üründür.

Made with natural raw materials, 100% volatile and fixed oils. Doesn’t contain synthetic dye and 
preservatives.It cleans the skin and makes it look vivid. Can be used for hand, face and body cleaning.
This product is perfect for sensitive skins, skin dryness and especially eczema and psoriasis.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Cocos nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), Olea 
europaea fruit (Olive) oil (Zeytin yağı), Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (Ayçiçek yağı), Lavandula 
angustifolia (Lavander) oil (Lavanta yağı)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Castile Soap

Castile Soap Lavender

400 ML ℮

400 ML ℮
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80 ML ℮

80 ML ℮

150 ML ℮

Hassas ve güneşe dayanıksız ciltler için etkin koruma sunan formül, UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinizi korur. 
Cildin onarım sürecini iyileştirerek, yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar. Antioksidan içeriği sayesinde, 
çevresel zararlara karşı cildi korur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü güneşe çıkmadan 30 dk önce cildinize (2 mg/cm2)  uygulayınız ve güneşte 
kalış süresine göre 2-3 saatte bir tekrarlayınız.  Güneşten korunmanın devamlılığını sağlamak için özellikle 
terledikten,  suya girip çıktıktan sonra ve havluyla kurulanmanın ardından uygulama işlemini tekrarlayınız.

Protects your skin against UVA and UVB rays, providing effective protection for sensitive and sun 
resistant skins. It improves the skin repair process and protects against signs of aging. Protect skin against 
environmental damage thanks to its antioxidant content.

USAGE: Apply The Product before 30 minutes of out to sunshine with skin (2 mg / cm2)  And repeat it every 
2-3 hours depending on the duration of the sunshine. In order to ensure the continuity of protection from 
the sun, after sweating or entering and leaving the water drying with towel repeat the process.

Güneş yanığı ve yaşlanmaya karşı etkin koruma sunan formül, UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinizi korur. 
Cildin onarım sürecini iyileştirerek, yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar. Antioksidan içeriği sayesinde, 
çevresel zararlara karşı cildi korur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü güneşe çıkmadan 30 dk önce cildinize (2 mg/cm2)  uygulayınız ve güneşte 
kalış süresine göre 2-3 saatte bir tekrarlayınız.  Güneşten korunmanın devamlılığını sağlamak için özellikle 
terledikten,  suya girip çıktıktan sonra ve havluyla kurulanmanın ardından uygulama işlemini tekrarlayınız.

Protects your skin against UVA and UVB rays, providing effective protection against sunburn and aging. 
Provides protection against signs of aging by improving the skin repair process. Protect skin against 
environmental damage thanks to its antioxidant content.

USAGE: Apply The Product before 30 minutes of out to sunshine with skin (2 mg / cm2)  And repeat it every 
2-3 hours depending on the duration of the sunshine. In order to ensure the continuity of protection from 
the sun, after sweating or entering and leaving the water drying with towel repeat the process.

Kakao Yağlı Bronzlaştırıcı Sprey, kakao ve havuç yağının yoğun bronzlaştırma etkisi ile cildinizde uzun süre 
homojen bronzluk sağlarken, içeriğindeki e vitamini ile cildinizi besler.

KULLANIM ŞEKLİ: Bronzluk için güneşe çıkmadan 20-30 dk. önce cildinize uygulayınız.

Cocoa oil tanning spray, It provides homogenous tan on the skin for a long time with the intense tanning 
effect of cocao and carrot oils and nourishes the skin with vitamin e it contains.

USAGE: Suntan apply 20-30 minutes before exposing to sun.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Theobroma cacao (Cacao) seed butter (Kakao yağı), Daucus carota 
(carrot) fruit oil (Havuç yağı), Tocopheryl acetate

Sun Cream 50 Spf

Sun Cream 30 Spf

Cocoa Oil Tanning Spray

50 SPF GÜNEŞ KORUYUCU KREM

30 SPF GÜNEŞ KORUYUCU KREM

KAKAO YAĞLI BRONZLAŞTIRICI SPREY
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20 GR  ℮Argan Oil Clay Mask
ARGAN YAĞLI KİL MASKESİ tüm ciltler için / for all skin types

İçeriğinde ki argan yağı, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Zengin içeriği sayesinde cildinize 
doğal nemlendirme sağlarken aynı zamanda yumuşaklık vermektedir. Kilin zengin mineral içeriği sayesinde cildinize 
detoks etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda E 
vitamini takviyesi ile antioksidan etki sağlayarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde uygulanmalı, 
gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık su ile dairesel 
hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Contains Argan oil which has a rich composure of vitamins and minerals. Thanks to this rich composure,  while 
naturally moisturizing your skin it also provides softness. Owing to its rich mineral contents it makes your skin 
healthier and rejuvenated by applying a detox effect. Reinforced with vitamin E, It also acts as an anti-oxidant 
supporting cellular rejuvenescence.USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck 
and the lower neck as a thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 
15 minutes following its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be 
cleaned. This application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Argania spinosa kernel oil (Argan yağı), Tocopheryl acetate
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20 GR  ℮

tüm ciltler için / for all skin types

20 GR  ℮

20 GR  ℮

Allantoin Clay Mask

Collagen Clay Mask

ALLANTOIN KİL MASKESİ

KOLAJENLİ KİL MASKESİ

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Allantoin içeriği ile çevresel etkilere maruz kalmış ve zayıflamış olan ciltteki hücre yenilenmesini destekleyerek, 
vücut ve yüz üzerinde ki bozulmuş cildin sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Kilin zengin mineral içeriği 
sayesinde cildinize detoks etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı 
olmaktadır. Aynı zamanda E vitamini takviyesi ile antioksidan etki sağlayarak hücrelerin yenilenmesine 
yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık su 
ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Allantoin contents help skin which is exposed to environmental factors and weakened by aiding cellular 
rejunevation to repair the damaged facial and body skin tissue. Clay’s rich composure act as a detox agent 
and provides you with a smoother, more vivid and healthier skin. Reinforced with vitamin E, It also acts as an 
anti-oxidant supporting cellular rejuvenescence.

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as a 
thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes following 
its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be cleaned. This 
application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Allantoin, Tocopheryl acetate

Cildimizin,  yaşın ilerlemesinden kaynaklı kolajen yapısı azaldığı ve esnekliğini kaybettiğinden dolayı kırışıklıklar 
ortaya çıkmaya başlamaktadır. Cilt altında ki esnekliğini ve yapısını kaybetmiş kolajen (collagen) yapı dışarıdan 
kolajen desteği ile üretimi arttırılarak kırışıklıkların azalması sağlanır. Kilin zengin mineral içeriği sayesinde 
cildinize detoks etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı olmaktadır. Aynı 
zamanda E vitamini takviyesi ile antioksidan etki sağlayarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık su 
ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

With aging; our skin’s collagen structure depletes and flexibility suffers which causes wrinkles to appear. 
Collagen structure located under the skin which has lost its flexibility and structure is fortified topically by 
increasing production capabilities thanks to collagen support which helps reducing wrinkling. Clay’s rich 
composure acts as a detox agent and provides you with a smoother, more vivid and healthier skin. Reinforced 
with vitamin E, It also acts as an anti-oxidant supporting cellular rejuvenescence.

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as a 
thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes following 
its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be cleaned. This 
application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Collagen, Tocopheryl acetate
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20 GR  ℮

20 GR  ℮

Coffee Clay Mask

Hyaluronic Acid Clay Mask

KAHVELİ KİL MASKESİ

HYALURONIK ASİT KİL MASKESİ

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

Kahvenin sıkılaştırıcı etkisi sayesinde göz altı torbalarınızın, yüzde ki sarkmaların toparlanmasına yardımcı 
olmaktadır. Kilin zengin mineral içeriği sayesinde cildinize detoks etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı 
bir cilde kavuşmana yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda E vitamini takviyesi ile antioksidan etki sağlayarak 
hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık su 
ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Thanks to coffee’s firming properties it helps refirming the eye bags and help remove overall facial sagginess 
on skin. Clay’s rich composure act as a detox agent and provides you with a smoother, more vivid and 
healthier skin. Reinforced with vitamin E, It also acts as an anti-oxidant supporting cellular rejuvenescence.

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as a 
thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes following 
its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be cleaned. This 
application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Coffea arabica seed powder (Kahve), Tocopheryl acetate

Cildin belirli nem ihtiyacı bulunmaktadır ve zamanla nemini kaybeden cildin kuruması ve esnekliğini 
kaybetmesinden dolayı kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlamaktadır. Hyaluronic acid ve E vitamini ile cildin 
öncelikle ihtiyacı olan nem dengesinin eski düzenine kavuşması sağlanır. Kilin zengin mineral içeriği sayesinde 
cildinize detoks etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık su 
ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Skin requires a certain amount of hydration and wrinkles start to appear when skin gradually dries by losing 
its moisture and flexibility. With the aid of Hyaluronic Acid and vitamin E, skin’s primary need of moisture 
levels are restored. Clay’s rich composure act as a detox agent and provides you with a smoother, more vivid 
and healthier skin.

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as a 
thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes following 
its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be cleaned. This 
application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Sodium hyaluronate, Tocopheryl acetate
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20 GR  ℮

20 GR  ℮

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

15 GR  ℮Powder Clay Mask
TOZ KİL MASKESİ tüm ciltler için / for all skin types

Cildi gençleştirmek, güzelleştirmek için kullanılan kil maskeleri, saf kil ve bazı doğal malzemelerin 
karışımından elde edilir (Bitkisel yağlar ve bitki özleri), cildi uyarır, cilt üzerindeki lekeleri giderir, cilt yüzeyindeki 
pütürle ri giderir, kan akışını hızlandırır ve hücre yenilemesi sağlar, deri altındaki sivilcelerin çıkmasını sağlar, 
sebum (ciltteki yağ) oranını düşürerek gözeneklerin açılmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske ılık 
su ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Clay masks used for rejuvenating and improving the skin are made from a mixture of pure clay and some 
natural materials. Vegetable oils and plant extracts stimulate the skin, remove stains on the skin, relieve 
the rash on the surface of the skin, accelerate blood circulation and ensure the renewal of cells, reduce the 
amount of sebum (oil on the skin)

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as 
a thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes 
following its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be 
cleaned. This application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Salvia officinalis (Sage) leaf (Adaçayı), Mentha piperit (Peppermint) 
leaf (Nane), Eucalyptus globulus (Eucalyptus) leaf (Okaliptus), Citrus limon (Lemon) peel (Limon kabuğu), 
Prunus armeniaca (Apricot) seed powder (Kayısı çekirdeği
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20 GR  ℮Coconut Clay Mask
HİNDİSTAN CEVİZLİ KİL MASKESİ tüm ciltler için / for all skin types

Hindistan cevizinin yüksek oranda doymuş yağ içeriği sayesinde cildinizi besleyerek daha parlak ve 
pürüzsüz görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Kilin zengin mineral içeriği sayesinde cildinize detoks 
etkisi yaparak pürüzsüz, daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda E 
vitamini takviyesi ile antioksidan etki sağlayarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: Maske, cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekoltede kalın bir tabaka halinde 
uygulanmalı, gözler ve ağız hassasiyetle korunmalıdır. Tatbik edildikten 15 dakika sonra kuruyan maske 
ılık su ile dairesel hareketlerle yıkanıp cilt temizlenmelidir. Bu uygulama haftada 1 defa tekrarlanmalıdır.

Thanks to coconut oil’s high level of saturated fat content it helps nourishing your skin and achieve a 
glowing and smooth appearance. Clay’s rich composure acts as a detox agent and provides you with 
a smoother, more vivid and healthier skin. Reinforced with vitamin E, It also acts as an anti-oxidant 
supporting cellular rejuvenescence.

USAGE: After the skin is cleaned, the mask should be applied on the face, neck and the lower neck as 
a thick layer and attention should be paid to the strict protection of the eyes and mouth. 15 minutes 
following its application, the dried mask should be washed by circular movements and skin should be 
cleaned. This application should be performed once a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Cocos nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), Tocopheryl 
acetate



12 adet / pcs

12 adet / pcs

Uçuğun meydana gelmesinin altında bir çok sağlık sorunu olabilir. Bunlardan en önemli olanı herpes 
virüsüdür.  Herpes virüsünden meydana gelen uçuk, insanlar tarafından genelikle soğuk algınlığı 
gibi enfeksiyonel hastalıkların sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak bazı durumlarda 
dudakta uçuk çıkması, bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı olarak meydana gelir. işte bu esnada 
sizin en büyük yardımcınız olan LACINIA ÇAY AĞACI & ADAÇAYI YAĞLI BİTKİSEL BALM İLE tüm 
sorunlarınızdan kurtulun. Ayrıca Çay ağacı ve adaçayı yağının antibakteriyel, antifungal, antimikrobiyal 
etkileri sayesinde  akneli bölgelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ: İstenilen cilt bölgesine uygulayınız.

There may be a lot of health problems underneath the arrival of the flight. The most important of 
these is the herpes virus. It is thought that it is usually caused by infectious diseases such as colds, 
caused by the herpes of the herpes virus. In some cases, however, the appearance of herpes due to 
the collapse of the immune system.  This is where you get rid of all your problems with LACINIA tea 
tree and sage oil herbal balm.  Also tea tree and sage oil helps to eliminate the pitted areas thanks to 
the antibacterial, antifungal, antimicrobial effects of the oil.

USAGE: Apply on your desired skin region.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Ricinus communis seed (Castor) oil (Hint yağı), Citrus lemon 
peel oil (Limon kabuğu yağı), Citrus sinensis (Orange) oil (Portakal yağı), Melaleuca alternifolia leaf 
(Tea tree) oil (Tea tree oil) (Çay ağacı yağı), Hypericum perforatum (St john’s wort) oil (Sarı kantaron 
yağı), Butyrospermum parkii (Shea butter), Cocos  nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı), 
Camphor(Kafur), Salvia officinalis oil ( Adaçayı yağı)

Soğuk kış günlerinde / Sıcak yaz günlerinde cildimizden daha fazla kuruyan bir yer varsa o da 
dudaklarımız. Ellerinizi ve cildinizi nemlendirirken dudaklarınızı korumayı unutmayın. Zengin 
nemlendirici formülü sayesinde kurumuş ve çatlamış dudakları yumuşatır. Dudaklarınızın görünümünü 
düzeltir. Her türlü hava koşullarına karşı etkili koruma sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Dudaklara uygulayınız.

If there is a place that dries more than our skin on cold winter days and hot summer days, it is our 
lips. Do not forget to protect your lips while moisturizing your hands and skin. Rich moisturizing 
formula softens dried and cracked lips It corrects the look of your lips. Provides effective protection 
against all kinds of weather conditions.

USAGE: Apply to the lips. 

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Ricinus communis seed (Castor) oil (Hint yağı), 
Butyrospermum parkii butter, Prunus amygldalus dulcis (Sweet almond) oil (Tatlı badem yağı), Cocos 
nucifera (Coconat) oil (Hindistan cevizi yağı)

Herbal Balm - Tea Tree & Sage Oil

Lipbalm -Strawberry

ÇAY AĞACI & ADAÇAYI YAĞLI BİTKİSEL BALM

ÇİLEKLİ DUDAK KORUYUCU
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12 adet / pcs

SOYULABİLİR ALTIN MASKE

Peel Off Gold Mask

Multilifting

150 ML ℮

30 ML ℮

Cildi sıkılaştırır, ölü hücrelerden arındırır. Cildin genç görünmesine ince çizgilerin ve kırışıklıkların 
giderilmesine yardımcı olur. Cildin nem dengesini korur. Yağlanmayı azaltıp cildin pırıl pırıl olmasını 
sağlar. Sivilce, siyah nokta ve akneleri temizler.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cilde maskeyi sürünüz ve kuruyana kadar (20-30 dk.) bekleyiniz. Kuruyan 
maskeyi soyarak temizleyiniz. Ilık su ile yüzünüzü yıkayınız.

Tightens skin, removes dead cells. It helps skin look younger for the elimination of fine lines and 
wrinkles.Keep skin moisturized. It reduces oiling and makes the skin shiny. Clears pimples, blackheads 
and acne.

USAGE: Apply mask to clean skin and wait until (20-30 min.) peel the dried mask to clear. Wash your 
face with warm water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Citrus aurantium dulcis (Orange) seed oil (Portakal çekirdeği 
yağı), Prunus armeiaca (Apricot) kernel oil (Kayısı çekirdeği yağı), Simmondsia chinensis (Jojoba) seed 
oil (Jojoba yağı)

Gözaltı torbalarının, kazayaklarının, ince çizgileri anlık giderir.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cilde uygulama yapınız. Uygulamak istediğiniz bölgelere, parmağınızın 
ucuna az miktarda almış olduğunuz kremi ince bir tabaka halinde sürünüz.Sürdüğünüz bölgeye 
ikinci defa kremden sürmeyiniz. Ürün çok hızlı kurumaya başlayacağı için ikinci kat sürmeye 
çalıştığınızda beyaz leke oluşturacaktır. Cildiniz tarafından krem tamamen emilmeden ve 3-4 dakika 
kesinlikle mimik hareketleri yapmadan, konuşmadan bekleyiniz.Krem kuruduktan sonra aşırı mimik 
hareketlerinde bulunmamaya dikkat ediniz ve kesinlikle krem uyguladığınız bölgeye elinizi sürmeyiniz. 
Krem sürülmüş bölgeye kuruduktan sonra compact pudra (toz fondöten) uygulayabilirsiniz. (Likit 
fondoten kullanmayınız.)

Circles under the eyes, crow’s feet, immediately removes thin wrinkle lines.

USAGE: Apply on your clean skin. Apply  on where you want to  have received a small amount of 
cream with your fingertips. Don’t perform on application region second time  because of product 
will start to be dried too fast, and white spots will occure. Cream completely absorbed by your skin, 
you shouldn’t definitely make facial movements, wait without talking for 3-4 minutes. Don’t touch 
application region with your hands after cream is dried , avoid making excessive facial movements. 
Compact powder can be applied on application region after drying. (Do not use liquid foundation.)
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LAVANTA YAĞLI SAÇ SPREYİ

ADAÇAYI YAĞLI ŞAMPUAN

Özel formülü sayesinde, bitlerin saça yaklaşmasını engelleyerek çocuk ve yetişkinleri bitlerden korur 
ve bitlenmeyi önler.

KULLANIM ŞEKLİ: Günde 1 defa kuru saça, spreyi saçtan yaklaşık 20-30 cm uzakta tutarak 1 veya 
2 kere püskürterek uygulayınız.

Due to its special  formula, it protects children and adults from biting and prevent biting, preventing 
the ingress of lice.

USAGE: Use daily. Spray on dry hair for 1 or 2 times. Keep your spray 20-30 cm away from your 
hair. 

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Quassia amara wood extract, Lavandula angustifolia 
(lavender) oil (Lavanta yağı)

Saçlarda oluşan bitlerden ve sirkelerden kurtulmanın en kolay yolu, bit ve sirke tedavisi için özel 
olarak üretilmiş olan şampuanlar oluyor. Bit ve sirke tedavisi için şampuan, saçlarda mevcut olan 
bitleri öldürerek oldukça kısa bir süre içerisinde saçların tamamen bitlerden arındırılabilmesine 
imkan tanıyor. Bitleri öldürmenin yanı sıra saçlara yerleşmiş olan sirkeleri de etkisiz hale getirerek 
yeni bitlerin oluşumunu önlüyor. Özel formülü sayesinde saçları bit ve sirkelerden tamamen 
arındırırken saç ve saç derisine herhangi bir zarar vermiyor. Oldukça basit olan kullanımı 
sayesinde bu şampuan kolay ve zahmetsiz bir şekilde saçların temizlenmesini sağlıyor.
KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar şampuanı ıslak saça masaj yaparak uygulayınız. 5-6 dakika 
beklettikten sonra bol su ile durulama yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa uygulayınız. 

The easiest way to get rid of lice and crum from hair is shampoos specially produced for lice and 
crum treatment. Shampoo for lice and crum treatment allows hair to be completely removed from 
the lice in a fairly short time by killing the lice present in the hair. In addition to killing the lice, it 
also prevents the formation of new lice by disabling the crum that are settled in the hair. Thanks to 
its special formula, it completely eliminates hair from lice and crum and does not cause damage 
to hair. Thanks to its simple handling, this shampoo makes it easy and effortless to clean your hair.
USAGE: Apply some amount of shampoo on wet hair while massaging. Rinse with abundant water 
after waiting for 5-6 minutes. Perform this operation 2-3 times during every wash.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Adaçayı yağı (Salvia officinalis water)

Lavender Oil Spray

Sage Oil Shampoo

50 ML ℮

100 ML ℮
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150 ML ℮

150 ML ℮

Cilde çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek ciltteki ölü derileri temizler, gözenekle içindeki yağ ve 
kirlerden arındırarak derinlemesine temizlik yapar. Cildi nemlendirir, rengini açarak lekelerin kısa 
sürede giderilmesine yardımcı olur. Zararlı maddelerden korumaya ve cildi onarmaya yardımcıdır. Yağ 
dengelenmesine yardımcı olur. 

KULLANIM ŞEKLİ:  Temiz cilde dairesel hareketlerle 2 dakika masaj yaparak uygulayınız. 10 dakika 
beklettikten sonra ılık su ile durulayınız.

It cleanses dead skin cells from the skin by its very fast deep penetrating effect. It purifies oils and 
dirts inside of the pures and cleans the skin deeply. Nourishes and lightens the skin and removes spots 
from skin in a short time. It helps to protect the skin from harmful substances and repair it. Helps 
balance the skin oil.

USAGE: On clean skin apply 2 minute  by massage with circular movement.  After waiting 10 
minutes then rinse with warm water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aloe barbadensis leaf juice powder (Aloe vera özü)

Cilde çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek ciltteki ölü derileri temizler, gözenekle içindeki yağ ve 
kirlerden arındırarak derinlemesine temizlik yapar. Cildi nemlendirir, rengini açarak lekelerin kısa 
sürede giderilmesine yardımcı olur. Zararlı maddelerden korumaya ve cildi onarmaya yardımcıdır. Yağ 
dengelenmesine yardımcı olur. 

KULLANIM ŞEKLİ:  Temiz cilde dairesel hareketlerle 2 dakika masaj yaparak uygulayınız. 10 dakika 
beklettikten sonra ılık su ile durulayınız.

It cleanses dead skin cells from the skin by its very fast deep penetrating effect. It purifies oils and 
dirts inside of the pures and cleans the skin deeply. Nourishes and lightens the skin and removes spots 
from skin in a short time. It helps to protect the skin from harmful substances and repair it. Helps 
balance the skin oil.

USAGE: On clean skin apply 2 minute  by massage with circular movement.  After waiting 10 
minutes then rinse with warm water.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Oryza Sativa (Rice) Bran Extract  (Pirinç özü)

tüm ciltler için / for all skin types

tüm ciltler için / for all skin types

CİLT TEMİZLEYİCİ PEELING JEL - ALOE VERA

CİLT TEMİZLEYİCİ PEELING JEL - PİRİNÇ

Cleansing Face Peeling Gel - Aloe Vera

Cleansing Face Peeling Gel - Rise Extract

50 ML ℮

100 ML ℮
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POWER MIX serumu içeriğindeki aktifler ile sarkmış ciltleri toparlar, cilt lekelerini ve kırışıklıkları giderir. Sebum 
dengeleyici özelliği ile akneli ciltleri iyileştirir. Genişlemiş cilt gözeneklerinin sıkılaşmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

POWER MIX serum tightens sagging skin, removes blemishes and wrinkles with its ingredients. Serum treats acnes 
thanks to its stabilizer effect. It ensures widened pores become tight.

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Collagen, Niacinamide, Arginine, Alpha-arbutin, Caviar extract (Havyar özü), 
DMEA

Özel olarak tasarlanmış serumun içeriğinde ki bitki özleri sayesinde göz çevresindeki çizgilerin azaltılmasına yardımcı 
olmaktadır.Kan dolaşımını düzenleyerek göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.Aynı zamanda 
sıkılaştırıcı etki ile göz torbalarınızdan kurtulmanızı sağlar. 

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Thanks to herbal extracts contained in this specially designed serum, it helps reducing lines around eyes. Regulating 
bloodstream, it helps removing dark circles under eyes. With its firming effect, it also helps you to get rid of under-
eye bags. 

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed extract (At kestanesi özü), 
Centella asiatica (Gotu kola) leaf extract (Sentella özü), Calendula officinalis (Marigold) extract (Aynısafa özü), 
Hypericum perforatum (St john’s wort) extract (Sarı kantaron özü), Arnica montana flower extract

POWER MIX SERUM

EYE CONTOUR SERUM

2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

Kolajen cildi pürüzsüzleştiren yoğun bakım ampullerimizdendir. Cildin nem deposunu mükemmel şekilde yenileyerek 
doldurur. Kırışıklık ya da sarkmaya yatkın olgun ve tedaviye karşı dirençli ciltler için çok uygun bir çözümdür. Kolajen 
cildin sıkılaşmasını sağlar.Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir ve nemi hapseder. Cilt genç, taze ve pürüzsüz görünür.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Collagen is one of our skin smoothing intensive care ampoules. It fills up skin’s moisture storage by excellently 
renewing it.  It is an optimum solution for mature and treatment-resistant skins which tend to wrinkling or loosing. 
Collagen ensures skin firmness. It hydrates skin intensely and confines the moisture inside. 

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Collagen, Sodium, PCA, Panthenol

SKIN COLLAGEN SERUM 2 X 2 ML ℮
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En efektif nem tutuculardan biri olan hyalüronik asit kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kapasitesine sahiptir. 
Sıkılaştırıcı etkisi vardır. Cildin esnekliğini arttırır. Ciltteki tüm hücrelere, nemin iletilmesini sağlar. Ciltte uzun süre 
nemlilik sağlar. Cildi dolgunlaştıran, uzun süre nemlilik sağlayan bu ürünler gece ve gündüz kullanımına uygundur. Aynı 
zamanda cildin pürüzsüz ve eşit tonda olmasını sağlar. Dokuların tamir edilmesi ve elastikiyetinin korunması hyalüronik 
asidin faydalarından biridir. Bu özelliği sayesinde cildin yaşlanmasını önlemektedir. 

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Hyaluronic acid which is one of the most effective moisture holder, having capacity of holding water up to 1000 
times of its weight.  It has firming effect. It improves skin flexibility.  It enables transmitting moisture to all skin cells. It 
provides long-term moistness on skin. These skin plumping, long-term moistness providing products are suitable for day 
and night uses. They also allow skin be smooth and have equal tone.   Tissue repair and preservation of elasticity are 
among benefits of hyaluronic acid. Thanks to these features, it prevents aging effects. 

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Sodium PCA, Sodium hyaluronate

HYALURONIC ACID SERUM 2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

Yanlış ve kalitesiz yapılan ağda, jilet kullanımı, yanlış epilasyon aletleri, kalitesiz iç çamaşırı, aşırı terleme gibi 
nedenlerden genital bölge ve koltuk altlarında kararmalar meydana gelebilir. Serum içeriğinde bulunan aktifler cildin 
melanin üretimini baskılayarak renk değişimlerini önlemeye yardımcı olur. Meydana gelmiş olan kararmaların doğal 
cilt görünümüne dönmesine yardımcı olur. Cildin parlaklığını ve doğal rengini korur.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Wrong and low-quality wax, razor, epilation applications, wearing low-quality underwear, excessive sweating and 
etc. reasons may cause dark skin color within genital and armpit areas. Actives contained in the serum repress 
melanin production of the skin and helps preventing color changes. It also supports dark colored areas to turn 
back to natural skin color. It keeps brightness and natural skin color. USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin 
by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after application. It is recommended to use 1 ampoule 
everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Niacinamide, Alpha-arbutin

E Vitamini, cildinizdeki kılcal duvarları güçlendirmeye ve nem ve elastikiyeti artırmaya yardımcı olur. Vücudunuzda 
doğal bir anti-aging etkisi yaratır.  Vitamin E’nin hem vücudunuzdaki hem de cildinizdeki iltihaplanmayı  azaltarak 
sağlıklı, genç cildin korunmasına yardımcı olur. E vitamini, UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra cilt inflamasyonuyla 
savaşır.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Vitamin E helps strengthening capillary walls on the skin and improving its moisture capacity and flexibility. It creates 
a natural anti-aging effect for our body. Vitamin E also reduces inflammation in both our body and on our skin and 
helps preserving a healthy, young skin. Vitamin E fights against skin inflammation after exposure to UV lights. It 
supports reducing acne and eczema symptoms. 

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Tocopheryl acetate (Vitamin E)

WHITENING SERUM

VITAMIN E  SERUM
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2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

Cildi nemlendirerek kırışıklıklara karşı koruma sağlar, ince çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını engellemeye 
yardımcı olurken çevresel stres yükleriyle mücadele eder. Cilt nemlendirilir, korunur ve beslenir.  İçeriğinde barındırdığı 
aktif ile zaman içinde oluşmuş ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Cildin enerji toplamasına yardım 
ederek, cildin kendini yenileme sistemine destek olur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

It provides protection against wrinkles by hydrating skin and fights against environmental effects while helping to 
prevent appearance of thin lines and wrinkles. It hydrates, protects and nourishes skin. Thanks to actives contained, it 
helps to eliminate thin lines and wrinkles formed in time. It also helps skin to restore energy and supports skin’s self-
regenerating system. 

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Collagen, Arginine,  Acetyl hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, Caviar extract 
(Havyar özü)

Erken yaşlanmadan kaynaklanan değişikliklerden korur. Cilt yüzeyindeki kırışıklıklar, derin çizgiler ve cilt tonunda iyi 
yönde bir gelişme sağlar. Aşırı pigmentasyonu azaltır. Ciltte lekelerin oluşumunu azaltır. Cildin kolajen yapısını destekler. 
Vücutta iyileşmiş fakat izi kalmış olan yara lekelerinin giderilmesine de aynı şekilde yardımcı olur. 

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

Increasing collagen structure of the skin, it helps elimination and prevention of wrinkles. Regulating melanin synthesis, 
it reduces formation of skin spots. It also helps to remove old healed scars in the same way. It also has a visible effect in 
acne skin treatments.

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: 3-O-Ethyl ascorbic acid (Vitamin C) , Glycerin, Niacinamide 

Bazı sebeplerden dolayı koyu lekeler ve çiller oluşabilir. Genellikle güneşe maruz kalmanın neden olduğunu biliriz. 
Güneşe maruz kalmanın  cilt lekeleri ve cilt rengi değişikliklerinde de önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. Serum 
içeriğinde bulunan aktifler cildin melanin üretimini baskılayarak renk değişimlerini önlemeye yardımcı olur.  

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz cildinize 1 adet serumu parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile uygulayınız ve 
durulamayınız. Her gün düzenli olarak 1 ampul kullanılması tavsiye edilmektedir. Dermapen ile haftada 2 veya 3 defa 
uygulama yapabilirsiniz.

For some reasons, dark spots and freckles may appear. We know that exposure to sunlight generally causes that. 
Actives contained in the serum repress skin’s melanin production and help preventing color changes.

USAGE: Apply 1 serum onto your clean skin by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse after 
application. It is recommended to use 1 ampoule everyday regularly.  With Dermapen you can apply 2 or 3 times a 
week.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Niacinamide, Alpha-arbutin

ANTI WRINKLE SERUM

VITAMIN C SERUM

ANTI FRECKLES SERUM

2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮

2 X 2 ML ℮
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Genelde boyalı saçlar yıpranmış saçlar grubuna girer. Çünkü boyalı saçlar, işlem görmüş saçlar olduğundan hassas ve 
kırılgandırlar. Üst üste çekilen fönler ve yapılan boya işlemi de saçların sağlığını olumsuz etkiler. Yıpranmış saç, soluk, 
donuk, mat ve cansızdır. “Hair Botox”  Yoğun işlemden aşırı yıpranmış saçın yapısına derinlemesine nüfuz eder ve hücre 
bağlarını anında onarır. Güçlü ve esnek saç teli için saç  hücreleri arasındaki bağı kuvvetlendirir. Daha dolgun, güçlü ve 
canlanmış saçların ortaya çıkmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Nemli saçınıza uzunluğuna göre 1 veya 2 adet serumu avuç içinize dökerek saçınızın tümüne 
uygulayınız.Eşit dağılımı sağlamak için tarak kullanabilirsiniz.5-10 dk. bekleterek saçınızı durulayınız.

Hair applications cause damage on hair in time. Damaged hair looks faded, pale and uncared. “Hair Botox”  penetrates 
deeply into the body of damaged hair and repairs cellular ties instantly. Strengthens ties between hair cells to get 
stronger and flexible strand. Allows your hair to become voluminous, stronger and healthier. 

USAGE: Pour 1 or 2 serum into your palm and apply to entire moist hair equally. You can use comb in order to ensure 
equal distribution. Rinse your hair after waiting 5-10 minutes.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Hydrolyzed keratin, Lactic acid, Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, 
Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine

Çabuk yağlanan saçların sebebi saç derisindeki yağ salgısının fazla olmasıdır. Saçları yağlı olanlar her gün yıkama ihtiyacı 
duyarlar. Ne kadar çok yıkarsanız, saç deriniz o kadar çabuk, tekrardan yağ salgısı üretir. Sebo-Regulator, içerisinde ki 
bitki özleri saç derisinin aşırı bir şekilde yağlanmasını önler, saçın yağlanma sürecini uzatır. 

KULLANIM ŞEKLİ:  Her gün 1 adet serumu saç diplerinize uygulayınız ve durulamayınız.

The reason of oily-prone hair is the excessive amount of oil secretion on scalp. Those having oily hair type need to wash 
their hair daily. Sebo-Regulator, herbal extracts in its content ensures sebum balance on scalp, preventing excessive oil 
secretion and extends oil secretion process.

USAGE: Apply 1 serum to your hair roots everyday and do not rinse your hair. 

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Salix alba (Willow) bark extract (Söğüt ağacı kabuğu özü), Zinc PCA

Hair Cocktail saç köklerini uyarır ve bölgedeki damarları genişleterek köke gelen kan miktarını artırır. Bu etkisini 
yaparken herhangi bir yan etkiye neden olmaz. İçerisinde barındırdığı bitki özleri ve vitaminler sayesinde  saçın büyüme 
hızını ve kalitesini artırır. Dökülmenin asıl sebebi olan hormon DHT ( di Hidro Testosteron) oluşumunu azaltarak köke 
zararlı madde oluşumunu engellemiş olur. Bu sayede orta ve uzun vadede etkisi azalmaz.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz saç diplerine 1 adet ampulü parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile 
uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası saçınızı en az 12 saat durulamayınız.

Hair Cocktail accelerates bloodstream by stimulating follicles and provides maximum effect. It causes no adverse effects 
while doing such effect. Thanks to herbal extracts, vitamins and amino acids in its content, it supports your hair to 
become stronger and new hairs to grow healthily. Thanks to active substance Biotinoil Tripeptid-1, it fights against 
follicle aging process in order to prevent hair loss. Lowering level of DHT (di hydro testosterone), namely the main 
reason for hair loss, it prevents production of substances hazardous for follicles. By this way, its mid- and long-term 
effects do not drop.  

USAGE: Apply 1 ampoule into hair roots by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse your hair for at 
least 12 hours after application.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Apigenin, Oleanolic acid, Biotinoyl tripeptide-1, Sodium PCA, Sodium lactate, 
Arginine, Aspartic acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, 
Aesculus  hippocastanum (Horse chestnut) seed extract (At kestanesi), Retinyl  palmitate (Vitamin A), Tocopherol 
(Vitamin E),  Inositol, Calcium pantothenate (Vitamin B5),  Linoleic acid (Vitamin F), Biotin (Vitamin B7)

HAIR BOTOX SERUM

SEBO REGULATOR SERUM

HAIR COCKTAIL SERUM

2 X 5 ML ℮

2 X 5 ML ℮

2 X 5 ML ℮
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Kolay Kırılan, kuru ve aşırı nemsiz saçlar bayanların olduğu kadar erkeklerinde saç sorunlarının başında gelmektedir. 
Multivitamin komplex bu sorunları ortadan kaldırmak için bitki özleri ve vitaminlerin mükemmel harmanlanması ile elde 
edilmiş bir formüldür. Saçı besler, güçlendirir, yumuşatır ve sağlıklı uzamasını sağlar. Kurumuş ve hasar görmüş saça 
yumuşaklık ve parlaklık verir. Bozulan saç yapısını düzeltir ve kuvvetlendirir. Saç derisini güçlendirir ve yağ dengesinin 
kurulmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Temiz saç diplerine 1 adet ampulü parmaklarınızla masaj yaparak veya dermaroller ile 
uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası saçınızı en az 12 saat durulamayınız.

Brittle, dry and excessively dehydrated hair types are counted as men’s top hair problems as far as they are women’s. 
Multivitamin complex is a formula obtained from excellent blend of herbal extracts and vitamins to eliminate these 
problems. It nourishes, strengthens, softens hair and allows grow healthily. It repairs and empowers damaged hair 
body. It also strengthens scalp and enables oil balance.

USAGE: Apply 1 ampoule into hair roots by massaging with your fingers or dermaroller. Do not rinse your hair for at 
least 12 hours after application.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Sodium PCA, Arginine, Aesculus  hippocastanum (Horse chestnut) seed extract 
(At kestanesi), Retinyl  palmitate (Vitamin A), Tocopherol (Vitamin E),  Inositol, Calcium pantothenate (Vitamin B5),  
Linoleic acid (Vitamin F), Biotin (Vitamin B7)

Genetik etkiler, kullandığımız şampuanlar, kimyasal saç bakım ürünleri ve çevresel etkiler saçlarımızın zayıflamasına ve 
uzamamasına etki etmektedir.  Bunların önüne geçmek ve daha dolgun saçlara sahip olmak, Saçlarınızın daha hızlı ve 
sağlıklı uzamasını sağlamak için Bitki özleri ve kolojen ile formüle edilmiş Hair Collagen Serum Saçlarınızın daha hızlı 
uzamasını ve daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. Hair Collagen saçlarınızın canlı, sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Duş esnasında saçınızı yıkadıktan sonra 1 adet serumu saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız 
ve 5-10 dk. bekletiniz.Uygulama sonrası şampuan kullanmadan saçınızı durulayınız.Bu uygulamayı her duş aldığınızda 
tekrarlayabilirsiniz.

Genetic effects, shampoos we use, chemical hair care products and environmental effects have negative impact on our 
hair by weakening it and preventing its growth. Hair Collagen Serum formulated with herbal extracts and collagen in 
order to avoid these and to have more voluminous hair, to allow faster and healthier hair growth will your hair grow 
faster and look more voluminous. Hair Collagen ensures your hair grow in a vivid, healthy and fast way.

USAGE: Apply 1 serum by massaging your hair roots after washing your hair during shower and wait for 5-10 minutes.  
Rinse your hair after application without using shampoo. You can repeat this application after every shower.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Lepidium meyenii (Maca) root extract, Equisetum arvense (Horse tail) extract 
(At kuyruğu özü), Soluble collagen, Sodium hyaluronate

VITAMIN COMPLEX SERUM

HAIR COLLAGEN SERUM

2 X 5 ML ℮

2 X 5 ML ℮
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2 X 5 ML ℮

2 X 5 ML ℮

Çayağacı yağı ve biberiye yağı ile zenginleştirilerek geliştirilmiş, kepeğe karşı etkili serum ile kepek problemlerinize hızlı 
ve  gönül rahatlığıyla veda edebilirsiniz. İçeriğindeki kepek karşıtı, arındırıcı ve koruyucu özelliklere sahip climbazole, 
hexamidine diisethionate, çayağacı yağı ve biberiye yağı sayesinde kepeğe neden olan problemleri önler, saç derisini 
temizleyerek, ferahlık verir.Tüm saç dipleri için uygun olan serum, kepek önleyici şampuan ile birlikte kullanıldığında 
maksimum fayda sağlar. Saç derisini yapılandırarak deride oluşan tahriş ve hassasiyeti giderir.

KULLANIM ŞEKLİ: Duş esnasında saçınızı yıkadıktan sonra 1 adet serumu saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız 
ve 5-10 dk. bekletiniz.Uygulama sonrası şampuan kullanmadan saçınızı durulayınız. Bu uygulamayı her duş aldığınızda 
tekrarlayabilirsiniz.

With anti-dandruff serum designed by enriching with tea tree oil and rosemary oil, you can say goodbye to your 
dandruff problems in a fast and comfortable way. Thanks to its contents; Climbazole, Hexamidine disethionate, tea tree 
oil and rosemary oil with their anti-dandruff, cleansing and protective functions, it prevents problems causing dandruff 
formation, cleaning scalp and gives freshness. Serum is suitable for all hair types and provides maximum satisfaction 
when used with Anti-Dandruff Shampoo.

USAGE: Apply 1 serum by massaging your hair roots after washing your hair during shower and wait for 5-10 minutes.  
Rinse your hair after application without using shampoo. You can repeat this application after every shower.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Sodium lactate, Climbazole, Hexamidine diisethionate, Melaleuca alternifolia 
(Tea tree) leaf oil (Çay ağacı yağı), Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf oil (Biberiye yağı)

Kaşıntılı, pul pul ve bazı durumlarda iltihaplanan egzamanın en sık görüldüğü yerlerden biriside saç derisidir. Saç 
derisinde meydana gelen egzamanın en çok rastlanan türü ise kepeğe yol açan seboreik dermatit‘dir. Saçlı deride 
yuvarlak, kızarık lekelerin oluşması Sedef Hastalığının belirtilerindendir. Kaşıntıya sebep olur,  kaşıntı da kanamaya ve 
saçın ve saç derisinin kurumasına olanak tanır.  Kaşıntının önlenmesi ve deforme olmuş saç derisinin onarılması bitki 
özleri ve vitaminler ile sağlanabilmesi için “Chitosan & Aloe Vera “ serum formüle edilmiştir. 

KULLANIM ŞEKLİ: Duş esnasında saçınızı yıkadıktan sonra 1 adet serumu saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız 
ve 5-10 dk. bekletiniz. Uygulama sonrası şampuan kullanmadan saçınızı durulayınız.Bu uygulamayı her duş aldığınızda 
tekrarlayabilirsiniz.

One of the areas where Itchy, flaky and sometimes infectious eczema is seen frequently is scalp. A common type of 
eczema appeared on scalp is seborrhoeic dermatitis causing dandruff. It causes itchiness and itchiness causes bleeding 
and drying out hair and scalp. “Chitosan & Aloe Vera” serum is formulated to avoid itchiness and repair deformed 
scalp by means of herbal extracts and vitamins.

USAGE: Apply 1 serum by massaging your hair roots after washing your hair during shower and wait for 5-10 minutes. 
Rinse your hair after application without using shampoo. You can repeat this application after every shower.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Lepidium meyenii (Maca) root extract, Equisetum arvense (Horse tail) extract 
(At kuyruğu özü), Soluble collagen, Sodium hyaluronate

HERBAL COMPLEX SERUM

CHITOSAN & ALOE VERA SERUM

2 X 5 ML ℮

2 X 5 ML ℮
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BREATH REFRESHING SPRAY 
25 ML ℮NEFES TAZELEYİCİ SPREY

Fırçalama ile ulaşılamayan alanlara ulaşır. Ağzınızda hijyen sağlayarak diş eti hastalıklarının en önemli 
nedeni olan plağı azaltır ve önler. Nefesinizin ferah kalmasını sağlar. Ürün bitkisel olarak anti bakteriyel 
ve antifungal etkisi üzerine geliştirilerek günlük ağız sağlığının sağlanmasını ve boğaz enfeksiyonunun 
giderilmesi hedeflenmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ: Sprey kısmını ağız hizasına getirerek 5 cm uzaklıktan tercihinize göre 1 veya 2 defa 
püskürtünüz. Gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz anlarda kullanabilirsiniz.İçeriğindeki karanfil ve nane 
yağları nefesinizi tazeler.

It accelerates healing of mouth sores. It is very powerful antioxidant. It prevents formation of plaques. It 
removes gingivitis and oral cavity infections. It helps white your teeth. Antibacterial and antifungal effect 
of clove and mint oil removes bad oral smells and gives a fresh breath. It refreshes your breath for a long 
time with the effect of menthol.

USAGE: Spray 1 or 2 times depending on your preference from 5 cm distance by bringing spray part 
in alignment with your mouth. You can use it when you need in a day. Clove and peppermint oils in its 
content refresh freshens your breath.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane yağı), Eugenia 
caryophyllus flower oil (Clove) bud oil (Karanfil yağı), Stevioside (stevia), Propolis extract
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Ağız ve diş temizliğini sağlar, diş çürükleriyle ve ağızda çeşitli hastalıklara neden olan mikroplarla 
savaşır ve yok eder. Diş eti hastalıklarının tedavisinde olumlu etki gösterir. Diş eti kanamaları ve 
çekilmelerini iyileştirdiği bilinmektedir. Ağız içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diş eti iltihabını ve 
ağız içi enfeksiyonları giderir. Diş taşı oluşumunu azaltır. Dişlerin temiz ve parlak görünmesini sağlar. 
Çok güçlü antioksidandır. Plak oluşumunu önler. Diş beyazlatılmasına yardımcı olur. Doğal ferahlatıcı 
etki vermektedir. 

It provides cleanliness of the mouth and teeth, and combats and destroys microbes causing dental 
caries and various diseases in the mouth. It has a positive effect on the treatment of gum disease. 
It is known that gums improve bleeding and withdrawal. Accelerates the healing of wounds in the 
mouth. Removes gum inflammation and intra-oral infections. Reduce gingival formation. It ensures 
that the teeth look clean and bright. Very powerful antioxidant. Prevents plaque formation. Helps to 
whiten teeth. It gives a natural refreshing effect.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Salvadora persica (Meswak) stem (Misvak özü), Glycyrrhiza 
glabra (Licorice) root extract (Meyan kökü özü), Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane yağı), Propolis

PROPOLİS ÖZLÜ DİŞ MACUNU

PROPOLIS EXTRACT TOOTHBRUSH

Ağız ve diş temizliğini sağlar, diş çürükleriyle ve ağızda çeşitli hastalıklara neden olan mikroplarla savaşır ve 
yok eder. Diş eti hastalıklarının tedavisinde olumlu etki gösterir. Diş eti kanamaları ve çekilmelerini iyileştirdiği 
bilinmektedir. Ağız içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diş eti iltihabını ve ağız içi enfeksiyonları giderir. Diş 
taşı oluşumunu azaltır. Dişlerin temiz ve parlak görünmesini sağlar. Çok güçlü antioksidandır. Plak oluşumunu 
önler. Diş beyazlatılmasına yardımcı olur. Doğal ferahlatıcı etki vermektedir. 

It provides cleanliness of the mouth and teeth, and combats and destroys microbes causing dental caries 
and various diseases in the mouth. It has a positive effect on the treatment of gum disease. It is known 
that gums improve bleeding and withdrawal. Accelerates the healing of wounds in the mouth. Removes 
gum inflammation and intra-oral infections. Reduce gingival formation. It ensures that the teeth look clean 
and bright. Very powerful antioxidant. Prevents plaque formation. Helps to whiten teeth. It gives a natural 
refreshing effect.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Salvadora persica (Meswak) stem (Misvak özü), Glycyrrhiza glabra 
(Licorice) root extract (Meyan kökü özü), Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane yağı), Propolis

PROPOLİS ÖZLÜ DİŞ MACUNU

PROPOLIS EXTRACT TOOTHBRUSH 75 ML ℮

25 adet / pcs x 20 ML ℮
25 ML ℮
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Ağız ve diş temizliğini sağlar, diş çürükleriyle ve ağızda çeşitli hastalıklara neden olan mikroplarla savaşır ve yok eder. 
Diş taşı oluşumunu azaltır. Dişlerin temiz ve parlak görünmesini sağlar. Diş eti hastalıklarında olumlu etki gösterir, diş 
eti kanamaları ve çekilmelerini iyileştirdiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre Yeşilçay diş çürümesini önleyen 
doğal bir bitkidir. Aynı zamanda kötü ağız kokularını önleyici etkisi de bulunmaktadır. Ürün formülasyonu diş 
çürümelerini önlemek ve çay, kahve, sigara lekelerinin giderilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

It provides cleanliness of the mouth and teeth, and combats and destroys microbes causing dental caries and various 
diseases in the mouth. It reduces the formation of plaque. It ensures that the teeth look clean and bright. It has a 
positive effect on gum disease, it is known to heal gum bleeds and withdrawals. According to the researches made, 
green tea is a natural plant that prevents tooth decay.  It also has a preventive effect on bad mouth odors. The 
product formulation has been developed to prevent tooth decay and to remove tea, coffee and cigarette stains.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Camellia sinensis (Green tea) leaf extract (Yeşil çay özü), Salvadora persica 
(Meswak) stem extract (Misvak özü), Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane yağı), 

Menthol, Stevia rebaudiana extract

Ağız ve diş temizliğini sağlar, diş çürükleriyle ve ağızda çeşitli hastalıklara neden olan mikroplarla 
savaşır ve yok eder. Diş taşı oluşumunu azaltır. Dişlerin temiz ve parlak görünmesini sağlar. Diş eti 
hastalıklarında olumlu etki gösterir, diş eti kanamaları ve çekilmelerini iyileştirdiği bilinmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre Yeşilçay diş çürümesini önleyen doğal bir bitkidir. Aynı zamanda kötü ağız kokularını 
önleyici etkisi de bulunmaktadır. Ürün formülasyonu diş çürümelerini önlemek ve çay, kahve, sigara 
lekelerinin giderilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

It provides cleanliness of the mouth and teeth, and combats and destroys microbes causing dental 
caries and various diseases in the mouth. It reduces the formation of plaque. It ensures that the teeth 
look clean and bright. It has a positive effect on gum disease, it is known to heal gum bleeds and 
withdrawals. According to the researches made, green tea is a natural plant that prevents tooth decay.  
It also has a preventive effect on bad mouth odors. The product formulation has been developed to 
prevent tooth decay and to remove tea, coffee and cigarette stains.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:   Camellia sinensis (Green tea) leaf extract (Yeşil çay özü), 
Salvadora persica (Meswak) stem extract (Misvak özü), Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane yağı), 
Menthol, Stevia rebaudiana extract

YEŞİLÇAY ÖZLÜ DİŞ MACUNU

YEŞİLÇAY ÖZLÜ DİŞ MACUNU

GREEN TEA EXTRACT TOOTH PASTE

GREEN TEA EXTRACT TOOTH PASTE

75 ML ℮

25 adet / pcs x 20 ML ℮
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SİYAH KARBON DİŞ MACUNU

BLACK CARBON TOOTH PASTE

Aktif karbon diş macunu diş rengini en az iki ton açtığı kanıtlanmıştır. Diş minesinin güçlendirilmesi, diş etinin 
korunmasında aktif rol alır.  Mevcut beyazlığın korunmasında etkilidir. Ağız kokusunun önlenmesine yardımcı 
olur. Bakteri plaklarının giderilmesi ve oluşumunu önler. Uygulama sonunda uzun süreli ferahlık hissi sunar. Diş 
ve diş etlerinin nazikçe arındırılması ve anti bakteriyel yapı özelliği vardır. Yoğun bitkisel formülü ile ideal diş 
taşı temizleme imkanı sunar. 

Tooth-paste with activated carbon proved that it bleaches teeth at least two tones. Strengthening of the 
dental work-in plays an active role in the protection of the gums. It is effective in preserving the existing 
whiteness. Helps to prevent bad breath. It prevents the formation and removal of bacterial plaques. At the 
end of the application provides a feeling of spaciousness for a long time. Tooth and gums are gently purified 
and have antibacterial properties. With its intensive herbal formula, it offers the ideal tooth stone cleaning.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Carbon black (Aktif karbon), Mentha piperita (Peppermint) oil (Nane 
yağı), Menthol, Stevia rebaudiana leaf extract

Aktif karbon diş macunu diş rengini en az iki ton açtığı kanıtlanmıştır. Diş minesinin güçlendirilmesi, 
diş etinin korunmasında aktif rol alır.  Mevcut beyazlığın korunmasında etkilidir. Ağız kokusunun 
önlenmesine yardımcı olur. Bakteri plaklarının giderilmesi ve oluşumunu önler. Uygulama sonunda 
uzun süreli ferahlık hissi sunar. Diş ve diş etlerinin nazikçe arındırılması ve anti bakteriyel yapı özelliği 
vardır. Yoğun bitkisel formülü ile ideal diş taşı temizleme imkanı sunar. 

Tooth-paste with activated carbon proved that it bleaches teeth at least two tones. Strengthening of 
the dental work-in plays an active role in the protection of the gums. It is effective in preserving the 
existing whiteness. Helps to prevent bad breath. It prevents the formation and removal of bacterial 
plaques. At the end of the application provides a feeling of spaciousness for a long time. Tooth and 
gums are gently purified and have antibacterial properties. With its intensive herbal formula, it offers 
the ideal tooth stone cleaning.

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Carbon black (Aktif karbon), Mentha piperita (Peppermint) 
oil (Nane yağı), Menthol, Stevia rebaudiana leaf extract

SİYAH KARBON DİŞ MACUNU

BLACK CARBON TOOTH PASTE 75 ML ℮

25 adet / pcs x 20 ML ℮
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Misvakın doğal antibakteriyel ve arındırıcı özellikleri sayesinde diş eti kanamalarının giderimesine ve ağız içi hijyenin 
sağlanmasına yardımcı olmaktadır.Selülozun yumuşak aşındırıcı etkisi ile dişlerinizi çizmeden temizler.Kalsiyum karbonat 
diş yüzeyinde ki tartarları temizlerken bileşiminde ki kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır.PVP’nin 
bağlayıcı özelliği sayesinde çay ve sigara lekelerini giderir.Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi 
hijyeninizi sağlar.Mentol ile ferahlık verir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 adet TOOTH TABS’ı ağzınıza koyun. Çiğnemeye başlayın. 10-15 saniye çiğnedikten sonra 
ıslattığınız diş fırçanız ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın.  Ağzınızı su ile yıkayın. Kesinlikle YUTMAYINIZ. 

Natural antibacterial and purifying properties of miswak, it helps to remove gum bleeding and provides oral hygiene. 
Soft abrasive effect of cellulose cleans your teeth without scratching. Calcium carbonate helps to protect your tooth 
structure with calcium while cleaning the tartars on the tooth surface. Removes tea and cigarette stains due to the 
binding property of PVP. Antibacterial effect of sodium bicarbonate provide to maintain  oral hygiene.Refreshing with 
menthol.

USAGE: Put 1 TOOTH TABS in your mouth.Start chewing.After chewing for 10-15 seconds, brush your teeth with your 
wetted toothbrush for 2-3 minutes.  Wash your mouth with water.  Absolutely DO NOT SWALLOW

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Salvadora persica (Meswak) stem (Misvak), Menthol, Stevia rebaudiana extract

Yeşil çay ve Nane bitkileri ile diş çürümelerinin önüne geçerek sağlıklı bir gülüşe kavuşmanızı sağlar.Selülozun yumuşak 
aşındırıcı etkisi ile dişlerinizi çizmeden temizler.Kalsiyum karbonat diş yüzeyinde ki tartarları temizlerken bileşiminde ki 
kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır.PVP’nin bağlayıcı özelliği sayesinde çay ve sigara lekelerinizden 
kurtulun.Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi hijyeninizi sağlar. Mentol ile ferahlık verir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 adet TOOTH TABS’ı ağzınıza koyun. Çiğnemeye başlayın. 10-15 saniye çiğnedikten sonra 
ıslattığınız diş fırçanız ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın.  Ağzınızı su ile yıkayın. Kesinlikle YUTMAYINIZ. 

Green tea and mint plants prevent teeth decay and give healthy smile. Soft abrasive effect of cellulose cleans your teeth 
without scratching.Calcium carbonate helps to protect your tooth structure with calcium while cleaning the tartars on 
the tooth surface. Removes tea and cigarette stains due to the binding property of PVP. Antibacterial effect of sodium 
bicarbonate provide to maintain  oral hygiene.Refreshing with menthol.

USAGE: Put 1 TOOTH TABS in your mouth.Start chewing.After chewing for 10-15 seconds, brush your teeth with your 
wetted toothbrush for 2-3 minutes.  Wash your mouth with water.  Absolutely DO NOT SWALLOW

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Camellia sinensis (Green tea) leaf (Yeşil çay), Menthol, Mentha piperita (Mint) 
leaf (Nane), Stevia rebaudiana extract

Tarçın ve karanfilin antiseptik özelliği ile ağız içinde oluşan kötü kokulardan kurtulmanızı sağlar.Selülozun yumuşak 
aşındırıcı etkisi ile dişlerinizi çizmeden temizler.Kalsiyum karbonat diş yüzeyinde ki tartarları temizlerken bileşiminde ki 
kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır.PVP’nin bağlayıcı özelliği sayesinde çay ve sigara lekelerini giderir. 
Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi hijyeninizi sağlar.Mentol ile ferahlık verir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 adet TOOTH TABS’ı ağzınıza koyun. Çiğnemeye başlayın. 10-15 saniye çiğnedikten sonra 
ıslattığınız diş fırçanız ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın.  Ağzınızı su ile yıkayın. Kesinlikle YUTMAYINIZ. 

Toothpaste with clove and cinnamon antiseptic properties reduce and get rid of bad odors that occur in the mouth. Soft 
corrisive effect of cellulose cleans your teeth without scratching Calcium carbonate helps to protect your tooth structure 
with calcium while cleaning the tartars on the tooth surface .Removes tea and cigarette stains due to the binding 
property of PVP. Antibacterial effect of sodium bicarbonate provide to maintain  oral hygiene.Refreshing with menthol.
USAGE: Put 1 TOOTH TABS in your mouth.Start chewing.After chewing for 10-15 seconds, brush your teeth with your 
wetted toothbrush for 2-3 minutes.  Wash your mouth with water.  Absolutely DO NOT SWALLOW

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS: Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) bark powder (Tarçın), Menthol, Eugenia 
caryophyllus (Clove) flower bud powder (Karanfil), Stevia rebaudiana extract 

ÇİĞNENEBİLİR DİŞ TEMİZLEME TABLETİ / MİSVAK

ÇİĞNENEBİLİR DİŞ TEMİZLEME TABLETİ / NANE

ÇİĞNENEBİLİR DİŞ TEMİZLEME TABLETİ / TARÇIN & KARANFİL

MESWAK

MINT

CINNAMON & CLOVES

90 Adet / pcs

90 Adet / pcs

90 Adet / pcs
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90 Adet / pcs

90 Adet / pcs

90 Adet / pcs

Propolisin antibakteriyel,antioksidan özellikleri ile diş yüzeyinde ki bakterileri inhibe ederek diş çürümelerini önler ve 
ağız içinde ki aft ve bakterilerin giderilmesini sağlar.Balın doğal iyileştirici etkisi ile ağız içi yaraların tedavisine yardımcı 
olur. Selülozun yumuşak aşındırıcı etkisi ile dişlerinizi çizmeden temizler. Kalsiyum karbonat diş yüzeyinde ki tartarları 
temizlerken bileşiminde ki kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır. PVP’nin bağlayıcı özelliği sayesinde çay 
ve sigara lekelerini giderir.Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi hijyeninizi sağlar.Mentol ile 
ferahlık verir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 adet TOOTH TABS’ı ağzınıza koyun. Çiğnemeye başlayın. 10-15 saniye çiğnedikten sonra 
ıslattığınız diş fırçanız ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın.  Ağzınızı su ile yıkayın. Kesinlikle YUTMAYINIZ. 

Anti-bacterial, anti-oxidant  and anti-inflammatory properties by inhibiting bacteria on the tooth surface prevents 
teeth decay and provides removal of aphthae and bacteria in the mouth. With the natural healing effect of honey 
helps in the treatment of oral wounds. Soft abrasive effect of cellulose cleans your teeth without scratching. Calcium 
carbonate helps to protect your tooth structure with calcium while cleaning the tartars on the tooth surface .Removes 
tea and cigarette stains due to the binding property of PVP. Antibacterial effect of sodium bicarbonate provide to 
maintain  oral hygiene.Refreshing with menthol.

 USAGE: Put 1 TOOTH TABS in your mouth.Start chewing.After chewing for 10-15 seconds, brush your teeth with 
your wetted toothbrush for 2-3 minutes.  Wash your mouth with water.  Absolutely DO NOT SWALLOW

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Propolis extract, Menthol, Stevia rebaudiana extract, Honey powder (Bal)

Karbonun yüksek absorban özelliği sayesinde dişte ki birikintileri çekerek maksimum seviyede temizlik sağlar.Selülozun 
yumuşak aşındırıcı etkisi ile dişlerinizi çizmeden temizler.Kalsiyum karbonat diş yüzeyinde ki tartarları temizlerken 
bileşiminde ki kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır. PVP’nin bağlayıcı özelliği sayesinde çay ve sigara 
lekelerini giderir.Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi hijyeninizi sağlar. Mentol ile ferahlık 
verir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 adet TOOTH TABS’ı ağzınıza koyun. Çiğnemeye başlayın. 10-15 saniye çiğnedikten sonra 
ıslattığınız diş fırçanız ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın.  Ağzınızı su ile yıkayın. Kesinlikle YUTMAYINIZ. 

High absorbency of carbon provides maximum cleaning by pulling out deposits from the teeth. Soft abrasive effect of 
cellulose cleans your teeth without scratching. Kalsiyum karbonat diş yüzeyinde ki tartarları temizlerken bileşiminde ki 
kalsiyum ile diş yapınızı korumaya yardımcı olacaktır. PVP’nin bağlayıcı özelliği sayesinde çay ve sigara lekelerini giderir.
Sodyum bikarbonatının antibakteriyel etkisi sayesinde ağız içi hijyeninizi sağlar.Mentol ile ferahlık verir.

USAGE: Put 1 TOOTH TABS in your mouth.Start chewing.After chewing for 10-15 seconds, brush your teeth with 
your wetted toothbrush for 2-3 minutes.  Wash your mouth with water.  Absolutely DO NOT SWALLOW

AKTİF İÇERİK / ACTIVE INGREDIENTS:  Carbon black (Aktif karbon), Menthol, Stevia rebaudiana extract

ÇİĞNENEBİLİR DİŞ TEMİZLEME TABLETİ / BAL  & PROPOLİS

ÇİĞNENEBİLİR DİŞ TEMİZLEME TABLETİ / KARBON

HONEY & PROPOLIS

CARBON

67www.normbitkisel.com
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