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WHITENING DEPIGMENTING TREATMENT



DERMABIANCA
YÜZ BAKIMI

İleri teknolojik yöntemlerle doğal aktifler ışığında geliştirilmiş Dermabianca
yüz bakım serisi, kadınların ulaşmak istediği beyazlığa, parlak ve pürüzsüz 
cilt gereksinimlerine sağlıklı şekilde erişmelerinde aktif rol oynar

DERMATOLOJİK VE AĞIR METAL TESTİ YAPILMIŞTIR.

ACTIVE INGREDIENTS:
• N-BUTYL RESORCYNOL 
• NIACINAMIDE (VITAMIN B3)
• LUMINESCINE®
• ASCORBYL ETHYL ETHER ( STABILIZED VITAMIN C)
• AHA FROM ITALIAN PLANTS
• RADIANT-BRIGHTNER OPTICAL PIGMENTS
• VEGETABLE CHARCOAL
• EXTRACTS FROM PAPAYA, GUAVA AND SAXIFRAGE 
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Dermabianca içeriğinde bulunan 
bileşenler ile melanosit hücresindeki 4 
farklı aşamada melanin salınımına karşı 
önleyici etki gösterir. 

BLOCKS TYROSINASE ACTIVITY



Kullanımdan önce        12 haftalık kullanımdan 
sonra

Ön kol fotoğrafı: 4-bütilresorcinol 
ile 12 hafta boyunca günde 2 defa 
düzenli kullanım sonucunda gözle 

görülür etki sağlar. 

• N-BUTYL RESORCYNOL 
Doğada yaygın olarak bulunan ve biyolojik olarak
çözünebilir olan Alkilresorcinoller, buğday, çavdar
ve diğer tahılların kepek fraksiyonlarında önemli
miktarlarda bulunur.

4-n-butil rezorsinolün, Tirozinaz inhibitörü
(önleyicisi) olarak cilt aydınlatma aktiflerinin en
güçlülerinden biri olduğu bulunmuştur.

• NIACINAMIDE (Vitamin B3)
Cilde daha sıkı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur.
Melanositler, daha derin cilt katmanlarında, pigment melanin içeren
melanozomlar üretir. Bunlar daha sonra, üst epidermise doğru
yukarı hareket eden keratinositlere salınır.
Niasinamid, keratinositlere salınan melanozom transferini %68'e
kadar engeller.
Cildin nemlenmesinde ve yaşlılık belirtilerinde gözle görülür
iyileşmeyi mümkün kılar. Hiper pigmentasyon lekelerine karşı, cilde
renk bütünlüğü verir.



• LUMINESCINE ® (HIGH-TECH PHOTOLUMINESCENCE)
Luminescine, fotoluminesans bir bitki olan Mullein (Verbascum Thapsus) 
çiçeğinden türetilen ilk doğal aktif bileşendir. Bu çiçekler UV ışınımını 
toplayarak görünür ışığa dönüştürerek daha parlak görünürler. Bu bitkiden 
elde edilen Luminescine cildi güneşin zararlı, yüksek enerjili UV 
radyasyonundan korur, doğrudan ışıldayan, daha genç ve daha sağlıklı hale 
getiren bir ışık kaynağına dönüştürür.

Faydaları
• Fotolüminesans sayesinde ışık üretir (in vitro testler)
• Cilt parlaklığını arttırır (in vivo test)
• UV kaynaklı foto oksidatif strese karşı korur (in vitro testler)
• Tirosinaz ve melanin sentezini inhibe eder (in vitro testler)

• ASCORBYLETHYL ETHER (HIGH-TECH STABILIZED VITAMIN C)
Lekeli cilt üzerinde beyazlatma etkisi için yüksek teknolojili yeni bir C 
vitamini türevi.
- Tirozinaz aktivitesini inhibe eder, melanin sentezini önler
- Kollajen sentezini hızlandırır, cildin parlaklığını arttırır.
- Güçlü antioksidan, serbest radikalleri yok eder
- İyi penetrasyon ve optimum stabilite3-O-ethyl ascorbic acid



• İTALYAN BİTKİLERİNDEN GELEN ALPHA-HYDROXY ACIDS (üzüm, elma, limon
ve buğday kepeği)

İtalya’nın özel bölgelerinde uzun süredir üretilen geleneksel ürünlerin en kalitelileri 
seçilerek üretilmektedir.
Faydaları
- Ölü derileri nazikçe arındırır
- Cilt yenilenmesini hızlandırır
- Parlaklığı arttırır
- Yeni fibriller üretmek için fibroblastları uyarır
- Standart AHA lara nazaran daha yumuşak ve güvenlidir (in vitro testler)

• IŞILTILI PARLAKLIK OPTİK PİGMENTLER
Anında etkili optik pigmentler kullanımın hemen sonrasında yaşlılık belirtilerini, siyah
noktaları ve lekeleri kapatarak ışıltı parlaklık sağlar. Bu etkileyici ve şaşırtıcı etki yarı şeffaf
partiküllerin spesifik yapısı ve fiziksel özellikleri ile sağlanırken aynı zamanda ışığın
yansımasını ve iletilmesini sağlar. Sofistike kapama teknolojisi ışıltı yayma ve matlaşma
özellikleri sağlar.



BEYAZLATAN PÜRÜZSÜZLEŞTİREN YÜZ KREMİ - SFP 30 UVA/UVB - EŞİTLEYEN
TONLAYICI

Melanin yaşam döngüsüne etki eden 3 farklı doğal kökenli etken madde
karışımına dayanan, zengin ve kremsi bir yapıya sahip beyazlatıcı, leke karşıtı,
aydınlatıcı krem. Cilde eşitlik ve parlaklık verir.
Her zamanki nemlendirici kreminiz yerine günlük olarak uygulanır, kısa ve uzun
süreli etkili olacak şekilde 2 etki gösterir. Optik pigmentler anında etki
göstererek daha parlak, daha net ve daha düzgün bir cilt elde etmeyi mümkün
kılarken aynı zamanda, her gün, daha derinden etki eden fonksiyonel prensipler
sayesinde 4-6 haftada cilt lekelerinin ve / veya hiper pigmentasyon
bozukluklarının (hormonal, gravidik ve enflamatuar), güneş lentigo ve yaşlılık
lekelerine karşı savaşır, cildi nemli tutar ve gün boyu besler.
Yüz ve boynunuzda, sabah ve akşam, hatta güneşe maruz kalırken bile
kullanılabilir; UVA ve UVB ışınlarına karşı SPF30 sağlar, çünkü içerdiği aktif
bileşenler, duyarlılık ya da fototoksik değildir. Optik pigmentler kırışıklıkları
gizleyebilir ve ışığı dağıtarak pürüzsüz eşit tonlama yaratır. Fonksiyonel
dolgunun küresel parçacıkları ipeksi ve kaygan bir cilt hissi için istisnai bir etki
oluşturur.

ACTIVE INGREDIENTS:
• N-BUTYL RESORCYNOL 
• NIACINAMIDE (VITAMIN B3)
• LUMINESCINE®
• ASCORBYL ETHYL ETHER (VITAMIN C)
• RADIANT-BRIGHTNER OPTICAL 

PIGMENTS



INTENSIVE WHITENING DE-PIGMENTING SERUM
ANTI-BROWN SPOTS  

Konsantre formülü ile yoğun siyah nokta ve lekelere karşı aydınlatıcı etki sağlar.
Yoğun beyazlatıcı Serum'un yüksek performansı, bitkisel kremlerin AHA (alfa-
hidroksi asitler) ilavesiyle günlük kremin tüm bileşenlerinin daha yüksek yüzdesiyle
verilmektedir. Gece kremi yerine sadece akşam saatlerinde doğrudan yüz veya
vücudun her hangi bir lekeli bölgelerine uygulanabilir.
Hem erkek hem de kadınlar için cilt renginin solmasını ve koyu lekelerin
görünümünün azaltısılması konularında cildin parlatılması ve aydınlatılmasında
aktif rol oynar. Melanin üretiminde farklı seviyelerde lokalize bir şok hareketi için
sinerjik olarak çalışan aktif içeriği sayesinde, yaşlılık lekelerini, güneş lekelerini,
kahverengi lekeleri, çilleri ve yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerdeki hiper
pigmentasyonu tersine çevirir ve azaltır. Meyvelerden gelen AHA, cildin ölü
tabakasının dökülmesini sağlar ve diğer aktif bileşenlerin içeri girmesine yardımcı
olur. Sert kimyasallar kullanmadan cilt tonunu düzeltir.

ACTIVE INGREDIENTS:

• AHA FROM ITALIAN PLANTS
• N-BUTYL RESORCYNOL 
• NIACINAMIDE (VITAMIN B3)
• LUMINESCINE®
• ASCORBYL ETHYL ETHER 

(VITAMIN C)
• RADIANT-BRIGHTNER OPTICAL 

PIGMENTS



BİTKİSEL BEYAZLATAN JEL MASKE AHA • KAHVERENGİ LEKE 
KARŞITI • EŞİTLEYEN TONLAYICI 

Bitkisel kökenli Alpha-Hydroxy asitlere dayanan bu maske, yüz ve
dekolte üzerinde beyazlatma ve pürüzsüzleştirme işlemini tamamlar,
fonksiyonel bileşenlerin osmoz tarafından emilimini arttırır ve kısa ve
uzun vadede görünür sonuçlara yol açar.
• AHA ve salisilik asit tarafından yapılan soyma etkisi, pigment içeriği

yüksek olan hücrelerin (melanin) uzaklaştırılmasını sağlayarak
hücreleri iyileştirir ve cildi yavaş yavaş beyazlatır.

• NIACINAMIDE doğrudan Melanin üzerine etki eder, Melanozomun
üst deri katmanına transferini azaltır ve melanin sentezini inhibe
eder.

• ß SITOSTEROL anti-enflamatuar özelliği ile yatıştırıcı etki sağlar.
• ESCINE, kılcal damar mikro sirkülasyonu artırırken aktif bileşenlerin

emilimini destekler.
• Kullanım Şekli: Kullanım yönü: Temizlenmiş yüze veya vücutda yada

doğrudan etki etmek istediğiniz hiper pigmentasyon lekelerine ince
tabaka halinde uygulayın, işlemi günaşırı tekrarlayın. Cilt
hassasiyetine bağlı olarak 2/5 dakika çalışmasına izin verin. Sünger
kullanarak ılık suyla durulayın. Gözle doğrudan temasından sakının.

ACTIVE INGREDIENTS 
• ALPHA-HYDROXY ACIDS FROM 

ITALIAN PLANTS
• NIACINAMIDE (VITAMIN B3)
• BETA-SITOSTEROL
• ESCINE
• SODIUM SALICYLATE
• POMEGRANATE EXTRACT
• FLOWERS EXTRACT 
• RADIANT-BRIGHTNER OPTICAL 

PIGMENTS

4 Haftalık 
kullanımdan 
sonra gözle 

görülür etki!



BEYAZLATAN DEPIGMENTING  YAŞLANMA KARŞITI EL KREMİ • 
KAHVERENGİ LEKE KARŞITI • SFP 30 UVA/UVB

SPF 30 güneş koruyuculu yaşlanma ve leke karşıtı, nemlendiricili el bakım
kremi. Kahverengi lekelerin oluşmasını önler ve gözle görülür biçimde azaltır,
cilt parlaklığını artırırken beyazlatıcı etkisi ile lekelerin görünümünü azaltır.
Leke ve yaşlanma karşıtı bileşenleri:
• Stabilize C Vitamini
• Butil resorcinol
• Niacinamide
• Luminescine Bio
Kullanım sonrasında yaşlanma karşıtı, koruyucu, beyazlatıcı ve kadifemsi
özelliklere sahip. Cildi eşit ve pürüzsüz hale getiren ciltteki aşamalı
beyazlatma etkisini garanti eder.
Kullanım Şekli: Ellerinize ve lekeli bölgelere dairesel hareketle yedirerek
kullanılır. Günlük kullanım için uygundur.
ÖZELLİKLE ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI:
- Yaşlılığa bağlı ellerde oluşan cilt lekelerinde
- kahverengi lekelerin gelişmesini önleme ve el cildi korumada

ACTIVE INGREDIENTS
• N-BUTYL RESORCYNOL 
• NIACINAMIDE (VITAMIN B3)
• LUMINESCINE®
• ASCORBIL ETIL ETERE 

(VITAMINA C)



BİTKİSEL BEYAZLATAN SABUN • KAHVERENGİ LEKE KARŞITI
Yüz ve Vücut

Yenilikçi formülasyondan gelen fonksiyonel bitkisel sabun. Günlük
kullanıma uygun, cildin doğal özelliklerine ve sağlığına tamamen saygı
göstererek cildi belirgin şekilde aydınlatır, beyazlatır. Formülünde yer
alan sayısız aydınlatıcı aktif bileşen, sinerjik bir etkide bulunur. 4-n-
bütil-rezorsinol ile beraber BİTKİSEL KÖMÜR TOZLARI, Papaya, Guava
ve Saxifrage'dan elde edilen içerik ve uzun ömürlü üçlü karışım beyaz
çiçek özleri ile çarpıcı ışıltı verirken melanin döngüsünü düzenleyebilen,
ve cildi eşitleyerek tonlamaya yardımcı olan aktif bazlı bir sabundur. İn
vitro testler bu karışımın melanin sentezini % 90 oranında inhibe
ettiğini göstermektedir.
Bu son teknoloji ürün, geleneksel sabunlar gibi yüz ve vücutta günlük
olarak kullanılabilir, bu sayede ten rengi daha parlak, daha beyaz ve
daha dengeli hale getirir.

Carica papayaPsidium Guajava Saxifraga sarmentosa



VERİMLİLİK TESTİ – KLİNİK VE ENSTURUMENTAL
TESTLER AT CDC (Istituto di Ricerche Dermo-
Cliniche) 

• 4 haftalık kullanımdan sonra elde edilen görünür sonuçlar(Sabun + krem + 
serum + maske beraber olarak kullanılmıştır).

RICERCHE DERMOCLINICHE ENSTÜTÜSÜ VERİMLİLİK TEST SONUÇLARI

• CİLT BEYAZLATMA GÜCÜ
Koyu yüz lekelerinde melaninin % 22 oranında azaltılması * (tabloya bakınız)
Ellerin lekeli bölgelerindeki melanin miktarının % 25 oranında azaltılması *

• CİLT TONLAMA VE EŞİTLEME TESTLERİ
%70 gönüllü yüz bölgesi cilt renginin eşitlenerek tonlandığını bildirmiştir.*
%65 gönüllü el bölgesi cilt renginin eşitlenerek tonlandığını bildirmiştir.*

• 20 denek üzerinde 56 günlük (sabun + krem + serum + 
maske) kombine kullanımı ile klinik-enstrumental test 
edilmiştir. 



KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TESTİ
Gönüllülerin % 60'ı cilt üzerinde aydınlatıcı, beyazlatıcı etkisi olduğunu, yüz ve ellerinde ki lekelerinin 

zayıfladığını bildirmiştir **

Gönüllülerin % 65'i tedavinin yüz derisini daha parlak, pürüzsüz ve esnek hale getirdiğine inanıyor **

Gönüllülerinin % 70'i tedavinin yüzündeki yeni lekelerin oluşumunu engellediğine ve ellerinin daha eşit 

tonlandığını, daha nemli olduğuna inanmaktadır **

Gönüllülerin % 75'i tedavinin yüz cildinin yeterli miktarda nemlenmesini sağladığına inanıyor **

Gönüllülerinin % 75'i ürünler geneli hakkında olumlu bir fikir beyan ediyor **

** 20 gönüllü üzerinde 56 günlük (sabun + krem + serum + maske) kombine kullanımı sonrası elde 

edilen duyusal test sonuçlarıdır.

IN VITRO TESTLER

MELANOSİT HÜCRELERİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TAŞILAN CİLT BEYAZLATMA ETKİSİ TESTİ 







GÜNLÜK KULLANIM
Cilt rengini açmak, eşitlemek ve tonlamak için önerilen kullanım prosedürü

WHITENING GEL MASK – EVEN OUT THE 
SKIN TONE

• Hücre dönüşümünü arttırır
• Melanin fazlalığını azaltmaya yardımcı 

olur
• Dermabianca Yüz kremi ve

Dermabianca serumunda bulunan aktif 
bileşenlerin daha iyi emilimini sağlar.

• Cilt rengini ve dokusunu iyileştirir, cilt 
rengini daha da dengeli hale getirir.

YÜZ VE DEKOLTE BÖLGESİ: 

Ne zaman?
•Akşamları 1 ay boyunca haftada 2/3 defa, 
sonrasında haftada 1 defa. 
•Yaz aylarında yada direk uzun süreli güneş 
ışığına maruz kalınan dönemlerde 
kullanmayınız.

WHITENING VEGETABLE SOAP 
Face & Body

•Nazikçe temizler
•Melanin fazlalığını azaltmaya yardımcı olur

Ne zaman?
• Sabah akşam günlük kullanım.

WHITENING UNIFYING FACE CREAM SPF 30 
UVA/UVB – EVEN OUT THE SKIN TONE

• Yeni cilt lekelerinin oluşumunu önler
• Cilt lekelerinin yoğunluğunu azaltır.
• Cilt rengini eşitliyerek tonlar.
• Cildin parlaklığını ve canlılığını artırır.
• Nemlendirir ve besler.

INTENSIVE WHITENING  DE-PIGMENTING 
SERUM  /  ANTI-BROWN SPOTS 

•Cilt rengini eşitleyerek tonlar ve renk 
kaybını en aza indirir.
•Lekelerin oluşumunu tersine çevirir ve 
solmasına yardımcı olur.

Ne zaman?
•Sabahları günlük nemlendirici krem yerine. 
Uzun süreli direk güneş ışığına maruz 
kalındığında güneş koruyucu krem yerine 
kullanılamaz.

Ne zaman?
• Akşamları direk olarak lekeli bölgeye 

uygulanır.
• Gündüz kullanımı gerekli ise SPF50+ faktör 

bir güneş koruyucu ile beraber 
kullanılmalıdır.



ELLERDE: 

WHITENING VEGETABLE SOAP 
Face & Body

•Nazikçe temizler.
•Melanin fazlalığını azaltmaya yardımcı 
olur.

Ne zaman?
• Sabah akşam günlük kullanım.

WHITENING DE-PIGMENTING ANTI-AGEING 
HAND CREAM 

ANTI-BROWN SPOTS  PF 30 UVA/UVB

• Yeni cilt lekelerinin oluşumunu önler.
• Cilt pigment lekelerinin renk yoğunluğunu azaltır
• Yaşlanma karşıtı etki gösterir.
• Cildi korur ve nemlendirir, daha parlak ve 

pürüzsüz olmasına yardımcı olur.

INTENSIVE WHITENING  DE-PIGMENTING SERUM

•Cilt rengini eşitleyerek tonlar ve renk kaybını en aza 
indirir.
•Lekelerin oluşumunu tersine çevirir ve solmasına 
yardımcı olur.

Ne zaman?
•Günlük el kremi yerine kullanılır. Yaz dahil 
bütün yıl boyunca kullanılabilir.

Ne zaman?
• Akşamları direk olarak lekeli bölgeye 

uygulanır.
• Gündüz kullanımı gerekli ise SPF50+ faktör 

bir güneş koruyucu ile beraber 
kullanılmalıdır.



DERMABIANCA
LUMIAWHITE TECHNOLOGY


