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MATARROMERA GRUP:  ESDOR   DOĞDU? ASILN
Matarromera Grup, dünyanın 

 
 olup, yapmış ün olarak biri üreticilerinden şarap iyi en 

Ribera del Duero'nun Kurucusu konuşlanmıştır kalbinde .  Carlos Moro,
 gelmiştir. köklerinden ailenin bir yetiştiren  bağlılıkla ve üzümtutkuyla boyunca

 yüzyıllar 

DOĞA, HAMMADDEMİZ  
Matarromera,  415 hektarlık bir   bağlarıyla üzüm yayılmış alana Douro Vadisinin

Bağlar gerçekleştirmektedir. üretimini mevkilerinde
 iyi en 

 edilirler. hasat şekilde içerecek polifenolleri zengin  enüzümler işlenip, kullanılarak
 teknoloji üst en ve dikkatli 

 Tempranillo ,üzümleri
 borçludur .yetişmesine altında koşulları hava ekstrem topraklarda, zengin

 taşı kireç özelliklerini eşşiz ve zengin kompleks, 

 POLİFENOL ? NEDİR

Polifenoller kırmızı 
 yapılmıştır. çalışma sayısız alanda kozmetik ve bakım  CiltHakklarında, çeşitidir. üzüm

 sahip etkiye antioksidant doğal efektif çok ve bulunan üzümlerde 

  etkinin bu
 ve olduğunu sahip etkiye antioksidant oranda yüksek polifenollerin çalışmalar Bilimsel

Vitamin C ve  E'den  göstermiştir. olduğunu yüksek daha çok 

 üstlenirler. rol bir etkili çok geciktirirken
 yaşlanmasını cilt prematüre nötürleştirmede, radikalleri serbest Polifenoller

,katmanlarını Cildin
 korurlar. engelleyerek oksidasyonunu bağlarının elastin

 ve yapının  kolajen

 Nedir ?EMINOL®
EMINOL® serbest 

Eminol ekstrakttır bir , sahip etkiye antioksidant polifenolikyüksek sıradışı geciktiren,
 yaşlanmasını cildin ederek yardım nötralizasyonuna radikallerin 

.

 patentlenmiştir. edilerek
 elde metoduyla ekstraksiyon bir özel tarafından Grup Matarromera maddesi, aktif

 

EMINOL® doğal  ekstrakt bir orjinli . Konsantrasyon,
doğal ile sinerji 

 
mükemmel

bileşenlerindeki yoğunluk, 
 maddedir. aktif bir sahip etkiye güçlü gelen orijinlerinden 

ESDOR, ÜZÜMDE  GÜZELLİK GELEN 
ESDOR Temporanillo 

Bütün tasarlanmıştır. şekilde verecek cevap tipine cilt her ürünlerle
 kozmetik ürettiği kalitede yüksek karıştırarak, maddelerle aktif diğer gelen orijinlerden

 doğal etkisini, antioksidan polifenollerin içerdiği üzümlerinin 

  az
 en formülasyonlar 

85% doğal içeriğe . P sahiptir  ,araben mineral yağlar veya yapay 
 kullanılmamıştır.

 renklendiriciler 

Çevreye
Bu edindik. amaç döndürmeyi geri doğaya tekrardan

 hediyeleri verdiği bize doğanın gereği, felsefemiz ve bağlılığımız olan 

 sahibiz. yapıya bir dönüştürülebilir
 geri olarak grup yüzden 

Bütün  elemanlarıyla ,ESDOR
 sürdürmektedir. varlığını

 olarak marka bir dostu doğa ve yaratıcı eşsiz, 
 



VID PERFECTION  EMINOL® (1.500 ppm) ve   hiyaluronik asidin
. Kuşburnu sahiptir formüle bir birleştiren etkisini

 antioksidan 

Sonuç; sahiptir. etkisine nemlendirme bir eşsiz sayesinde E Vitamin ve
 ekstratı Hevyar yağı, Ruşeym yağı, 

 cilt bir canlı
 korunmuş, karşı radikallere  gibi bunun ve sigara ısılar- yüksek serbestkirlilik-

 ışıldayan, 

.

Kuru,
 sağlar. gelmesini haline eski hızla cildin sayesinde emilimi

 hızlı ve Yapısı tasarlanmıştır. için ciltler görmüş tahribat ve olgunlaşmış 

ANTIOXIDANT DAY CREAM, ANTIOXIDANT EYE CREAM 
CONTOUR AND  ANTIOXIDANT NIGHT CREAM

ANTIOXIDANT FOOD 
SUPPLEMENT

S.O.S.
INTELLIGENT

Beauty born 
from the Vine



Antioxidant Day Cream

Mimik  Krem Nemlendirici / Çizgileri 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN,0% 85%NATURAL

INGREDIENTS

Güçlü

Cildiniz geçer. önüne
 kuruluğun yapılandırarak yeniden cildi savaşarak karşı yaşlanmaya
 hücresel etkisiyle aktiflerin doğal ve sinerjisi antioksidanların 

 sağlar. güvenle nemlendirmeyi derin ve Sıkılaşmayı
 korur. boyu gün ışıltısını hissiyle tazelik ve canlılık 

Normal,
 savaşır. kırışıklıklarla ve çizgiler İnce

 sağlar. hidrasyon ekstra ciltlerde yıpranmış veya olgun kuru, 

ktifA  bileşenleri :

Tanım

   

Kırmızı  polifenolleri üzüm (1.500 ppm): Antioksidant . Serbest etki 
    savaşır. karşı yaşlanmasına cilt

 yarattığı radikallerin 

 Hiyaluronik asit: Mükemmel  etki Sıkılaştırıcı yapılandırıcı. ve nemlendirici 
yenileyici Yağı Kuşburnu :    olur. yardımcı bakımına cildin özellikleriyle yapılandırıcı ve 

 Vitamin E: antioksidant 
 

    sahiptir. etkiye antienflamatuvar ve 
Tatlı Badem pürüzsüzleştirici,  Yağı:  özellik. nemlendirici ve yapan bakım 

Sırrımız  Nedir? 

Gece
 edilir tavsiye ise  ama

 
nemsiz

genç cildiniz eğer kullanımı olarak kremi 
; ile  VID ORIGIN

Stresten sahiptir.
 etkiye tamamlayıcı bir mükemmel birlikte

 

 bekliyor. sizi cilt bir azaldığı
 zamanla dehidrasyon'un uzak,

Kullanım : Şekli 

Sabahları
 uygulayınız. cilde bir temiz ve Kuru uygulanır.

 yapılarak masaj bölgesine yüz,boyun 



PARABENS, 
ARTIFICIAL COLOURINGS,0% 85%NATURAL

INGREDIENTS

Antioxidant Night Cream

Mimik  Krem Nemlendirici / Çizgileri 

İçerisinde
Bölgesel verir. parlaklık cilde ve kazandırır geri nemini cildin savaşır,

 yaşlanmayla ciltte sayesinde, bileşimi sinerjik antioksidanların bulunan 

Normal, sağlar. kazanmasını
 geri parlaklığını ve tonlanmasını yapılanmasını, yeniden cildin uyararak dolaşımını

 kan 

40 üründür. bir kullanılabilen
 etkisiyle yoğun tiplerinde cilt yıpranmış ve olgun kuru, 

 kremdir. bir
 etkili kullanılabilen rahatça bayanlarda üzeri  veyaş 

ktifA  bileşenleri: 

Tanım

Antioksidant ppm) (1.500 polifenolleri üzüm Kırmızı :
 savaşır. karşı yaşlanmasına cilt

 yarattığı radikallerin Serbest etki. 
 

Hiyaluronik Mükemmel asit: 
 .etki sıkılaştırıcı

 ciltte özelliğiyle  yapılandırıcıeşsiz ve nemlendirici 

Havyar kstraktıe : cilde 
. yapılandırıcı yeniden içeriğiyle

 zengin vitamince yardımcı, kazanılmasında geri minerallerin 

Kuşburnu yenileyici Yağı: 
 

 olur. yardımcı bakımına cildin özellikleriyle yapılandırıcı ve   
Tatlı enpürüzsüzleştir , Yağı: Badem 

 
ennemlendir    

Jojoba Yağı: Cildi yatıştıran koruyan ve  yumuşatan,  .
antioksidan, Yağı 

 
Ruşeym :

 etki iyileştiren dolaşımını kan
  kılcal ve  enanti- lf uaramat

.    
 Vitamin E: antioksidan . etki antienflamatuar ve 

V  itamin F: sıkılaştıran 
 yapılandıran yeniden

  etkisini bariyer cildin ve 

Sırrımız  Nedir? 

Daha

 
VID  önce Kreminden Gece PERFECTION 

 için sonuçlar etkili ve görünür gözle 

GRAN RESERVA No.1 U  ileSER M
Hücresel  edilmelidir. tavsiye yapılması tamiratın 

Kullanım  Şekli: 
Temiz,

 artıracaktır.
 etkiyi ve sıkılaşmayı emilimi, uygulanması
 cilde yapılarak masaj yavaşca hareketlerle

 doğru yukarı başlayarak ortasından yüzün önce
 yatmadan bölgesine Boyun ve Yüz Kuru 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN          0% 85%NATURAL

INGREDIENTS

Antioxidant Eye Contour

Mimik  orluklarM ve T orbalarluşanO ltıA Göz / izgileriÇ 

Tanım
Eşsiz

 sağlar. hissi ferahlık ve nemlendirir
 aydınlatır, çevresini göz Contour Eye Antioxidant PERFECTION VID formülüyle

 bırakmayan hissi ağırlık ciltte ve umuşakY kaldırır.  çizgileri ve yorgunluk
 oluşan çevresinde   aktifleri diğer tamamlayıcı sayesindeveL®OINME   göz

ortadan

Özellikle olgun tahribat veya Formülündeki önerilir.  ciltlerde görmüş kullanılması

  mümkündür. gözlemlemek
 etkisini sıkılaştıran anında sayesinde Asit Hiyaluronik konsantrasyon yüksek

 

Aktif  Bileşenleri: 
 ızırmıK Antioksidant ppm) (1.500 polifenolleri müzü :

  r.şısava şıkar naılanmasşya cilt
 ığıyaratt radikallerin Serbest etki. 

Hiyaluronik kemmelüM asit: 

 
 etki. ıcırıtşlaıkıs

 ciltte iyleğzelliö ıcırılandıyap sizşe ve nemlendirici 

Kafein: Mikrosirkülasyonu
  sağlar rahatlama etkisiyle

dekonjestan  halkalarında ve morluklarında altı göz artırır, 
.   · Bisabolol: yatıştırıcı,  etki anti-enflamatuar ve yapılandırıcı yeniden .

Sırrımız  Nedir ?
Uygulama

Bu edilir.
 tavsiye kullanılması sonra bekletildikten buzdolabıda

 içiçn etki rahatlatıcı ekstradan esnasında 

 kaybolacaktır zamanda kısa daha halkaları
 altı göz ve şişkinlikler morluklar, şekilde 

 

Kullanım  Şekli: 
Makyajsız,

 edilir. tavsiye uygulanması key iki günde
 vuruşlarla hafif çevresine göz temiz 



Antioxidant Food Supplement

Tüm  İçin Tipleri Cilt .

Vitamin ekstarktından, Üzüm

Ciltte
 korur.karşı  yaşlanmaya ve, strese  oluşan etkenlerden oksidatifçevresel hücrelerini
 cilt ile formülü eşşiz oluşan Selenyumdan ve Çinko C, 

 sağlar. katkı oluşmasına yapının kolajen  

Aktif  Bileşenleri: 

Tanım:

 mızırKı Antioksidant:
 savaşır. karşı yaşlanmasına

 cilt yarattığı radikallerin Serbest etki.  polifenolleri üzüm 

Vitamin
 yardımcıdır. korumasında karşı yıpranmaya oksidatif

 Hücreleri sağlar. katkı fonksiyonunda ve oluşmasında yapının  C: Kolajen
 

Selenyum:  yardımcıdır. korunmasında karşı yıpranmaya oksidatif  Hürcelerin
Çinko:  oynar. rol etkin korunmasında karşı yıpranmaya oksidatif yapısının  Cilt

Sırrımız  Nedir? 
3

 edilir. tavsiye kullanılması
 amacıyla vermek destek yoğun ürürnlerine bakım cilt ESDOR kürlerle aylık 

Kullanım  Şekli: 
Günde  alınır. suyuyla meyve veya su kapsül bir 

Uyarı:
Gıda

Önerilen edilir. tavsiye kullanılması ederken
 devam alımı besin Sağlıklı önerilmez. olarak
 alternatifi beslenme hiçbir Takviyeleri 

Hamilelik gerekmektedir.
 kullanılmaması üzerinde dozun

 

Çocukların kullanılmamalıdır
 ürürnler geçmiş tarihi kullanma

 Son önerilmez. kullanılması dönemlerinde
 emzirme ve 

.
 edilmelidir. muhafaza yerlerde

 erişemeyeceği 



Tanım:
Konsantre g tasarlanmış, olarak serum üçlü nemlendirme ve anti-oksidan 

 sağlar cilde besinleri tüm olan  için getirmesi
 yerine fonksiyonunu ve onarması yapılandırması, yeniden 

ihdiyacı
kendini cildin ,içeriğiyle

 

. etkisi onarım Yoğun
 hisseder. yenilenmiş ve pürüzsüz nemli, parlak, cilt

 sayesinde 

Aktif  Bileşenleri: 

 

mızırKı  m):pp (1.500 polifenolleri üzüm Antioksidant 
 r.şısava şıkar naılanmasşya cilt ığıyaratt radikallerin

 Serbest etki. 

 

kaluroniyiH elmmeükM :asit 
 .iket ıcırıtşlaıkıs ciltte

 leyiğelliöz ıcırılandıapy zsişe ve lendiricimne 

Üzüm hücresel Lipozomları: ücreH ökK koruma
Yoğun şavaşma. karşı strese

 çevresel ve  karşı hasarlara 
 fonksiyonu. yapılandırma yeniden 

 
Üzüm  :Suyu nemlendiren 

 etki. canlandıran
 ve veren enerji yatıştırıcı, ile takviyesi mineral yoğun 

Akıllı Cildin peptidler: 
 oynar. rol etkin oluşturmada yeniden yapıyı matrisindeki hücre

 ektraselular ederek, etki hücrelere katmanlarındaki alt 

 Sırrımız  Nedir?
Güneş'e

 edilmektedir. tavsiye uygulanması aşırı gün ciltlerde
 Yağlı önerilir. uygulanması önce kreminden 

 ürün. bir mükemmel
 yapılandırılmasında yeniden cildin durumlarda

 ektrem kalındığı maruz soğuğa veya 

Gece

Parmaklarla

 edilir. tavsiye
 uygulanması şekilde bu bölgelerine dekolte ve boyun

 yüz artacağından katı iki emilim uygulandığında
 çimdiklenerek cilt ve vurularak 

 gözlemleyeceksiniz. olduğunu
 ışıltılı daha cildin kullanıldığında altına Makyajın

 Şekli: Kullanım
Sabah

 gerekmektedir. uygulanması yaparak masaj
 kadar emilinceye tamamen bölgesine dekolte
 ve boyun yüz, sürece akşam gerektiği  - 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 97%NATURAL

INGREDIENTS

Intelligent S.O.S. 

Gelişmiş  Yapılandırma / Onarım 



VID ORIGIN derinlemesine ciltteki sayesinde özelliği nemlendirme ,
 korur. karşı etkilere zararlı gelecek dışardan cildi ve azaltır pullanmayı

 kuruluğu, 

Temporanillo 500( EMİ edilmiş standardize oranda yüksek gelen üzümlerinden OLN  
p ),pm sayesinde Yağı Çekirdeği  Üzümve Yağı Macademia ,Asit Hiyaluronik ilk ,

 önler.
 çizgilerini mimik kaynaklanan yorgunluğundan cilt ve geciktirir etkilerini yaşlanma

 

Cilt
 kalır. ışıltılı

 ve canlı boyunca gün ve korur kendini karşı etkenlere dış korurken, parlaklığını 

MOISTURISING
ANTIOXIDANT CREAM

EYE AND LIP
ANTIOXIDANT

CONTOUR

MOISTURISING
ANTIOXIDANT

FLUID

Beauty born 
from the Vine

  
 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 86%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım
Güçlü

Yumuşak sağlar.
 koruma tam karşı etkenlere dış tiplerinde cilt Karma ve Normal ve azaltır pullanmayı

 sağlarken yumuşaklığını  emulsiyon, bu sahip özelliğine nemlendirme bir cilt

 destekler. cildi olarak antioksidant doğal
 sayesinde aktifleri güçlü ve emilir çabuk ciltte ile yapısı hafif ve 

İlk 
Cildin sahiptir.

 tkiyee bir yardımcı gidermede yorgunluğunu cilt ve önlemede belirtilerini yaşlanma
 sağlar. ışıldamasını günboyu 

Normal
 edilir. tavsiye kullanılması gerektiğinde

 takviyesi nem extra ve önlenmesinde kırışıklıkların ilk tiplerinde cilt karma ve 

Aktif  Bileşenleri: 
· mızırKı   m):pp (500 polifenolleri üzüm sidantkntioA

 .rşısava şıark naıasmlanşay cilt ığıaratty
 allerinkradi erbestS .iket 

 
  :uyuS  Organik Üzüm lendirenmNe

 :asit 
 .iket ranıcanland ve veren

 enerji ,ıcırıtışaty ile esiyvikta ineralm unğoy

kaluroniyiH elmmeükM
 .iket ıcırıtşlaıkıs

 ciltte leyiğelliöz ıcırılandıapy zsişe ve lendiricimne 
 

ıatlT P ğı:aY madeB tiren,şleüzsüzrü  .lendirenmne 
 Y Yağı: Kuşburnu enileyici

Yağı 
 olur. yardımcı bakımına cildin

  özellikleriyle yapılandırıcı ve

 
Shea : Koruyucu  sahiptir. etkiye pürüzsüzleştirici ve 
Üzüm Antioksidant, Yağı: Çekirdeği 

  pürüzsüzleştirir.cildi ile etkisi koruyan yapıyı
  kolajen ve elastin 

Aloe Yatıştırıcı Vera:  etki .nemlendirici ve  
Vitamin   E: Antioksidant

 sahiptir etkiye
  antienflamatuar ve

 Nedir? ırrımızS
Kolay

 kazandır. yüze anında hissini tazelenmiş
 veenilenmiş Y olacaktır. rahat çok kullanılmı

 aylarında yaz yapısıyla hafif emilen 

 Şekli: ullanımK

Yüzün uygulanır. sabah-akşam sonra
 kuruladıktan ve temizledikten bölgesine boyun veYüz 

 olacaktır. düzeyde üst en 
 

emilimini
ürünü  şekilde Bu cildinuygulanır. yaparak masaj

 hafif ve hareketlerle doğru yukarı başlayarak ortasından
 boyunun ve 

Moisturising Antioxidant Fluid

İlk  Karşıtı Yorgunluk  /Çizgiler 



Tanım:

Yoğun artırır.
 nemini ve korur cildi karşı kurumasına pullanmasına, cildin ciltlerde Hassas ve Kuru

 geciktirir etkilerini ilk yaşlanmanın
 ile aktifler antioksidant bulunan İçerisinde sağlar. pürüzsüzlük bırakmadan

 ağırlık ciltte ile emilimi kolay ve yapısı ipeksi rağmen olmasına krem bir 

 

Aktif  Bileşenleri: 
 ızırmıK  A ppm): (500 polifenolleri müzü ntioksidant

antioxidants. r.şısava şıkar naılanmasşya cilt ığıyaratt
 radikallerin Serbest etki.

  
Nemlendiren  Suyu: müzÜ Organik

 asit: 
  etki. ranıcanland ve veren

 enerji ,ıcırıtışyat ile takviyesi mineral unğyo

Hiyaluronik kemmelüM
  etki. ıcırıtşlaıkıs

 ciltte iyleğzelliö ıcırılandıyap sizşe ve nemlendirici 

 cMa adamia Yağı: Doğal   etki. yatıştırıcı ve koruyucu nemlendirici, 
 :ğıYa Badem ıTatl tiren,şzleüzsürüP   nemlendiren. 

  :ğıYa burnuşKu Yenileyici
 olur.

 ımcıyard naımıbak cildin  zellikleriyleö ıcırılandıyap ve
  
Yağı Shea : koruyucu  etki. pürüzsüzleştirici ve   

sidant,kntioA  ğı:aY iğirdekeÇ Üzüm
 .tirirşleüzsüzrüp cildi ile isiket anyorukıyıapy  

 olajenk ve elastin 
  

 :eraV loeA ıcırıtışatY  iket lendiricimne ve   
  E: inmitaV sidantkntioA   sahiptireyikt   eatuarmantienfla ve
Cildin Ekstraktları Bitki Yeşil :

Yatıştırıcıdır. yardımcıdır.yenilenmesinde 
  barierinin epidermal 

 

 Nedir? Sırrımız
Kuru

 edilir. tavsive
 kullanılması gece olarak bakım Yoğun edilir.
 tavsive kullanılması ciltlerde hassas ve 

 Şekli: Kullanım
Sabah-
Yukarı

 uygulanır. cilde bir kuru ve temiz Akşam 

 edilir. tavsive uygulanması
 yaparak masaj cilde hareketlerle doğru 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 86%NATURAL

INGREDIENTS

Moisturising Antioxidant Cream 

lkİ  ıtşıarK orgunlukY / izgilerÇ 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 97%NATURAL

INGREDIENTS

Göz

 hissedeceksiniz. dudaklarınızda ve göz etkiyi
 güçlü gelen aktiflerden doğal Contour.Formülündeki Antioxidant Lip and Eye karşıtı
 yorgunluk ve çizgi ilk yapılı jel ferahlatan hafif, geliştirilen için çevresi dudakve  

  

şişkinlik jel Contour Antioxidant Lip and Eye
cildin ,hafifletir seviyede görünür

 gözle halkalarını altı göz ve 

 korur. etkenlerden dış zararlı
 cildi etkisiyle antioxidan ve sağlar esnekliğini 

 

Aktif  Bileşenleri: 

Tanım

 mızırKı  m):pp (500 polifenolleri üzüm sidantkntioA
.rşısava şıark naıasmlanşay cilt ığıaratty

 allerinkradi erbestS .iket 
   

  :asit kaluroniyiH elmmeükM
 .iket ıcırıtşlaıkıs

 ciltte leyiğelliöz ıcırılandıapy zsişe ve lendiricimne

Ekstraselular Yosunu: Deniz 
 

Yeşil
 getirir. dengesine homeostazi

 cildin ve yapılandırır yeniden matrisini hücre 
· 

:afeinK
 larğsa amrahatla onjestankde

 ndaıalarkhal ve ndaılarkorlum ıalt göz leyisiketonuylaskürosirkMi   
 

Sırrımız  Nedir? 
Göz kstra

 edilir. tavsiye kullanılması soğuk ve saklanması
 buzdolabında için etki hızlı ve ferahlık

 e halkalarında ve morluklarında altı 

 

 Şekli: Kullanım
Sabah parmak  kşamave 

  üzerine dudakların uygulanır.ve altlarına
 göz vurarak uclarıyla 

Eye and Lip Antioxidant Contour 

lkİ  ıtşıarK orgunlukY / izgilerÇ 



Duyguları  seri geliştirilmiş için uyarmak 

Daha oğal
Verdejo kürleri.

 bakım vücut zenginleştirilmiş çeriklerlei d için ciltler isteyen fazlasını 

 formül. eşsiz birleştiren etkisiyle yumuşatıcı
 yağının  ve sheaargan özelliğini yenileyici çekirdeklerinin üzüm 

Kusursuz cilde kokularıyla dokunan duygulara ve yapılarıyla 
 şımartacaksınız. kendinizi formülüyle kazandıran

 parlaklık 

TONING BODY
SCRUB

HAND AND NAIL
CREAM

HYDRO-NOURISHING
BODY BUTTER

REJUVINATING
 FOOT BALM

Beauty born 
from the Vine



Toning Body Scrub 

Tüm  Tipleri Cilt 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS.0% 93%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım
VID

 arındırır. pürüzlerinden
 cildi sağlayarak yumuşaklık ve sıkılaştırır,  cildi scrub, vücut Divine temizler,

Kolay

kahverengi çekirdekleri, üzüm
  gelen bağlarından İspanya) VerdejoRueda(Valladoid, sağlar. yaşamanızı deneyim

 bir eğlenceli kullanırken Scrub Body Divine VID aromalı meyve uygulanan, 

 bulacaksınız. diyarında
 İspanyol kendinizi ile yağı çekirdeği üzüm ve şeker 

Aktif  Bileşenleri 
 müzÜ Antioksidant,  :ğıYa iğekirdeÇ 

 tirir.şzleüzsürüp cildi ile etkisi koruyan
 ıyıyap kolajen ve elastin

Verdejo  etki antioksidant  Çekirdeği: Üzüm Aromatik,
Kahverengi yoğun Şeker:  etkisi. temizleme deri ölü ve gözenek 

Sırrımız  Nedir? 
 
Banyodaki

 renklendirin. deneyiminizi banyo kokusuyla aromatik yayılan içerisine
 Banyonu sağlayacaktır. yumuşamasını ürünün açıldığında kapak buhar, 

VID

İçerisindeki ederiz. tavsiye kullanmalarını ürününü
 Butter Body Divine VID edemeyenlere rahat kullanmadan krem Fakat olmayacaktır.

 ihtiyaç kremine vücut bir tekrardan sonra kullanıldıktan Scrub Body Divine 

Üzüm sonlandırabilirsiniz. deneyiminizi duş duymadan gerek jeline duş
 extradan sayesinde surfaktanlar 

 sağlayacaktır. hapsetmesini içeride nemi cildin
 yağı çekirdeği 

Kullanım  Şekli: 
Dairesel

Suyla gerçekleşecektir. hızlı daha emilimi cilde ve rahat daha uygulanması
 kullanıldığında esnasında Duş uygulanır. vücuda tüm hareketlerle 

 olacaktır. yeterli durulanması
 



Hydro-Nourishing Body Butter

Tüm  Tipleri Cilt 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 91%NATURAL

INGREDIENTS

İpeksi yumuşatıcı Butter, Body Hydro-Nourishing ESDOR 
kuru etkileriyle

 karşıtı yaşlanma ve 
Yoğun sunmaktadır. çözüm bir mükemmel için ciltler 

Yapışkanlık şavaşır. ile
 kuruluk boyunca gün tüm ciltte etkisiyle süreli uzun emilimi hızlı ve yumuşak rağmen

 yapısına 

Yüksek emilir. ciltte şekilde bir hızlı vermeden hissi 
EDSOR EMINOL ve Yağı(%10) Shea

 oranda 
,®
 geciktirir. etkilerini yaşlanmanın

 rkene antioxidan; patentli tarafından 

Aktif  Bileşenleri :

Tanım

 mızırKı : polifenolleri üzüm sidantkntioA
  .rşısava şıark naıasmlanşay cilt

 ığıaratty allerinkradi erbestS .iket 

 yumuşatan :(%10) Yağı Shea  Trade OrganikFair
kaluroniyiH

  etki. koruyan ve 
  :asit elmmeükM

  .iketıcırıtşlaıkıs   ciltte
 leyiğelliöz ıcırılandıapy zsişe ve lendiricimne

inmitaV  E: sidantkntioA
  ğı:aY iğirdekeÇ 

  sahiptir eyiket atuarmantienfla ve 
Üzüm sidant,kntioA

  .tirirşleüzsüzrüp cildi ile
 isiket anyoruk ıyıapy olajenk ve elastin

ıatlT  ğı:aY madeB tiren,şleüzsüzrPü   .lendirenmne 
Arbequina Rueda Yağı: Zeytin 

  güç yumuşatıcı ve
 antioksidan gelen zeytinlerimizden bölgesindeki 

Sırrımız  Nedir? 

Dirsekler, Kuru edilir. tavsiye için bakım yoğun için topuklar çatlamış ve dizler 

 şaşırtacaktır. sizi hissi yumuşaklık
 ve doğacak yeniden Ayaklarınız veriniz. izin etmesine nüfuz cildinize boyunca

 gece tüm ve giyiniz çoraplarınızı ardından yaparak masaj hafif geceleri için, problemi
 ayak 

Kullanım  şekli: 
Kuru hafif  yedirilir. kadar emilene tamamen yaparak masaj  cilde temiz ve 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS.0% 94%NATURAL

INGREDIENTS

Besleyici

Çatlamaya korur. karşı
 kirliliğe çevresel ve güneş soğuk, kuruluk, tırnaklarınızı ve ellerinizi sayesinde
 förmülü özel  ve sağlayan bakım yoğun özellikleriyle antioksidant ve 

 gösterir. etki barier karşı lekelenmeye ve 
ESDOR  ayırır; kremlerden diğer kendini ile etki beş kremi Tırnak ve El Divine VID 
yaşlanma  karşıtı (güçlü (hiyaluroniknemlendirici içerik), antioksidan yeniden  asit), 

kusur (allantoin), onarıcı ve yapılandıran
 

 Yağı) Zeytin
 Arbequina ve yağı ( yapılandırma yeniden ve besleyici ,aktifler) doğal gelen
 bitkisinden Star-Thistle'' (''Yellow giderici  

Argan�
��

Aktif  Bileşenler: 

Tanım

 mızırKı   :polifenolleri üzüm sidantkntioA
  .rşısava şıark naıasmlanşay

 cilt ığıaratty allerinkradi erbestS .iket

 kaluroniyiH   :asit elmmeükM
 .iket ıcırıtşlaıkıs ciltte

 leyiğelliözıcırılandıapy   zsişe ve lendiricimne
  

Argan  Yağı: yaşlanma   yapılandırıcı yeniden karşıtı, 
Fair atanşumuy Yağı: Shea Organik Trade 

 ğı:aY madeB 
   etki anyoruk ve 

ıatlT tiren,şleüzsüzrPü   lendirenmne 
Vitamin   E: Antioksidant  sahiptir etkiye antienflamatuar ve   
Allantoin: hücre   tetikler yenilenmesini 
Centella Asiatica: yeniden  etki canlandırıcı ve yapılandırıcı   

uinaqArbe   Yağı: eytinZ Rueda
 güç yumuşatıcı ve antioksidan gelen

zeytinlerimizden    bölgesindeki
   

Y wello  Star-Thistle: kusur . giderici 

Sırrımız  Nedir? 

Etkisini

Haftada sağlayacaktır. tamamlamasını
 bakımını ellerin boyunca gece tüm uygulamak giyerek

 eldiven K ullanımındakullanınız. gece kremi için,
 sağlamak bakım bir yoğun daha ve artırmak 

 sağlayacaktır. yumuşaklık
 ve parlaklık bir görünür gözle ellerde uygulanması

 şekilde bu bir 

Kullanım  Şekli: 
El,

 uygulanır. kadar emilinceye tamamen hareketlerle
 dairesel ve masaj hafif etlerine tırnak ve tırnak 

Hand and Nail Cream 

Tüm  Tipleri Cilt 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 92%NATURAL

INGREDIENTS

ESDOR
İçerdiği

 sağlar. ferahlık ve yumuşaklık korurken, ayakları kremi ayak Divine VID 
yorgunluğu ayakta enzimlerle ,  rahatlatır. topukları çatlamış alırken  

Antioksidan

 bırakır. his bir
 yumuşak ve emilir çabuk Ciltte sahiptir. içeriğe bir zengin ile esansları turunçgiller ve
 yağıbadem  yağı, zeytin yağı, shea polifenolleri, üzüm zengin açısından 

Aktif  Maddeler 

Tanım

 
mızırKı  :polifenolleri üzüm  sidantkntioA

 .rşısava şıark naıasmlanşay
 cilt ığıaratty allerinkradi erbestS .iket 

 
 ğı:aY heaS kanigOr radeT airF atanşumuy  iket anyoruk ve  

uinaqrbeA  ğı:aY tinyeZ Rueda
 güç ıcıatşumuy ve sidankantio eleng

  denzimtinleriyez ikesindeglöb 

ıatlT  ğı:aY madeB tiren,şleüzsüzrPü  lendirmne 
Portakal antiseptik, yağı: esansiyel  düzenleyici dolaşım ve sıkılaştırıcı rahatlatıcı,  

meyvası Passion , il mon, üzüm  özleri ananas ve : AHA, kimyasal  peeling 

Sırrımız  Nedir? 

Ayaklarınızı rendeleyin.  derileriölü setleşen ile taşı
 Ponza bekletin. suda sıcak dakika 15-20 Ayaklarınızı

 uyuyunuz. giyerek çoraplarınızı
 ve  hareketlerle doğru yukarı bileklerinize

 
uygulayın

ve ayaklarınıza kremi bolca sonra, kuruladıktan iyice
 

 

Kullanım  şekli: 
Kuru

 yapılır. masaj hafif kadar eminceye
 tamamen cilt ve uygulanır bolca ayaklara temiz ve 

Relaxing Rejuvinating Protective Foot Balm

Tüm  Tipleri Cilt 



Stresli ilde ekstra  için... korumak  vevermek enerji  c 

Yüksek
 sunmaktadır. çözümler için

 tipleri cilt farklı sağlayan bakım SOS içeriğiyle madde aktif konsantrasyonda 
içeriği EMINOL®  (1.000 p ,pm) bu 

cilde durumlarda
 kritik ürünleri 

Diğer kullanılmıştır. için vermek canlılık ve enerji 
 edilir. tavsiye olarak tamamlayıcı  bireşsiz ve mükemmel için ürünler nemlendirici

 ESDOR 

uhteşemCildiniz Gran m üretilmiş için  serisi Reserva 

No.1 
CELLULAR REPAIR 

No.2
TOTAL FIRMING

No.3 
GLOBAL DETOX

Beauty born 
from the Vine



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 86%NATURAL 

INGREDIENTS

1 No. SERUM 
 sağlar. korunmasını süre uzun gençliğin

 ve nemlendirir yumuşatarak, çizgileri ilk sayesinde aktifler içeriğindeki 

Pürüzsüz , hücrelerin yapısıyla kremimsi ve 

 hisseder.
 genç süreyle uzun daha kendini cilt Böylece tonlar. ve sıkılaştırır cildi düzeltir,
 kırışıklıkları uzatır, ömrünü yaşam 

Cilde
Yavaşça önerilir. olarak takviye cildimize yorulan tarafından

 hastalıklar ve yorgunluk stres, sağlayarak; enerji ekstra ferahlık, yumuşaklık, 
yüz 

 indirir. aza en pürüzünü cildin aydınlatarak, çizgileri olan
 dolayı mimiklerinden

Aktif  Bİleşenler: 

Tanım

 
ızırmKı  :erillifenolop müzü  ntdaiksntioA

 :itas 
 .rsavaşı şırka anasınmyaşla tlic

 ığıttarya erinkalliadr tserbeS .iket 

kroniyaluiH lemmeMük

yaşlanma karışımı: ektraks bitki geleneksel Japon  ve 
 .iket ıcırıtsıkılaş ttelic

 eyliğilleöz ıcırdınyapıla  zişse ev iciridenlnem 

Çin kırışıklık karşıtı, 
  etki sağlayan elastikiyeti ve sıkılaşmayı ciltte

 giderici, 

Avokado besleyici Yağı: 
Bisabolol: rahatlatıcı 

 etki yumuşatıcı ve 
  etki. giderici şişkinlik ve 

lıtTa
 etki nemlendirici

  ve yapan bakım pürüzsüzleştiren, Yağı: emBad 

Sırrımız  Nedir? 

Şok

 edilir.
 tavsive yenilemesinde ve tedavi zararı olduğu

 görmüş işlemlerinden cilt diğer ve lazerden
 güneşten,soğuktan, cildi, olarak tedavi 

Kür 

 gereklidir. sonlandırılması
 geldiğinde haline eski cilt ve kullanılması

 aralıklarla sık boyunca gün iki olarak 

Kullanım  Şekli: 
Sabah

Cilt uygulanır.
 kadar eminceye tamamen ürürnü cilt hareketlerle

 doğru yukarıya bölgesine boyun ve Baş
 kullanılır. önce nemlendiricinizden akşam 

 olmalıdır. temiz ve kuru 

No.1 Cellular Repair

Tüm  Tipleri Cilt 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 87%NATURAL

INGREDIENTS

Üçlü
 sağlar. etki bir eşsiz birleştirerek etkisini destekleyici asit'in Hiyaluronik

 ve yaratma yeniden Kökünün Maral antioksidan,  serum, etkili 'ünEMINOL®
 

Sonuçlar,

 güçlendirir. şekilde,
 bir yapılanmış yeniden ve sıkılaşmış  birlikteliği,dokulardaki ve yapıyı Ciltteki cilt.

 bir pürüzsüz ve berrak ışıldayan, yapılandırılmış, yeniden tamamıyla 

 edilir. tavsive ciltlerde olan problemi sarkma kaybetmiş,Işıltısını 

Aktif  Bileşenleri: 

Tanım

 ızırmKı   :erillifenolop müzü  ntdaiksntioA
 .rsavaşı şırka anasınmyaşla

 tlic ığıttarya erinkalliadr tserbeS .iket

 kroniyaluiH  :itas lemmeMük

 Yağı: emBad 
 .iket ıcırıtsıkılaş ttelic

 eyliğilleöz ıcırdınyapıla  zişse ev iciridenlnem 

lıtTa ,tirenşeüzsüzlrpü  iket iciridenlnem  ev nyapa makıb 
Maral yeniden Ekstraktı: Kökü  etki sıkılaştırıcı ve yapılandırıcı 
Fair  Yağı: aeSh knigarO aderT natuşamyu emollient iket nuyaork ev and protective 
action.

Sırrımız  Nedir? 
Ciltte

 seçenek. bir muhteşem kullanılabilecek
 gündüz gece içiçn nemlilik ve sıkılık 

Kullanım  Şekli: 
Sabah

Cilde edilir. tavsiye uygulanması cilde kuru
 ve temiz önce nemlendiriciden Akşam - 

 edilir. devam kadar
 emilinceye tamamen hareketleriyle çimdikleme
 ve hareketlerle yukarı esnasında uygulanması

 

No.2 Total Firming

 Tipleri Cilt Tüm



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 92%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım:
aEl stikiyetini

Kırmızı serum. yoğun edilmiş formüle için tazelemek
 cildi ve uzaklaştırmak ciltten toksinleri ciltlerde,  ışıltısını kaybetmişve 

 sağlar. bakımını ve korur karşı etkilere zararlı gelecek dışardan
 cildi özleri bitki ve meyvedoğal  gücü, veren enerji Ginseng'in özelliği, antioksidant

 güçlü polifenollerinin üzüm 

 kılar. sağlıklı cildi sağlayarak  geçirgenliğinicildin ve sıkılaşma Işıltı,

 

Aktif  Bileşenleri: 
 ızırmKı  :erillifenolop müzü  ntdaiksntioA

  .rsavaşı şırka anasınmyaşla
 tlic ığıttarya erinkalliadr tserbeS .iket 

 Hiyaluronik  asit: Mükemmel
 etki. sıkılaştırıcı

 ciltte özelliğiyle yapılandırıcı  eşsiz ve nemlendirici 
  

Portakal, koruyucu ekstraktları: elma ve şeftali  etki.   
Maya metalleri Ekstraktı:   atan toxinleri ve .uzaklaştıran ciltten 
Üzüm   Yağı: Çekirdeği Antioksidant,  
  pürüzsüzleştirir.

 cildi ile etkisi koruyan yapıyı kolajen ve elastin
  

 airF
 etkikoruyan 

 ve yumuşatan Yağı: Shea Organik Trade                                                                                                                           
 

Curculigo Kökü : yatıştırıcı   güç uyandırıcı ve .
Ginseng: enerji  veren 

Sırrımız  Nedir? 
Stress
ildin

 serum bir mükemmel içiçn kazandırmak
 geri ışıltısını ve yapılandırmak parlaklığını c
 yıpratılmış etmenlerce dış süreli uzun ve 

.

Kullanım  şekli: 
aS bah

 edilir. tavsiye
 uygulanması bölgesine yüz/boyun kuru ve temiz

 önce nemlendiricinizden günlük -Akşam 

 

No.3 Global Detox

Tüm  Tipleri Cilt 

  



.

Yoğun
 geliştirilmiş yağlarından bitki ve esansiyel seçilmiş

 özel bıakmayan hissiyetı yapışkanlık ve dokusu yumuşak yapısı, 
3 yeni 

yardımını .yağı
 bakım yüz 

SOS  için. hissetmeniz cildinizde 

• KAMELYA ÜZÜM VE Yenileyen YAĞI YÜZ ÇEKİRDEĞİ :
Kuru/Hassas

 yatıştıran. ve 
  edilir. tavsiye için rahatlatmak ve yatıştırmak ciltleri 

• PASSION MEYVASI VE ÜZÜM Nemlendirici YAĞI: YÜZ ÇEKİRDEĞİ 
İnce koruyucu. ve

 
 korur. nemsizlikten cildi ve yumuşatır çizgileri 

• PİRİNÇ Dengeleyici YAĞI: YÜZ ÇEKİRDEĞİ ÜZÜM VE 
Karma

 arındırıcı. ve 
 edilir. tavsiye olarak koruyucu ve dengeleyici ciltlerde 

CAMELLIA & GRAPE SEED 
FACIAL OIL

PASSION FRUIT & 
GRAPE SEED FACIAL 

OIL

RICE & GRAPE SEED 
FACIAL OIL

Beauty born 
from the Vine



a gelen yağlarından çekirdeği Üzüm and Argan sağlar. parlaklık
 ve sıkılık ,yumuşatırken çizgileri ince ciltteki yağları susam ve Kamelya yağıdır.

 yüz karşıtı yaşlanma geliştirilmiş için ciltler kuru/hassas rahatlatan ve yatıştıran Cildi

serbest  olan neden cilttekiyaşlanmaya
 ,ile güç ntioksidant

Güneş .eder nötralize radikalleri 
 edilmez. tavsiye kullanılması kalınacağında süreli

 uzun altında 

Aktif
         Bitki

  Bileşenleri 
 Yağları

 Kamelya Cildi Yağı:  yapılandırır. yardımcıdır.Yeniden dengelemeye ve restore 
Argan Yeniden Yağı: 
Susam

 vardır. özelliği yatıştırır.Antioksidant cildi yapılandırarak 
Cildin Yağı:  sağlar. yenilenmesiyle hücre görünmesini geç 

Jojoba Cildi Yağı :  bırakmaz. hissi Yağlılık besler. ve Nemlendirir korur,    

 
Üzüm Serbest Yağı: Çekirdeği 

 korur.
 karşı yaşlanmaya cildi nötürleştirerek radikalleri 

Esansiyel  Yağlar 
 Paçuli Esansiyel Antioksidant, Yağı : Cildi antienflamatuar. ve bakteriyel anti 

Kusurları yatıştırır. ve eder tedavi
 

 önler. 
Arındırıcı Yağı Esansiyel Mandalina : ildic ile etkisi detoks ve 

 korur.
 karşı strese oksidatif 

Bilimsel

 kanıtlamıştır. olduğunu etkisi bir pozitif üzerinde
 durum ruhsal ise yağının Paçuli ayrıca azaltıcı; stresi

 ve rahatlatıcı yağının Mandalina çalışmalarda 

3-4

 hissettirecektir. size esnasında uygulama
 gücünü eşsiz aromaterapinin ve uyandıracak duyguları
 önce başlamadan uygulamaya cilde edilmesi, teneffüs

 yağların esansiyel şekilde Bu ısıtılır. ile ovuşturulması
 birbirine ellein damlatılarak, içerisine avuç damla 

Sırrımız  Nedir? 

 

Hafif

 olacaksınız. rahatlamış ve uyarmış dolaşımını lenf
 ve dolaşımını kan şekilde Bu sonlandırın. uygulamayı

 uygulayarak basınç noktalarına baskı uygulayarak,
 şakaklara ve boyun yüz, yağı ile masaj bir 

 

CAMELIA &  GRAPE SEED FACIAL OIL

Yapılandırıcı/  Yatıştırıcı 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICAL COLORS,
INGREDIENTS FOR ANIMAL ORIGIN.0% 98,9%INGREDIENTS OF

NATURAL ORIGIN

 
ımullanK   :likeş 



 Ciltteki ve dehidrasyonun gerekli sağlayarak takviyesini besin 
Passion yumuşatır.

 kırışıklıkları ince 

Bu bırakmaz. hissi yağlılık ve
 emilir ciltte hızlıca yağı fındık ve yağı çekirdeği Üzüm meyvası, 

 edilmez. tavsive kullanılması yağın
 bu zamanlarda kalınacak maruz ışınlarına Güneş oynar. rol bir önemli önlenmesinde

 yaşlanmanın ve korunması ekstra cildin şekilde 

Aktif
Bitkisel 

 Bİleşenleri 
 Yağlar

 
Passion Yumuşatıcı :Yağı Meyvası  korur. ve besler cildi yağ 
Üzüm Yaşlanma Yağı: Çekirdeği 

 sağlar.
 edilmesini nötralize ciltte radikallerin serbest olan nedeni 

Jojoba Cildi Yağı: 
 sağlar. yaratmadan hissiyatı

 yağlılık beslenmesini ve nemlenmesini ildinC yardımcıdır. korumada 

 Aynısafa Nemlendirici  Yağı:Çiçeği Ayrıca vardır. etkisi koruyucu ve 

Yeniden Yağı: 
 gösterir. etki da olarak antibakteriyel

 ve antienflamatuar 

Fındık  destekler. yapıyı kolajen ciltteki etkisiyle yapılandırıcı 
Esansiyel  Yağlar: 

 Frankincense Esansiyel Antienflamatuar Yağı: 
 kavuşur. tona bir berrak ve kalır nemli cilt şekilde Bu yapılandırır. yeniden fonksiyonunu

 barier cildin yanısıra, etkisinin 

 Mandalina Arındırıcı Yağı: Esansiyel 
 korur.

 karşı yıpranmaya oksidatif cildi ile etkisi detoks ve 
 

 
Sırrımız   Nedir? 

Bilimsel
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 .tirkhissettirece ezsi ndaıesnas amulaygu
 ünücgü zsişe aterapininmaro ve kracaıandyu ıularygdu
 nceö adanmlaşba ayamulaygu cilde esi,medil süteneff

 nılarğay elyesansi ildekeş uB .rılıtısı ile ıasmturulşovu
 birbirine ellein ,klaraılatmda erisineçi çavu lamda 

 olmaktadır.
 yardımcı dengelemeye duyguları Yağı Esansiyel

 Frankincense azaltırken stresi ,sağlayıp etkisi rahatlama
 yağı esansiyel Mandalina göre çalışmalara 

afifH

 ız.nıskolaca mışrahatla ve mışaryu ınşımıdola lenf
 ve ınşımıdola ank ildekeş uB .nırısonland yıamulaygu

 karayulaygu çnıbas naıtalarkno kıbas ,karayulaygu
 larakakaş ve unybo ,yüz ğıay ile asajm bir 

PASSION FRUIT and GRAPE SEED FACIAL OIL

Nemlendirici/Koruyucu 

99,9% INGREDIENTS OF
NATURAL ORIGIN

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICAL COLORS,
INGREDIENTS FOR ANIMAL ORIGIN.

0%

Kullanım  şekli: 



Yapışkanlık matlaştıran
Eşsiz yağı. bakım yüz sağlayan

 nem ve  dengeleyen, ciltleri karma yapısıyla, vermeyen hissi 

sebum ve
 dengeler üretimini yağ cildin sayesinde karışımı yağ 

Kusurların açar. gözenekleri ve aydınlatır cildi azaltır, salgısını 

 edilmez tavsiye
 ılmasıkullan ndağınacaıkal reliüs uzun ndaıalt şneüG yardımcıdır. kaybolmasında

 

Aktif
 Yağlar 

 Bileşenleri: 
Bitkisel    
 Pirinç Cildi Yağı: 

 sağlar.
 sıkılaşmasını gözeneklerin azaltır, üretimini sebum besler, 

Jojoba Yeğlılık Yağı:  korur. ve nemlendirir besler, cildi yaratmadan, hissi  
Üzüm Yaşlanmaya Yağı: Çekirdeği  eder. nötralize radikalleri serbest olan neden 
Papatya Antienflamatuar Yağı: 

 sağlar.
 yardım yapılandırılmasında yeniden cildin ve etki 

Avokado  sıkılaştırır. gözenekleri azaltır, üretimini sebum Ciltteki Yağı: 
Esansiyel  Yağlar 
 Tatlı Antibakteriyel Yağı: Esansiyel portakal 

Diğer engeller. oluşumunu sivilce ve vermez
 izin oluşumuna bakteri etkisiyle 

 hızlandırır.
 etmesini nüfuz cilde etkenlerin aktif 

 
Mandalina Arındırıcı  Yağı:Esansiyel 

 korur karşı
 yıpranmaya oksidatif cildi ile etkisi detoks ve 

.  

 

Sırrımız  Nedir? 
Tatlı

3-4

 hissettirecektir. size ndaıesnas uygulama
 ünücüg sizşe aromaterapinin ve racakıuyand ıduygular
 nceö lamadanşba uygulamaya cilde edilmesi, süteneff

 nılarğya esansiyel ekildeş Bu r.ılıtısı ile ıturulmasşovu
 birbirine ellein larak,ıdamlat erisineçi çavu damla 

  sahiptir.
 etkiye azaltıcı stres ve rahatlatıcı göre araştırmalara

 bilimsel Yağı, Mandalina ve Yağı Portakal 

Hafif

 z.ınıolacaks ışrahatlam ve ışuyarm ınımşıdola lenf
 ve ınımşıdola kan ekildeş Bu n.ırısonland ıuygulamay

 uygulayarak
 çnıbas naınoktalar ıbask uygulayarak,

 akaklaraş ve boyun z,üy ğıya ile masaj bir 

RICE &  GRAPE SEED FACIAL OIL

Dengeleyici/Arındırıcı 

99,9% INGREDIENTS OF
NATURAL ORIGIN

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICAL COLORS,
INGREDIENTS FOR ANIMAL ORIGIN.0%



Günlük  taçlandırın Bakımınızı 

Günlük
 uygulanabilir. beraber kremlerinizle bakım günlük damla 3-4 ise olarak Alternatif

 uygulanır. ısıtılarak içerisinde avuç damla 3-4 önce kremlerinizden 

Gece  sağlayacaktır. etkiyi maksimum kullanıldığında 

Cilt
 çıkaracaktır. seviyeye üst en etkilerini kullanılması

 zamanlarda bu yağların olduğundan yoğun daha geceleri yenilenmesi 



Günlük  ürünleri bakım güzellik 
 uyumludur tipleriyle

 cilt t dahil de ciltler ümhassas

%95
Koruyucu serisidir.  bakımESDOR zenginleştirilmiş

 aktiflerle d gibi Ekstraktları Üzüm ve  oğalBitkisahiptirler. içeriğe doğal 

 artırır. etkisini ürünlerin diğer kullanılacak bakımında
 yüz güçlendirirken bariyerini cilt 

REFRESHING 
TONING LOTION 

MILD CLEANSING 
MILK 

CLEANSER & 
MAKEUP 

REMOVER 

TRIPLE ACTION 
FACIAL SCRUB

Beauty born 
from the Vine

MICELLAR WATER
MAKEUP REMOVER

  
 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 96%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım
Üzüm  içerir Ekstraktı Kalendula ve Suyu .
Kremsi

 sağlar.
 kalmasını arınmış yağdan ve rahatlamış  cildin temizleyerek kusurları

 tüm diğer ve hücre ölü kir, makyaj, tüm ciltteki toniği temizleme yüz yapısıyla, 
temiz,

 Aktif  Bileşenler: 
 Üzüm yatıştırıcı :Suyu  sıkılaştırıcı. ve 

Aynısafa kızarıklık Ekstarktı:  yatıştırıcı ve yumuşatıcı, koruyucu, giderici, 
Tatlı

  
Antioksidant,  Çekirdeği Üzüm Yağı:ve Badem  besleyici. ve yumuşatıcı  

Fair Yumuşatıcı Yağı: Shea Organik Trade  koruyucu. ve 

Sırrımız  Nedir? 
Islak

 edilir. tavsiye uygulanması
 seyreltilerek ile su sıcak için artırmak etkisini

 masaj ve arındırma Temizlik, uygulanır. cilde 

Kullanım  Şekli: 
Dairesel

Nemli uygulanır. yardımıyla uçları
 parmak bölgesine boyun ve yüz hareketlerle 

 silinir/akıtılır. ciltten
  su bol ileveya pamuk 

VID

 dengeleyecektir.
 değerini pH cildin tamamlanması 

 gözlerin ve 
temizliğinin

yüz ile Lotion Toning ESSENTIAL  

Mild Cleasing Milk

Tüm  Göz ve Yüz Tipleri/ Cilt 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN,0% 97%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım:
Üzüm

 tamamlayarak,
 sonra sütünden Temizleme kalıntılarını kir ve makyaj birikmiş çevresinde

 göz ve yüzde Toner, ESSENTIAL VID ESDOR zenginleştirilmiş ile suyu Gül ve 

 bırakır. sıkılaşmış ve taze pürüzsüz, cildi

Aktif  Bileşenleri: 
 Üzüm  nemlendirici ve sıkılaştırıcı Suyu: 

Gül  giderici kızarıklık ve arındırıcı uyandırıcı, Suyu: 

Sırrımız  Nedir? 
Cildi Makyaj kullanılabilir. an her için tazelemek 

 edilir. tavsiye
 püskürtülmesi uzaktan cm 30 cilde için sabitlemek

 

Kullanım  Şekli: 
Sabah

 kullanılmalıdır. tamamlanmasında
 temizliğin ve sıkılaşmasında gözeneklerinin

 cildin  yardımıyla uygulanarakpamuk Akşam 

Durulama  gerektirmez. 
Yüze

 uzaklaştırabilirsiniz. ciltten yardımıyla
 pamuk bir kısımlarını emilmeyen Ciltte uygulanabilir.

 da vuruşlarla yumuşak clde püskürtülerek, direkt 

Refreshing Toning Lotion

Tüm  Tipleri Cilt 



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN0% 96%NATURAL

INGREDIENTS

Tanım:
Aloe

 kurar dengesini hidrolipidik cildin sağlayarak, temizlik bir hassas ciltte sayede
 Bu içermez. sabun ve alkol formülünde, zenginleştirilmiş Suyuyla Üzüm ve Vera 

.
Cİldi  bırakır. ferahlamış ve arınmış kirlerden yumuşak, 
 
Aktif  Bileşenleri :

 Üzüm sıkılaştırma Suyu: 
Aloe

   nemlendirme ve 
korunması.  cildin ve hidrasyon Ciltteki Vera: 

antienflamatuar Ektresi: yaprağı Üzüm  antioksidant. ve 

Sırrımız  Nedir? 
Durulandıktan

 katlanacaktır.
 ikiye etkisi artırılırsa dolaşım mikro vuruşlarla
 cilde yardımıyla mendil sonra, 

Haftada

 yaratacaktır.
 farklılıklar görünür gözle ciltlerde yağlı özellikle

 yapılması peeling yüze de kez  veya ikibir 

 

Kullanım  Şekli: 
Nemli ünde  durulanır. ve kullanılır defa iki g cilde 

Cleanser & Makeup Remover

Tüm  Tipleri Cilt 
      Özellikle Karma  Ciltlerde Yağlı ve  



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
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INGREDIENTS

Tamamen
Suda sahiptir. yeteneklere

 üstün konusunda arındırma temizleyip cildi suyu temizleme bu şeffaf 

Micelle bırakmaz.
 kalıntı ve temizler anında kirleri tüm çözünen yağda ve 

 uzuklaştırırlar. de hücreleri ölü olduğu yaratmış kirliliğin
 çevresel yaparak peeling ciltte temizlerken, cildi ayrıca parçacıklar 

Hassas
 Parfümsüzdür. ferahlatır. etmeden tahriş ve

 nemlendirir sıkılaştırır, Temizler, Cildi uygundur. tiplerine cilt tüm dahil cilt 

Aktif  Bileşenleri: 

Tanım

 Portakal yatıştırıcı :Ektraktı Çiçeği   giderici kırarıklık ve 
Üzüm antioksidant,  Yağı:Çekirdeği  yumuşatıcı 
Üzüm sıkılaştırıcı Suyu:  nemlendirici ve 
Bisabolol:  antienflamatuar. ve yapılandırıcı yeniden yatıştırıcı, 

Sırrımız  Nedir? 
Sabahları

 edilir. tavsiye
 için emilmesi iyi daha bileşenlerinin kremin günlük

ve  hazırlanması nemlendirmeye cildi 

Geceleri
 edilir. tavsive kullanılması için temizlemek

 kirlerive  çıkarmak makyajı ise 

Kullanım  Şekli: 

Pamuk
 sağlanmalıdır.

 temizliği cildin yapılarak masaj yardımıyla 

Göz

 sahiptir. etkisine temizleme mükemmel üzerinde
 makyajı Göz yoktur. gerek Durulamaya edilir.

 tavsiye özellikle için artıracağı dolaşımını kan mikro
 uygulanması hareketlerle dairesel çevresinde 

Micellar Water Makeup Remover 

 Tipleri Cilt  Dahil TümHassas



PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
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INGREDIENTS

Tanım:
Krem

 sağlanacaktır. cilt bir yenilenmiş seviyede hücresel ve parlak daha sayede
 Bu sağlayacaktır. kalmasını yumuşak temizlenip derilerden ölü cildin partiküller 
 çekirdeklerinden zeytin 

gelen
ve üzümlerinden Verdejo oynar. rol bir etkili eliminasyonunda

 pürüzlerin ve kalmasında, nemli Cİldin sağlar. temizlenmesini hücrelerin
 ölü ve uzaklaşmasını ciltten pürüzlerin ferahlamasını, cildin jel, olan yapısında 

Aktif  iB leşenleri: 
 Verdejo Ciltteki Çekirdekleri: Üzüm 

Zeytin
 sağlar. peeling hassas çok için pürüzler 

Ciltteki Çekirdekleri:  sağlar. peeling  etmeden hassastahriş için pürüzler 
Arbequina Rueda Yağı: Zeytin 

 yağımız. zeytin yumuşatıcı
 ve antioksidant zeytinlerimizden, gelen bölgesinden 

Sırrımız  Nedir? 

Kuru,

 olacaktır. yüksek katı iki emilimi ürünlerinin
 bakım uygulanan ertesinde Peeling önerilir.
 kullanıması kez iki haftada ise ciltlerde yağlı

 kez, bir haftada ciltlerde hassas ve karma 

Kullanım  Şekli: 
Haftada

Dairesel
 uygulanır. şekilde gelmeyecek çevresine göz

 , bölgesine boyun ve yüz nemli kez 1-2 

 durulanır. ile su Bol uygulanır. yoğunlaşarak
 Bölgesine T özellikle hareketlerle, 

Triple Action Facial Scrub

Tüm  Tipleri Cilt 



ESDOR FOR MEN, yorgunluğunciltte  şavaşır, ve önler etkileri yaratacağı   EMINOL ®
Geleneksel etkisiyle antioksidant maddesinin 

 
aktif

  kılmaktadır. erişilmez gücünü serinin bu
 kombinasyonu ekstraktların  gelen vadilerinden Andean ve bitkiselAyurveda

 kullanılan ilaçlarında Çin 

Erkekler
bu 

 verirler. önem mükemmelliğe ve etkiler alınan sonuç bakımlarında cilt 
ESDOR

 geliştirmiştir.
 ürünler premium kullanabilecekleri noktada ana 3 erkeklere noktada 

ANTIOXIDANT 
AFTER-SHAVE BALM

ANTIOXIDANT EYE 
CONTOUR

ANTIOXIDANT 
MOISTURIZING 

CREAM

Beauty born 
from the Vine
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INGREDIENTS

Tanım:
Jel yorgun emilimiyle hızlı ve hafif emülsiyon, yapısındaki 

İçeriğindeki güçlendirir.
 ve yeniler cildi 

nemlendiri, cildi ise antioksidantlar doğal yoğun veren Enerji sağlar.
 bakım bir etkili sayesinde  E ve VitaminleriA Pantenol, 

  verir. rahatlık boyu gün
 ve sıkılaştırır 

PARLAMADAN : Düşük NEMLENDİRME 
 güçlendirir. ve koruru dengesini hidrolipidik cildin ile

 içeriği mum doğal ve förmülü içerikli yağ 

Aktif  Bileşenler: 
 mızırKı   :polifenolleri üzüm sidantkntioA

 .rşısava şıark naıasmlanşay
  cilt ığıaratty allerinkradi erbestS .iket

  
 kaluroniyiH   :asit elmmeükM

   .iket ıcırıtşlaıkıs
  ciltte leyiğelliöz ıcırılandıapy  zsişe ve lendiricimne

Ayurvedik canlandırıcı, ekstraktları: bitki   verici. enerji ve yenileyici 
A antioksidant Vitaminleri: B ve 

  yardımcı.
 yenilemede cildi yanında etkileri nemlendirici ve 

Kuş yeniden Yağı: Burnu 
  verir. etkisi yaratılmış

 yeniden cilde etkisiyle düzeltici ve yapılandırıcı  

Bisabolol: yatıştırıcı, 
Tara

  etki. antienflamatuar ve yenileyici 
Nem çekirdekleri:  takviyesi. enerji ve 

Sırrımız  Nedir? 
VID

 edilir. tavsiye uygulanması
 sonra temizlendikten ile ESSENTIAL 

Kullanım  Şekli: 
Sabahları

 uygulanır.
 cilde bir kuru ve temiz önce yatmadan

 akşamları veya sonra tıraştan 

Antioxidant Moisturizing Cream

Hassas  Tiplerinde Cilt Tüm Dahil 



Yoğun sıkılaştırıcı kıvamıyla, losyon 

Hafif korur. karşı etkenlere
 gelecek dışardan cildi artırarak özelliğini bariyer lipid hidro cildin sayesinde aktifleri

 doğal ve polifenolleri, üzüm kırmızı Antioksidant  hissedeceksiniz. uygulandığında
 sonra hemen traştan etkisini yatıştırıcı ve 

Kızarma kılar. rahatlamış ve ferah
 cildi vermeden hissi yağlılık ve emilir hızlı yapısıyla, 

 sağlayacaktır. kalmasını pürüzsüz cildin
 sonra tıraştan özellikleri antibakteriyel ve karşıtı 

Aktif  Bileşenleri: 

anım:T

  :polifenolleri üzüm  mızırKı sidantkntioA
 .rşısava şıark naıasmlanşay

  cilt ığıaratty allerinkradi erbestS .iket 

Aloe yatıştırıcı :Vera(%10)  etki. nemlendirici ve 
Ayurvedik canlandırıcı, ekstraktları: bitki 
Bisabolol: 

 verici. enerji ve yenileyici 
,ıcırıtışaty  .iket atuarmantienfla ve iciyeniley 

inÇ   ı:mışırka aktlarıtrke ikbitlekseneleg   anmyaşla
 iket nsağlaya etiyiktilase ev ayımsıkılaş ttelic,iceridig   ışıklıkrkı

  ı,tşırka

araT  :lerikirdekeç meN  .esiyvikta enerji ve 

Sırrımız  Nedir? 
Tıraştan

Aftershave
 edilir tavsive kullanılması içiçn engellemek
 oluşumu bakteriyel bir olası ve sıkılaştırmak
 gözenekleri yatıştırmak, cildi sonra 

.

 düşünülmemelidir. olarak alternatifi birbirinin
 ürün iki Bu taşır. önem büyük kullanıması

 olarak tamamlayıcı Kremin Nemlendirici ESDOR
 sonra emildikten tamamen losyon 

Kullanım  Şekli: 
Sabahları

 uygulayınız. cilde
 bir kuru ve temiz önce yatmadan akşamları

 ve sonra losyonundan Traş 

Antioxidant After-Shave Balm

Hassas Tüm  Tipleri Cilt  ahilD Ciltler 

PARABENS, MINERAL OILS,
ARTIFICIAL COLOURINGS,
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INGREDIENTS
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Antioksidant
cilde Gel Contour Eye

 ESDOR  Ekstraktları itkiB Ayurvedik içerenve Polifenolleri Üzüm Kırmızı 

Uygulama eder. etki katmanlarına alt cildin ve emilir hızlıca ciltte
 yapısıyla sıvı hidroglikolik ve bilyası çelik Paslanmaz azaltır. etkilerini yaşlanmanın

 ve stres yorgunluk, kazandırarak, geri enerjisini 

 kaldırır. ortadan halkalarını
 ve şişkinliklerini altı göz göstererek etki soğutucu ve artırır dolaşımını kan mikro

 sayedinde methodu 

Aktif  Bileşenleri 

anım:T

 ızırmıK  polifenolleri: müzü  Antioksidant

  asit: 
 r.şısava şıkar naılanmasşya

  cilt ığıyaratt radikallerin Serbest etki. 

 Hiyaluronik kemmelüM

  :ımışıkar ıektraktlar bitki geleneksel 
 etki. ıcırıtşlaıkıs

  ciltte iyleğzelliö ıcırılandıyap  sizşe ve nemlendirici

inÇ lanmaşya
 etki layanğsa elastikiyeti ve ımayşlaıkıs ciltte

 giderici, kıklışırık  ,ıtşıkar

Kırışıklık Çizgilerle Peptidler: Karşıtı  komple peptid eden yok ve savaşan 
Bisabolol: ,ıcırıtışyat 

  ekirdekleri:ç 
 etki. antienflamatuar ve yenileyici 

Tara Nem  takviyesi enerji ve

Sırrımız  Nedir? 
Buzdolabında

Bu kılacaktır. etkili
  dahaürünü uygulamada vereceğinden etki
 soğutucu ekstra saklanması, 

 yokolacaktır. hızlı daha torbaları altı
 göz ve şişkinlik sayede 

 

Kullanım  Şekli: 
Göz

 uygulanır.
 sürülerek bilyasıyla bölgesine 

Antioxidant Eye Contour

Hassas  İçin Tipleri Cilt Tüm Dahil Cilt 



 Teşekkürler 


