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EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Athena’s ,Lifegate’s Zero Impact ® projesine üyedir: 
Bu proje, ekolojik sisteme zarar veren sera etkisi yaratan ve
küresel ısınmaya yol açan ürünlerin kullanılmasına karşı, 
CO2 emisyonlarını azaltmak ve dengelemek amaçlı çalışmalar 
yapan saygın bir projedir. Athena’s projenin destekçisi ve üyesidir. 

www.impattozero.it

  

%100 BİTKİSEL ORJİNLİ  DOĞAL SERİ
Petrokimya türevleri içermez (vazelin, parafin, hidrocarbon) ve silikon 
içermez Boyar madde içermez.

Hayvansal ürünler
  

“Kabarma yapmayan, biyolojik ve hassas” diye  tanımladığımız, çevre dostu 
karışımlardan oluşur.

koruyucu

 

 

ÇEVRE DOSTU

  
HAYVAN HAK VE ETİĞİNE SAYGI

 

  

Athena’s ve “L’Erboristica” markası uluslar arası standartlara uygun

 
üretim halindeki ürününde hayvanlar üzerinde deney yapmadığını taahhüt eder.

LAV  (Anti-Vivisection association) derneğinin garantisi ile hiçbir bitmiş veya

 

GÜVENLİ ÜRÜNLER  
Bütün ürünlerimiz İtaly
olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

a Ferrara Üniversitesi Kozmetoloji Bölümünde dermatolojik 

Yüksek derecede biyolojik bozunabilirlik özelliği.Geri dönüştürülebilir ambalaj.

  

Avrupa ekolojik kalite referanslı “Ref. no. IT/011/04” “Ecolabel” tarafından 

dönüştürülebilir ikincil ambalaj.

üretilen geri

 

NATUREL KOZMETİK SERİSİ

DÜŞÜK ÇEVRESEL ETKİ

EKOSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



 

 KULLANIM ŞEKLİ:
Bir miktar sütü elinizle yüzünüze

uygulayın, sonra durulayın

Kod No: 7044

YÜZ TEMİZLEME SÜTÜ

ARGAN YAĞI VE 

ALFA HİDROKSİ ASİT

HASSAS CİLTLER İÇİN YOĞUN ETKİLİ, 

NEMLENDİRİCİLİ & KADİFEMSİ DOKUNUŞ 

Yüz ve göz çevresi için derinlemesine temizlik, musluk suyunun 

sert etkisine karşı savaşır. %100 doğal bileşenlerden oluşan 

içeriği ile her türlü ciltte ipeksi dokunuşlar yaratır, cilt dengesini

korur. Çiçeklerden özel olarak alınan Alfa Hidroksi Asit ile saf 

argan yağı bileşimli yüz temizleme sütü; cildinizde gençlik iksiri 

etkisi yaratır. Onarıcı ve tazeleyici etkisi ile daha parlak ve 

dayanıklı cilt oluşturur. Daha etkili ve hızlı sonuç almak için 

tavsiye edilen Erboristica tonikleri ile beraber kullanın. 

Fonksiyonel Aktifler: 
Argan yağı, Hibiscus, Gül, Vervein, Centaurea, Violet and Heather 
Ekstreleri, Alfa Hidroksi Asit, kırmızı Deniz Yosunu Ekstresi, Pirinç 
Proteinleri, Zeytin Polifenolleri, Panthenol, NMF (Doğal Nem 
Faktörü), Betaine and bitkisel gliserin

Hyaluronik Asit, Organik Aloe Vera özütü, 

KULLANIM ŞEKLİ:

Kod No: 7041

Haftada 2 kez yumuşakça cildinize
uygulayın, ılık su ile durulayın ve
mucizevî değişimin farkına varın.  

  
    
  

YÜZ PEELING

ARGAN YAĞI VE 

ARGAN GRANÜLLERİ

• NEMLENDİRİCİ • ARINDIRICI
• PARLAK, CANLI VE PÜRÜZSÜZ CİLT 
• YUMUŞAKLIK SAĞLAYAN İÇERİK 

Daha bakımlı, 
formülü ile ölü ve yaşlı deri hücrelerine karşı peeling etkili tedavi 
sağlar. Güzellik bakımınız için hazırlık aşamasında peeling etkili 
argan granülleri ile argan yağı bileşenleri kadifemsi dokunuş için 
biyolojik onarım etkisi sağlar, ölü hücreleri temizler. Süt asitlerinden 
gelen emülgatör etkenler cildinize anında işleyerek derinlemesine 
e mlendirici etki ve canlılık verir, cilde parlaklık kazandırır.

pürüzsüz ve dayanıklı yüz hatları için, özel geliştirilmiş 

 Argan granülleri, Argan yağı, 

Soya yağı, Zeytin yağı, zeytinyağı türevleri, 

Vitamin E, Panthenol, Glycerin.   

Fonksiyonel Aktifler:



KULLANIM ŞEKLİ:
 

Kod No: 7045

Bir miktar toniği pamuk yardımı ile
yüzünüze uygulayarak temizleyiniz.

YÜZ İÇİN TONİK LOSYON

ARGAN YAĞI VE 

ALFA HİDROKSİ ASİT

ULTRA HASSAS ALKOLSÜZ,

Yüzünüze canlılık ve ferahlık hissi veren formül. Erboristica Tonik; 

Argan Yağı (gerçek güzellik iksiri olarak da adlandırılabilir) gibi  

%100 Bitki özlerinden (Vervein, Violet, Hybiscus, Wild Rose, 

Centaurea Minor and Heather) elde edilen Hyoluronic Acid ve 

Alfa Hidroksi Asit gibi yoğun aktiflerle sentezleyerek yüzde canlı, 

parlak, pürüzsüz ve tonlanmış bir görüntü sağlar. 

EN HASSAS CİLTLER İÇİN DAHİ UYGUN ÜRÜN  

  Hyaluronik Asit, Organik Aloe Vera özütü, 

Argan yağı, Hibiscus, Gül, Vervein, Centaurea, Violet and Heather 

Ekstreleri, Alfa Hidroksi Asit, kırmızı Deniz Yosunu Ekstresi, Pirinç

Proteinleri, Zeytin Polifenolleri, Panthenol, NMF (Doğal Nem 

Faktörü), Betaine and bitkisel gliserin.    

Fonksiyonel Aktifler:

KULLANIM ŞEKLİ

Kod No: 6970

Sabah ve akşam temiz ve kuru 
cilde masaj yaparak uygulayınız.

İLK KIRIŞIKLIK YÜZ KREMİ
24 SAAT DİRİ ve PARLAK - KOMEDON OLUŞTURMAZ !

Akışkan ve hafif yoğun yapısı her cilt tipi için makyaj 
öncesi koruyucu zemin oluşturur. İlk kremim olarak da
adlandırabileceğimiz bu eşsiz ürün, zamanın getirdiği 
ilk yaşlanma belirtilerine karşı öncü yardımcınız olur. 
Fiziksel hücre yenilenmesinin yavaşlamasına karşı ve 
nemsizlik problemine karşı güvenle kullanılabilir. Şeker
kamışından elde edilen Betain ve Hyaluronik asit içeren 
zengin bitkisel kökenleri sayesinde 24 saat etki gösteren 
optimal nemlendirme özelliği vardır. 

Hyaluronik Asit: Cilde elastikiyetini geri kazandırır, pürüzsüzleştirir ve ışıltısını artırır.

Bakuchiol:  Yeniden yapılandırır, antioksidan etki sağlar, korur.

Badem Yağı ve Soya ekstresi:  Nemlendirir, elastikiyet kazandırır.

Fonksiyonel Aktifler:



Kod No: 6996

KULLANIM ŞEKLİ :

 
Temizlenmiş cilde gündüzleri 

masaj yapılarak uygulanırGÜNDÜZ KREMİ

E VİTAMİNİ VE VERBANA ÖZLÜ
Gün boyu nemlendirme:
boyu cildinizin ihtiyacı olan nem dengesini korumasına 
yardımcı ve derinlemesine nemlendiren yeni gündüz cilt 
bakım kremi. İçeriğindeki doğal bileşenlerden elde edilen 
Titanyum dioksit ile güneşin olumsuz etkilerine karşı UVA 
ve UVB ışınlarını geri yansıtarak fiziksel bir koruma sağlar. 
Uzun süre UV filtreleme etkisi ile de güneşin zararlarından 
korunmadacildinize yardımcı olur. Antioksidan etkisi ile 
cildinizi serbest radikallerin vermiş olduğu zararlardan
arındırır ve cildinize hak ettiği parlaklığı yeniden kazandırır. 

Yumuşak ve hafif dokusu ile gün 

Fonksiyonel  Aktifler:

Verbana (Mine) Özü : Cilt üzerinde canlandıran ve ferahlatan bir etki sağlar.
Bakuchiol ve Soya İzoflavonları:
cildin yeniden forma girmesini sağlar. Bu şekilde cilt yüzeyi pürüzsüz bir görünüme kavuşur. 

  Kollajen, elastin ve hyaluronik asit üretimini uyararak;

E Vitamini ve Zeytin Polifenolleri 
karşı gün boyu direncini artırır. Sonuç olarak cilt genç ve parlak bir görünüme kavuşur.  

: Antioksidan etki sağlayarak cildin serbest radikallere

Hyalronik Asit : Cildin ihtiyacı olan nemi geri verir.  

Kod No: 6995

GECE KREMİ

Macadamia Yağı ve Shea Butter
YENİLEYİCİ VE ONARICI ETKİ:
İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde gün içerisinde maruz 
kalınan oksidatif stres, serbest radikaller, makyaj ve güneşin 
yıpratıcı etkilerini onarmaya yardımcı olur. Gece boyunca 
cildinizi besleyerek epidermis ve dermis’in yenilenmesinde 
aktif rol oynar. Erboristica Gündüz Kremi’nin başlatmış 
olduğu bakımı tamamlar. Özel karışımı sayesinde yumuşak 
bir dokuya sahip olan GECE BAKIM KREMİ cilde uygulamada
ve sonrasında mükemmel bir rahatlık sağlar. 

Fonksiyonel Aktifler:

Shea Butter, Macadamia Yağı, 
Aloe Vera:  Cildin üst tabakasını canlandıran, pürüzsüzleştiren, yumuşatan etki sağlar. 

Keten Tohumu Yağı, Omega 3 ve 6, Pirinç Proteinleri ve

At Kestanesi Özü: Güneşin olumsuz etkilerinden zarar 
kılcal damarları yeniden yapılandırır. Bu sayede ciltte tonlanmış, daha sıkı bir görünüm
oluşturur. 

görmüş cildi onararak, ciltteki

Vitamin B5: Cilde elastikiyet kazandırarak torbalaşma görüntüsünü azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ:
Temizlenmiş cilde gece

masaj yapılarak uygulanır.



YOĞUN ANTI-AGING YÜZ KREMİ
ARGAN YAĞI VE BİTKİSEL HYALURONIK ASİT ELISIR

• YAŞLANMA BELİRTİLERİNE KARŞI KORUMA 

KIRIŞIKLIK KARŞITI TEDAVİ

TOPLAYICI VE SIKILAŞTIRICI ÇÖZÜMLER 
   •

•

  
Yaşlanma belirtilerine ve kırışıklıklara karşı gözle görülür etkili formülü ile 
pürüzsüzleştirir, yeniden şekillendirir, kadifemsi his uyandırır. Zengin bileşenleri 
ile her türlü sorun için farklı çözümler üretir:  Argan yağı kolajenleri ve elastinleri 
aktive ederek, yüz çizgilerini ve kırışıklıkları önler, genç hücrelerin oluşumunu sağlar. 
Sadece Çin ve Tayland’ın Fuji dağlarında yetişen mantarlardan elde edilen bitkisel 
Hyaluronic Acid özleri, antioksidan etkisi ile cildi korur, nemlendirir, yumuşak ve 
ipeksi hale getirir. Ginkgo Biloba özleri olgun deri üzerinde kan dolaşımını uyarır; 
donuk cilt ve kuruluk ile savaşır.

cildi 

Fonksiyonel Aktifler : 
Ginkgo Biloba özü,  Jojoba yağı, Oleox 105®,  Gumlange®, Weaht Proteins, Betaina, 
Vitamin E and F, Doğal Nemlendirici Faktörler (NMF), Shea yağı, Urea, Glycerin, 
Sorbitolo.  

Argan yağı, Bitkisel Hyaluronic Acid (Tremella Fuciformis özü), 

Yosun özleri (Gumlange®) yüksek derecede su molekülleri içeren cildi koruyucu bir film
oluşturur. Bu sayede turgor hissini azalır. Oleox 105®, Polyphenol konsantresi içerir,
bu içerik antioksidan etkisi ile yaşlandırıcı etkenlere karşı ciltte koruma sağlar.
Sonuç; derinlemesine nemlenen cilt, gözle görülür kırışıklık azalması, mimik çizgilerinin
kaybolması ve rahatlama hissiyle koruma.  

Kod No: 7009

 

KULLANIM ŞEKLİ:  
Sabah ve akşamları temizlenip
tonikle bakımı yapılmış yüz ve
boyun bölgenize dairesel 
hareketler ile uygulayınız. 

 

 



BİTKİSEL HYALURONİK ASİT

YAŞLANMA KARŞITI SERUM

KULLANIM ŞEKLİ:
 1-2 ölçü serumu temizlenmiş yüze

masaj yaparak uygulayınız.

   

Kod No: 7013

Çinin fujian ve Taiwan dağlarında yetişen bir mantar türünden (Tremella fuciformis 
sporocarp) elde edilen bitkisel kökenli hyaluronik asittir. Hyaluronik asit bilindiği üzere 
dokuların ve iç organların önemli yapı taşı olarak da telaffuz edilen bir polisakariddir. 
Bu etken madde çeşitli hücresel aktiviteleri hücresel reseptörlere bağlamada direkt rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda Hyaluronik Asit kolajen sentezini artırarak, cildin esnekliğini 
ve sıkılığını korur ve sonuç olarak da cildin yeniden yapılanmasını sağlar. Doğal antioksidan 
özelliği ile de serbest radikalere karşı savaşarak cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Su ile 
temas edebilen yapısıyla, dokuların içerisindeki nemini tutmasına yardımcı olur. Sonuç 
olarak cilde enerji, esneklik sağlayarak, aynı zamanda cildin yüzeyini pürüzsüzleştirirken 
derinlemesine de sıkılaşma sağlar. 

Tremella fuciformis sporocarp 
 
Fonksiyonel Aktifler : 

• YENİDEN YAPILANDIRICI 

• CİLDİ SIKILAŞTIRAN 

• OKSİDATİF STRES KARŞITI 

• HİPER NEMLENDİRİCİ



KULLANIM ŞEKLİ:Gece bakım kreminin altından uygulanır. 
Cilde masaj yapılarak yedirilir.

Kod No: 7065

MULTI-ACTIVE YÜZ SERUMU 

 
ÖZEL GECE UYGULAMASI
ARGAN YAĞI VE BİTKİ SERAMİDLERİ İLE

KIRIŞIK KARŞITI, ÇOK YÖNLÜ YAPILANDIRICI VE YENİLEYİCİ SERUM  

Bu özel gece serumu, çok geniş bir kırışıklık karşıtı etki sunar ve yüz 
kaslarında rahatlama sağlayarak, mimik ve yaşlanma ile oluşan cilt 
deformasyonlarda gözle görülen bir azalmaya yol açar. İçeriğindeki 
yüksek konsantrasyondaki Phytoextraktlar ve bitkisel yağlar sayesinde 
hücre yenilenmesini hızlandırarak sabahları ciltte ferahlık, canlılık 
ve yenilenme sağlar. Bitki seramidleri, hücreler ve kolajen bağ dokusu 
arasındaki etkileşimi desteklerken, cildin esnekliğini ve dayanıklılığını 
artırır. Bu şekilde seramidler cildin doğal koruması ve yenilenme
mekanizmalarını regule ederek evresel faktörlerin tetiklediği 
yaşlanmayı yavaşlatır. Argan yağı içeriği sayesinde cilde sıkılık ve 
parlaklığı kazandırır. Zaman içerisinde serbest radikallerin elimine 
edilmesiyle yaşlanmanın etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.    

FONKSİYONEL AKTİFLER:
 

ARGAN YAĞI
bölgeleri pürüzsüzleştirir, çevresel etkilerden cildi korur, sıkılaştırır ve yüz hatlarını meydana 

çıkarır.

BİTKİ SERAMİDLERİ : Doku rejenerasyonunu stimule ederek cildi korur ve yeniden 

yapılandırır. Cildin Hidro lipid tabakasını korur. 

GINSENG FITOSOMA®: Lenfatik mikro dolaşımı aktive ederek,   hücresel 

metabolizmayı ve boşaltımı iyileştirir.

GLİKOSAMİNOGLİKANLAR: hyoluronik asit yapımının öncüleri olan glikosamino-
glikanlar cildin  derinlemesine katkıda bulunarak fibroblastların hyoluronik asit 
sentezini uyarır.
KIRMIZI ALG EXTRESİ: Uzun süreli şeffaf, pürüzsüzleştiren ve nemlendiren film tabakası 

oluşturarak ciltteki kızarıklıkların oluşumunu engeller.

MACADAMIA YAĞI: Cilde ipeksi bir yumuşaklık, tonlama ve esneklik ve sıkılaşma sağlar. 

HYALURONİK ASİT:  Nemlendiren, koruyan epitel dokunun oluşumunu hızlandıran bir 

yapıtaşıdır. 

TOKOFEROLLER: E Vitamini fonksiyonu ile serbest radikallerin cilde olan zararını önler ve 

antioksidant olarak cildin  yıpranmasına karşı gelir.

ALOE VERA SUYU: Ciltte rahatlama, yapısal koruma ve tekrardan minerallerin 
kazandırılması fonksiyonunu yerine getirir.    

: Etkin yaşlanma karşıtı yağ, kolajen sentezini   stimule eder, kırışıklık görülen 



Kod No: 6994

Sabah ve akşam, az miktar
ürünü yavaş ve nazikçe 

dairesel hareketlerle ugulayınız.

KULLANIM ŞEKLİ:

LUMİALİFT GÖZ KREMİ
KIRIŞMA KARŞITI - LİFTİNG ETKİLİ - PARLAK GÖRÜNÜM

Göz doktorları tarafından test edilmiştir! 

Tamamen doğal, bitkisel karışımlı özel formülü 
sayesinde yüksek derecede anti-aging ve lifting 
etkili hassas göz kremi. Yoğun ve kremsi yapısı hızlı 
ve gözle görülür etki sağlar.

Parfüm içermez! Karakteristiğindeki kokular ve renkler
tamamen bitkisel içeriğinden gelmektedir ve üründen 
ürüne farklılık gösterebilir.
Fonksiyonel Aktifler: 

At kestanesi fitosomaları: Derin ifade çizgilerini azaltır. Göz 

kapaklarını destekler. Epidermal yapının elastikiyetini artırır. 

Kırışıklıkları ve UV ışınlarının hasarlarını azaltır.

.

Hyaluronik Asit: Nemlendirir ve kırışıklıkları doldurmaya yardım eder.

Soya fitoöstrojenleri: derinlemesine işleyerek kollojen ve 

elastin üretimini uyarır.
Mikroalg Ekstresi: Sağlıklı bir cildin ihtiyacı olan polisakkaridler,

aminoasitler, B12 ve C vitamini konsantresi olarak cilde nüfuz eder.
Sichunan biberi Ekstresi: Hızlı ve gözlü görülür botoks etkisi gibi 

davranarak lifting sağlar.

GLOBAL ANTI AGE ETKİ YÜZ BAKIMI

PHYTO COLLAGEN & OMEGA3/OMEGA6

Kod No: 7051

YILLARIN YÜZÜNÜZDE OLUŞTURDUĞU DERİN İŞARETLERİ AZALTIR  

  

Zamanın yüzünüze getirdiği yorgun, belirgin gevşek görüntüyü azaltıp yok eden
yüz kremi Cildinizin bakımında ihtiyacı olan 5 temel ve hayati fonksiyonu yoğun
konsantre etkileşimi ile geri kazandırır.   

Nemlendirir, besler, tazeler, korur ve yeniler
Cilt genç görünümünü geri kazanır, parlak , taze ve ışıldayan bir görünüme bürünür. 
Sarkma problemi ile mücadele eder ve etkilerini gözle görülür ölçüde azaltır.
Özel yöntemler ile soya fasulyesinin biyo 

PHYTO COLLAGENcildinizin alt katmanlarına ulaşarak sıkılaşmasını ve pürüzsüzleşmesini

sağlar. Dengeli bileşenlerden oluşan, OMEGA 3 - OMEGA 6 ve MACADAMIA YAĞI cildinizin

hidrolipidik arasına işleyerek hücrelerarası matrisi güçlendirir yaşlanma hızını yavaşlatır. 

 fermantasyonu ile elde edilen

HYALURONIK ASIT
(Glicosaminoglicans, the natural precursor of Hyaluronic Acid)   

  and  GAG en uygun nem dengesini sağlar

 

ÇİNKO PCA 
kırışıklıklar ile savaşır yaşlanma belirtilerini engeller 

cildinizin elastik kollajen yapısını koruyarak

  
Fonksiyonel Aktifler:
Hyaluronik Asit, GAG, Çinko PCA, Phyto Collagen, Maccademia yağı

•

• 
• 
• 

 

 

 
 

KULLANIM ŞEKLİ:Sabah ve akşamları temizlenip tonikle 
bakımı yapılmış yüz ve boyun bölgenize  dairesel hareketler
ile uygulayınız.



SAF ARGAN YAĞI - 100% ELLE
TOPLANMIŞ VE ELDE ÜRETİM

Kod No: 7012

KURU CİLT: Derinlemesine nemlendirme etkisi  
HASSAS, KIZARAN VE SOYULAN CİLT: Biyolojik yapılandırma ve cildin yenilenmesi.

OLGUN CİLT ( KIRIŞIKLIKLAR VE MİMİK ÇİZGİLERİ)  : Kırışıklık karşıtı, antioksidan ve serbest 

radikal karşıtı etki. Kolajen ve elastin oluşumunu uyarıcı.

MAT VE SOLGUN CİLT  
sağlayıcı etkilidir. 

Dokulara oksijen taşınmasında yardımcı olarak hücre yenilenmesini : 

‘’SIVI ALTIN’’ cilt için  
Argan ağacı Fas’ın batı bölgelerinde doğada yetişen bir bitkidir. 
Avrupa’da bugüne kadar iyi bilinen bir ürün değildi, Argan ağacı 
zeytine benzeyen yeşil meyveler oluşturur. Bu meyveler olgunla-
ştığında turuncu renge bürünürler. Fas’ın yerlileri bu olgunlaşan 
meyvelerden çıkardıkları değerli Argan yağını ki yerel literatürde 
tedavi edici olarak da kullanılır, çıkarırlar.Kozmetik literatüründe 
ise Argan yağı doğal içeriğindeki Vitamin A,E,F; esansiyel yağ 
asitleri;linoleic asit; Omega 3; Omega 6; Flavonoidler ve 
Kartenoidler sayesinde cilde sunulan değerlibir bakım kürü 
olarak ‘Sıvı Altın’ benzetmesini almıştır.  

UYGULAMALAR
YÜZ VE BOYUN BÖLGESİ
 oluşmasında ve mevcut kırışıklıkların gözle görülür biçimde azalmasında aktif rol oynar. 
Cilde kadifemsi, bir pürüzsüzlük vererek ışıltısını ve nemini geri kazandırır. 

 : Günde 1-2 damla sabah akşam kullanımda kırışıklıkların

KIRILGAN SAÇLARDA
1 saat saçta kalması gerekmektedir. Saçın yeniden yapılandırılması, onarılması ve saç 
tellerinin güçlendirilip ışıltısını geri kazanmasını sağlar.

 :Kuru saça maske olarak uygulanır. Uygulamanın ertesinde en az 

BANYO ESNASINDA
kazandırmada ve pürüzsüzleştirmede etkilidir.  

  : Küvetin içerisine 5-10 damla konulması cildin yumuşaklığını geri 

GEBELİKTE VE DİET YAPARKEN
çatlaklarını engellemede aktif rol oynar.  

  : Kolajen ve elastin oluşumunu destekleyerek karın 

EL TIRNAKLARI : lokal uygulandığında tırnakları ve tırnak etlerini yumuşatır ve güçlendirir.

TIRAŞ SONRASI
ve yumuşatır. 

 : tıraştan önce ve sonra birkaç damla uygulandığında cildi pürüzsüzleştirerek 

PSORIASIS : 
iki defa kullanımda).  

kaşıntıyı elimine ederek ciltteki pullanmayı %40 ila %80 oranında azaltır (günde

GÜNDÜZ/GECE KREMİNE KARIŞTIRILDIĞINDA : 
herhangi bir yağ kalıntısı bırakmadan, anında emilerek cilde yumuşaklık ve nem kazandırır.                                                                                                           

uygulanan kremin etkisini artırır ve yüzde 



Kod No: 7000

SAF SHEA YAĞI 

SOĞUK SIKIM - 100% EL ÜRETİMİ
Shea yağı ve E Vitamininden gelen besleyici bileşenler ile cildinizi çevresel etkenlerin getirdiği 

yıpranmalara karşı korur. Soğuk sıkım tekniği ile üretilir. Hassas ciltler için idealdir.

 

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Kuru ve hassas ciltlerde, cilt tahrişlerinde 

Yanıklarda (güneş yanıklarında güneş sonrası bakım olarak)

Cilt pürüzlerinde, kırışıklıklarda ve çatlamış ciltlerde

Ayak ve dirseklerdeki deriyi yumuşatmada

Hamilelik ve diet sonrası karın çatlaklarının tedavisinde ve 

çatlakların oluşumunun engellenmesinde

Saçın yeniden yapılandırılmasında 

Fonksiyonel Aktifler: Shea Yağı

KULLANIM ŞEKLİ:Günlük kullanım için idealdir. Vücudunuzdaki her hangi bir bölgeye
masaj yaparak tamamen emilene kadar yediriniz. 

 

Kod No: 6960

  
Nemlendirir, Onarır, Kadifemsi hissettirir. 

Kendinizi Şımartın !

ELİSİR SUPERMO

KAMELYA ÖZLÜ VÜCUT İKSİRİ

Kamelya Elisir Superm, Çok güçlü bir anti-aging ve 
anti-oksidatif etkisi sabit Kamelya yağı ve formülünde 
özenle harmanlanmış Jojoba ve Macademia yağları 
sayesinde cildinizde maksimum hidrasyon, yumuşaklık 
ve esneklik sağlar. Hafif ve hızlı emilen dokusu ile cildinize 
nüfuz eder. E vitamini, omega 3 ve 6 cildinizi canlandırır ve 
antioksidan koruma sağlar. Hissetmediğiniz kadar olmadığı 
kadar parlak, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin yanı sıra 
baştan çıkarıcı kokusu ile kendinizi şımartacaksınız.

 İlk olarak narenciye kokuları ve zambak notalarının 
ardından yasemin, toprak ve vanilya kokularına odunsu 
misk ve sandal ağacının eşsiz birleşimi ile sabitlenir.

Koku:

 Kamelya, Macademia, Jojoba yağı, E vitamini, Omega 3-6Fonksiyonel aktifler:

KULLANIM ŞEKLİ:İster pompasını kullanarak istediğiniz miktarda yağı vücudunuza 
masaj yaparak yedirin, ister birkaç damla yağı vücut kreminiz ile birleştirerek, kreminizin 
etkisini artırın.



ELİSİR SUPERMO
SİLHAT ve NEROLİ ÖZLÜ VÜCUT İKSİRİ

Canlandırır, sıkılaştırır, yatıştırır. Kendinizi Şımartın!

Kod No: 6961

Sedir, Vetiver, Java ve tarçın ile güçlendirilmiş esansiyel yağlar 
cildinizi canlandırıp ve rahatlatır. Jojoba ve pirinç yağı onarıcı 
ve sıkılaştırıcı etki sağlar. Çabuk emilen hafif yapısı cildinizi 
yormaz ve yağlı hissiyatı oluşturmaz. Baştan çıkarıcı kokusu ile 
ruhunuzu okşar.

 Egzotik olarak tanımlayabileceğimiz koku notaları Neroli 
ve pembe biber harmanı ile kendisini hemen hissettirir. 
Silhat,vetiver ve tütün aroması ise standart bir vücut 
yağından alamayacağınız yumuşak hissi gün yüzüne çıkarır.

Koku:

 Silhat, Neroli, Jojoba,Pirinç YağlarıFonksiyonel Aktifler:

KULLANIM ŞEKLİ: İster pompasını kullanarak istediğiniz miktarda 
yağı vücudunuza masaj yaparak yedirin, ister birkaç damla yağı 
vücut kreminiz ile birleştirerek, kreminizin etkisini artırın.

NEMLENDİRİCİ CİLTTE YUMUŞAK UYGULAMA,  KADİFEMSİ BİR DOKUNUŞ 

  Hindistan Cevizi ve Monoi bitkileri yağları yoğun terapi esansları, rahatlatıcı 
  ve nemlendirici etkileriyle ciltte pürüzsüz ve canlı bir görüntü sağlar.  
- Güneşle temas halinde bronzlaşmaya yardımcı olur.  
- Duştan sonra kullanıldığında cildin normal hidrolipid tabakasını yenileyerek
   cilde pürüzsüzlük ve esneklik sağlar. 
- Kese veya peelıng kullanılmasından kaçınılması, bronzlaşmanın etkilerini 
   uzatacaktır.
- Hamilelikte oluşan çatlakların oluşmasını azaltır   
- Islak saça uygulandığında yapılandırıcı ve koruyucu maske görevi görerek 
  hava ve çevresel   faktörlerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar  
  NOTLAR: Doğal yağ özellikleri   25 °C nin altındaki sıcaklıkta katılaşma 
  görülmesi ürünün   yapısında herhangi bir bozulmaya  yol açmayacaktır.
  Ilık suda bekletilerek ürün tekrardan likit hale geçirilebilir.
  
   Hindistan Cevizi yağı, Monoi Yağı Fonkisyonel Aktifler:

Kod No: 7064

KULLANIM ŞEKLİ:Duştan sonra cildinize yedirerek uygulayın.
Saç için duş sırasında saç uçlarına yedirerek uygulayın sonra 
durulayın.



Kod No: 7010

%100 SAF TATLI BADEM YAĞI
NEMLENDİRİCİ VE SEBUM DÜZENLEYİCİ 
%100 SAF TATLI BADEM YAĞI

Ciltte kolay emilip hızlı nüfuz eden %100 saf tatlı badem yağı sebum 

dengesini düzenleyerek cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi geri kazandırır. 

Cildi besleyerek güçlendirir. ÖzelliKle ıslak tene uygulandığında etkisini 

daha hızlı gösterir ve daha derinlemesine emilip cilde elastikiyet sağlar.

Gün ve gün cildinizin yumuşadığını ve kadifemsi hissi yaşayacaksınız. Ayrıca hamilelik  döneminde 

cildinizi besleyerek çatlaklara karşı önlem olarak kullanılabilir. Solvent ve benzeri katkılar içermez. 

Boyar madde yâda petrokimya türevleri barındırmaz.

KULLANIM ŞEKLİ:Duştan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın Saç için duş öncesi 
saçlarınıza uygulayın sonra durulayın.

Kod No: 6988

VÜCUT ve SAÇ YAĞI
Macademia ve Shea Yağı

%100 bitkisel ve zengin palmitoleik asit sayesinde güçlü 

antioksidan etki ile cildi nemlendirir ve genç bir cilt 

oluşumu için savaşır. İpeksi bir dokunuş hissi ile çabuk 

emilir. Parlak ve onarılan saçlar için acil çözüm sunar.
.

Shea Yağı, Macademia YağıFonksiyonel Aktifler: 

KULLANIM ŞEKLİ:
Tamamen emilene kadar masaj yaparak uygulayın. Saç için; ıslak yada kuru saça 

birkaç damla uygulayın. Şampuanlanma öncesi de bakım yağı olarak uygulanabilir



 
  
  
  

VÜCUT KREMİ

Derinlemesine Nemlendirici Yoğun Besleyici 

MACADEMİA ve SHEA YAĞI

Kuru ve çok kuru ciltlerin ihtiyacı olan yoğun nem ihtiyacını 

karşılamak üzere özel olarak tamamen bitkisel aktiflerden 

oluşan deri dostu krem.  İpeksi yapısı ile cildi çok hızlı şekilde 

yumuşatır. Kehribar ve vanilya özlü kokusu ise normal bir 

vücut kreminden fazlasını sunar.

Macademia ve shea yağları: Uzun ömürlü derinlemesine
nemlendirme sağlayarak cildinizin elastikiyetini ve sıkılığını artırır. 
Esansiyel yağ asitleri ve Omega3-6:  Antioksidan etki yaratarak 
cildin elastikiyet kaybına karşı direnç gösterir. 
Hyaluronik Asit: Doğal hidrolipidik bariyeri dengeleyerek cildin
normalden fazla ve hızı şekilde nemlenmesine yardımcı olur.

 

Fonksiyonel Aktifler:

Kod No: 6986

Kod No: 7024

VÜCUT KREMİ
TATLI BADEM YAĞI İÇERİĞİYLE

Bitki içeriklerinden dolayı hafif dokulu krem formundadır. Tatlı badem
yağı kremi sıkılaştırıcı, yenileyici ve elastikiyet gibi özellikler 
kazandırmaktadır. İçeriğinde bulunan jojoba yağı, shea yağı ve 
esansiyel yağ asitleri (omega 3 ile omega 6) ve E vitamini sayesin-
de kuru ve nemini kaybetmiş ciltler için mükemmel bir bakım 
kremidir. Şeker kamışından elde edilen Betain içeriği ile de ciltteki 
nemi hapsederek cildin yumuşak ve ipeksi kalmasına yardımcı olur. 
Gebelik çatlaklarında da bu sayede etkili bir koruma sağlar. 

Fonksiyonel Aktifler: Tatlı Badem Yağı, Jojoba Yağı, Shea Yağı, Omega 3 ve 6, E Vitamini

KULLANIM ŞEKLİ: Masaj yaparak vücudunuza kremi yedirerek uygulayınız.

•HIZLI EMİLİM VE İPEKSİ DOKUNUŞ
•BESLEYİCİ 
•ONARICI 
•ELASTİKİYET SAĞLAYAN 
•ÇATLAK ÖNLEYİCİ FORMÜL 
•BİTKİSEL NEMLENDİRİCİLER 
•KURU VE ATONİK CİLTLER İÇİN



Kod No: 7022

VÜCUT KREMİ
ARGAN YAĞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ
CANLANDIRIR 
ELASTİKİYET KAZANDIRIR 
NEMLENDİRİR 
CİLDİN KORUYUCU FİLM TABAKASINI YENİLER 
KIRILGAN VE HASSAS CİLTLER İÇİN

Aktif portakal çiçeği özü 
ve dokuları tonlar. Mikro seviyedeki kan dolaşımını 
stimule ederek selülit ve benzeri doku altı deformasyon-
larına karşı şavaşmaya yardımcı olur.  Cildi sıkılaştırır ve 
elastikiyet kazanarak sarkmalara karşı korur. Argan yağı, 
Jojoba yağı ve Shea yağı cildin hidrofilic film tabakasının 
onarımında ve cildin nem kaybını azaltılmasında sinerjik 
bir etki yaratırlar. Bunu sonucunda cildin yüzeyini 
pürüzsüz, yumuşak ve nemin hızla alt tabakaya 
emilmesine hazır konuma getirir.

içeriğiyle enerji verir, ferahlatır 

Fonksiyonel Aktifler : Argan Yağı, Portakal çiçeği ekstraktı, Shea yağı,
Jojoba yağı, E Vitamini, Gliserin.

KULLANIM ŞEKLİ: Masaj yaparak cildinize yediriniz.

 Tamamen bitkisel formülü sayesinde hafif ve kremli köpüğü
ile cildi temizler, Güçlü Hindistan cevizi kokusu ile ise, egzotik
ve enerjik bir duş keyfi sunar. Aloe Vera ve pirinç proteinleri 
ile cildinizi yatıştırırken nemlendirir.

Hindistan cevizi, Aloe Vera, Pirinç proteinleri.
Fonksiyonel Aktifler: 

HİNDİSTAN CEVİZLİ DUŞ JELİ

Kod No: 6991

HİNDİSTAN CEVİZLİ VÜCUT KREMİ

Kod No: 6992

Hindistan cevizinin egzotik kokusu ve müthiş besleyici yapısı ile 
cildinizi adeta kuşatır ve yumuşatır. Soya ve shea yağı yumuşayan 
cildinizi besler ve nemlendirir. E vitamini formülü sayesinde ise 
ant ioks idan etk i  i le  e last ik iyet in i  ger i  kazandır ı r.

Hindistan Cevizi, Soya yağı, Shea Yağı, 
E vitamini
Fonksiyonel  Aktifler: 



 

PEELING EMULSİYON  –  CİLT YENİLEYİCİ PROGRAM

Kod No: 7020

VÜCUT PEELİNG ZEYTİNYAĞI VE

 KAYISI ÇEKİRDEĞİ PARÇACIKLARI 

İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

Kayısı çekirdeğinden 
ciltteki pürüzleri ve ölü hücreleri ciltten arındırır. Erboristica vücut 
peelingi zeytin yağı özleri ve pantenol ile yoğun ve uzun süreli 
nemlendirme özelliğine sahiptir. Saf zeytin yağı yumuşatıcı ve 
canlandırıcı etki sağlayarak cilde parlaklık verir. Özel dokusu ile ciltte 
yumuşak ama etkili bir soyma sağlayarak ciltteki ölü derileri arındırır 
ve sonuç  olarak cildi yumuşak bırakır. Vücut ürünlerinden önce 
kullanıldığında bu ürünlerin deriden emilimini artırarak, hücre 
yenilenmesini uyarır. İçeriğindeki portakal kabuğu tanecikleri cildin 
tonlanmasında yardımcı olarak sıkılaşmasını sağlar. 

kırılarak elde edilen micro granülleri sayesinde 

KULLANIM ŞEKLİ : Haftada iki kez duşta kese veya parmaklar 
yardımıyla dairesel hareketlerle vücuda uygulanır ve durulanır   

Kod No: 7007

 
EL ve TRNAK KREMİ PAMUK YAĞI ve 
PİRİNÇ PROTEİNLERİ
• BESLEYİCİ • YENİLEYİCİ • YUMUŞAK DOKUNUŞ HİSSİ

Pamuk yağı, omega3, omega6 ve pirinç proteinl

nemlendirici mineraller içeren yumuşak sürümlü krem. Ellerinize hızlı 

ve derinlemesine nüfuz ederek yumuşatıcı ve koruyucu etki yaratır. 

Doğal yıpratıcı etkenlere karşı ultra koruma sağlar. Tırnakların  kırılmasını

engellemeye yardımcı olur, besler ve güçlendirir.

eri gibi doğal koruyucu ve 

Fonksiyonel Aktifler : 

Grem Oil, Shea yağı,Sabunlaşmayan Virgin yağı, Vitamin E asetat, and 
Doğal  Nemlendirici  faktörler (NMF). 

Pamuk yağı,  Pirinç proteinleri, Jojoba yağı, Mısır 

Özellikle kuru ve kızarmış eller ve kolay kırılan tırnaklar için günün her 
anı ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir

Kod No: 6997 

  

  

 

ERBORISTICA HANDS &NAIL CREAM 
75ML  SWEET ALMOND OIL 

(EL & TIRNAK KREMİ)
 

 
Cildinizi çok hızlı bir şekilde yumuşatır ve kurumasını engellemeye yardımcı olur. 
Her türlü iklim koşullarında kullanıma idealdir. İçeriğindeki özler sayesinde 
tırnaklarınızın bakımında katkı sağlar, kırılmalarına karşı direnç gösterir.

Fonksiyonel Aktifler : Badem Yağı



KULLANIM ŞEKLİ:Günde 2 defa dairesel hareketler ile 
göğüsün alt bölgesinden ucuna doğru masaj yaparak uygulanır. 
Endokrin sistemi ile herhangi bir şekilde etkileşime girmez

EXTRA SINUM

SPESİFİK GÖĞÜS HACİMLENDİRME BAKIMI

Kod No: 7048

%100 BİTKİSEL MUCİZE, KLİNİK TESTLER İLE KANITLANMIŞ GÖZLE 
GÖRÜLÜR HACİMLEŞME, SIKILAŞMA VE DİKLEŞME

% 100 doğal organik bitkisel etkenlerden oluşan formülü göğüs yağ 
dokusuna işleyerek fizyolojik olarak büyüme, dolgunlaşma, sıkılaşma 
sağlar. İtalya Ferrara Üniversitesi’nde yapılan klinik testler sonucunda 
göğüs yağ dokusunda gözle görülür sıkılaşma, dolgunlaşma ve 
dikleşme gerçekleştiği kanıtlanmıştır. Cildinize işleyen nemlendirici ve
besleyici yapısı sayesinde göğüs ve boyun bölgenizde oluşan 
sarkmaları engellerken ipeksi ve pürüzsüz bir görünüme girmesine 
de yardımcı olur.

Fonksiyonel Aktifler : Mür reçine özü, Ayva çekirdeği
ekstresi, MangosteenKigelia Africa özü (Poliphenols)
Ginseng Fitosoma, At Kestanesi kabuğu Fitosoma,
Fitsoma corteccia, Aescin Nonnochloropsis oculata
MikroalgArgan Yağı, Lupinus albus proteinler, Chlorella
vulgarisMacada mia Yağı, Jojoba Yağı, Shea yağı içerir.

EXTRA SINUM KLİNİK 

TEST SONUÇLARI
% 25,6 

İtalyan Ferrara Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre günde 2 defa uygulamada 
4 hafta sonucunda göğüslerde %25.6 ya varan sıkılaşma klinik olarak kanıtlanmıştır. 

Sıkılaşan Göğüsler * 

*35 - 

%13’e varan daha dolgun göğüsler * 

İtalyan Ferrara Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda göğüslerde 4 haftalık 

kullanımda %7, 12 haftalık kullanımda ise %13 e varan dolgunlaşma klinik olarak tespit  

edilmiştir.

*18 - 44 yaş arası bayanlarda test edilmiştir. 

53 yaş arası bayanlarda test edilmiştir.

HACİMLEŞME/DOLGUNLUK İÇİN : Mür reçineli özü, Ayva çekirdeği ekstresi, Mangosteen

TONLANMA/ SIKILIK İÇİN : Kigelia Africana özü (Poliphenols)

Ginseng Fitosoma ®, At Kestanesi kabuğu Fitosoma ®, Fitosoma corteccia, Aescin 

KALDIRMA/ DİKLEŞME İÇİN : Nannochloropsis oculata Microalgae

YENİDEN YAPILANMA / NELENEN YUMUŞAMA İÇİN : 

Chlorella vulgaris

Argan Yağı, Lupinus albus proteins, 

PÜRÜZSÜLEŞME/ DAYANIKLILIK/ YENİLENME İÇİN : Macadamia Yağı,  Jojoba Yağı, Shea yağı 



KULLANIM ŞEKLİ : Birmiktar ürünü intim bölgeye
uygulayarak normal şekilde temizleyin

Kod No: 6993

İNTİM JELİ AYNISAFA ve 

MİNE ÇİÇEĞİ ÖZLÜ

Aynısafa: Cilt dostu, yatıştırıcı ve koruyucu

Mine Çiçeği ve Aloe Vera: Yatıştırıcı ve rahatlatıcı

Alta Tollerabilita: Doğal laktik asit ve anti bakteriyel etkisi sayesinde vajinal pH 

değerlerini sabitler

Fonksiyonel Aktifler:

Küçük tahrişler, kuruluk, kızarıklı ve yanma gibi 

yaygın günlük rahatsızlıkları hafifletir ve önlemeye

yardımcı olur. Formülündeki bitkisel ajanlar 

sayesinde, hidrolipid tabakasını koruyarak mukoza 

zarının fizyolojik yapısını korur.

Sles içermez!       pH 4.0,          Yatıştırır.• • •

 

MACADEMİA ve SHEA DUŞ JELİ

Bitkisel formüllü yüzey ajanlarından gelen kremsi ve nazik köpüklü 

yapısı sayesinde normal bir duştan fazlasını sağlar. Macademia ve 

shea yağı yanı sıra Aloe Vera ve pirinç proteinleri derinlemesine 

nem kazandırırken cildi kurluğa karşı korur.
Kod No: 6985 Macademia yağı, shea yağı, Aloe Vera, Pirinç

Proteinleri
Fonksiyonel Aktifler: 

Sles içermez!

Kremsi ve Nemli yapı

Cezbedici Amber ve Vanilya kokusu.

.

.

.
 



 

 Kod No: 7040

Fonksiyonel Aktifler: Aloe Vera  suyu, Pantenol,

Pirinç proteinleri, Süt asitleri ,  gliserin 

Bi
formülüyle yumuşak ve nemlendirici bir köpüğe sahiptir. 
Standart formülasyonlardan farklı olarak cilde nemini sağlar 
ve mineralini aloe vera suyu ile takviye eder. Neroli çiçekler-
inden elde edilen esansla yeşil çayın kattığı enerji veren 
hissiyat vücuda dinamizm ve enerji vererek cildi tonlamaya
yardım eder. İçeriğindeki pirinç proteinleri sudaki kirecin 
negatif etkilerini yok etmede yardımcı olur. 

tkisel temizleyicilerden oluşan ve Lauryl Sülfat içermeyen 

 
KIRILGAN VE HASSAS CİLTLER İÇİN  

• SLS / SLES İÇERMEZ  

•  YOĞUN NEMLENDİRİCİ  
•  CANLANDIRICI  
•  BİTKİSEK TEMİZLEYİCİLER 

•  

Kod No: 7023

Yumuşak ve nemlendirici özellikleri ile yoğun duş jeli standard 
formülasyonların aksine Lauryl sülfat içermez ve bitkisel temi 
zleyiciler ile cildi kurutmaz. Cilt parlak ve kadife pürüzsüzlüğü
kazanarak, aloe vera suyu ile mineral ve nem yönünden 
zenginleşir. Aloe vera suyu aynı zamanda dekonjestan, koruyucu 
ve yüksek nemlendirme özelliklerini barındıran eşsiz bir etki 
sağlamaktadır. Tatlı badem losyonu ise cildin elastikiyetini 
sağlayarak, hidro lipid filmi koruyucu bir etki mekanizmasıyla 
genç ve tonlanmış bir cilt görünümü kazandır. 

Fonksiyonel Aktifler : Tatlı Badem Yağı, Aloe Vera Suyu, Pantenol, Pirinç proteinleri,
Süt Asitleri,  Glicerin. 

İÇERMEZ• SLS / SLES   

•  BESLEYİCİ  

•  NEMLENDİRİCİ  

•  BİTKİSEL TEMİZLEYİCİLER  

•  KURU VE ATONİK CİTLER   



   

ARGAN YAĞI KATKILI

Kod No: 7042

• ONARICI  

•  SLS / SLES İÇERMEZ 

•  BİTKİ AJANLARI 

•  KURU VE MATLAŞMIŞ CİLT  

Ultra yoğun ve yumuşak dokusuyla cilt üzerinde hassas ve ayni zamanda 
efektif bir temizlik sağlayan formülasyonu diğer standart formülasyonların 
aksine bitkilerden elde edilmiş temizleyicileri ile tamamıyla Sodyum 
Lauryl Sülfattan arındırılmiş içeriğinden kaynaklanmaktadır. Yüksek 
konsantrasyondaki argan yağı içeriğİ sayesinde de bu duş jeli hidro 
lipidikfilm tabakasını korur ve cilde daha genç bir görünüm sağlar. 
Aloe Vera suyu ile dekonjestan ve koruyucu özellikler sağlarken, Pirinç 
proteinleri ile de suyun kirecinin cilde verdiği olumsuz etkileri yok eder. 

Fonksiyonel Aktifler : Argan Yağı,  Aloe Vera Suyu, Pantenol, Pirinç 
proteinleri, Süt Asitleri,  Gliserin 

Kod No: 7008

DOĞAL ŞAMPUAN

SADELEŞTİRİCİ ve SEBUM DÜZENLEYİCİ

HUŞ AĞACI ve NANE ÖZLERİ İLE

YAĞLI VE 
KARMA SAÇLAR

•  SLES / SLS İÇERMEZ 

•  BİTKİSEL YÜZEY  

•  YUMUŞAK TEMİZLİK  

•  FERAHLATICI ETKİ  

•  SADELEŞTİRİCİ VE DENGELEYİCİ  
Yağlı ve karma saç tipleri için yeni bir bakım şampuanı. Doğal huş 

ağacı ve nane özütleri ile saçı ipeksi ve parlak yapar. Zengin bitkisel 

bileşenleri (nane, huş ağacı, sarmaşık ve burdoch) ile sebum denge-

sini düzenler. Saç ve saç derisinde yumuşak temizle sağlar. Güçlü 

formülü; saç derisini daha kuru tutarak sebum oluşumunu dengeler. 

%100 bitkisel bileşenler saçı yumuşak ve parlak hale getirir. Nane 

kokusu  sayesinde doğal klima etkisi ve rahatlama hissi sağlar.

Fonksiyonel aktifler : Nane ekstresi, Huş ekstresi, Sarmaşık ekstresi, 
Burdoch ekstresi,  inuli, panthenol, bitkisel sadeleştirici ve 
temizliyiciler. Lauryeteh sulfate içermez. 



Kod No: 7015

ONARICI ŞAMPUAN

KETEN ve 

SHEA YAĞI

 

YIPRANMIŞ VE HASARLI
SAÇLAR İÇİN 

Kuru, yıpranmış ve hasar görmüş saçlar için kusursuz çözüm. 

Bitkisel bileşenler içeren formülü ile y  u muşak, hafif ve onarılmış 

göz alıcı saç bakımı sağlar. Keten tohumu ve zengin omega3 

desteği saça  derinlemesine işleyerek taranması kolay, parlak  

saçlar yaratır. Saç derisinde yağ oluşumunu dengeler, kepek 

oluşumunu engeller. Buğday tohumu saç derisini yeniden 

yapılandırır ve koruyucu bir tabaka   oluşturur. Shea yağı ise 

saça parlaklık ve yumaşaklık kazandırarak sigara dumanı, 

rüzgar ve soğuğa  karşı korur. Sonuçta, zengin içeriklerden

 oluşan formülü sayesinde saçı kurutucu etkilere karşı dirençli

 hale getirip üst düzey temizlik sağlar.

Kod No: 7016

BESLEYİCİ VE PARLAK

  

Kullanım Şekli: Şampuanlanmadan sonra ıslak saça uygulayın 10 dakika kadar bekleyin ve her 
zamanki gibi durulayın. Farkı hissedeceksiniz 

 

  
Doğal aktif ilkelere bağlı yoğun tedavi. Başta boyalı ve yıpranmış saçlar olmakla beraber her tip saç ve 
saç derisini besleyen onarıcı bakım. Keten tohumu yağının yeniden yapılandırıcı ve saç oluşturucu 
etkisi ile kolay şekillenen parlak saçlar. Shea yağının tazeleyici ve besleyici etkisi ile incelen saç 

tellerinde belirgin düzeyde hacimlenme Yıpratıcı etkenler ve soğuklara karşı keratin dengeleyici 
özelliği kanıtlanmış formül.  



Kod No: 7017

ÇOK AMAÇLI SAÇ SPREYİ

KETEN TOHUMU ve SHEA YAĞI

KULLANIM ŞEKLİ:Onarıcı ve kepeğe karşı koruma için 
şampuanlanmadan 20 - 30 dakika kadar önce uygulayın. 
Sonra sacı normal şekilde yıkayın. Şampuanlanmadan 
sonra tekrar elinize bir miktar daha alın ve ıslak saça uygulayın. 
Kuru saçlarda 7daha fazla yağlılık ve parlaklık  için bir miktar 
daha tekrarlanabilir. 

F Vitamini, betakaroten ve omega3 açısından zengin keten tohumu yağı;  kuru, yıpranmış, incelmiş, 
boyalı ve kırık saçlar için olağan üstü tedavi edici bakım sağlar. %100 saf ve doğal yöntemler ile elde 
ettiğimiz  sertifikalı shea yağı ; güçlendirilmiş kozmetik bileşenleri ile besleyici onarıcı ve yenilendirici 
bakım sağlar.  Bütün saç tipleri için ideal formül; tazelenen, rahat taranan, güçlü, sağlam ve parlak saçlar. 

YENİDEN YAPILANDIRICI MAKSE

Her türlü saçta ve özelikle; cansız, yıpranmış, incelmiş,

Şampuanlanma öncesi saça uygulayın, 20 ila 30 dakika bekledikten sonra normal 

Şampuanlanma ile yıkanmaya devam edin 

boya dengesi bozuk saçlarda 

GÜZELLİK TEDAVİSİ
İpeksi ve parlak saçlar için.  Şampuanlanmadan sonra küçük 
bir miktar elinize alın ve  ıslak saça uygulayın. 5 dakika kadar 
bekleyin. Sonra normal şekilde devam edin. 

KORUMA VE PARLAKLIK 
Kuru saça uygulanır. Sigara dumanı, soğuk ve çevresel 
etkilere karşı koruma sağlar 

YOĞUN ONARICI TEDAVİ GÜÇLÜ - RAHAT TARANAN, SAĞLAM VE PARLAK

Kod No: 7046

 
ARGAN YAĞI ve CEVİZ KABUĞUNDAN GELEN

ŞAMPUAN - CONDITIONER
KORUNAN , YENİLENEN 

SIRA DIŞI YENİLİKÇİ FORMÜL %100 BİTKİSEL

, DAHA RENKLİ VE PARLAK SAÇLAR

%100 Bitkisel aktiflerden oluşan sıra dışı yenilikçi saç bakımı; zengin 
Ceviz kabuğu polifenolleri, güçlü ve doğal  antioxidan etkili bakım 
sayesinde saçınızı rüzgar, çevresel etkiler, UV ışınları, kimyasal 
ajanlar gibi yıpratıcılardan korur. Standart bir şampuanın aksine 
saçınızı sadece temizlemez,  tamamen organik olarak yetiştirilen 
bitkilerden gücünü alan formülü sayesinde saçınızı tedavi eder. 
Parlak, daha renkli, kolay taranan saçlara kavuşmanızı sağlar

Argan Yağı 

parlak, kolay taranan ve en önemlisi sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar.

ve Shea Yağı : saçınıza derinlemesine işleyerek gençleşmiş, güçlü, 

Kod No: 7047



BADEM YAĞI SIVI SABUN

Kod No: 6974

Sles içermeyen ve uyumlu pH dengesi ile cildinizin alerji riskini en düşük 

seviyede tutar. Tamamen bitkisel kökenli kremsi ve yumuşak köpüklü 

yapısı günlük kullanım için idealdir. Hassas ciltler için özel formüle edilmiş 

zengin tatlı bademyağı yapısı ile nemlendirirken elastikiyet kazandırır.

 Badem YağıFonksiyonel aktifler:

Kod No: 6987

MACADEMİA ve

SHEA YAĞI SIVI SABUN
Sles içermeyen ve uyumlu pH dengesi ile cildinizin alerji riskini 

en düşük seviyede tutar. Tamamen bitkisel kökenli kremsi ve 

yumuşak köpüklü yapısı günlük kullanım için idealdir. Hassas 

ciltler için özel formüle edilmiş zengin tatlı macademia ve shea 

yağı yapısı ile nemlendirirken cildi besleyerek korur.

 Macademia ve Shea YağıFonksiyonel aktifler:

BİTKİSEL MARSIGLIA SABUNU

Kod No: 7057

• NEMLENDİRİCİ 

• TEKRAR YAPILANDIRICI 

• ALLERJEN İÇERMEZ

%100 bitkisel aktiflerden oluşan ve katkı maddesi 
katkılı sabun. Özellikle hassas ve kuru ciltler için nemlendiren ve onarıcı bakım sağlayan hafif 
bir sabundur. %100 İtalyan üretimidir. Hiç bir zararlı detarjan katkısı içermez, cildi kurutmaz.

içermeyen zeytin yağı ve Marsilya çiçekleri 

BİTKİSEL SÜT SABUNU

Kod No: 7056

• YUMUŞATIR • NEMLENDİRİR 
• ALLERJEN İÇERMEZ 

Hindistan cevizi ve palmiye yağı ile güçlendirilmiş saf 

sütten üretilen kuru ve hassas ciltler için yüksek 

derecede nemlendirici ve yumuşaklık kazandıran 

bitkisel bir üründür. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi 

hiçbir petrokimya ürünü, zararlı detarjanlar, katkı 

maddeleri ve koruyucu maddeler içermez. 

Yetişkin  ve bebeklerin günlük temizliği için idealdir.



Kod No: 7019

BİTKİSEL SHEA YAĞI SABUNU
Bitkisel aktiflerden oluşan ve hiçbir katkı maddesi 
ve allerjen içermeyen eski usül yöntemler ile üretilen
ekstra yoğun ve kaygan köpüklü yapısı ile cildinizi 
nazikçe temizler ve bakım sağlar. Hindistan cevizi ve 
palmiye yağlarının eşliğinde ana etken maddesi 
mucizevi shea yağı olan bu sabun, cildinizi sıradan 
sabunlar gibi kurutmaz aksine nemlendirir ve ayrıca 
koruyucu bir tabaka ile güçlendirir. Diğer ürünlerimizde 
olduğu gibi hiçbir petrokimya ürünü, zararlı detarjanlar, 
katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içermez. Yetişkin 
ve bebeklerin günlük temizliği için idealdir. 

 

• CANLANDIRICI  

•  NEMLENDİRİCİ  

•  KORUYUCU  

Kod No: 7018

%100 bitkisel aktiflerden oluşan ve hiçbir katkı maddesi ve 
allerjen içermeyen sebum dengeleyici  özelliği ile yetişkinler 
ve bebekler için ideal temizlik ve bakım ürünüdür. Hindistan 
cevizi yağı, palmiye yağı ve birincil etken maddesi olan zengin
tatı badem yağı sayesinde cidinizde ekstra yumuşama ve 
dayanıklık sağlar. Cildi besler, hoş kokusu ile ruhunuza da
hitap eder.  

BİTKİSEL BADEM YAĞI SABUNU

SEBUM DENGELEYİCİ• YUMUŞATIR  • DAYINIKLIK VERİR • 

Kod No: 7055

BİTKİSEL ZEYTİN YAĞI SABUNU

• • •CANLANDIRICI NEMLENDİRİCİ ESNEK CİLT OLUŞUMU

Hindi
üretilen yağlar ile kuru ve hassas ciltler için yüksek derecede nemlendirici ve 
yumuşaklık kazandıran bitkisel bir üründür. Antik Yunan'da sıvı altın diye adlandırılan 
zeytinyağının nemlendiren, besleyen yapısını tamamen organik olarak size sunuyoruz. 
Diğer ürünlerimizde olduğu gibi hiçbir petrokimya ürünü, zararlı detarjanlar, katkı 
maddeleri ve koruyucu maddeler içermez. Yetişkin ve bebeklerin günlük temizliği 
için idealdir

stan cevizi ve palmiye yağı ile güçlendirilmiş soğuk sıkım organik zeytinden 

Kod No: 7050

BİTKİSEL ARGAN YAĞI SABUNU

Sadece Fas'ta yetişen argan ağaçlarından, tamamen organik ve doğal 

yollardanelle ile toplanıp soğuk stil yöntemleri ile üretilen mucizevi 
argan yağı beleşimi ile anti - aging etkili yüksek nemlendirici 
içeren özel ve değerli bir üründür. Zengin A vitamini ve Omega 3, 
omega 6 ile güçlendirilmiş içeriği ile sadece temizlemez, ayrıca 
güçlü bir yapıya sokar, dayanıklılığı artırır. Diğer ürünlerimizde 
olduğu gibi hiçbir petrokimya ürünü, zararlı detarjanlar, katkı 
maddeleri ve koruyucu maddeler içermez.



 

 
STOP 

ANIMAL
TESTING



 

KARMA CİLT TİPİ NEDİR?
Dünya da olduğu gibi ülkemizde de en yaygın görülen cilt tipi 

cilt tipidir. Boyun ve yanak bölgeleri kuru, fakat T bölgesi diye adlandırılan alın ile burun

bölgesi yağlı olan cilt tipi olarak da sınıflandırılır. Karma cilt tipinin genel karakteristik 

özellikleri alın ve burun bölgesinin sebum üretimini normalden fazla olmasıdır.

Bu sebeple cilt pürüzlü, gözenekler siyah nokta oluşumuna açık, sivilce ve akneye 

yatkındır.

karma olarak adlandırılan 

Athena’s Erboristica dan beklenen 

karma ve akne oluşumuna müsait 

ciltlere özel olarak formüle edilmiş

PURYSENS serisi ürünler. Genç ve 

yetişkinler için ideal olup her yaşta 

kullanıcı için günlük kullanıma 

uygundur. Diğer bütün serilerimizde 

olduğu gibi petrokimyasallar, 

sent et ik ler ,  renk lend i r i c i ler,  

parabenler, silikonlar ve havyasal 

katkılar içermez!



 

HER YAŞTA BENZER PROBLEMLER
Karma ciltli yetişkinler; y

dengesizlik, stres ve sert yüzeysel temizleyiciler içeren kozmetik ürünleri sebebi ile özledikleri

saf ve temiz görünüme ulaşmakta sıkıntı yaşayabilirler. Yapısı gereği zaten hassas olan cildiniz 

yukarıdaki sebeplerden ötürü dış etkenlere karşı savunmasız kalır. Özellikle yanlış ürünler ve 

çevresel etkiler cilt gözeneklerinin tıkanmasının, akne ve siyah nokta oluşumunun ana 

sebeplerindendir.

aşam tarzları, yanlış kullanılan cilt bakım ürünleri, hormonlardaki

İster yetişkin olsun, ister genç olsun, karma ciltlerde tercih edilen

bakım ürünlerinde hassas davranmak çok önemlidir. Önemli olan 

ciltte oluşan fazla yağlanmayı uzaklaştırarak cildin pH dengesini ve 

hidrolipid tabakasını bozmadan cildin dengesini sağlamaktır. 

Ek olarak ciltteki yağ üretimini dengeleyen, anti bakteriyel, narin ama

gözenekleri açabilen peeling uygulamaları seçilerek gözeneklerdeki 

enfeksiyon oluşumunun önüne geçilmelidir.

ÇÖZÜM!

Kod No: 6500

 

 

SLES içermeyen hafif köpüren yapısı ile yüzünüzü 

Günlük yüz ve makyaj temizleyici olarak idealdir. Akne oluşumuna

müsait, karma cilt tipleri için özel olarak üretilmiştir. Derinlemesine

temizlenmiş , parlak ve lekesiz ciltler için günde iki kez su yardımı

ile hafifçe köpürtülerek uygulanır ve durulanır.

nazikçetemizler.

Fonksiyonel Aktifler:  Dulavratotu (burdock), sarmaşık, huş ağacı,
çinko PCA, E vitamini Shea yağı özleri

YÜZ TEMİZLEME, ARITMA

ve MAKYAJ TEMİZLELE JELİ

KULLANIM ŞEKLİ: Günde iki kez su yardımı ile hafifçe 
köpürtülerek uygulanır ve durulanır



Kod No: 6501

YÜZ PEELING KREMİ BAMBU GRANÜLLÜ
Bambu granülleri sayesinde akne eğilimli ve lekeli 
vermeden cildinizde biriken ölü hücreleri arındırır. İçeriğindeki 
aktif maddeler sayesinde arınmış cildinizi bir sonraki aşama için 
hazırlar ve yatıştırır. Benzersiz bir arınma ve parlaklık kendini 
çabucak gösterir. Kükürtlü yapısı ile cildinizdeki yağ dengesini 
düzenleyerek yağlanma ve akne oluşumuna karşı savaşır.

bölgelere zarar 

Fonksiyonel Aktifler:  
Glyceryl Kaprilat - % 100 bitkisel kökenli: antimikrobiyal ve 
                                 rehidrasyon 
Çinko PCA: Yağ dengeleyici ve elastikleştirici. 
Salisilik Asit: keratolitik kimyasal peeling etkisi ile siyah nokta 
                        oluşumuna karşı savaşır. 
Kükürt: arındırıcı yağ dengeleyici.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar ürünü yüzünüze masaj yaparak 
uygulayın ardından durulayınız

Kod No: 6502

Kod No: 6504

PEMBE KİL MASKESİ

Fonksiyonel Aktifler:  
Çinko PCA: yağ dengesini ve cildin elastikiyetini sağlar.

Azamide: anti 

fonksiyonuyla akne tedavisinde yardımcıdır.

bakteriyel, yatıştırıcı, arındırıcı

Kükürt: kollajen sentezini teşvik eder, toksinlerin
uzaklaştırır ve kızarıklığı azaltır.

Aloe Vera: kızarıklığı yatıştırır ve cildin ihtiyacı olan
mineral dengesini sağlar. 

Athena’s laboratuarlarında geçmişte gelen tecrübe ile 
üretilen pembe maske cildinizdeki aşırı yağı ve kiri emerek 
ölü hücreleri cildinizden uzaklaştırır. Pembe rengi ile hoş bir
kullanım hissi yaratır.

Calendula Yağı, Macadamia Yağı, Keten Tohumu Yağı ve 
pirinç nişastası özleri ile cildinizdeki iltihaplı ve nemsiz 
kalmış bölgelere gerektiği özeni kolayca göstererek 
olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Uygulama sonrasında cildiniz kurumadan fazla yağdan 
arındığını, göz çevresinde oluşantorbalaşma ve kırışıkların 
azaldığını, canlı, sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuştu-
ğunugöreceksiniz. Özel formülü sayesinde cildinizdeki 
yenilenme sürecinin tahmininden daha hızlı olduğunu 
hissedeceksiniz.

KULLANIM ŞEKLİ:
Yüzünüze eşit miktarda g
şekilde yayarak yedirin 5 ila 10 
dakika kadar bekledikten sonra
kalan miktarı sıcak su ile arındırın.
Haftada 1 yada 2 kez tekrarlayın.

elecek 



Kod No: 6505

PURYSENS YÜZ TONİĞİ
Hyaluronik Asit  ve Misel Su dan gelen arındırıcı, yatıştırıcı, 

yenileyici etki Alokol içermez!

Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkiye sahip misel su bazlı alkolsüz Purysens 
Tonik ile cildinizi tek bir hamlede temizlerken aynı zamanda 
nemlendireceksiniz. Ciltte gözle görülür oranda parlaklık yaratırken 
kirli bölgeyi hızlı bir şekilde normalize eder.

Fonksiyonel Aktifler: Misel su, Hyluronik Asit

KULLANIM ŞEKLİ: Bir miktar toniği pamuk yardımı ile yüzünüze 
uygulayarak temizleyiniz

DENGELEYİCİ ANTİ - AGING YÜZ KREMİ
Karma ve 
nokta gibi problemlerin oluşmasını engellemeye yardımcıdır.  Hızlı emilen ve yağlılık
hissi oluşturmayan özel krem jel yapısı ile yoğun nemlendirme sağlar. Antioksidan 
etkili kırışıklık karşıtı etkisiyle yenilenen, rafine ve mat bir cilt görünümü oluşturur.
Akne sonrası oluşan sivilce lekelerinin giderilmesinde etkilidir.

yağlı cilt tiplerinde görülen aşırı sebum üretimi neticesinde sivilce ve siyah

Hava almayan özel ambalajı sayesinde içeriğindeki doğal ve bitkisel aktif maddeleri
bozulmaya karşı özenle korur. Hijyenik yapısı ile güvenli kullanım sunar.

Fonksiyonel Aktifler: 

Çinko PCA: Yağ dengesini ve cildin elastikiyetini sağlar

Kükürt: 
uzaklaştırır ve kızarıklığı azaltır

Kollajen sentezini teşvik eder, toksinlerin 

Bakuchiol:Sivilce ve siyah nokta oluşumunu 
yardımcıdır, ton kaybı ve kırışıklıklara karşı savaşır.

engellemeye 

Soya Izoflavonlar:Kolojen ve elastin oluşumuna teşvik eder.

Azamide : 
fonksiyonuyla akne tedavisinde yardımcıdır.

Antibakteriyel, yatıştırıcı, arındırıcı 

Vitamin PP: Yüz hatlarını netleştirmeye yardımcı olur.

Szechuan Biber Özü: Rahatlatıcı 

tahrişi azaltırken anında gerdirme etkisi gösterir.

Omega 3 ve 6 , Shea Butter ve Macadamia Yağı : Cildin 

nem seviyesini doğru düzeyde tutarak koruma sağlar.

ve yatıştırıcı özelliği ile 

Sodyum Salisi
azaltır.

lat : Keratoliytik etki gösterir ve kızarıklığı 

Kod No: 6503

KULLANIM ŞEKLİ:Sabah Akşam yüz ve dekolte bölgenize masaj yaparak uygulayın.



UOMO
natural cosmetic line for mennatural cosmetic line for men

 
STOP 

ANIMAL
TESTING

      

Athena laboratuarlarında erkeklere özel olarak formüle edilmiştir. 1969 yılından buyana 

Avrupalı bayanların tercih ettiği kaliteli ürünlere, erkekleri de ortak etmek için özenle 

hazırlanmış kolay kullanılabilinen doğal aktiflerden oluşan bir seridir.

DERMATOLOJİK OLARAK TEST EDİLMİŞTİR  - 

HAYVANSAL KATKILAR, SİLİKON VE  - RENKLENDİRİCİLER İÇERMEZ!

PARABENLER,  PETROKİMYASALLAR, 



Kod No: 7092

AFTERHAVE BALSAM - ALKOLSÜZDÜR!

HASSAS CİLTLER İÇİN ÖZEL FORMÜL

Yağlılık hissi oluşturmadan cildinizin ihtiyacı olan 

nemi geri kazandırır. Cildinizi yatıştırır ve koruyucu 

tabaka ile maksimum konfor sağlar. Tıraş sonrası 

oluşan tahrişleri ve kızarıklıkları engeller, yatıştırır. 

Anti bakteriyeldir, hoş kokusu ile güne zinde 

başlamanıza yardımcı olur. Aloe Vera ve Gingseng 

özü içerir.

DEODARANT SPREY

İTİCİ GAZ İÇERMEZ

Kod No: 7093

Ter ve kötü kokuların üretimini  
uzak tutar. Hassas cildinize zarar vermez. Kışkırtıcı 
kokusu ile büyüler. Anti bakteriyeldir. Bakteri 
oluşumu ile savaşır ve yayılmasına engel olur. 
Cildinizdeki gözenekleri tıkamadan, kötü kokulardan 
arındırır.

azaltır. Kötü kokuları 

Fonksiyonel Aktifler:  

Çinko PCA: yağ düzenlemeye yardımcıdır, doğal 
anti bakteriyel koku gidercidir.

Pantenol: Koruyucu ve yatıştırıcı etki gösterir.



Kod No: 7091

 

YÜZ KREMİ

KIRIŞIK GİDERİCİ - NEMLENDİRİCİ
Kolay ve hızlı emilen formülü sayesinde yağlılık hissi uyandırmadan cildinizi besler. 

Yorgunluk hissini azaltır, dinlenmiş ve gerginleştirici etkisi ile cildinizde anti aging 

etki sağlar, yaşlanmanın oluşturduğu kırışıklıklarla savaşır. Çevresel etkiler ve 

serbest radikallere karşı günlük koruma sağlar. Cildiniz daha tonlanmış, daha canlı 

ve daha parlak görünür.

  
Fonksiyonel Aktifler: 

Hyaluronik Asit: kırışıklık karşıtı nemlendirme.

 
Vitamin B5: dermo koruyuculu tamir ederken cilde 
elastikiyet kazandırır.

 

KULLANIM ŞEKLİ: Sabah akşam cildinize masaj
yaparak uygulayın

Kod No: 7090

ŞAMPUAN + DUŞ JELİ 2in1

%100 Bitkisel kökenli aktifleri sayesinde, saçınıza zarar 

nazikçe temizler. Kas gerginliğini azaltarak kafa derinizi nemlendir-

erek ferahlatır. Ginkgo Biloba; özü saç derisindeki kan dolaşımını 

aktive ederek, zayıf, incelmiş ve cansız saçlarınızı güçlendirir. 

Pantenol; saçı ve saç derinizi onarır ve yeniden yapılandırır.

Pirinç proteinleri; günlük biriken stresi azaltır, ihtiyacınız olan 

enerjik ve güçlü saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.  Hoş kokusu ile 

de zinde hissettirir.

vermeden 

Seyahat sırasında idaal bir üründür, gerektiğinde banyo sırasında 

duş jeli olarakta kullanılabilir.





50+ GÜNEŞ KREMİ
YÜKSEK KORUMA 

25+ GÜNEŞ KREMİ
ORTA KORUMA 

10+ GÜNEŞ KREMİ
DÜŞÜK KORUMA 

* HİPO ALLERJENİKTİR    * HASSAS CİLTLER İÇİN ÖZEL FORMÜLE EDİLMİŞTİR
* SU GEÇİRMEZ    * UZUN SÜRELİ KORUMA SAĞLAR    

* AB STANDARLARINDA UVA ve UVB KORUMA SAĞLAR
* YAĞLILIK HİSSİ UYANDIRMAZ    * BEYAZ LEKE BIRAKMAZ

* YETİŞKİNLER ve ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR

Phantenol ve Shea yağı:  Cildin doğal 
koruma yapısını güçlendirir ve 
koruyucu bariyer oluşturmaya 
yardımcı olur.

Marigold yağı, doğal bisabolol ve 
salisilik asit: güneş yanıklarının ve 
kızarıklıkların yatıştırılmasına 
yardımcı olur.

Kırmızı asma yaprağı ve E Vitamini: 
Zararlı güneş ışığından kaynaklanan 
güneş lekelerinin ve kırışıklıkların 
oluşumuna karşı savaşır.



AFTER SUN

FACE & BODY 

CREAM
Güneş Sonrası

Yüz ve Vücut

Kremi

Cevizkabuğu yağı ve havuç yağı:  uzun 
süreli ve yoğun bronzlaşmaya yardımcı olur. 
Güneş, rüzgar, tuz ve klordan kaynaklı cilt 
kuruluğuna karşı savaşır.

Beta-karoten:   UVA – UVB ışınlarından 
zarar görmüş dokuların yenilenmesine 
ve onarılmasına yardımcı olur.

SUNTAN OIL
Bronzlaştırıcı AFTER SUN

FACE & BODY 

CREAM
Güneş Sonrası

Yüz ve Vücut

Kremi

Aloe Vera Suyu: cildin nemini geri 

kazanmasına, tazelenmesine ve 

tonlanmasına yardımcı olur, yatıştırır.

Ceviz kabuğu yağı, 
havuç yağı, ayçiçeği 

yağı ve E vitamininden 
gelen eşsiz formülü 

sayesinde cilde anında 
yumuşaklık ve parlaklık 

kazandırır.
Güneş, rüzgar, tuz ve 
klordan kaynaklı cilt 

kuruluğuna karşı savaşır.

Hızlı emilen kremsi 
yapısı ve kolay 

sürülebilen formülü ile 
ipeksi his uyandırır. 

10 farklı ve özel bitkisel 
aktiflerden oluşan sıra 
dışı formülü ile güneş 

sonrası olumsuz etkileri 
onarmaya yardımcı olur.



 
STOP 

ANIMAL
TESTING



Profesyonel Aromaterapi esaslarına göre 

laboratuarlarında özel olarak  üretilmiştir. 

Vücut  üzerinde biriken  yorgunluk ve ağırlık hissini 

ortadan kaldırmak , ihtiyaç duyulan canlık, 

ferahlama ve psiko - fiziksel rahatlamayı teşvik etmek 

amacı ile 7 Esansiyel Yağ ve termal su içerir

Athena’s 

en

Limon, Bergamot ve Lime: 

Mikro sirkülâsyonu 

uyararak aktif maddelerin 

daha derine etki 

göstermesini sağlar.

Tropikal Verbena: 

Epidermis tabakası 

üzerinde ferahlatan ve 

pürüzsüzleştiren bir etki 

sağlar.

Okaliptüs , Beyaz Fir ve 

Muskat: Cildin bağ 

dokusunu arındırarak 

erji kazandırır.

 

 

 

  

  

  

  

  

Kod No: 7067

Sles/Sls - 

sıradışı formül Duş ve banyo için son derece ideal besleyici ve 

yatıştırıcı bakım. Termal kaynak suyu ve 7 esansiyel yağ içeriği ile 

mikro seviyede sirkülâsyonu teşvik ederek,  yoğun ferahlama ve 

rahatlama hissini oluşturur.

içermez. %100 saf bitkisel kökenli temizleme sağlayan 

7 Esansiyel yağ, Termal su, Organik Aloe Vera 

Suyu, Pirinç proteinleri, Pantenol ve Bitkisel Gliserin.

Fonksiyonel Aktifler: 

7 Esansiyel Yağ:

Tropikal Verbena

Bergamot

Okaliptüs

Limon

Muskat

Beyaz Fir

Lime



Kod No: 7070

 

AROMATERAPİ ETKİLİ HİDROMASAJ DUŞ YAĞI
Özel 7 Esansiyel Yağ & Termal Su 

Canlı Tutucu ve Rahatlatıcı

 

• 7 Esansiyel Yağ; 
azaltır ve rahatlamanıza yardımcı olur.
Hassas esanslar cildinizde hemen emilerek canlılık verir 
ve yumuşatır. 
Stresli bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek 
isteyenler için ideal bakım sağlar.
Keten tohumu yağı, buğday tohumu yağı ve E vitamini 
cildin ihtiyacı olan yatıştırıcılığı ve canlılığı geri kazandırır.
Cildinizde uzun süren ipeksi bir his bırakır.  
Yağ bileşimleri ve köpük yapıcı ajanları jakuzi kullanımı 
için de idealdir.  
Büyüleyici narenciye, baharat notaları ve balsamdan 
gelen terapi edici kokular dinginlik ve rahatlamayı sağlar.

kan dolaşımını artırarak kas gerginliğini 

  

•

•

•

•
•

KULLANIM ŞEKLİ:
(YENİ BİR DUŞ DENEYİMİ): 
temastan kaçınarak, duş sırasında temiz ve ıslak cildinize 
hafifçe masaj yaparak uygulayın. Özel 7 Esansiyel Yağ 
sıcak su ile birlikte etkileşime geçer ve balsamik buhar 
oluşturarak cildinizin her bölgesinde uyarılma sağlar. 
Banyo sonunda bol su ile vücudunuzu arındırın. 
(Jakuzi Banyo):  Jakuzinizi sıcak su ile doldurun ve 
50-100 damla kadar ekleyin. 

Göz ve özel bölgelerinize •

•

•

Kod No: 7069 Kullanım Şekli : Haftada 2 defa ıslak cilde nazikçe uygulayınız 
sonra durulayınız.

YÜZ & VÜCUT PEELING
Özel 7 Esansiyel Yağ & Termal Su 

Arındıran - Canlandıran - Uyandıran
Yüz ve vücudunuza yeniden canlanmış bir parlaklık verir.

Ölü hücreleri ve kirleri vücudunuzdan arındırır.

Cildinizi bakım öncesi için hazırlar.

Çeşitli doğal ince taneli yapısı sayesinde ciltte narin ama etkili 

yenilenme sağlar.

Gözle görünür ve kalıcı sonuçlar elde etmenize yardımcı olarak 

epidermisin hücrelerini yeniler.

Essansiyel yağlar sayesinde kas yorgunluğunuzu rahatlatır.

•
•

•

•

•

•



Kod No: 7072

AROMATERAPİ YEŞİL KİL MASKESİ
Özel 7 Esansiyel Yağ - Arındırcı - Canlandırıcı 

Mikr
cildi   parlaklaştırır,  sıkılaştırır,   pürüzleri  yok  ederek 
sivilce oluşumuna karşı savaşır.
Kükürt :  Cilt  yapısındaki  serbest radikallerden dolayı 
oluşan  toksinleri  uzaklaştırır ve ayni zamanda ciltteki 
kızarıklıkları yatıştırır.
Aloe Vera ve Pirinç proteinleri:  Hasas cilt yapısını rahatlatır ve ferahlık hissi kazandırır.
Kalendula Yağı ve Macadamia Yağı: Yatıştırıcı, onarıcı ve tonlayıcı etki sağlar.
Kaynak suyu ile hazırlanan ekolojik narenciye solüsyonu: Polifenol ve antioksidan 
flavonoidler bakımından zengindir.

onize Yeşil Kil: Güçlü yağ absorve etkisi sayesinde 

Arındırıcı ve detoks etkili mikronize (mikro 
indirilmiş yeşil kil toz partikülleri) yapısı ile cildin 
üzerindeki yağlı tabakayı elimine eder. Yüksek 
stabilite ile hazırlanmış kremsi/losyon yapısıyla cildi 
kurutmadan arındırır.Enerji veren aromaterapi yağları 
sayesinde anında etki göstererek cilde parlaklık ve 
canlılık kazandırır.

seviyeye 

•

•

•
•
•

Kullanım Şekli: Temizlenmiş cilde eşit miktarda yayın. 5 ila 10 dakika bekletin fakat
 tamamen kurumasını beklemeden sıcak su ile durulayın. Haftada 1 ya da 2 kez tekrarlayın.

Kod No: 7068

VÜCUT KREMİ
Özel 7 Esansiyel Yağ ve Termal Su

Yeniden Yapılandırıcı ve Sıkılaştırıcı

Termal Su ve 7 Esansiyel Yağdan oluşan doğal krem 
canlandıran, sıkılaştıran etki yaratır. Limon, Bergamot 
ve Lime bileşenleri mikro sirkülasyonu aktive ederek 
derinlemesine etki sağlar.
Tropik Verbena epidermisin üzerinde aktif bileşenlerle 
etkileşimi başlatır.  
Okaliptüs, Beyaz Fir ve Muskat; formülü tamamlayarak 
enerji verir.  
Yeniden doğuş hissi kazandırarak cildinizi sıkılaştırır.
Jojoba yağı, Shea yağı, (omega-3 and omega-6) ve E 
vitamini birleşimi, stresli ve yorgun cilt tedavisi için 
ideal bir çözüm oluşturur.  
Şeker kamışından elde edilen betain, cildin elastikiyetini 
arttırır.
Büyüleyici esanslar, terapatik rahatlama ve bakım sağlar.

•

•

•

•

•

•

•



Kod No: 7071

AROMATERAPİ MASAJ YAĞI
Özel 7 Esansiyel Yağ ve Termal Su

Rahatlatan - Sıkılaştıran

  

•

 

  

Dengeli, saf ve özenle seçilmiş 7 Esansiyel Yağ kolayca 

emilir ve ipeksi yumuşaklık sağlar

Sıkılaştıran  yapısı  ile   Portakal  kabuğu  görünümünü 

ortan kaldıran güçlü bir etkiye sahiptir.

Mikro sirkülâsyonu hızlandıran,  cildi uyaran  arındırıcı 

temizlenme sağlar.

Kurumayı  engelleyen, toksinlerin  vücuttan  atılmasını 

sağlayan özel çözüm. 

Yorgun ve şişmiş ayakların rahatlaması için ekstra ideal 

formül.

•

•

•

•



 
STOP 
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Tamamen organik tarım ile üretilen Ekstra Saf  Doğal Zeytin Yağlı 

ürününde ve üretim aşamasının hiçbir evresinde Avrupa Birliği yasalarınca düzenlenen 

şartlar dışına çıkılmamış ve ekstra başka bir katkı maddesi kullanılmamıştır. Oleik asit 

miktarı %0,8 i geçmez.

kozmetik serimizin hiçbir 

The Certificiation of Organic farming guarrantee (Organik tarım sertifikalı) üretim yapan 

tesislerimizde, hiçbir sentetik gübre, kimyasal ilaçlar ve zehirli böcek ilaçlarının kullanıl-

madığı garanti eder ve kesinlikle ürünlerimizin hiç birinde Genetiği değiştirilmiş organiz-

malar (GDO) bulunmadığı taahhüt ederiz. Ürünlerimiz; uzman kadro eşliğinde sadece 

doğal gübre kullanılarak üretilen ve en kaliteli, dirençli türlerin seçiminden oluşan, 

hastalıklara maruz kalmamış mahsuller kullanılarak planlı olarak üretilmektedir.   

MEDITERRANEO COSMETIC LINE
Organic Extra Virgin Olive Oil

1. Biyolojik sertifikalı Organik 

2. Bitkisel kökenli Emülsyonlar, yüzeyseller ve yağlar.  

3. Hayvan haklarına saygılı. Hayvansal türevler içermeyen ürünler 

4. SLS/SLES içermez  

5. İtalyan Ferrara Üniversitesi tarafından dermatolojik olarak test edi lip onaylanmış 

    premium kalite ürünler.  

6. Hiçbir bitmiş ürün veya üretim aşamasındaki ürün yada ham maddesi hayvanlarinde 

     test edilmemiştir. 

    Athena’s İtalyan Anti-Vivisection League (LAV Lega Antivivisezione) destekçisidir. 

Naturel Sızma Zeytinyağı bazlı ürünler.

Kod No: 3005

VÜCUT PEEL
KAYISI GRANÜLLERİ  

İNG 

Organic Extra Virgin Olive Oil

Mediterraneo  vücut peeling cildinizdeki ölü hücreleri ortandan 
kaldırarak yumuşak ve pürüzsüz  temizleme sağlar. Bu amaçla 
formülize edilmiş Kayısı granüllü yapı; agresif olmayan  yumuşak 
bakım sağlar. Yenileyici soya yağı, besleyici biyolojik  zeytin yağı 
türevleri ve bitkisel yüzeylerin oluşturduğu formül yorgunlaşan 
cildinizi yatıştırır, donuklaşmış cildi parlak ve gençleşmiş forma sokar. 

Fonksiyonel aktifler : Kayısı çekirdeği granülleri, Organik Ekstra 

Saf Zeytin yağı, Zeytin yağı türevleri, Soya yağı, Vitamine E, Pantenol, 

Gliserin. 

Kullanım Şekli: Haftada 1 veya 2 kez duş sırasında ıslak cildinize 
uygulayın. Bol miktarda ürünü dairesel hareketler ile masaj yaparak 
vücudunuza yedirin. Daha kalıcı ve sonuç veren bakım için 
Mediterraneo Vücut sütü ve kremi ile birlikte bakımı tamamlayın. 



 

Kod No: 3003

ANT  -AGEING YÜZ KREM   
İ İ İ İ İ

HYALURONIK ASIT: 24-SAAT NEMLİ  

İ İ
BESLEY C  VE YEN LEY C   

Organic Extra Virgin Olive Oil

Mediterraneo Anti
ve boyun bakımımız için cildinizi çevresel etken-
lerin (soğuk, rüzgâr, hava kirliliği, vs) yıpratıcı 
etkilerine karşı korur. Zengin vitaminli karışımı; 
karşıt radikallerin yok edici etkisine karşı savaşır. 
Yeni ve devrim yaratan formülü sayesinde 24 saat 
içinde harekete geçerek gözle görülür değişim 
sağlar. Gün geçtikçe kırışıklıklarınızın azaldığını ve 
cildinizin doğal tonlarında parladığını ve gençleş-
tiğini göreceksiniz. 

-ageing yüz kremi; günlük yüz 

Fonksiyonel Aktifler: 
Bioflavonoids, Betain, Zeytin yağı türevleri, Konsantre sabunlaşmayan zeytin yağı özü, 
Sarmaşık özü, Jojoba yağı, Doğal nemlendirici faktörler karışımı (NHF), Shea yağı, Allatoin, 
Pirinç proteinleri, Gliserin, Urea.  

Hyaluronik Asit, Organik Ekstra Saf  Zeytin yağı , Vitamine A,C,E,F,B5, 

Kullanım Şekli: Her türlü cilt tipi için uygundur. Gece ve Gündüz istediğiniz zaman kullana-
bileceğiniz yoğunlukta bir kremdir. Cildinizi gerdin ve rahatsız hissettiğiniz herhangi bir 
durumda yüz ve dekolte bölgenizde masaj yaparak uygulayınız

YÜZ PEELİNG  
ZEYTIN granülleri: Pürüzsüz ve İpeksi 

Organic Extra Virgin Olive Oil

Kod No: 3004

Bu yüz peeling ürünümüz ile cildinizdeki ölü hücrelerden kurtularak, 
cildinizin doğal yapısına  zarar vermeden ipeksi ve genç formunuzu 
yakalayabilirsiniz. Agresif temizleme yöntemleri gibi zarar vermeden 
yumuşak ve cildinizle uyumlu bir şekilde makyaj öncesi ve sonrası yüz 
bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen doğal ve organik olarak 
elde edilen zeytin çekirdeği granülleri  ile argan yağı bileşenleri cilt 
kolajenleri ve elastinlerini uyararak üretimlerini hızlandırır. Gün 
geçtikçe gözle görülür değişimi ve yenilenmeyi hissedecek ve çevrenize 
tavsiye edeceksiniz.  

Fonksiyonel Aktifler : Zeytin çekirdeği granülleri, Organik extra virgin 
zeytin yağı,Argan yağı,Zeytin türevleri,Vitamine E,Panthenol and Glycerin

Kullanım  Şekli : İyice temizlenmiş Yüz ve boyun bölgenize küçük miktarlar şeklinde nazikçe 
1 veya 2 dakika boyunca masaj yaparak dağıtınız. Mediterraneo Yüz Kremi ve Mediterraneo 
Yüz Serumu ile bakımınızı destekleyiniz.  



Kod No: 3011

 
Organic Extra Virgin Olive Oil

ANT
UV FILTERELİ – ANTİOKSİDAN  

İ-AGEING YÜZSERUMU

Zeytin ya
tamir edici ve yeniden yapılandırıcı formüle sahiptir. Yüz ve 
boyun bölgenizi canlandırıp, ipeksi bir cilde sahip olmak artık 
çok kolay. Yorgun ciltler için birebir rahatlama terapisi. Bakım 
açısından zor olan karma cilt tipleri için de ideal tedavi edici 
bakım sunarak günlük cildinizin ihtiyacı olan bileşenleri 
kazanmasını sağlar. OLEOX 105®, tamamen organik taze 
zeytinlerden elde edilen polifenolleri sayesinde, UV ışınlarının
 zararlı etkilerine karşı cildinizde güçlü ve kırılması zor antiok-
sidan etkili bariyer oluşturur. At kestanesi özleri zarar görmüş 
hücreleri tespit ederek onarılmalarına yardımcı olur. 
Phospholipidis ise sertleşen deri hücrelerine ihtiyaç 
d u y d u k l a r ı  n e m i  k a z a n m a l a r ı n a  y a r d ı m c ı  o l u r.  
Glycosaminoglicans aktifleri bağ dokusu geçirgenliğini artırarak 
cildinizdeki acı ve yanma hissiyatını ortadan kaldır elastikiyetini 
artırır. 

ğı Polifenolleri bazlı yeni çığır açıcı bakım serumu; 

Fonksiyonel Aktifler :  Oleox 105, Glycosaminoglicans, Kırmızı 
yosun özü, Biyolojik Yeşil ceviz sıvısı, Betain, Bitkisel Glycerin, 
Sabunlaşmayan zeytin yağı özü, Jojoba yağı, Organik Ekstra 
Saf zeytin yağı, Hyaluronik Asit, At kestanesi özü, 
Bitki Ceramidi III,  Vitaminae E. 

Kullanım Şekli : Günün her anında dilediğiniz zaman hızlı sonuç almak için kullanabilirsiniz. 
İyice temizlenmiş yüz ve boyun bölgeniz üzerine hafifçe masaj yaparak az bir miktar serumu 
uygulayabilirsiniz.  

Kod No: 3001

VÜCUT SÜTÜ
Organic Extra Virgin Olive Oil

Akışkan ve ipeksi dokunuşu ile Organik Ekstra Saf Zeytin Yağı vücut 
sütü cildinizin esnekliğini geri verir, gençleştirir. Jojoba yağı ile 
kombinlenmiş güçlü formülü ile musluk suyu ve kirecin kurutucu 
etkisini yok eder, cildinizi korur. Yüksek nemlendirici etkisi sayesinde 
anında cildinizi rahatlatır, yatıştırır ve besleyerek ipeksi yumuşaklık sağlar.

Fonksiyonel Aktifler : Organik Ekstra Saf Zeytin yağı, 
Jojoba yağı, Shea yağı, Vitamine E, Gliserin.  

Kullanım Şekli : Hızlı emici yapısı sayesinde cildinize hızla nüfuz eder. 
Zengin miktarda sütü masaj yaparak vücudunuza yayın ve iyice dağıtın, 
Çabucak emileceğini göreceksiniz. Günlük kullanım için mükemmel 
çözüm sunar, rahatlıkla günlük kullanabilirsiniz.  



EL KREM

YÜKSEK NEMLENDİRİCİ  VE YENİLEYİCİ  

İ

Organic Extra Virgin Olive Oil

Kod No: 3006

Mediterraneo el kremi günlük el ve tırnak bakımı için geliştirilmiş 
tamamen organik yüksek kaliteli bir bakım üründür. Ellerinizin 
maruz kaldığı her türlü olumsuz koşulların ( soğuk, kimyasallar, sık 
yıkama, vs) cildinizde oluşturduğu; erken yaşlanma, kırışıklık, 
çatlaklar, kızarıklıklar ve kabarıklıklara karşı etkin koruma ve onarma 
sağlar. Hızlı emilimi ve yağlılık hissi oluşturmaya yapası anında etki 
göstererek cildinizi nemlendirerek yeniler, canlandırır ve dış etkenlere 
karşı doğal bariyer oluşturur.  Mükemmel yumuşaklık verir.

Fonksiyonel Aktifler : Organik Ekstra Saf Zeytin yağı, Mısır tohumu 
yağı, Pantenol, Doğal nemlendirici faktörler karışımı (NHF),  Jojoba 
yağı, konsantre sabunlaşmayan zeytin yağı özleri, Shea yağı, 
Vitamine E, Urea, Gliserin.  

Kullanım Şekli : Günlük kullanım için uygundur. Düzenli olarak bol 
miktarda kremi masaj yaparak ellerinize ve tırnaklarınıza yediriniz. 
Kolayca emilim sağlayarak cildinize nüfuz eden formülü sayesinde 
her gün sıklıkla gerektiği kadar uygulayabilirsiniz. 

Kod No: 3002

VÜCUT 

YOĞUN ETKİ 

KREMİ  

Organic Extra Virgin Olive Oil

Mediterraneo Vücut Kremi, yoğun kremsi formülü ile 
çok kuru ve çatlak ciltler için dahi derin nemlendirici 
etkiye sahiptir. Shea yağının etkili onarıcı ve nemlen-
dirici yapısı sayesinde cildinize istemiş olduğunuz parlak, 
yumuşak, ipeksi dokunuş etkisini kazandırır. Mediterra-
neo Vücut kremi, diğer tedavi edici bakım uygulamalarının 
işe yaramadığı durumlarda dahi etkili olur.  Özelikle yaşlı, 
yıpranmış ve yorgun cilt tipleri için hızlı emilen hoş kokulu 
yapısı ile dengeli ferahlama ve yenilenme yaratır. 

Fonksiyonel Aktifler : Organik Ekstra Saf Zeytin yağı Pirinç Yağı, konsantre sabunlaşmayan 
zeytin özü, Shea yağı, Pantenol, Urea, Vitamine E, Pirinç proteinleri, Zeytin yağı türevleri, 
Gliserin.  

Kullanım Şekli : Hızlı emilen ve yağlı hissi vermeyen özelliği ile her duş yada banyo sonrası
için idealdir. Gerekli miktarda kremi yuvarlak hareketlerle nazikçe cildinize uygulayın. 
Gerekirse işlemi tekrarlayın. 



Kod No: 3009

EKSTRA HASSAS ŞAMPUAN 

Organic Extra Virgin Olive Oil

B
NEMLENDİREN YUMUŞAK TEMİZLEME ETKİLİ 

İTKİSEL KÖKENLİ YÜZEY AKTİFLERİ SAYESİNDE BESLEYEN 

%100  Bitkisel kökenli bile
saç ve saç derisi için agresif etkiden kaçınan yumuşak ve nazik 
temizlik sa ğlar. Her tip saç türü için mükemmel uyumludur, sık 
kullanım için idealdir. Ekstra saf zeytin yağı ve Pantenol saçı arındırır, 
nemlendirir, korur ve saç tellerini derinlemesine onarır, güçlendirir.

Aloe V era ve buğday Proteinleri saçı yeniler d oğal hacim verir. Güçlü 
bileşenlerinin oluşturduğu mükemmel sinerji sayesinde ipeksi, g üçlü, 
kolay taranan, yenilenmiş hacimli saçlar oluşturur saç köklerini
derinlemesine besler ve dökülmesine karşı direnç oluşturur, önler.

şenlerden oluşan özel formülü sayesinde 

Fonksiyonel Aktifler :Organik El değmemiş Zeytin Ya ğı,
Buğday Protein özleri ve türevleri, Aloe vera, Shea Yağı 
ve Vitamine E. 

Kullanım  Şekli : Sık kullanım için idealdir. 
Bir miktar  ş ampuanı eliniz ile nazikçe saç 
derinize   masaj yaprak uygulayın, sonra 
durulayın. Gerektiği  kadar tekrarlayın. 
Daha kaliteli bakım  i ç in Medterraneo saç  
maskesi ürünümüzü kullanarak bakımınızı 
tamamlayın. 

 

Kod No: 3007

Organic Extra Virgin Olive Oil

ORGANİK ZEYTİNYAĞI SABUNU  

Tamamen organik olarak üretilip do
toplanan özel seçim zeytinlerden oluşan zararlı 
katkı maddesi ve SLES/LES içermeyen %100 bitkisel 
doğal sabun ile cildinize gerektiği özeni gösterin.                  

ğal yollar ile 



Kod No: 3008

Organic Extra Virgin Olive Oil
Yıpranmı

ve güçlü görünüme dönmelerini   g eri kazandırır. Organik 

Zeytin ya  ğı  ve buğday proteinleri türevleri  sayesinde 

saçlarınızı  forma   s okar.  Aloe Vera  ve  E  Vitamini saçı 

besler, korur  ve  antioksidan  etki sa ğlar.   Zengin formülü 

içeriği sayesinde saçı parlak, yumuşak, kolay taranır ve hacimli 

hale sokar. Statik sarılımları engeller ve  M editerraneo Hassas 

Şampuanın başlatmış olduğu tedavi edici bakımı tamamlar. 

ş, kırılgan ve narin sa ç ları besler onarır, yumu ş atır 

Fonksiyonel Aktifler : Organik el değmemiş zeytinyağı, 
Buğday Proteinleri özleri türevleri,  Aloe vera, Shea Yağı 
ve Vitamine E.  

Kullanım Şekli: Zengin miktarda ürünü ıslak saça 
yayarak uygulayın, emildiğinden emin olmak için 
en az 3 – 4 dakika bekleyin. Daha sonra durulayın  
ve her zamanki gib ş  ie kil verin. Far kı hissedeceksiniz.  

Kod No: 3000

Organic Extra Virgin Olive Oil
•B

YOĞUN VE HOŞ KOKUSU İLE DUYGULARINIZI HAREKETE GEÇİRİR.  
İTKİSEL KÖKENLİ YÜZEYSELLER İLE YUMAŞAK TEMİZLEME SAĞLAR

Tamamen organik  bile
jeli, mucizevi köpüğü ve içeriğindeki Buğday proteinleri sayesinde 
cildi nemlendirir, yatıştırır ve rahatlamasına yardımcı olur. Su kaybını 
engeller ve cildinizi besler. Alfahidroksiasitleri deri hücrelerini 
destekleyerek cildinizin yenilenmesini sağlar, sağlıklı ve ferah 
hissettirir, yağlılık hissi vermez. SLS/SLES içermeyen zengin bitkisel 
formülü her cilt tipi için uygun olmak ile beraber çok hassas ciltler 
için ideal bir bakım ürünüdür.

şenlerden oluşan Ekstra Saf Zeytin Yağı duş 

Fonksiyonel Aktifler :  Ekstra Saf zeytin yağı, 
Alfahidroksiasit, Buğday proteinleri, Bitkisel 
zeytinyağı türevleri 

Kullanım  Şekli : Küçük bir miktar jeli su ile seyrelterek 
köpürtün, cildinize masaj yaparak  yedirin. Göz ile 
temasından sakının. 

•
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ALEO VERA NIN MUCİZEVİ TERAPİ ETKİLİ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini yeniler, düzenler ve güçlendirir.

Detoks etki sağlar ve arındırır.

Hücre metabolizmasını hızlandırır ve yeniler.

Dünyadaki en iyi doğal yollu şifa verici komplekslerden biridir.

Kas gerginlikleri, yırtıkları, şişmeleri, tendon ağrıları ve çürüklere karşı etkilidir.

Doğal ağrı kesici, ateş düşürücü ve antibiyotiktir.

Anti bakteriyel özelliği sayesinde çok çeşitli mantar hastalıkları için kuvvetli tedavi edicidir.

FİBROBLAST üretimini artırarak ruhsal enerji düzeyini canlandırır ve artırır.

Yüksek derecede kuvvetli nemlendirici etkiye sahiptir.

Endorfin üretimini düzenler ve üretimi teşvik eder.

BİYOLOJİK ÜRÜN SERTİFİKALI 
% 50 ALOE VERA SUYU İÇERMEKTEDİR 

ORGNAİK ÜRETİM

İçerik :
Şeker ve Polisakkaritler : 
(glucose, mannose, glycomannans, acemannans) 
Asitler: antibiyotik, antiseptik ve anti-inflamatuar etki
(aloetic acid,cinnamic acid, Salycylicon acid, isobarbaloin) 
+ 12 mineral tuzlar: (Calcium, chromium, iron, phosphorus, magnesium, 
manganese, potassium, copper, selenium, zinc, germanium,sodium) 
11 vitamin:( A, E, and B group: B1, B2, B3, B6, B9, B12, B15, and C, beta
-carotene) Bitki hormonları: (Hücre büyümesini teşvik eder ve yaraların 
tedavisini hızlandırır) 

Nemlendirici, koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendirici etki •

•

•

•

AloeBio50’nin kozmetik özellikleri: 
1.
2. Antioksidan, anti-ageing, UV filtreleyici  
3. Bozulmuş, zarar görmüş ciltlerde onarıcı ve yenileyici 
4. Temizleyici, canlandırıcı ve yenileyici  
5. F-doku onarıcı ve oksijenasyonu teşvik edici  
6. Bağışık sistemini güçlendirici ve teşvik edici  
7. Antiseptik etkili  8. Sebum dengeleyici ve saç güçlendirici  
9. Her türlü cilt tipleri ile bebekler için uygundur.  

  Dekonjestan, cilt koruyucu, nemlendirici  



AloeBio50 serisi ana özellikleri:

Bütün AloeBio50 serisi ürünlerimiz, en az % 50 aloe vera suyu içerir ve biyolojik 

ürün sertifikalıdır.

İtalya Ferrara Universitesi’nde dermatolojik olarak test edilmiştir.

Nickel-  Chromim ve Cobalt içermez. Test edilmiştir. 

Hayvanlar üzerinde test edilmez: Athena’s LAV Protokolünü (Antivivisection League) 

benimser; hiçbir ürününde hiçbir üretim aşamasında veya sonrasında hayvanlar 

üzerinde test etmediğini taahhüt eder. 

Mikrobiyolojik olarak test edilmiştir. 

Koruyucu Karma: Toksolojik ve çevresel araştırmalar sonucunda; zarar vermeyen, 

tahriş etmeyen ve biyolojik olarak sınıflandırılmıştır. 

Doğal Koku: Bütün AleoBio50 serisi taze narenciye kokuları  (limon, lime, portakal 

and mandalina) ile yeşil nane, ahşap ve misk kokuları, kasnı otu sakızı, yasemin,

 müge kokularının karşımından oluşur.

•

•
•
•

•
•

•

AloeBio 50 serisi ürünleriminizin hiç biri:
Hayvan türevleri 
ve koruyucular Parabens, Sles / Sls ve alkol 
İÇERMEZ!!!

Petrokimyasallar (vazelin, parafinler, idrocarburs), renk vericler 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ÇOK AMAÇLI RAHATLATICI

%100 ALOE VERA SUYU
ÇOK FONKSİYONLU  

%100 ORGANİK ALOE  VERA SUYU   

KIZARIKLIK KARŞITI  

YATIŞTIRICILI  

CİLT ONARICI VE YAPILANDIRICI  

NEMLENDİRİCİ VE DENGELEYİCİ  

FERAHLATICI  

HİPOALLERJENİKTİR - PARFÜM İÇERMEZ 
KULLANIM ALANLARI :   

• DİREK TAHRİŞLERDE  

• KAŞINTILARDA  

• BÖCEK ISIRIKLARINDA  

• GÜNEŞ YANIKLARINDA  

• SICAK SU YANIKLARINDA  

• EPİLASYON SONRASINDA  

Kullanım Şekli:  Harici kullanım içindir. Eşit 

miktarda yüz ve vücuda püskürtün. Emilene 

kadar masaj yaparak yedirin. Uzun süre 

ferahlık hissi için iyice derinin absorve 

etmesini sağlayın  ve gerekirse işlemi 

tekrarlayın. Göz ile temasından kaçının

Kod No: 4008



ANTI-AGEING YÜZ KREMİ  

  

   

  

  

  

Kolay ve yumuşakça emilen %50 saf organik Aloe Vera suyu içeren 
yüz kremi sayesinde yüz ve  boyun bölgenizi hiç olmadığı kadar 
yatışmış nemli ve canlı hissedeceksiniz. Zengin polisakkaritler, 
vitaminler ve mineral tuzlardan oluşan doğal nemlendirici faktörler 
(NHF) ile Kırmızı alg özü ve betaine, suyu tutarak gün boyu nemli ve 
pürüzsüz görünüşü garanti eder. E,C ve F vitamin kompleksi retinol 
ve Hyaluronic asid ile birleşerek kırışıklıkları giderici etki oluşturur. 

Kullanım Şekli : Uygulamadan önce yüz ve boyun 
bölgenizi iyice temizleyin. Sonrasında krem 
tamamen emilene kadar yavaşça masaj yaparak 
uygulayın. İşlemi bir sabah bir akşam olacak şekilde
tekrarlayın. Erkeklerin tıraş sonrası oluşan 
tahrişlere karşı after shave olarak kullanması 
tavsiye edilir. NOT: Retinol yüksek derecede anti 
ageing etkili bir bileşen olmasına karşın, çok yoğun 
güneş ışığına maruz kalınan durumlarda hafif 
ölçüde lekelenme yaratabilir.  Gün içerisinde kapalı 
ortamlarda çalışanlar için daha ideal bir üründür.

•

•

Kod No: 4011

ORGANİK EL KREMİ 

Çalışma hayatı, spor, hava koşulları gibi doğal etkenlerin 
oluşturduğu strese karşı nemlendirici etkili uzun süreli 
koruma sağlar. Kolayca emilen, kadifemsi etki yaratan 
hafif ve doğal kokular barındırır. %50 saf organik Aloe 
Vera suyu şifa verici etkisi ile koruyucu tabaka oluştu-
rurken, Shea yağı, pirinç proteini, E vitamini ve pantenol 
ise epidermik yatıştırıcı etki ile cildi besler.

Kullanım Şekli : Çokça miktarda kremi masaj yaparak emilene kadar
sürün. Özellikle soğuktan ve deterjanlardan yıpranmış ellere uygulayın. 
Günde 2 3 kez tekrarlayın. Kullanmadan önce çalkalayın.

Diğer Aktif Bileşenler : Jojoba ve Zeytinyağı, Buğday tohumu yağı, 

Pirinç Proteinleri, Vitamine E,Panthenol, NHF (Doğal Nemlendirici 

Faktörler) 

Kod No: 4002

•

•

•

•

•

 

 

• %50 SAF ORGANİK ALOE VERA SUYU 
• RETINOL + VITAMIN KOMPLEKSİ E, C VE F 

NEMLENDİRİCİ 

ANTI - AGEING 

DETOKS ETKİLİ 

CANLANDIRICI 

BESLEYİCİ 

Kolojen peptide bopster ve bioflavonoids serbest radikallerle savaşarak 
yorgunluk belirtilerini ortadan kaldırır. Günlük kullanım ile her geçen gün 
daha  fazla nemli, canlı, ışıltılı ve kırışıksız cilde elde edilmesi klinik olarak 
kanıtlanmıştır.  



YÜZ MASKESİ

NEMLENDİRİCİ, YENİLEYİCİ, YATIŞTIRICI       
Zamanın ve çevrenin yaşlandırıcı ve yıpratıcı etkisine karşı tamamen doğal ve  organik 

ürünlerden oluşan yüksek nemlendirici değerlere sahip kadifemsi yumuşaklık getiren 

gençleştirici yüz maskesi.  %50 saf ve organik AloeVera suyu ve Kızıldeniz yosunlarından 

oluşan benzersiz içeriği sayesinde çok yıpranmış, kurumuş ciltlerde bile yüksek derecede 

nem tutma, pürüzsüzleşme, yumuşama ve doğal ışıltı oluşturan yüz maskesi. Arıtılmış 

Melissa suyu ve pirinç nişastası bileşenleri özellikle soğuk ve kirli hava, sigara dumanı 

gibi cilde zarar veren etkilere karşı savaşır ve olumsuz etkilerini yok eder. Kızarıklıkları 

giderir ve parlayan pürüzsüz cilt oluşumuna yardımcı olur.  

Kullanım Şekli : Tamamen temizlenmiş cildinize yüz 

ve boyun bölgenizi kapsayacak şekilde cömertçe 

uygulayın. Maskeyi, 10 ile 20 dakika boyunca cildinizin 

emmesi için dinlendirin. 20 dakika sonra kuru cildinizde 

nemlenmeyi hissedeceksiniz. Daha sonra ıslak bir pamuk 

aracılığı ile maskeyi yüzünüzden arındırın. Haftada 1 

veya 2 kez bu işlemi tekrarlayın.  

Kod No: 4012

Aktif Bileşenleri: Aloe Bardensis yaprağı suyu 50%, 

Melissa Officinalis çiçeği, yaprak ve buhar, Shea yağı, 

Betain,  Ayçiçeği tohumu yağı, Keten tohumu yağı, 

Macadamia Ternifolia tohumu yağı, Pirinç nişastası, 

Panthenol, Betacarotene, Alg özütü, Calendula 

officinalis çiçeği özütü, Tochopherol, fragrance.  

ORGANİK VÜCUT KREMİ
HASSAS VE KOLAY KIZARAN CİLTLER İÇİN

%50 SAF ORGANİK ALOE VERA SUYU 
NEMLENDİRİCİ, YATIŞTIRICI, BESLEYİCİ VE ONARICI 
Yoğun, uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı dermo-koruyucu tedavi edici. 

•
•

•

Kullanım şekli: Duş veya banyo 
tatbik edebilirsiniz. 

sonrasında masaj yaparak bol miktarda 

Zengin Bitkisel türevler: 50% saf ve organik Aloe Vera suyu, shea yağı, 
buğday yağı, provitami nB5 and vitamin E.Bu krem, tahriş, kızarıklık ve 
aşınmalara karşı derinlemesine onarım, tonlama ve ferahlama yaratır.  
Her türlü cilt tipi için yetişkinlerde ve çocuklarda güvenle kullanılabilir. 
Güneş sonrası lekeleri ve yanıkları, kızarıklıkları için son derece yüksek 
emilim gösterir. Yağlılık hissi vermez 

Kod No: 4001

 



ORGANİK AYAK BACAK JELİ
FERAHLATICI, YATIŞTIRICI, RAHATLATICI, ONARICI, ÖDEM ATICI

Kullanım Şekli: Etkilenen bölgeye ağırlık vererek 
ayak ve bacaklarınıza alttan üste doğru olacak 
şekilde masaj yaparak krem tümüyle emilene 
kadar günde en az iki defa uygulayın. 

%50 SAF VE ORGANİK ALOE VERA SUYU 
 

Ayak ve bacak bakımı için özel formüle edilmiş doğal tedavi edici krem jel. Yorgun, 
yıpranmış, şişmiş ve ödem toplamış ayak ve bacaklar için mükemmel çözüm sağlayan 
tazelik ve ferahlama uyandıran mentol bazlı krem jel. Özel karışım bitkisel özütlerden 
oluşan içeriği  (centella sarmaşığı, huş ağacı, Atkestanesi, laminaria digitata ve fucus 
vesiculosus) kan dolaşımını artırarak, kılcal damar geçirgenliğini hızlandırır, damar 
koruyucu etki ile dengeler. %0,4 escin ve %0,6 karnitin sayesinde şişkinlik ve gerilimi 

Kod No: 4006

önler, sıvı tutulmasını azaltarak rahatlama yaratır. 
%50 saf organik Aloe Vera suyu, %0,5 salisilik asit 
ve E Vitamini ise iltihabı azaltarak hızlı ağrı kesici 
etki oluşturur, rahatlama sağlar. Düzenli günlük 
kullanılması durumunda ödemleşmeyi ortadan 
kaldırır ve yeniden oluşumunu engeller. Bacaklar 
ve ayaklarınızda pürüzsüz ve baştan çıkarıcı bir 
görünüm elde etmenizi sağlar.

Kod No: 4003

ORGANİK ŞAMPUAN
YUMUŞAK, GÖRKEMLİ VE PARLAK SAÇLAR
%50 SAF ORGANİK ALOE VERA SUYU •

•
derinlemesine temizler. Her türlü saç tipi için idealdir. Betain varlığının 
bitkisel pancar özleri ile birleşimine ek olarak pantenol katkısı; saç 
kılcallarında doğal koruma sağlar. Saç derisini nemlendirir, saçı besler, 
yumuşatır ve parlaklık verir. %50 saf organik Aloe Vera suyu ve buğday 
proteinleri doğal klima etkisi ve yeniden canlanma sağlar. Düzenli 
kullanım ile beraber, her geçen gün saçlarınızda daha önce 
yaşamadığınız bir temizlik, ipeksi dokunuş, ihtişamlı parlaklık, görkemli 
bir görünüş kazanacaksınız.  

Organik bitkisel kökenli bileşenleri sayesinde saçınızı yıpratmadan 



ORGANİK SAÇ KREMİ
YUMUŞAK, GÖRKEMLİ VE PARLAK SAÇLAR
%50 SAF ORGANİK ALOE VERA SUYU                                           
En hasarlı ve yıpranmış zayıf saçlara bile anında canlılık ve 
esnekliğini geri yükler. %50 saf organik Aloe Vera suyu ve 
E vitamini remineralleri oksidatif strese karşı saçı korur.  
Zengin formülü sayesinde düzenli kullanım sonucunda her 
geçen gün saçlarınızda daha önce yaşamadığınız bir temizlik,
ipeksi dokunuş, ihtişamlı parlaklık, görkemli bir görünüş 
kazanacaksınız.  

. 

Kullanım Şekli : Şampuanlanmadan sonra saça uygulayın 
5 dakika kadar bekleyin ve sonra normalce durulayın.  Kod No: 4004

Kod No: 4000

ORGANİK DUŞ JELİ
HASSAS VE KURU CİLTLER İÇİN
%50 SAF, ORGANİK ALOE VERA SUYU 
NEMLENDİRİCİ – YATIŞTIRICI 
Hassas ve tahriş olmuş ciltler  için,  içerdiği  bitkisel etkenler sayesinde 
nazik bakım. Hidrolize buğday proteinleri ve Provitamin B5 cildi besler, 
zengin  Polisakkaritler,  vitaminler,  mineral ve  %50 Aloe Vera formülü 
cilde canlılık ve nem kazandırır, rahatlatır, yeniler. 

 

Kullanım şekli : Banyo süngerinize 1 veya 2 ölçek kadar koyun ve 
yumuşakça masaj uygulayarak tatbik edin.  Özellikle bebekler ve 
her türlü cilt ile uyumludur.

•
•
•

•
•

•

Kod No: 4009

ORGANİK BİTKİSEL ALOE VERA SABUNU
HASSAS, KIZARAN CİLTLER İÇİN

Ferahlatıcılı ve yatıştırıcılı                    
Doğada yatıştırıcı ve onarıcı etkiyse sahip %50den falza Aloe 
Vera, hurma yağı ve hindistan cevizi yağı içeriği sayesinde 
hassas ciltlerdeki kızarıklıkları gidererek nemlendirir ve 
ferahlatıcı his uyandırır. Aloe Vera dış etkenlerin  oluşturduğu  
olumsuz  etkileri  ve  tahrişleri  onararak  canlandırır  ve  uzun 
süren koruma sağlar.

.  

Her türlü cilt yapısı için uyumludur. Yüz ve vücut bakımı için birebirdir. 



ORGANİK İNTİM JELİ

HASSAS CİLTLER İÇİN    %50 SAF VE ORGANİK ALOE VERA SUYU 
    GÜNLÜK HİJYEN İÇİN İDEALDİR 
    PARFÜM VE SLES İÇERMEZ HASSAS VE FERAHLATICI ETKİ 
    PH = 4.0  
 

•
•
•
•

Kod No: 4005

Bu ürün, cildinizin spor, seyahat, çalışma ortamı, gibi 

günlük aktiviteler sırasında yaşanan, alerji, yıpranma, 

tahriş kaşıntı iltihap, yanma kuruluk,ağrı gibi 

rahatsızlıklara karşı korumak ve önlemek için özel 

olarak formüle edilmiştir. Bu ürün, son derece

hassas bitkisel bazlı azaltılmış köpük temizleyiciler

 ile formüle edilmiştir. Aloe Vera (50%) ve passiflora 

çiçeği ekstresinden gelen, yatıştırıcı ve ferahlatıcı

özelliği vardır. Laktik asit (ph=40) mukus tabakasına 

işleyerek tahrişlere karşı doğal bir kalkan tabakası 

oluşturup günlük kişisel hijyen ihtiyacınızı giderir. .  
Şeker kamışından elde edilen bitkisel  betain, kızarıklık karşıtıdır, nemlendirir ve korur.

Zeytin yağı türevleri içeriği, hidrolipid film tabakası oluşturarark cildi dengeleyerek kuru 

ciltler için mükemmel temizlik ve yatıştırıcı etki sağlar.  

Kullanım Şekli : Küçük bir miktar ürünü intim bölgeye uygulayarak normal şekilde 
temizleme işlemine devam edin.   

ORGANİK BİTKİSEL SIVI SABUNU
HASSAS ve NARİN CİLTLER İÇİN

%50 SAF ORGANİK ALOE VERA SUYU 

NEMLENDİRİCİ -  YATIŞTIRICI  

Hassas ve tahriş olmuş ciltlerin günlük temizliği için ideal bir 
ürün olan bu sıvı sabun; içerdiği bitkisel etkenler sayesinde 
son derece hassas ve güvenli temizlik sağlar.Aloe Vera lı 
polisakkaritler, mineral tuzlar ve vitaminler ile zenginleştirilimiş 
yenilikçi formülü sayesinde cildi rahatlatır, nemlendirir ve yeniler.  
Tüm aile bireylerinin günlük el temizliği güvenle kullanılabilir. Kod No: 4007  



Kod No: 4016

ORGANİK ALOE VERA DEO-SPREY
HASSAS ve NARİN CİLTLER İÇİN

 

 

 ALKOL İÇERMEZ!  
• ANTİ KOKU MOLEKÜLLERİ (ÇİNKO RICINOLEATE)

• YATIŞTIRICI  
• 24SAAT KALICI  
•
 
TERLEME DENGELEYİCİ 

 
•
 
HASSAS KOKU / KORUYUCU İÇERMEZ 

 •
 
Parfüm kullanma alışkanlıklarınızı derinden sarsıyoruz.

•
 
Doğal bakteri floranıza zarar vermeden ve değiştirmeden hiçbir kimyasal madde içermeyen, 
doğal akışkan emilim sağlayan, hafif  ve hoş kokulu, kötü kokuları elimine ederek aşırı terleme 
sorununuzu kontrol altına alır. Vücudunuza zarar vermeden kötü kokuları kendine bağlayarak 
oluşumunu engeller. 

 •

 

Alkol içermeyen tamamen doğal bileşenlerden oluşan deodarant sprey 24 saat ekin koruma 
sağlayarak vücudunuzu dengeler, kötü koku oluşumuna izin vermez. Yağlı ve yapış yapış his 
uyandırmaz. 

 
•

 

%50 saf organik Aloe Vera suyu, Arıtılmış Melissa suyu, Nane özleri, Panthenol ve E vitaminli 
doğal ve özel formülü cildinizin güzel kokmasını sağlarken aynı zamanda korur, besler ve 
pürüzsüzleştirir. 

• Koltuk altı epilasyonundan sonra sıkıldığında ferahlatıcı etki oluşturur.

 

 

•
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Tedavi edici Bach çiçekleri duygularınızı

yeniden dengeleyecek!

Bach Flowers Organik Seri Certified by ICEA
Dr. 

hazırlanan Yüksek kalitedeki çiçek özütleri

Edward Bach’ın orjinal formüllerine bağlı kalarak

Bach çiçekleri, 1930 yıllarında 

olarak geliştirilmiştir. Doktor Bach’ın floral bitki öz karışımları psikolojik ve fizyolojik dengeyi 

sağlamak amacıyla bozulmuş duygusal statüyü harmonize edip aynı zamanda pozitif anlamda 

harekete geçirmeye ve de bununla birlikte her yönden iyi hissetmeye yarayan homeopatik tedavi 

ediciler olarak kabul edilir. Dr. Bach insanların karmaşanın etkilerinin, ki bunlar kötü ve negatif 

düşünceler ile özdeşleştirilebilir, kurbanı olduğunu analiz etmiş ve bunların dönüp vucudumuza 

zarar verdiğini saptamıştır. Bu etkilerin iyi bir yaşam için olmazsa olmazı doğal sağlığın azalmasına 

yol açtığını savunmuştur. Bu eşsiz tedavi edici bitki özleri duygularınıza giden kapıyı açarak, sizin 

yaşam dengenizi sağlamanıza yardımcı olacak, kendinizi mutlak huzur mutluluk ve de vücut 

sağlığına gidecek yolda harmonize edeceklerdir.

 İngiliz doktor Edward Bach tarafından bitki özlerinin karışımları 

Karakteristik Özellikler

Doktor Bach’ın floral bitki öz karı
amacıyla bozulmuş duygusal statüyü harmonize edip aynı zamanda pozitif anlamda 
harekete geçirmeye ve de bununla birlikte her yönden iyi hissetmeye yarayan 
homeopatik tedavi ediciler olarak kabul edilir.  

şımları psikolojik ve fizyolojik dengeyi sağlamak 

Organik Bach Çiçekleri Özellikleri: 
Cherry Plum 

Red Chestnut: Optimizm – Olumlu duygular - Pozitiflik  

Agrimony: İç Mutluluk – Dinginlik – İçsel Farkındalık  

Impatiens: Sakinlik – Sabır – Ruh hassaslığı  

: Cesaret-Enerji - Doğallık  



KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER 
ICEA SERT İFİKALI ORGANİK ÜRÜNLER - DÜŞÜK ÇEVRESEL ETKİ- KORUYUCU SİSTEM 

100% naturel ve yenilikçi aminoasit türevleri : (Lauroyl Arginate HCl) gıda 
bazlı -  irrite etmeyen -  ekolojik uyumlu ve %100 bioçözünebilir bir çözüm
sunar. Ecocert onaylı ve sertifikalı 

ÇOK FONKSİYONLU DOĞAL FORMÜL 

Gıda üretiminde de kullanılan laktik asitten üretilen yüksek nemlendirici
ekili çok fonksiyonel doğal formül. 

%100  LIPOAMINO AS
KÖKENLİ VE BİOÇÖZÜNEBİLİR 

İTLERİVE GLUCOSOİTLER %100 NATURAL BİTKİSEL

B
Viola tricolour, Medicinal Verbena, Erica, Rosehip , Centaurea minor

İYOLOJİK SERTİFİKALI  ÇİÇEK ÖZLERİ : 

BÜTÜN ÜRÜNLER
TARAFINDAN DERMATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK TEST EDİLİP 
ONAYLANMIŞTIR. HAYVAN HAKLARINA SAYGILI ETİK ÇERÇEVESİNDE 
ÜRÜNLERİMİZ HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEMİŞTİR 

İMİZ FERRARA ÜNİVERSİTESİ KOZMOTOLOJİ BÖLÜMÜ 

NICKEL – CHROMIUM - COBALT İÇERMEDİĞİ TEST EDİLMİŞTİR.  

Fiori di Bach
YÜZ
VE SÜTÜ 2 IN 1 

 TEMİZLEME TONİĞİ 

Kod No: 5006

F

FAKAT AYNI ZAMANDA DAT AMAMEN HASSAS  B   İ R TEM İ ZLEYİCİ  VE TON İ KTİR. 

C İ LDİN HASSAS DENGESİNİ KORUMAYI S AĞLAYAN  EŞSİZO RGANİK YAĞLAR  İLE 

ZENGİNLEŞTİRDİĞİ  % 100 DOĞAL FONKSİYONEL  İLKELER ÇERÇEVESİNDE CİLDE UYUMU 

EN ÜST SEVİYE OLMASI DÜŞÜNÜLEREK FORMULE EDİLMİŞTİR.

İORİDİ BACH 2 İN1 TEM İZLEME  SÜTÜ, YÜZ VE GÖZLER   İÇ  İN SON DERECE ETKİ L İ VE 

KULLANIM TALİMATI : ÇİFT ETKİLİ KULLANIMI MEVCUTTUR. 
1)

2) SU İLE SEYRELTİLEREK YÜZ YIKANIR VE DURULANIR.

  DURULAMA OLMADAN BİR PAMUK YASTIK ÜZERİNDE UYGULAYARAK CİLT TEMİZLENİR 

BESLEYİCİ, YENİLEYİCİ
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ÜRÜNLER
 BİLEŞENLERİ İÇERMEZ:  

İMİZ KESİNLİKLE AŞAĞIDAKİ

* Hayvansal katkı maddeleri ve türevleri
* GDO’lu ürünler ve türevleri 
* Silikon 
* 100% MADE IN ITALY

* 
* Propellant *  SLES/SLS 
* Vazelin veya petrokimyasallar
* Formaldehit ve türevleri

Ethoxylate (PEG e PPG)



Kod No: 5008

Fiori di Bach
GÖZ ALTI SERUMU

  

Kod No: 5007

Fiori di Bach YÜZ KREMİ 
BESLEYİCİ, ANTIAGING

KULLANIM TALİMATI: TEMİZ YÜZ VE BOYUN BÖLGENİZE NAZİKÇE MASAJ YAPARAK UYGULAYINIZ

YUMUŞAK DOKULU, YAĞSIZ YÜZ KREMİ, HASSAS VE NEMİNİ KAYBETMİŞ 
CİLTLER İÇİN İDEAL BİR BAKIM SAĞLAR. KONFORU VE RAHATLAMAYI İLK 
UYGULAMA SONRASINDA DAHİ GETİREREK, NEMLENDİRİR VE DIŞTAN 
GELEN STRESE KARŞI CİLDİ KORUR. UYGULANDIĞI İLK ANDAN İTİBAREN 
PARLAK, DENGELİ VE KALICI BİR HİDRASYON İLE BİRLİKTE RAHATLAMAYI 
SAĞLAR. % 100 DOĞAL AKTİF İLKELERİ VE SİNERJETİK ORGANİK YAĞLAR 
SAYESİNDE CİLDE YUMUŞAK VE BESLEYİCİ BİR BAKIM SAĞLAR.

FİORİ Dİ BACH GÖZ SERUMU, % 100 DOĞAL AKTİFLERİN İLKELERİ 
DOĞRULTUSUNDA, ULTRA HASSAS OLARAK GÖZ ÇEVRESİ İÇİN ÖZEL 
OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR. ÇİZGİLERİ VE GÖZÜ ÇEVRELEYEN 
BÖLGEDE DOKUSAL GEVŞEMEYİ HEDEF ALARAK, GÖZ BÖLGESİNDE 
GÖRÜLEN GENEL YORGUNLUK BELİRTİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR. 
GÖZ ÇEVRESİNDEKİ MİMİK ÇİZGİLERİNİ PÜRÜZSÜLEŞTİRİR, 
NEMLENDİRİR VE CANLANDIRIR. GÖZ HATLARINI YENİLER, IŞILTISINI 
GERİ KAZANDIRIR VE SIKILAŞTIRIR.

KULLANIM TALİMATI: GÖZ ÇEVRESİ VE GÖZ KAPAKLARININ ÜZERİNE KÜÇÜK BİR MİKTAR SERUMU 

DAİRESEL HAREKETLERLE HAFİFÇE MASAJ YAPARAK UYGULAYIN. UYARI: ÜRÜNDE RENK 

FARKLILIKLARI TAMAMEN KENDİ İÇERİSİNDEKİ DOĞAL MADDELERDEN KAYNAKLANIP HİÇBİR 

ŞEKİLDE ÜRÜNÜN KALİTESİNİ VEYA PERFORMANSINI ETKİLEMEMEKTEDİR. 

Kod No: 5004

Fiori di Bach EAU DE TOILETTE
DUYGULARI HAREKETE GEÇİREN ÇİÇEK ESİNTİLERİ 

FIORI DI BACH PARFÜM, NARENC

ESANSLARININ KALBİNDEN GELEN, RAHATLATICI, TATLI VE LEZZETLİ 

BİR KOKTEYLİ YOĞUN BİR BİÇİMDE RUHUMUZA YANSITIR. 

DUYGULARI TEKRARDAN CANLANDIRAN MİSK VE ODUNSU 

TONLARDAKİ KOKULARI BİRARAYA GETİREREK; KARAKTER, 

KIŞKIRTICILIK VE REKABET GİBİ GÜÇLÜ HİSLERİ DUYGU FIRTINASI 

OLARAK YAŞATIR.  

İYE NOTALARI İLE FLORAL ÇİÇEK 



Kod No: 5000

Fiori di Bach
BACH FLOWERS
NEMLENDİREN RAHTLIK

% 100 BİTKİSEL EKSTRELİ TABANI İLE HASSAS CİLTLER İÇİN FORMÜLE 

EDİLMİŞTİR. DOĞAYA GERİ DÖNÜŞÜMLÜDÜR VE CİLDİ TAHRİŞ ETMEZ. 

ALOE VERA, PİRİNÇ PROTEİNİ, BETAIN, TIBBİ VERBENA ÇİÇEK 

EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR. HASSAS VE KOLAY KIZARAN 

CİLTLER İÇİN TASARLANMIŞTIR. 

Kod No: 5002

Fiori di Bach VÜCUT PEELING
NEMLENDİREN PÜRÜZSÜZLÜK 
FIORI DI BACH UZUN ÖMÜRLÜ, NEMLENDİRİCİ PEELİNG KREMİ KAYISI 
MICROGRANULERİ YARDIMIYLA GÖZENEKLERDE OLUŞAN KİRLERİ VE 
DERİDEKİ ÖLÜ HÜCRELERİ UZAKLAŞTIRIR. BEŞ FARKLI ORGANİK ÇİÇEK 
EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ, VIOLA TRICOLOUR, VERBENA, 
SÜPÜRGE OTU, YABANİ GÜL VE CENTAUREA MINOR, YAPISI VE ÖZEL 
DOKU YARATAN BİYOLOJİK YAĞ İÇERİĞİ SAYESİNDE CİLDİN PARLAKLIĞINI 
VE NEMİNİ KORURKEN AYNI ZAMANDA VERİMLİ AMA HASSAS 
SOYULMASINI DA SAĞLAR. 

Kod No: 5001

Fiori di Bach VÜCUT KREMİ
NEMLENDİRİCİ VE YENİDEN YAPILANDIRICI 

FIORI DI BACH DOĞAL BİTKİSEL BAZLI VÜCUT KREMİ; BİOLOJİK 
JOJOBA, AVOKADO VE SHEA YAĞLARININ VARLIĞI SAYESİNDE 
CİLDİ YOĞUN VE UZUN SÜRELİ NEMLENDİREN BİR ETKİ 
SAĞLAMAKTADIR.. BEŞ ÇİÇEK ORGANİK ÖZLER SAYESİNDE; VIOLA 
TRICOLOUR, VERBENA, SÜPÜRGE OTU, YABANİ GÜL CENTAUREA 
MINOR; VE E VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YAPISIYLA, HİDRO 
LİPİD DENGESİNİ YAPILANDIRARAK CİLDİN GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜ 
TEKRARDAN KAZANDIRIR. KREMİN YAĞSIZ DOKUSU CİLDE 
YUMUŞALIK VE KADİFE PÜRÜZSÜZLÜĞÜNÜ VEREN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİKLERİNDEN BİRİSİDİR. 

Kod No: 5003

CİLTTE KOLAY ERİYEN DOKUSU İLE HIZLI EMİLİM SAĞLAYAN NEMLENDİRİCİ 
EL KREMİ. GÜNLÜK STRES VE YIPRANMAYA KARŞI, ORGANİK ÇİÇEK ÖZÜTLERİ 
VE BİYOLOJİK YAĞ İÇERİĞİ SAYESİNDE YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA SAĞLAR. 
KURU VE KIZARAN ELLERDE CİLDİ YATIŞTIRMAK VE NEMLENDİRMEK İÇİN 
MÜKEMMEL BİR ÇÖZÜM SUNAR. 

KIZARIKLIK KARŞITI NEMLENDİRİCİ 
Fiori di Bach EL KREMİ

•  NEMLENDİRİR, YUMUŞATIR VE KIZARIKLIĞIN VERDİĞİ ACIYI AZALTIR 



Özel Bach Çiçekleri (Fiori di Bach)
SABUN SERİSİ

%100 bitkisel aktiflerden oluşan ve hiçbir katkı maddesi ve allerjen içermeyen eski usül 

yöntemler ile üretilen ekstra yoğun ve kaygan köpüklü yapısı ile cildinizi nazikçe temizler 

ve bakım sağlarken yaydığı hoş kokular ile ruhunuza dokunur. Dünyaca ünlü Dr. Edward 

Bach tarafından kurulan sabırotu terapisine destek olur. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi 

hiçbir petrokimya ürünü, zararlı detarjanlar, katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içermez

AGRIMONY 

Kod No: 0492
Kendine güven, huzur 

ve içsel güven hissi 
uyandırır.

Kod No: 0490 Kod No: 0491 Kod No: 0493

IMPATIENCE CHERRY PLUM RED CHESTNUT  

Ruhsal  d  inginlik, 
sakinleşme ve  sabır

 hissi uyandırır.    

 

Cesaret ve enerji

hissi uyandırır.

İyimserlik ve hayata
karşı pozitif bakma

hissi uyandırır.

Kod No: 0495 Kod No: 0494
 

Kod No: 0496 Kod No: 0497 Kod No: 0498

    

.Petrokimyasallar, SLES, paraben, silikon, parfüm, boyar madde ve hayvansal türevler içermez! 

Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.%100 bitkisel aktiflerden oluşan ve hiçbir katkı maddesi 

ve allerjen içermeyen eski usül yöntemler ile üretilen ekstra yoğun ve kaygan köpüklü yapısı ile 

cildinizi nazikçe temizler ve bakım sağlar. 

FONKSİYONEL SABUN SERİSİ

Cansız ciltler için  i d  eal 
olup enerji ihtiyacını 

kazanmasına 
yardımcı olur.     

Özellikle ya
ve akneli ciltler 

için idealdir. 

ğlı 
Kuru ciltler için ideal 
olup cildinizi besler, 

kurumasını engellemeye 
yardımcı olur.

Çok hassas ciltler için 
ideal olup cildinizi dış 

etkenlere karşı 
korumaya yardımcı olur.

Cildin sebum 
dengesini sağlar 
ve yağlanmayı 

azaltır.

GINSENG 

NANE & 

& KÜKÜRT
YEŞİL KİL 

PROPOLİS 

BAL & 
 

PASSİFLORA 
& MELİSA

TERMAL 
ÇAMUR



Armonia Fiorita

Beyaz çiçeklerin saçtığı yumuşak ferah kokular; yasemin

manolya ve zambak benden ve zihninizi okşayan tatlı duygular…

Duş jeli ve tamamlayıcı vücut kremi kokularının verdiği 

ambiyansın yanında cildinize arzuladığınız ipeksi dokunuşu verir...

Brezza Mediterranea 

Bergamot, Misket Limonu ve

 
turunç aromalarının, mine çiçeği 

ve lavanta ile olan birlikteliğinden doğan enerji…

Duş jeli ve tamamlayıcı vücut kremi kokularının verdiği 

ambiyansın yanında cildinize arzuladığınız ipeksi dokunuşu verir...

 

Kod No: 9503

Kod No: 9603

Kod No: 9502 Kod No: 9602

ambiyansın yanında cildinize arzuladığınız ipeksi dokunuşu verir...

 

 Kakule, sandal ağacı, paçuliden gelen odunsu kokuların, sizi 

uzaklara götürecek beyaz misk ve vanilya ile muhteşem uyumu…

  

ambiyansın yanında cildinize arzuladığınız ipeksi dokunuşu verir...

  
kadınsı

 

notalar ile kendinizi ödüllendirin…

 Essenza Nobile

Duş jeli ve tamamlayıcı vücut kremi kokularının verdiği 

Sentieri Orientali 

Duş jeli ve tamamlayıcı vücut kremi kokularının verdiği 

Kod No: 9501

Kod No: 9601

Kod No: 9500 Kod No: 9600

Mavi iris çiçeği, gül ve mor menekşelerden,

 

sızan şehvetli, 
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