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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 çevreye dost 
ambalaj kullanarak ormanların korunasına yardımcı olur.

Nikel, Krom ve Kobalt testi yapılmıştır. < 0,0001%

Athena’s Erboristica ürünleri Ferrara Üniversitesi tarafından dermatolojik olarak test edilmiştir.

Athena’s temiz enerji kullanımını teşvik eder. Yeni Fotovoltaik sistem sayes,nde enerji ihtiyacının %80 inden fazlasını güneş
enerjisinden yararlanarak temiz enerji olarak kullanır.

Athena’s sadece geri dönüştürülmüş ve / veya geri dönüştürülebilir malzemeler ve biyobozunur / çevre dostu
bileşenlerden üretilen kutuları ve ambalajları kullanır.

Our pledge…



Lider : 
YÜZ BAKIM ÜRÜNLERİ

65%  PAZAR PAYI

MARKET TRENDS …

da Datamonitor
http.//www.datamonitor.com

GENEL EĞİLİMLER
 Doğal ve organik içerik (54%)
 Canlı  ve parlak ten (37%)
 Güneş koruması (62%)

 Hipoalerjenik olması (allerjen olmaması) (51%)
Yaşlanma karşıtı etkisi (45%)



Bios Certificate 
Biological quality assurance

Tarımsal sertifikalandırmada uzun bir geleneğe ve önemli bir 
geçmişe sahip olan bağımsız sertifikasyon kurumu

HEDEFLER:

Kozmetik ürünlerin, güvenli, çevre dostu, organik tarımla üretilen 
ve etkili sonuçlar sunan ürünler olarak üretimini sağlamak

Kurum, kullanılan hammaddeleri inceler, onaylar ve hem üretim 
sürecini hem de ambalajın kurallara uygunluğunu ve adilliğini 

denetler

Özellikler: 

 TÜKETİCİ TARAFINDAN KOLAY MUHAKEME : Gıda
endüstrisinde olduğu gibi, içerdiği organik ve doğal
içeriklerin yüzdesi toplam ürün üzerinde hesaplanır.

 ŞEFFAF VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ İLE İÇERİK ANALİZİ:
Marka ismine bakılmaksızın ürün içerikleri kurum
tarafından gerçek doğallık, güvenlik ve toplam ürün
üzerindeki düşük çevresel etki özelliklerine göre
değerlendirilir.

 KOKULAR: alerjik ve toksikolojik açıdan dikkatlice
değerlendirilir.



Bios Certificate 
Biological quality assurance

Ürün bileşimi gereksinimleri:
 Ürün içeriğinin bileşenlerinin

toplamımının %95 - 100 arasında doğal
içerik yada doğada bulunan
bileşenlerde oluşması.

 DİĞER SERTİFİKA KURULUŞLARI İLE
KARŞILAŞTIRILDIĞINDA BIOS
SERTİFİKASI ÜRÜN İÇERİĞİNİN EN AZ
%25 LİK BÖLÜMÜNÜN ORGANİK
OLDUĞUNU GARANTİ EDER.

Bios Cosmos Natrue

İçindekiler:
INCI de izin 

verilen 
maddeler

Ticari ismi ile 
izin verilen 
maddeler

INCI de izin 
verilen 

maddeler

Minimum % 
doğal içerik

95% 95%
20% (su hariç 
formüle göre)

Minimum % 
organik içerik

25% toplam
üzerinden

10% toplam
üzerinden

19% toplam 
üzerinden

Organik Kozmetik ürünleri için önde gelen üç
sertifikalandırma kuruluşunun gereksinimlerini
karşılaştırdığımızda:



Radiance is the essence of Beauty

SAĞLIKLI, DİRİ, GENÇ GÖRÜNEN VE 
KUSURULARIN GÖRÜLMEDİĞİ 

EŞİTLENMİŞ TONDA 

GENÇLİK FORMÜLÜ: Genç görünüm için 
ışıltılı cilt yapısı

IŞILTILI TEN



IŞILTIYI NASIL YAKALARSIN?

ANIDA 
AYDINLATMA 

ETKİSİ

Doğal İnci özleri: cilde 
ışıltılı görünüm efekti 

verir.
LUMINESCINE ®, luminesan
özelliklere sahip Türkçe adı 

sığırkuyruğu çiçeği olan 
organik Verbascum

çiçeklerinden elde edilir. 
Büyük Mullen'in sarı çiçeği 

(Verbascum thapsus) zararlı 
UV ışınlarını dönüştürerek 

gözle görülür ışıltılı görünüm 
oluşmasını sağlar

Yeni Jenerasyon doğal 
renk pigmentleri: tüm 

gün boyunca doğal, 
ışıltılı makyaj efekti 

sağlar.

Microbeads: küçük 
sivilceleri ve 

kırışıklıkları ve lekeleri 
hafifletmeye çalışır.

UZUN VADE DE 
YENİLENME VE 

PARILDAYAN 
CILT ETKİSİ

Meyve asitleri: Yüzey 
hücrelerin harekete 

geçirerek, yenilenmesini, 
parlak görünmesini ve 

pürüzsüzleşmesini 
sağlamaya yardımcı olur

Organik Nar özü C, B3 Vitamini 
ve Organik Zeytin bitki 

kompleksi:  Antioksidan etki 
sağlayarak strese karşı cildin 

doğal savunmasını 
güçlendirmeye yardımcı olur, 

Cilt renk değişimini ve lekelerini 
azaltmaya çalışır.

Hyaluronik Asit, 
Jojoba Yağı ve Omega

3-6: cildin derin 
katmanlarına inerek 

nem tutmasını, 
beslenmesini ve 

korunmasını 
sağlamaya çalışır.



The products

Organic Hydrogel face cleansing / Organik Yüz Temizleme Jeli

parlaklık ve canlanma

Organic Hydrogel  face mask with Alpha hydroxy acids from fruits / Organik Yüz Maskesi

Aydınlık görünüm ve yeniden yapılanma 

Organic Face Cream normal and combination skin / Organik Yüz Kremi Normal-Karma

Parlıklık ve nem

Organic Face Cream dry and sensitive skin / Organik Yüz Kremi Kuru-Hassas

parlaklık ve besleme

Organic eye cream – puffiness and dark circles /  Organik Göz Kremi

Işıltılı ve pürüzsüz

BB Cream SPF 15  - 7 IN 1

Nemlendirici, Pürüzsüz, Kırışıklık karşıtı, Aydınlık, UVA/UVB filtreli , eşitleyici ve kapatcı

Çok amaçlı sade ve doğal görünüm efekti



Organic Hydrogel face cleanser
brightens and e revitalizes

 Hasas ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği 

nazikçe ve derinlemesine temizlik sağlar.

 Organik Nar özleri, alfa hidroksi asitler ve B3 

vitamin karışımı sayesinde cildi yeniden 

yapılandırır ve canlandırır. 

 Az köpüren yapısı ile kuruluk hissini 

minimumda tutar nemli ve yumuşak 

kalmasına yardımcı olur. 

On Formula

% of ingredients
of natural origin

99%

%  of organic
ingredients

31% on total



Organic Hydrogel face mask
with Alpha hydroxy acids from fruits

brightens and e regenerates

Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak cilde, parlaklık, 
tazelik ve pürüzsüzlük kazandırır.

• Meyvelerden elde edilen alfa hidroksi asit hücre 
yenilenmesine yardımcı olur

• Escine  (mikro sirkülasyonu takviye eder)
• Betasitosterol
• Organik çiçek özleri
• Nicotinamide
• İnci ve İnci kabuğu tozları

2 doses
sachets

On Formula

% of ingredients
of natural origin

98%

%  of organic
ingredients

31% on total



Face Cream normal and combination skin
brightens and moistirizes

Organik Luminescine ve ince tozu özleri sayesinde yorgun,

yıpranmış mat görünümlü ciltlere parlak ve ışıltılı görünüm

kazanmasında yardımcı olur.

Organik kuşgözü çiçeği özütü, hyaluronik asit ve B3 vitamin

karışımı ile cildi nemlendirirken dengeler ve korumaya yardımcı

olur. Kusurları, küçük sivilcelerini ve ifade çizgilerinin azalması

için savaşır.

Gözle Görülür Etkileri: İlk kullanımdan itibaren

 daha parlak ve daha taze

 daha sıkı ve daha kadifemsi cilt görünümü

 yenilenen yüz güzelliği

On Formula

% of Ingredients
of natural origine

99%

% of organic
ingredients

33% on total



Face Cream dry and sensitive skin
brightens and  nourishes

Organik Luminescine ve inci tozu özleri sayesinde yorgun,

yıpranmış mat görünümlü ciltlere parlak ve ışıltılı görünüm

kazanmasında yardımcı olur.

Organik nar özütü, hyaluronik asit ve shea yağı karışımı ile cildi

derinlemesine beslerken, ton ve esneklik kazandırır. Kusurları,

küçük sivilcelerini ve ifade çizgilerinin en aza indirmeye çalışır.

Gözle Görülür Etkileri: İlk kullanımdan itibaren

 Daha parlak ve daha eşit tonda

 Daha pürüzsüz ve daha sıkı

 Daha ışıltılı ve daha genç cilt görünümü

On Formula

% of Ingredients
of natural origin

99%

% ingredienti 
biologici

39% sul total



Organic eye cream – puffiness and dark circles
brigthens and smooths

Organik Luminescine, inci tozu özleri ve doğal renk

pigmentleri ile kırışıklıkları, halkaları ve torbaları

hafifletmeye çalışır, gözle görülür ışıltı ve parlaklık verir.

Pürüzsüz bir görünüm oluşturur.

Kahve özleri, hyaluronik asit ve bitkisel karışı sayesinde

her geçen gün daha esneklik ve elastikiyet kazandırmaya

çalışır.

 GÖZ ALTI TORBALARI

 SİYAH HALKALAR

 ATONİK GÖZ KAPAKLARI

Daha parlak ve pürüzsüz bir bakış açısı elde etmek için,

cilt tazeliğine ve diriliğini geri kazanır.
0% fragrance

On Formula

% of Ingredients
of natural

origine 
99%

% of organic
ingredients

39% on total



BB Cream Nude Look
SPF 15  - 7 IN 1 Extra-Workable

Diğer yüz kremleri gibi, kremsi ve ipeksi dokuda

…

1. NEMLENDİRİR

2. PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR

3. KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR

4. (UVA/UVB) KORUMA SAĞLAR

Col. 01 Natural Beige Col. 02 Natural Bronze

Bio Luminescine

(Verbascum
Flowers Extract)

Hyaluronic
Acid  

Pool of
antioxidants
from Olive 

Organic 
complex of

Flowers
extract

Natural
sunscreen
Titanium
Dioxide

On Formula

% of Ingredientis
of natural origine 

99%

% of organic
ingredients

45% son total



BB Cream
SPF 15  - 7 IN 1

+ doğal makyaj etkisini mükemmele yakın

artırır ….

5. IŞILTI VERİR

6. CİLDİ EŞİTLEYEREK TONLAR

7. KUSURLARI DÜZELTİR, KAPATIR

Last 
generation 

natural
coloured
pigments

Natural
Mother of

pearl

Brightening action

Enhance the 
natural color  of

the skin

Radiant and even
skin

Microbeans
with soft-

focus effect

Optically
attenuate and 

correct wrinkles
and blamishes

Cilt, daha parlak, daha net, daha doğal bir

görünüme kavuşurken daha sağlıklı ve bakımlı olur.




