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Makyaj temizleyici malzemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Makyaj Temizleme Ürünleri 

• Misel Su 

• Makyaj temizleme jeli 

• Kolajenli çok fonksiyonlu makyaj temizleme jeli 

• АНА&BHA asitleriyle makyaj temizleme jeli YENİ !!! 

• АНА&BHA asitleriyle makyaj temizleme jeli YENİ !!! 

• Kolajenli hassas cilt temizleme köpüğü 

• Yağlı ve problemli ciltler için AHA asitlerle temizleme köpüğü 

• Papatya özüle tüm cilt tipleri için temizleme köpüğü 

• Hassas ciltler için aloe vera içerikli Anti Kuperoz köpük 

• Kolajenli hassas cilt temizleme köpüğü YENİ !!! 

 
 

 



 

 

 

 

• Tüm cilt tipleri için fukojel ile Ekstra nemlendirici köpük 

• Mezoterapi aloe vera ve çay ağacı ile yapılan diğer travmatik 

prosedürler öncesi temizlik için köpük 

• AHA asitleri ve PH 4,5 kollajenle erkek cildini temizleyen 

"Man" köpüğü YENİ!!! 

• PH 5.2 AHA asitlerile intim temizlik için jel YENİ!!! 

• Fukojel ile makyaj temizleme kremi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misel Su 

 

Misel su, hidro-lipid kabuk örtüsünü korurken, Makyaj 

ve  cilt kontaminasyonu çözen yumuşak bir temizleyicidir. 

Cildi kurutmaz ve göz yaşı bezleri tahriş etmez. 

Endikasyonlar: tüm cilt tipleri ve günlük kullanım için, 

dekoratif kozmetik ve göz makyajı temizlenmesi için. 

İçerik: su, yumuşak yüzey aktif maddeler (YAM), salatalık özü, 

gliserin. Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: sıvıyı pamuğa uygulayın, göz çevresi hariç etmeden, 

yüzün cildini temizleyin. Pamuklu ped temiz olana kadar prosedürü 

tekrarlayın. Ilık su ile durulayın 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 mL, 500 ml dağıtıcı şişe. 

 

 

 

 

 



 

       Makyaj temizleme jeli 

 

 
Temizler. Anti-inflamatuar, antiseptik, kurutma etkisi vardır. 

Aşırı sebumu ortadan kaldırır, gözenekleri daraltır, yağ bezlerinin 

çalışmasını düzenler, cildi matlaştırır, normal pH seviyesini geri yükler. 

Endikasyonlar: yağlı ve kombine cilt, hem de endikasyonlara göre 

tüm cilt tipleri için. 

İçerik: yumuşak yüzey aktif maddeler (YAM), hindistan cevizi  

yağı üretimleri, köknar yağı, huş tomurcukları özü, bisabolol,  

triklosan, çay ağacı yağı. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım.  

Kullanım yöntemi: Önceden nemlendirilmiş yüz, boyun ve  

dekolte bölgesine az miktarda jel uygulayın, hafif hareketlerle ovalayın. 

Ilık su ile durulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

  Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 mL, 500 ml dağıtıcı şişe. 



 

Kolajenli çok fonksiyonlu makyaj temizleme jeli 

 

 

İçerik: arıtılmış su, sodyum lauril sülfat, plantapon 

PSC, kokoamidopropilbetain SARV, aloe özü, sorbitol gıda sınıfı, 

gliserin, genagen, lamesoft, d-panthenol, doğal koruyucu, 

suketeni yağı, kollajen. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Önceden nemlendirilmiş yüz, boyun ve 

dekolte bölgesine az miktarda jel uygulayın, hafif hareketlerle 

ovalayın. Ilık su ile durulayın. 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 mL, 500 ml dağıtıcı şişe. 

 

 

 

 

 



 
 

АНА&BHA asitleriyle makyaj temizleme jeli YENİ !!! 

 

 

İçerik: su, koko-glukozit, disodyum lauril sülfosüksinat, gliserin, koko-glukozit, gliseril oleat, yaban mersini özü, 

portakal özü, limon özü, mandelik asit, laktik asit, retinol (A vitamini), glikolik asit, laktobiyonik asit, salisilik asit, 

allantoin, pantenol, tartarik asit, malik asit, parfüm, benzil alkol, benzoik asit, dihidroasetik asit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Man» АНА&BHA asitleriyle makyaj temizleme jeli YENİ !!! 

 

İçerik: su, koko-glukozit, disodyum lauril sülfosüksinat, gliserin, koko-glukozit, gliseril oleat, yaban mersini özü, 

portakal özü, limon özü, mandelik asit, laktik asit, retinol (A vitamini), glikolik asit, laktobiyonik asit, salisilik asit, 

allantoin, pantenol, tartarik asit, malik asit, parfüm, benzil alkol, benzoik asit, dihidroasetik asit, koku «Man». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yağlı ve problemli ciltler için AHA asitlerle temizleme köpüğü 

 

Hızlı ve etkili kirleri ve makyaj temezler. Köpüğün aktif bileşenleri  

yağlı cilt üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir-fazla sebumu çıkarır,  

gözenekleri daraltır, yağ bezlerinin çalışmasını düzenler.  

Köpük cildinize inanılmaz saflık, tazelik ve matlık verecektir. 

Endikasyonlar: yağlı, özellikle yağlı, problemli cilt. 

İçerik: yumuşak yüzey aktif maddeler (YAM), gliserin, 

papatya özü, pantenol, 

allantoin, hamamelis özü, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit. 

    Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

    Kullanım yöntemi: az miktarda köpük önceden nemlendirilmiş yüz 

    derisine hafifce ovalayarak uygulayın. Köpürün ve ılık suyla  

    iyice durulayın. 

   1 prosedür için tüketim: 2 ml 

   Ambalaj boyutu: 1 dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Papatya özü ile tüm cilt tipleri için temizleme köpüğü 

 

 
Papatya özü ile zenginleştirilmiş eşsiz formül, hassas bakım sağlar ve cildi 

kurutmadan nazikçe temizler. Nazik köpük doğal nemlendirme sağlar, cildi 

pürüzsüzleştirir, parlatır, tazelik verir. 

Endikasyonlar: pigmentli dahil tüm cilt tipleri. 

İçerik: Papatya özü, panthenol, limon esansiyel yağı, bergamot esansiyel yağı, 

lime esansiyel yağı. 
Uygulama yönü: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yönü: Önceden nemlendirilmiş yüz, boyun ve dekolte cildine az miktarda 

köpük hafifce ovalayarak uygulayın. Köpürün ve ılık suyla iyice durulayın. 

1 prosedür için tüketim: 2 ml 

Ambalaj boyutu: 150 ml  dağıtıcı şişe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Anti Kuperoz» köpüğü 

Yumuşak dokulu köpük, kuperoz ile cilt bakımı ve ayrıca herhangi bir dış uyaranlara 

karşı çok hassas olan hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır. Biyoaktif köpük 

formülü nazikçe yüz cildini önemser, kızarıklığı ve yüzeysel iltihaplanmayı ortadan 

kaldırarak kan damarlarının duvarlarını güçlendirir. Bu ürünün tüm bileşenleri, yıkama 

sonrası negatif cilt reaksiyonu olasılığını istisnası için dikkatlice seçildi. 

Endikasyonları: kuperoz, hassas cilt, tahriş olmuş cilt, stresli cilt, hem de 

endikasyonlara göre tüm cilt tipleri için. 

  İçerik: arıtılmış su, papatya özü, aloe vera özü, pantenol, at kestanesi özü,    

  rutin, askorbik asit, polyquaternium-10, sitrik asit, sorbitan kaprilat. 

  Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

  Kullanım yöntemi: az miktarda köpüğü hafifce ovalayarak önceden nemlendirilmiş   

   yüz, boyun ve dekolte cildine uygulayın. Köpürtün ve ilık su ile iyice yıkayın. 

 1 prosedür için tüketim: 2 ml 

 Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe 



 

 

Kolajenli hassas ciltler için temizleme köpüğü 

 
      Temizleme köpüğü, nemlendirici, tonusu artıran, antienflamatuar ve immüno-modüle edici     

      bileşenler kompleksi içerir. Agresif, yüzey aktif maddeler içermez (YAM). 

      Fizyolojik Ph nedeniyle, aşırı hassas ciltler için   uygundur. Yosun, fucus  

      ve kollajen ekstreleri, yumuşatıcı, nemlendirici ve yatıştırıcı bir ajan olarak işlev  

      gören hücresel yenilenmeye katkıda bulunur. Pürüzlülüğü azaltır, cildi esnekleştirir  

      ve tonusu iyi durumda tutar. 

    Endikasyonları: hassas cilt, tahriş olmuş cilt, stresli cilt, hem de endikasyonlara göre  

    tüm cilt tipleri için. 

    İçerik: yumuşak yüzey aktif, gliserin, pantenol, yosun özü, fucus özü, kollajen. 

     Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

    Kullanım yöntemi: Önceden nemlendirilmiş cildinizi az miktarda köpüöğle hafif    

    ovalayın. Köpürtün ve ılık su ile iyice yıkayın. 

    1 prosedür için tüketim: 2 ml 

     Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe



 

 

Tüm cilt tipleri için fukojel ile “Ekstranemlendirici” köpük 

 

 
     Günlük cilt bakımı için aktif nemlendirici, fukojelli yüz temizleme ve yıkama köpüğü.     

     Köpüğün yumuşak formülü derin gözenek temizliğine katkıda bulunur, makyajı etkili  

     bir şekilde giderir ve kullanımdan sonra inanılmaz bir tazelik ve rahatlık hissi verir.  

     Köpük, üçlü bir etki sağlar: yoğun nemlendirme, hassas temizlik ve epidermal bariyerin  

     korunması. 

     Endikasyonları:  tüm cilt tipleri, hassas cilt dahil. 

     İçerik: arıtılmış su, fukojel, D-pantenol, Beta-1,3 - glukan, polikuaterniyum-10, beyaz  

     çay özü, lotus özü, yasemin özü, allantoin, mannan brendi, laktik asit. 

      Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

    Kullanım yöntemi: az miktarda köpüğü hafifce ovalayarak önceden nemlendirilmiş          

    yüz, boyun ve dekolte cildine uygulayın. Köpürtün ve ılık su ile iyice yıkayın. 

    1 prosedür için tüketim: 2 ml 

     Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe



 

 

Mezoterapi öncesi temizlik için köpük ve aloe vera ve çay ağacı ile 

yapılan diğer travmatik işlemler 
        

 

        Mezoterapi ve diğer enjeksiyon tedavileri ve kozmetik tedavi öncesi temizlik için   

        uygundur. Arıtılmış su veya tonik ile yıkayın. 

        Endikasyonları: tüm cilt tipleri, hassas cilt dahil. 

        İçerik: gliserin, metil kokoil sodyum taurat, sukroz, arginin kokoat, salisilik asit, aloe  

        vera özü, centiyana özü, kafein, laminaria özü, alg özü, çay ağacı yağı, sodyum fosfat,  

        dimetikon kopolyol, sodyum sitrat, klorheksidin, fenoksiettanol. 

         Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

       Kullanım yöntemi: az miktarda köpüğü hafifce ovalayarak önceden nemlendirilmiş  

       yüz, boyun ve dekolte cildine uygulayın. Köpürtün ve ılık su ile iyice yıkayın. 

       1 prosedür için tüketim: 2 ml 

        Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe



 

 

AHA asitleri ve PH 4,5 kollajenli erkek ciltleri için “Man” temizlik köpüğü YENİ!!! 
 

 

         Erkek cildi için ideal vasıtadır. Köpük, mükemmel temizlik özelliklerine    

        sahiptir, gözenek kirliliğiyle baş eder, gerginlik hissi vermez.  

        Yumuşatır, cildi rahatlatır, tahriş, kızarıklık ve iltihap oluşumunu önler.  

        Cilde tam bir tazelik hissi verir. 

         Endikasyonları:  tüm erkek cilt tipleri, Günlük olarak sabah ve akşam  

         yıkımıq için         Kullanım yöntemi: az miktarda köpüğü hafifce ovalayarak  

         önceden nemlendirilmiş cildin tümüne uygulayın. Köpürtün ve ılık suyla 

         iyice yıkayın. Uyarı! Tıraştan sonra köpük   kullanmamak daha iyidir. 

         1 prosedür için tüketim: 2 ml 

         Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe 

         İçerik: arıtılmış su, AHA-asit, kokoamid, kokoamidopropil betain,  

         plantapon, gliserin, allantoin, D-pantenol, kollajen, nipagard. 

           Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 



 

İntim hijjen bakımı için muss, AHA-asitlerili pH 5,2 YENİ!!! 
 

Bu bitki özüleri ve tabii AHA-asitleri bazlı yumuşak intim temizlik vasıtasıdır. 

İntim ve hassas alanların yumuşak ve hassas bir şekilde temizlenmesini sağlar, 

hafif bir canlandırıcı etki sağlar, patojenik mikroorganizmaları nötralize eder ve 

uzun süre hoş bir tazelik hissi sağlar. 

İçerik: su, papatya çiçeği özü, koko betain, koko-glukozit (i) disodyum lauril 

sülfosüksinat (i) gliserin, mandelik asit, laktik asit, retinol (A vitamini), fitik asit, 

glikolik asit, allantoin, pantenol akasya çiçekleri, kamelya özütü parfüm, 

trietanolamin, benzil alkol, benzoik asit, dihidroasetik asit. 

Endikasyonları:  samimi bölgelerin hijyeni, epilasyon ve şugaring prosedürlerinin 

hazırlanması, samimi bölgelerin önceden soyulması. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: az miktarda mussu  önceden nemlendirilmiş beden alanlarına sürün,  

köpürtün ve ilık suyla yıkayın. Günlük hijjen bakımı için uyqun bir vasıtadır. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 150 ml dağıtıcı şişe 

 



Fukojel ile makyajı gidermek için krem 

 
Kozmerik fazlasını ve kirliliği hassasca temizler. Uzun süreli tazelik ve saflık 

hissiyle beraber aynı zamanda cilde tam bir özen gösterir. Kremin içeriyinde olan 

fukogel, cildi içten ve dıştan nemlendirir. Onu ipek gibi ve zarif yapar, rahatlık 

hissi verir. Agresif çevresel etkilere karşı koruma sağlar. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri ve günlük kullanım için ve ayrıca göz 

bölgesinden makyajı kaldırmak için. 

İçerik: üzüm çekirdeği yağı, papatya yağı, laktik asit, fukojel, azulen, papatya 

özü, bisabolol. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: az miktarda kremi yüz, boyun ve dekolte cildine sürün,  

hafifce ovalayın. İlık suyla yıkayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe. 



 Eksfoliye edici kozmetikler 
 

• Bambu tozu ve üzüm tohumu ile yüz ve 

vücut için üniversal ovalayıcı 

• Üzüm çekirdeği ile scrub 

• Biyoenzim pelling-roller 

• AHA asitler ve bambu tozu ile scrub 



 

Bambu tozu ve üzüm tohumu ile yüz ve vücut için universal ovalayıcı 

 

 

Ölü hücrelerin ciltden yumuşak bir şekilde uzaklaştırır, yorgunluk belirtilerini ortadan 

kaldırır, rengi iyileştirir, doku seviyesini yükseltir, rahatlık hissi yaratır. Cildi anında 

sıkılaştırır, pürüzsüz, yumuşak ve parlak hale getirir, ferah ve dinlendirici bir görünüm 

verir. 

İçerik: üzüm çekirdeği yağı, gliseril stearat, setil palmitat, bambu tozu, pelin özü, 

papatya özü, civanperçemi özü. 

Endikasyonları: yüz ve vücut cildi için peeling vasıtası olarak tüm cilt tipleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlenmiş cilde hafif ovalama hareketleriyle az miktarda ürün 

uygulayın. Peeling uygulayın ve kalıntılarını  ılık saf suyla yıkayın. Cildi kurutun ve 

protonize edin. 

1 prosedür için tüketim: 2 ml 

Ambalaj boyutu:  kutu 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml. 



 

Vücut için üzüm çekirdekli peeling 

 
Ölü hücrelerin ciltden yumuşak bir şekilde uzaklaştırır, yorgunluk 

belirtilerini ortadan kaldırır, rengi iyileştirir, doku seviyesini yükseltir, 

rahatlık hissi yaratır. Cildi anında sıkılaştırır, pürüzsüz, yumuşak ve 

parlak hale getirir, ferah ve dinlendirici bir görünüm verir. 

İcerik:  üzüm çekirdeği yağı, gliseril stearat setil palmitat, bambu tozu, pelin 

özü, papatya özü, civanperçemi özü. 

Endikasyonları: yüz ve vücut cildi için peeling vasıtası olarak tüm cilt tipleri 

için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlenmiş cilde hafif ovalama hareketleriyle az 

miktarda ürün uygulayın. Peeling uygulayın ve kalıntılarını  ılık saf suyla 

yıkayın. Cildi kurutun ve protonize edin. 

1 prosedür için tüketim: 2 ml 



Biyoenzim pelling-roller 
Derin temizlik, aynı zamanda en nazik ve hassas cilt temizliği için ürütülmüş benzersiz vasıta. 

Aşındırıcılar içermez, çok nazikçe çalışır, cildin yüzey katmanındaki ölü hücreleri dikkatlice 

temizler. Cildi iyileştirir, mikro kabartmayı pürüzsüzleştirir, cildin esnekliğini arttırır. En yorgun 

cildi bile hızlı ve etkili bir şekilde canlandıra ve yenileye bilir. Daha sonraki kozmetik prosedürler 

için aromatik bir pul pul dökülme ve yüz, boyun ve dekolte cildinin hazırlanması prosedürünü 

gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. 

Endikasyonlar: Tüm cilt tipleri, hassas cilt dahil. 

İçerik: Arıtılmış su, kaolin, papain, bromelain, süt proteini hidrolizatı, bakteri lizatı, kazein, laktik 

asit, metilselüloz. 

Uygulama yöntemi:  cildin temizliği ve nemlendirilmesi için tımar ve donanım işlemlerinden 

önce hazırlanmaları, profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Teşhis için cildinizi bir makyaj temizleyici ile temizleyin. Biyoenzim 

pelling-roller aşağıdaki gibi uygulayın: 

genç ve kızarıklıkta olan ciltte: – ince bir katla. Peeling'e 3 dakika boyunca bir modelleme 

ovalama yapın, 5-7 dakika daha tutun, sonra yumuşak ovalama hareketleriyle ovalama çizgileri 

boyunca “yuvarlayın”. Kalıntıları suyla yıkayın ve cildinize tanı konunuza göre bir tonik 

uygulayın. 

solmayan ve kuru ciltte – Maske şeklinde orta tabaka, hafif ovalayın. 5-7 dakika bekleyin, ılık ve 

sonra soğuk suyla iyice durulayın. Cildinize tanı konunuza göre tonik uygulayın. 

kalın ve pürüzlü ciltte – ince bir tabaka halinde uygulayın ve prosedür borsazh gerçekleştirin. 

Kalıntıları suyla yıkayın ve cildinize tanı konunuza göre bir tonik uygulayın. 

evde bakım için temizlenmiş yüz ve boyun derisine ince bir tabaka ile bir biyoenzim peeling  

silindiri uygulayın, göz bölgesinden kaçının ve 3-5 dakika bekletin (tam kurumayı önleyin). 

Ardından peeling prosedürünü uygulayın (masaj hatları boyunca "ruloyla").  

Ilık suyla durulayın, tonik uygulayın ve cildi nemlendirin. 

  1 prosedür tüketimi: 2 ml 

Ambalaj boyutu:  kutu 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml. 



%10 AHA asitleri ve pH 3,4 bambu tozlu peeling 
 

 

İçerik: saf su, emülsiyon balmumu, laktik asit 4%, glikolik asit 

3%, tartarik asit 1.5%, sitrik asit 1%, malik asit 0.5%, nergis 

özü, kılıçotu özü, aloean özü, zeytin oliumu, balmumu, bambu 

kırıntısı, gliserin, setil stearil alkol, shi oliumu, allantoin, 

koruyucu madde. 

Endikasyonları: Yüz ve vücut cildi için peeling vasıtası olarak 

tüm cilt tipleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Ürünü hafif ovalama hareketleriyle 

temiz ve nemli cilde uygulayın. Göz ile temasından sakının. Peeling uygulayın 

ve kalıntılarını  ılık suyla kalıntılarını yıkayın. Cildi kurutun ve protonize edin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu:  kutu 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml. 



 

Tonikler 

• 8% AHA asitlerle tonik PH 3.4 

• 8% AHA asitleri ile "Klasik" PH 4.3 

• 10% AHA asitleri ile tonik PH 3.4 

• 10% AHA asitleri ile tonik "Klasik" PH 3,8 

• 5% Meyve asitleri ile biyotonik pH 3,5 

10% Meyve asitleri ile biyotonik pH 3 

• Çok fonksiyonlu biyotonik 

• Biyotonik «Biyoaltın ile klassik bakım» 

• Adaçayı hydrolatı 

• Biberiye hidrolatı 

• Limon hidrolatı 

• Yeşil çay hidrolatı 

• Maydanoz hidrolatı 

• Ekinezya hidrolatı 

• Elma hidrolatı 

• Çam hidrolatı 

• Kırlangıçotu hidrolatı 

• Kuşburnu hidrolatı 



 

 
• Dereotu hidrolatı 

• Salatalık hidrolatı 

• Aynısafa çiçeği  hidrolatı 

• Çilek hidrolatı 

• Şeftali hidrolatı 

• Üzüm hidrolatı 

• Peygamber çiçeği hidrolatı 

• Akne karşıtı alkolsüz tonik 

• Yüz için antiseptik  tonik 

• Temizleme toniği (makyaj 

temizleyici) biyoaltın ile 

• "Yaz"  toniği 

• Yağlı ciltler için tonik 

(papatya hidrolatı) 

• “Drenaj” toniği 

• Gül suyu 
• Hassas ciltler için 

"Antikuperoz" toniği 

• Hyaluronik asit 

içeren tüm cilt 
tipleri için 
nemlendirici 
tonik 

• Problemli ciltler için tonik 

• Salisilik ve AHA asitleriyle 

problemli ciltler için 

nemlendirici tonik 

 

 

• Mezoterapi ve diğer travmatik 

kozmetik tedavilerden önce ve 

sonra çay ağacı ile antiseptik tonik



AHA asitleriyle tonikler 

Bileşime dahil edilen meyve asitleri sayesinde tonikler tonik bir etkiye sahiptir, cilt yüzeyini temizler, epiderm pullarını 

döktürür, cilt bakımı kozmetiklerinin penetrasyon kabiliyetini arttırır. Tonikler ayrıca nemlendirir, antioksidan ve 

bakteri yok edici etkiye sahiptir. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları:  hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk pigmentasyonlu ve solgun cilt. ilk 

aşama peeling öncesi eğitimin. 

Kontrendikasyonlar: Bireysel hoşgörüsüzlük, artan cilt hassasiyeti, taze yaralanmalar, uçuk yaraları. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  Temizlendikten sonra, yüzünüzü pamuklu bir bezle silin, göz çevresindeki alandan kaçının. 

Dikkat! 

- Toniği sadece akşamları SPF vasıtalarının  kullanımıyla uygulayın. 

- Bakımınız retinoid içeren vasıtalar içeriyorsa, aynı zamanda cilt üzerinde kurutma ve tahriş edici etkisi olan 

kozmetiklerin kullanılması tavsiye edilmez, bu nedenle retinoidlerle tedavi edilene kadar ANA asitleriyle tonik 

kullanımının ertelenmesi daha iyidir. 



 

%5 meyve asitleri ile biyotonik pH 3,5 

 
Bir tonik, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt yüzeyini 
temizler, epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz etme 
kabiliyetini arttırır. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca 
donuk pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler 
de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

İçerik: arıtılmış su, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, malik asit. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki bölgeden 
kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe



 

%8 AHA asitlerile tonik pH3,4 

 
Tonusu artıran, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt 

yüzeyini temizler, epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz 

etme kabiliyetini arttırır. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir 

vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk 

pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler de dahil olmak 

üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

İçerik: %8 AHA asit, amino asit kompleksi, allantoin, pantenol, papatya özü, 

hamamelis özü 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki 

bölgeden kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 



 

 

%8 AHA asitleri ile tonik “Klassik” рН 4,3 

 
Tonusu artıran, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt yüzeyini temizler, 

epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz etme kabiliyetini arttırır. Peeling 

öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk 

pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler de dahil olmak 

üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

       İçerik: arıtılmış su, kocamidopropil betain, gliserin, propilen glikol,  

       polikuaterniyum-10, glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit, tartarik asit. 

        Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

        Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki 

bölgeden kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 

 



 

%10 AHA asitlerile tonik рН 3,4 

 
 

Tonusu artıran, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt yüzeyini 

temizler, epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz etme kabiliyetini 

arttırır. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk 

pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler de dahil 

olmak üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

İçerik: su, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, glikolik asit, çay ağacı yağı, allantoin. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki 

bölgeden kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 



 

%10 AHA asitleri ile tonik “Klassik” рН 3,8 

 
Tonusu artıran, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt yüzeyini 

temizler, epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz etme kabiliyetini 

arttırır. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk 

pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler de dahil 

olmak üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

İçerik: arıtılmış su, kokamidopropil betain, gliserin, propilen glikol, 

polikuaterniyum-10, glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit, tartarik asit. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki 

bölgeden kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 



 

%10 meyve asitlerile biyotonik pH 3,0 

 
 

Tonusu artıran, antioksidan ve bakteri yok edici etkiye sahiptir. Cilt yüzeyini 

temizler, epiderm pullarını temizler, kozmetik vasıtaların nüfuz etme 

kabiliyetini arttırır. Peeling öncesi hazırlık için mükemmel bir vasıtadır. 

Endikasyonları: hiperkeratoz, sebore, gözenekli, kontamine cilt, ayrıca donuk 

pigmentasyonlu ve solgun cilt. Kuperoz belirtileri olan hassas ciltler de dahil 

olmak üzere tüm cilt tipleri için peeling öncesi hazırlık. 

İçerik: arıtılmış su, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, malik asit. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Temizlendikten sonra, gözler etrafındaki 

bölgeden kaçınarak yüzü pamuklu bir bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml şişe 



Evrensel biyotonik 

 
Biyotonik, epidermisin yüzeyinden yabancı maddeleri nazikçe uzaklaştırmakla 

kalmaz, aynı zamanda cilde de özen gösterir. Biyotoniğin doğal bileşenleri nedeniyle, 

cilt beslenir ve aktif nemlenir. 

Endikasyonları: her tür cilt - günlük bakım, agresif prosedürlerden 

sonra bakım. 

İçerik: Gül hidrolatı, beta glukan, ginkgo biloba, peygamber çiçeği, herdemtaze, 

süsen kökü. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: 

- cilt tonlama işlemi sırasında: Tonik yüzünüze bir fırça veya pamuk ped ile sürülür 

ve emilmesi beklenilir. Ylkamayı. 

- evde bakım için: Temizlendikten sonra, toniği cildinize pamuklu bir bezle 

uygulayın ve emilmesini bekleyin.Daha son bakim ve koruma vasıtasını uyqulayın. 

Günde 2 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 



   Biyotonik “Biyo Altın ile klasik bakım” 

 
“Biyo Altın ile klasik bakım” biyotoniki - tüm cilt tipleri için uygundur,  

özellikle hassas ve yaşlanmaya eğilimli değişiklikler için.  

Aktif bileşenleri sayesinde, besin maddelerinin benzersiz bir kılavuzu olarak 

davranır ve cildin en derin katmanlarına nüfuz etmelerine yardımcı olur.  

Cildi mükemmel bir şekilde nemlendirir, yüzeyinden yumuşak ve hassas bir  

şekilde tüm kirleri temizler.  

İçerik: su, gliserin, üzüm çekirdeği yağı, sardunya esansiyel yağı,  

ıhlamur çiçekleri, limon otu ve kekik otu, plantain herb, çayır yonca otu,  

pirinç proteini hidrolizatı, % 5 laktik asit, biyoaltın. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için uygundur, özellikle hassas ve eğilimli yaş  

değişiklikleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

— cilt tonlaması prosedürü sırasında: toniği yüzünüze fırça veya  

pamuklu ped ile uygulayın, emilmesine izin verin. Yıkamayın. 

— Evde bakım için: Cildi tonikle nemlendirilmiş pamuklu bir süngerle silin.  

Yıkamayın. Sonra bakım ve koruma ürünü uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 



Hidrolatlar 
Hidrolat, bitki damıtımından sonra toplanan bir konsantredir. Suda çözünmüş az miktarda uçucu yağ (%0.1 – %0.5) ve 

uçucu yağda bulunmayan diğer bileşenleri içerir. Uçucu yağların özelliklerini koruyarak hidrolatlar daha nazik bir etkiye 

sahiptir ve vücudun hassas bölgelerinde ve tahriş eğilimli deride kullanım için güvenlidir.  

Kullanım yöntemi: Makyajı çıkarmadan önce veya çıkardıktan sonra cilt temizleyici olarak kullanılır. Alkol bileşeninin 

olmaması nedeniyle, hidrolat cildi kurutmaz, aksine yararlı maddeleri nemlendirir ve besler. Uçucu yağların ve diğer 

besin maddelerinin zayıf konsantrasyonu, cildin hafif ve hassas bölgelerinde bile (bebeğin cilt bakımı dahil) tahrişe veya 

alerjiye neden olmadan hidrolat kullanılmasına izin verir. Yaz sıcağında veya kapalı bir konutda hava kuru olduğunda, 

hidrolatın yüz ve vücudun tüm yüzeyine günde birkaç kez püskürtülmesini öneririz. Bu, cildin su dengesinin 

yenilenmesine ve korunmasına yardımcı olacaktır. Çiçekli sudan, sabahları yıkamak için buz küpleri hazırlayabilirsiniz. 

Bu yıkama, yüz derisine kan akışını arttırır (böylece cilt daha iyi nefes almaya başlar), onun tonusunu artırır ve 

“uyanmasına” yardımcı olur. Bu durumda, cildinizin durumunu izlemeniz gerekir. Kuru ve hassas ciltler için haftada 3-4 

kez yeterli olacaktır, yağlı ve kombine cilt durumunda buz gündüz ve akşam yıkanabilir.  

Dikkat! Bu kullanım yöntemi, kuperozda kontrendikedir. 

Hidrolatlar, yüz ve saç maskelerini seyreltirken kullanılması önerilir, böylece etkinliğini arttırır.  

Bazı çiçek suları (papatya, adaçayı, ısırgan otu) saç bakımı için mükemmeldir. Yıkadıktan sonra saçları durulayın veya 

çiçek suyunu gün boyunca saçınıza püskürtün. Hidrolatlar deodorant ve hafif tuvalet suyu olarak ve ev yapımı doğal 

kozmetik ürünlerinin bir bileşeni olarak kullanılabilir (krem, sabun yapımında temel olarak). 

Hidrolatların çözdüğü ana görevlerden biri, kozmetik yağlar ve diğer kozmetik ürünlerin uygulanmasından önce cildi 

nemlendirmektir. Kendi kozmetik özelliklerinin yanı sıra, hidrolatlar, üst üste uygulanan fonlar için mükemmel bir 

ulaşım sistemi olarak hizmet eder. Böylece, hidrat ile cildi nemlendirir, kozmetik etkinliği artacaktır. Önceden 

nemlendirilmiş bir hidrolit veya tonik cilde daima bakım ürünleri uygulayın. 

Her hidrolatın kendine has özellikleri vardır ve her zaman kendinize uygun bir şey bulabilirsiniz. 

 



 

Adaçayı hydrolatı 

 
Yağlı ve kombine cilt üzerinde yararlı etkileri vardır, sebum üretimini  

düzenler, cildi matlatır. Saç üzerinde belirgin bir faydalı etkiye sahiptir.  

Onları güçlendirir, büyümeyi uyarır, parlaklık kazandırır.  

İçerik: % 100  İlk damıtma kuşburnu hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten  

sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlemeden sonra, yüz, boyun ve dekolte üzerine  

pamuklu bir ped uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 200 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biberiye hidrolat 

 

 

Biberiye hidrolat, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan  

mükemmel bir antioksidandır. Bu nedenle, her şeyden önce, cildi daha  

sık stres faktörlerine yatkın olan büyük şehir sakinlerine tavsiye edilir.  

Biberiye suyu, yağlı cilt sahipleri, hem genç hem de yaşla ilişkili  

değişikliklerin belirtileri için özellikle yararlıdır. Mükemmel şekilde  

dengeler, sivilce ve akne döküntülerini temizler, sarkmayı önler, derin  

tonları siler ve sağlıkla doldurur. Anti-selülit etkisini artırır. 

İçerik: %100  İlk damıtma biberiye hidrolatı. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten 

sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 



          

Limon hidrolatı 

 

Limon hidrolatı yağlı ve sivilceli ciltler için gerçek bir derde deva. Bir tonik  

olarak kullanırsanız, etki daralmış gözenekler, pürüzsüzleştirilmiş cilt rahatlaması  

olarak tezahürünü yavaşlatmaz.  Mükemmel dezenfekte eder ve ince hasarları 

iyileştirir, pigment lekelerini, çilleri aydınlatır. Akne ve sivilce ile mücadelede  

vazgeçilmez bir araç.  

İçerik: %100 limon hidrolatı. Alkol ve koruyucu maddeler olmadan. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten 

sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Yeşil çay hidrolatı 
 

Yeşil çay hidrolatı mükemmel bir antioksidandır. Cildi besleyerek ve yumuşatarak  

çok yumuşak ve nazikçe bakım yapar. Herhangi bir cilt tipinin bakımı için  

mükemmeldir, hayatı, yumuşaklığı ve elastikiyetini hızlı ve nazik bir şekilde  

geri döndürür. Yağlı ve iltihaplı cilt bakım ürünlerinin ek özelliklerini zenginleştirir,  

antiseptik, antibakteriyel ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Olgun, kuru ve hassas ciltler 

için çok uygundur. Rejenerasyon süreçlerini güçlendirir, ince cildi korur ve 

güçlendirir. Yeşil çay hidrolatı, alerjik reaksiyonlara yatkın cilt tarafından bile iyi  

kabul edilir.  

İçerik: %100 yeşil çay hidrolatı. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

Maydanoz Hydrolat 

 

 
Cildi yeniler ve beyazlatır, yüz ve vücutta olan sivilce ve akne ile mücadelede kullanılır.  

Maydanoz hidroliti, yağlı ciltler için hassas, tahriş olmuş cildi geniş kılcal damarlarla  

ovmak için önerilir, çiller, pigment lekelerini ağartmak için kullanılır. Gençleştirici  

özelliklere sahiptir, cildi yeniler, kırışıklıkların görünümünü korur, tonusu artırar.  

İçerik: %100 maydanoz hidrolatı. Buhar ve su damıtma ürünü. Koruyucu olmadan. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

        Ekinezya Hidrolatı 
  

Bağışıklık sistemini uyarıcı ve antioksidan etkiye sahip kan damarlarını güçlendirir, 

akne görünümünü azaltır.  

İçerik: İlk damıtma yeşil maydanoz hidrolatı 

Endikasyonları: problemli dahil tüm cilt tipleri için  

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra cildinize pamuklu bir bezle uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın.  

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım.  

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Elma hidrolatı 

 

Bu hidrolit, cilt için nazik bir temizleyicidir. Güzellik uzmanları yorgun 

ve kurutulmuş cilt bakımı için elma hidrolatı ile ilaç kullanmanızı önerir. 

Tüm cilt tipleri için uygundur, bebek cilt için kesinlikle zararsız, toksik değil. 

Elma hidrolatı cilt hücrelerinin yenilenmesini iyileştirmek için özelliklere sahiptir. 

İçerik: %100 ilk damıtma elma hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

Çam hidrolat 

 
Çam hidrolatı, tahriş olmuş cildi rahatlatan organik ve doğal bileşenler içerir.  

Hassas ciltler için uygundur, hücrelerin dehidrasyonuna karşı korur, ölü  

parçacıkların dökülmesini arttırır, böylece gençliğini uzatır. Çam hidroliti deride  

alerjik reaksiyonlara neden olmaz, çocuk kozmetik ürünleri için uygundur.  

İçerik: %100 ilk damıtma çam hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Kırlangıçotu hidrolatı 
   

Anti-inflamatuar, yara iyileştirici özelliklere sahiptir, anti-alerjik ve analjezik  

etkiye sahiptir, dermatozlarda kaşıntıyı azaltır. Cildin erken solmasını önlemek,  

soyma ve pigmentasyon lekelerini ortadan kaldırmak, cildin esnekliğini arttırmak,  

kızarıklık ve tahrişi gidermek için önerilir.  

İçerik: %100 ilk damıtma kırlangıçotu hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml, 250 ml dağıtıcı şişe 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Kuşburnu hydrolat 

 
Kuru, yorgun, sarkık cildi besler. Yüz kırışıklıkları yumuşatır, gençleştirir. Cildi  

faydalı vitaminlerle besler. Cildin esnekliğini arttırır, elastikiyet kazandırır.  

Antiseptik özelliklere sahiptir. Ayrıca, saçları beslemek ve ampulleri güçlendirmek 

için kullanılması önerilir. 

İçerik: %100 ilk damıtma kuşburnu hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

Dereotu hidrolatı 
 

 

Tonik ve canlandırıcı özelliklere sahiptir, eser elementler ve vitaminler içerir:  

PP, A, C, B grup vitaminleri, flavonoidler ve yağ asitleri. Cildin PH dengesini 

yumuşaltır, anti-inflamatuar, antiseptik ve beyazlatma etkisi vardır. Çiller ve  

pigment lekeleri aydınlatır.  

İçerik: %100 ilk damıtma dereotu hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



           

 

Salatalık hidrolatı 

 

 

Cildin tonusunu artırır ve tazeler, kızarıklığı giderir, cildin şişmesini ve iltihaplarını giderir. 

İçerik: %100 ilk damıtma salatalık hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Aynısafa çiçeği  hidrolatı 
 

 

Aynısafa çiçeği  hidrolatı, çocukların cildi dahil, farklı cilt tipleri için kullanılır.  

Derinin soyulması ve tahrişi için kullanılması önerilir; kesikler, çizikler ve yanıklar,  

dermatit ve çeşitli cilt iltihapları için.  

İçerik: %100 ilk damıtma aynısafa çiçeği  hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanımda, temizlemeden sonra,  

iltihaplı tahriş olmuş cildi tedavi etmek için. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Çilek hidrolatı 

 
Yağlı cildi temizler ve kurutur. Yumuşak exfoliant özelliğine sahiptir. Beyazlatır  

ve cilt yenilenmesini uyarır. Kollajen üretimini teşvik eder. Antimikrobiyal ve 

anti-inflamatuar etkiye sahiptir.  

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

İçerik: %100 ilk damıtma çilek hidrolatı 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Şeftali hidrolatı 

 

 
Tazeleyici ve gençleştirici özelliklere sahiptir, kırışıklıkları gidermeye  

yardımcı olur, cildi sıkı ve elastik yapar. 

İçerik: %100 ilk damıtma şeftali hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için, temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine 

pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Üzüm hidrolatı 
 

 

Cilt üzerinde gençleştirici, iltihap önleyici, antioksidan ve  

nemlendirici etkiye sahiptir. Hafif bir beyazlatıcı etkiye sahiptir  

ve pigment lekelerinin görünümünü engeller. Tüm cilt tipleri için  

uygun olduğu için çok fonksiyonludur. Özellikle bu ürün hassas  

göz kapağı derisinin ince bakımı için kullanışlıdır. 

İçerik: %100 ilk damıtma üzüm hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için,  

temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte  

bölgelerine pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 

      



         

 

Peygamber Çiçeği hidrolatı 

 

 

Kuru veya cansız cildi yatıştırır, onarır, yeniler ve tonusu artırır. Cildi yeniler ve  

aydınlatır. Antiseptik özelliklere sahiptir. 

İçerik: %100 ilk damıtma peygamber çiçeği hidrolatı 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için,  

temizlendikten sonra. 

Kullanım yöntemi: temizlendikten sonra, yüz, boyun ve dekolte  

bölgelerine pamuk disk ile hidrolatı uygulayın. Yıkamayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

Akne karşıtı alkolsüz tonik 

 
 

Akne karşıtı alkolsüz tonik, problemli, kızarıklık ve dişeti cildine yatkın  

olanlar için idealdir. Anti-akne alkolsüz tonik, cilt döküntüleri ve  

sivilce eğilimli problemli kişiler için idealdir. Alkol bileşiminde  

olmaması nedeniyle cildi kurutmaz. Tonik ve rejeneratif etkileri vardır.  

İçerik: %100 ilk damıtma siyah kimyon hidrolatı 

Endikasyonları: problemli, döküntülere eğilimli ve sivilceli cildler için.  

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

—  cilt tonlama prosedürü sırasında: yüzünüze bir fırça veya pamuklu 

 bezle tonik uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

—  aljinat yüz maskeleri için aktif konsantre olarak: yüzünüze bir fırça 

 veya pamuklu bezle tonik uygulayın, üstte tanınız içinbir maske uygulayın. 

—  evde bakım için: temizlendikten sonra, toniği cildinize pamuklu bir 

 bezle sürün ve ıslatın. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

 Günde 2-3 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 

 



 

        

Yüz için antiseptik tonik 

 

 
Antiseptik yüz toniği, gözenekleri derinden temizler, cildi ferahlatır  

ve rahatlatır. Tahrişi giderir. Günlük cilt temizliğini tamamlar.  

İçerik: ayçiçeği çiçekleri, gül, papatya hidrolatı, adaçayı hidrolatı,  

çay ağacı esansiyel yağı. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri, agresif prosedürlerden sonra özen gösterin. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

—  travmatik kozmetik prosedürler sonrası: iyice, yumuşak tamponlama 

hareketleriyle cildi tonikle ıslatılmış pamuklu bir süngerle silin ve tanıya göre  

bir maske uygulayın. 

—  evde bakım için: iyice, yumuşak tamponlama hareketleriyle cildi  

tonikle nemlendirilmiş pamuklu bir süngerle silin. Yıkamayın.  

Günde 2-3 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 

 

        

 

 



 

 

Biyoaltınlı temizleme tonik 

 

 

Tonik sadece temizlik, ferahlatma, nemlendirme ve yüz cildini beslemeden ilave,  

aynı zamanda, hemen sonra uygulanan kozmetik ürünlerin kullanımı etkisini artırır. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için, günlük kullanım için. 

İçerik: biyoaltın, ilk damıtma çay gül yaprakları hidrolatı, Japon sofora meyvesinin,  

kahverengi yosunların, salatalık, sarmaşık otların, buğday proteinler hidrolizatı,   

beta-glukan ve yulaf YAM (Yüzey Aktif Madde) kompleksi. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: Pamuklu bir pedin üzerine az miktarda tonik uygulayın ve  

masaj çizgileri kullanarak makyaj temizleme prosedürünü hafifçe yapın.  

Yüzünüzü ılık suda ıslatılmış bir pamuklu bezle silin. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 

  

 

 

 

 

           

 

 



 

 

"Yaz" Toniği 

 
Cildi iyi temizler ve nemlendirir, ferahlatıcı ve soğutma etkisi vardır. Yapışkanlık 

bırakmaz, göze çarpmayan hoş bir kokuya sahiptir.  

İçerik: ilk damıtma nane hidrolatı. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: 

—  cilt tonlama prosedürü sırasında: yüzünüze bir fırça veya pamuklu bezle 

tonik uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

—  evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde  

uygulayın ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçlarını uygulayın. 

Günde 2 kez uygulayın  

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 



 

Yağlı ciltler için tonik 

 

Cildi kurutmaz ve günlük kullanım için uygundur. Bakterisidal, anti-inflamatuar  

ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Cildi yoğun bir şekilde besler ve nemlendirir,  

beyazlatır ve pigmentasyonu azaltır, kırışıklıkları ve cildi yumuşatır. 

Bu ürün, cildi en az etkilemek isteyen ve doğal güzelliğini uzun süre korumak  

isteyen genç kadınlar için kozmetik ürünlerinde özellikle uygun olacaktır.  

Endikasyonları: yağlı ve kombinasyon sivilce eğilimli cilt ve cilt pigmentasyonu 

için tedavi. 

İçerik: ilk damıtma papatya hidrolatı. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: 

—  cilt tonlama prosedürü sırasında: toniği yüzünüze bir fırça veya pamuklu  

ped ile uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

—  aljinat yüz maskeleri için aktif konsantre olarak: yüzünüze bir fırça 

veya pamuklu bezle tonik uygulayın, üstte tanınıza göre bir maske uygulayın. 

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın  

ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın.  

    1 prosedür için tüketim: 3 ml 

    Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 

 

 



Tonik  “Drenaj” 
 

Tonik "Drenaj" gözlerdeki şişliği giderir, koyu halkaları ve göz torbalarını temizler. 

Mimik ve derin kırışıklıkları yumuşatır. Açık solgunluk belirtileri olan olgun cildi  

besler. Yorgun cilde tazelik verir, ve tonusu artırır.  

İçerik: ilk damıtma yeşil kahve hydrolatı. 

Endikasyonları: turgor ve cilt tonunu ihlal eden olgun cilt. Şişkinlik, göz  

çevresindeki koyu halkalar, gözlerinin altında "torbalar", alt göz kapağında  

pigment lekeleri. Tüm cilt tipleri için.  

     Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

       Kullanım yöntemi:  

—  cilt tonlama prosedürü sırasında: Toniği yüzünüze bir fırça veya pamuk ped ile 

      uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

—  göz çevresindeki cilt tonlama prosedürü sırasında: bir pamuklu ped üzerine  

tonik uygulayın ve 5-10 dakika boyunca gözlere uygulayın. Yıkamayın. 

Dikkat! Göz çevresindeki cilt bakımı için kullanılan kozmetik ürünleri konjonktivit 

 ve alerjik reaksiyon önlemek için 1-2 ay sonra değiştirilmelidir. 

—  aljinat (plastikleştirici dahil) yüz maskeleri için aktif konsantre olarak:  
yüzünüze bir fırça veya pamuklu bezle tonik uygulayın, üstte tanınız için bir maske 

 uygulayın.  

—  maske olarak: temizleme işleminden sonra doku maskesini tonik ile ıslatın ve  

yüzünüze uygulayın. Pozlama süresi ayrı ayrı belirlenir. Isı hissi ortaya çıktığında  

maske çıkarılır. Isınma halinde olmamalıdır. 

—  evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın  

ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

    Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml şişe 



 

         Gül suyu 

 

Cildi ferahlatır ve temizler. Elastikiyet ve esneklik kazandırır. Kuruluğu  

ortadan kaldırır, cildin pul pul dökülmesini, hücre yenilenmesini uyarır. 

İçerik: ilk damıtma gül hydrolatı. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: 

— cilt tonlama prosedürü sırasında: Toniği yüzünüze bir fırça veya pamuk 

ped ile uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde  

uygulayın ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

    Ambalaj boyutu: 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hassas ciltler için tonik “Anti Kuperoz” 
 

Tonik alkol içermez, aktif yenileyici bileşenleri ile zenginleştirilib, kan  

damarlarının esnekliğini arttırır, cildin hiperemisini azaltır. Epidermisin  

doğal PH seviyesini yeniler, yumuşatır ve onarır, cildi kirleticilerden ve makyaj 

kalıntılarından temizler.   

Endikasyonları: Kuperozun ortaya çıkması ve önlemesi azaltma amacı ile 

tüm cilt tipleri için. 

      İçerik: papatya, meyan kökü, at kestanesi, azulen, pantenol, tokoferol, allantoinin 

     süper kritik CO2 özleri. 

     Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi: 

— cilt tonlama prosedürü sırasında: Toniği yüzünüze bir fırça veya pamuk 

ped ile uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

— aljinat yüz maskeleri için aktif konsantre olarak: yüzünüze bir fırça 

veya pamuklu bezle tonik uygulayın, üstte tanınıza göre bir maske uygulayın. 

— maske olarak: temizleme işleminden sonra doku maskesini tonik ile ıslatın ve  

yüzünüze uygulayın. Pozlama süresi ayrı ayrı belirlenir. Isı hissi ortaya çıktığında  

maske çıkarılır. Isınma halinde olmamalıdır. 

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın  

ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın.  

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 

 



 

Hyalüronik asit içeren tüm cilt tipleri için  

nemlendirici tonik 

 
Mükemmel nemlendirir, tonusu iyileştirir, cilt hücrelerinin iç süreçlerini harekete 

geçirir, yağlı parlamayı nötralize eder. Tonik, ince, neredeyse görünmez bir tabaka 

ile kaplanır, oksijen alımını engellemez. 

İçerik: hamamelis hidrolatı, papatya özü, hyalüronik asit, yosun özü, papatya yağı.  

Endikasyonları: anti-age bakım: yaş değişiklikleri, kuru cilt, hidrolipid tabaqası 

ihlali, elastikiyetin ve turgor azalması. Problemli cilt, agresif prosedürlerden sonra 

bakım ve endikasyonlara göre tüm cilt tipleri için. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

— aljinat (plastikleştirici dahil) yüz maskeleri için aktif konsantre olarak:  
yüzünüze bir fırça veya pamuklu bezle tonik uygulayın, üstte tanınız için bir maske 

uygulayın.  

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın  

ve emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın.  

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 



Problemli Cilt İçin Tonik 

 Tonik yağlı, problemli ve sivilceli cilt bakımında etkilidir. Mükemmel nemlendirir  

ve yumuşatır, ferahlatıcı ve tonusu artırıcı özelliklere sahiptir. Aktif bileşenleri  

sakinleştirici, anti-inflamatuar etki sağlar, epidermis hücrelerinin yenilenme sürecini 

hızlandırır, yağ bezlerinin çalışmasını düzenler ve aşırı terleme ile deodorize edici 

bir etkiye sahiptir. Ayrıca, tonik kullanımı cildinizi biraz beyazlatmaya, çilleri  

veya diğer pigment lekelerine hafifletmeye yardımcı olur.  

Endikasyonları: yağlı, özellikle yağlı, pigmentli ve problemli cilt. 

İçerik: aynısafa çiçeği özü, aynısafa çiçeği yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, kafur,  

çay ağacı yağı, azulen. 

Kullanım yöntemi:  

— cilt tonlama prosedürü sırasında: Toniği yüzünüze bir fırça veya pamuk ped ile 

uygulayın, ıslatın. Yıkamayın. 

— aljinat yüz maskeleri için aktif konsantre olarak: yüzünüze bir fırça veya pamuklu  

bezle tonik uygulayın, üstte tanınıza göre bir maske uygulayın. 

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın ve  

emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

Günde 2 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 



        Problemli cilt için losyon 
  

Güçlü bir anti-inflamatuar, kurutucu, sıkılaştırıcı, yatıştırıcı, aydınlatıcı, soğutma  

ve anestezi etkisi vardır. Terapötik etkiden başka akne kızarıklıklarının önlenmesi 

olarak hizmet eder. İyi tonik özelliklere sahiptir, bu nedenle yüz toniğine 

mükemmel bir alternatif olabilir.  

İçerik: arıtılmış su, etanol, papatya özü, hamamelis özü, nane özütü, çinko oksit,  

magnezyum oksit, çöktürülmüş kükürt, kafur. 

Endikasyonları: genişletilmiş gözenekler, açık ve kapalı komedonlar, akne  

hastalığı, sivilce önleme ve tedavisi. 

Uygulama yöntemi: darsonval, profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

—  aktif bir konsantre olarak, terapötik, anti-inflamatuar maskeler için: 

yüzünüze bir fırça veya pamuklu bezle losyonu uygulayın, tanınız boyunca  

maskeyi uygulayın. 

—  darsonvalizasyon anında: Cildi temizledikten sonra, püstüllerin ve  

komedonların bulunduğu yerlere, döküntü elementlerine yerel olarak ince  

bir tabaka halinde losyon uygulayın. Islanmasına ve kurumasına izin verin.  

Darsonvalizasyon prosedürü yapın.  

—  evde bakım için: cildi temizledikten sonra, döküntü elementlerine, kızarıklık  

ve/veya tahriş olan bölgelere yerel olarak ince bir tabaka ile losyon uygulayın. 

Kuruduktan sonra, bir pamuklu çubukla çalkalayın. En az iki saat boyunca  

yıkamayın (gece boyunca bırakılabilir). Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın. 

Günde 1-2 kez uygulayın. Boyun, dekolte ve sırt nahiyesinde kullanın. 

Dikkat! Kullanmadan önce çalkalayınız. 

1 prosedür için tüketim: 1 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml flip top şişe 



Mezoterapi ve diğer travmatik kozmetik tedavilerden 

önce ve sonra çay ağacı ile antiseptik tonik 
  

 Antiseptik tonik, Mezoterapi ve diğer travmatik güzellik tedavilerinden önce ve sonra  

cildi yoğun bir şekilde temizlemek ve dezenfekte etmek için tasarlanmıştır. Ürün,  

tahriş ve alerjiye neden olmadan yüz ve vücut cildi nazikçe temizler. Ürün, antibakteriyel, 

antiseptik ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle kozmetolojide bilinen çay ağacı ve 

ardıç özlerini içerir. 

Tonik, ayrıca klorheksidin lokal terapötik ve önleyici antiseptik, antimikrobiyal,  

dezenfektan, antiviral ve geniş spektrumlu antifungal ajan içerir. Klorheksidin, çoğu  

gram pozitif ve gram negatif aerobik ve anaerobik bakteri üzerinde hızlı ve güçlü bir  

etkiye sahiptir.  

Endikasyonları: Mezoterapi öncesi ve sonrası tüm cilt tipleri ve diğer travmatik  

kozmetoloji prosedürleri için, problemli, komedojen eğilimli cilt için bakım. 

İçerik: su, çay ağacı özü, ardıç özü, klorheksidin,  fenoksietanol 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

—  cildin travmatik kozmetik işlemler için hazırlanmasında: Toniği yüzünüze bir fırça 

veya pamuk ped ile uygulayın, emilmesine izin verin. Yıkamayın. 

—  cilt tonlama prosedürü sırasında: Toniği yüzünüze bir fırça veya pamuk ped ile  

uygulayın, emilmesine izin verin. Yıkamayın. 

— evde bakım için: temizlendikten sonra tonik pamuklu bir ped ile cilde uygulayın ve  

emilmesine izin verin. Sonra bakım ve koruma araçları uygulayın.  

 Günde 2 kez uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dağıtıcı şişe 



 

Peelingler: 

 %8 Kahve peeling pH 3.4 YENI!!! 

 %30 Kojik peeling рН 2.5 YENI!!! 

 Tüm mevsim ferül peeling pH 3.4  

 Enzim peeling pH 6.02  

 %40 %5 Laktobiyon peeling рН 2.05 

 %25 Sütlü peeling pH.45 

 %40 Laktobiyon peeling pH 2.0 

 %40 Laktobiyon peeling pH 1.3 

 Azelaik peeling pH 2.3 

 %30 Badem peeling ekstra pH 1.5  

 Badem peeling pH 2.3 

 Pirüvik peeling pH 4.0 

 Fitik peeling pH 4.2 

 %10 Meyve asitleri peeling pH 1.0 

 %10 AHA asitli jel pH 2.5 

 %10 AHA-peeling pH 3.0 

 %20 AHA-peeling pH 1.52 

 %25 AHA-peeling pH 2.5 

 %25 Meyve asitleri peeling pH 1.39 

 %50 Meyve asitleri peeling pH 1.1 

 %70 Meyve asit peeling pH 0.79 

 %44 AHA-özü ph 1,4 

 %20 Salisilik peeling pH 2.4 
 



 

 

 %28 Salisilik peeling pH 2.0 

 %30 Salisilik peeling ekstra pH 1.5 

 %10 Glikolik peeling pH 2.8 

 %10 Glikolik peeling pH 1.64 

 %25 Glikolik peeling pH 2.5  

 %25 Glikolik peeling pH 1.5 

 %50 Glikolik peeling pH 1.64  

 %50 Glikolik peeling pH 2.0 

 Glikolik peeling G50 pH 1.2 

 %70 Glikolik peeling pH 0.79 

 Salisil-glikolik peeling pH 2.0 

 Klasik Jessner peeling pH 2.0 

 Ekstra Jessner peeling pH 1.8 

 Jessner peeling 7 +  

 Resorsin peeling pH 2.5 

 Retinol peeling pH 3.26 

 Glikolik-Retinol peeling pH 2.5 

 Anti-inflamatuar peeling 

«Yoğun» pH 1.5 

 Anti-age peeling pH 3.5 YENI!!! 

 Anti-akne peeling pH 3.4 YENI!!! 

 %15 ТСА Light pH 0.7

 %25 TCA Light pH 0.19

 %35 TCA Light pH 0.07
 

 



 10% TCA Classic pH 0.34 

 15% TCA Classic pH 0.34

 25% TCA Classic pH 0.19

 35% TCA Classic pH 0.07

 «Nötralize edici»Biyotonik  

 «Ekstra Nötralize edici»Biyotonik  

 «Nötralize edici» nemlendirici Biyotonik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%8 Kahve peeling pH 3.4 YENI!!! 

 

 
Kahve peeling herhangi bir yaş, her türlü cilt bakımı için mükemmel bir  

kozmetik ürünüdür. Belirgin anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere 

sahiptir. Cildin esnekliğini geri kazanmaya ve korumaya yardımcı olur,  

kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini önler. Ürünün yumuşak dokusu 

cilde kolayca dağılır ve ezilmiş kahve çekirdekleri, epidermise zarar  

vermeden yüzün üzerinde yavaşça kayar. Düzenli kullanımı cildin erken  

yaşlanmasını engeller, solmuş cildin gençleşmesini teşvik eder ve hücreleri 

yıkımdan korur.  

İçerik: su, kahve asiti, zeytinyağı, shea yağı, öğütülmüş kahve, setiaril  

glukozid, sorbitan stearat, gliseril stearat, setearil alkol, kahve özü,  

trietanolamin, benzil alkol, benzoik asit, dehidroosit asit. 

Endikasyonları: tüm cilt tipleri için. 

Kontrendikasyonları:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• kahveye veya bileşenlerine alerji; 

• hamilelik ve emzirme dönemi; 

• şiddetlenme sırasında çeşitli cilt hastalıkları; 

• cilt üzerinde yaralar ve çatlaklar varsa; 

• cilt kapağını mantar enfeksiyonu; 

• aşırı hassas cilt; 

 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

1. gözlerinizin ve dudaklarınızın çevresindeki bölgeleri önleyerek kuru ve temiz yüzünüze (boyun, dekolte)  

hafifce ovalayarak uygulayın. 

2. hafifce çimdikleme başlamadan önce 3-5 dakika peelingi dayandırın 

3. arıtılmış suyla iyice durulayın 

4. cilt tipine göre nemlendirici (SPF koruyucu krem) uygulayın: 

- seçime göre nemlendirici kremler: Fucogel ile ekstra nemlendirici krem ve SPF 15 veya nane hidrolatı ile  

peelingden sonra nemlendirici akışkan veya antiseptik soğutma jeli.  

 - seçime göre güneş kremleri: SPF 30, SPF 50 güneş kremi, Fucogel ile ekstra nemlendirici krem ve SPF 15, 

 SPF 30 ile Krem-jel «Oil free», SPF 50 ile Krem-jel «Oil free» 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml plastik kavanoz 

 

 

 



 

%30 Kojik peeling рН 2.5 YENI!!! 
 

Peelingin ana bileşeni, sadece pigment lekelerinin oluşumunu engelleyen değil 

aynı zamanda ciltteki mevcut değişikliklerle mücadele eden kojik asittir.  

Kojik peeling ile nazikçe cilt yüzeyinden, karanlık pigmentin (melanin) 

bulunduğu hücrelerin azgın tabakası kaldırılır. Sonuç olarak, etkili aydınlatma  

ve cilt gençleştirme görülebilir.  

İçerik: su, %19.5 kojik asit, %10 glikolik asit, ayı üzümü özü, karbomer, 

C vitamini, %0.5 laktobiyonik asit. 

 

Endikasyonları:  

• kuru cilt; 

• erken yaşlanma; 

• pigmentasyon; 

• yaş değişiklikleri. 

 

Kontrendikasyonları:  

• bireysel hoşgörüsüzlük; 

• amaçlanan tedavi alanlarında cilt lezyonlarının varlığı; 

• enflamatuar ve bulaşıcı cilt hastalıkları; 

• akne şiddetli formu, rosacea (papulo-püstülöz); 

 

 

 

 



 

• aktif formda herpes 

• sistemik retinoidlerin (5-6 ay sonra) alınması, topik (7-10 gün sonra) alınması 

• aşırı cilt güneşlenme 

• hassas, kuru, atrofik, inceltilmiş cilt 

• hamilelik ve emzirme. 

 

Uygulama yöntemi: profesyonel bakım. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tüm mevsim ferül peeling pH 3.4 

 
Ferulik asit etkisi altında kılcal damarlarda kan dolaşımı artar, duvarları güçlendirilir. 

Bu nedenle, ferulik asit kullanımı cildin yaşlanmasının ilk belirtileri ve yüzdeki ince  

kırışıklıkların ortaya çıkması için idealdir.  

İçerik: ferulik asit, laktik asit, floretin, karboksimetilselüloz. 

Endikasyonları:  

  cildin atoniası (tonusun azalması); 

 kötü cilt mikrosirkülasyonu; 

 düzensiz cilt rengi; 

 bazı türlerin hiperpigmentasyonu; 

 biyolojik ve erken yaşlanma nedeniyle cilt değişiklikleri; 

 artan cilt kuruluğu; 

 akne hastalığı I-II derecesi; 

 akne sonrası durum (cilt rölyefinin ihlali) 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enzim peeling pH 6.02 

 

 
Enzim peeling - nazik bir prosedürdür, tüm cilt tipleri için uygundur,  

hatta cuperoz ile. Ciltten nazikçe protein kirliliklerin, sebum ve ter bezlerinin  

keratinasyonu ve salgılanması. Cildi parlak ve temiz yapar. Folikül ağızları  

temizlenir ve gözenekler sıkışır. Bu peeling düzenli olarak uygulamak için cildin 

genişlemiş gözenekler ve sebum üretimi dengesizlikleri gerekir.  

İçerik: subtilizin, alkalin proteaz, asidik proteaz. 

Neticede:  

- geliştirilmiş yüz cildi; 

- cilt kabartması düzlenir, kırışıklıklar yumuşar; 

- pigment lekeleri aydınlatılır; 

- gözenekler temizlenip daraltılır; 

- yeni hücrelerin yenilenme süreci uyarılır; 

Prosedür sonrası rehabilitasyon gerektirmez, soyulma ve hiperemi olmaz. 

1 prosedür için tüketim: 6 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%5 Laktobiyon peeling рН 2.05 
 

Laktobiyonik asit, cildi canlı nemle doyurmaya yardımcı olur. Bu, asitin nem  

adsorpsiyonuna ve dışarıdan elde edilen sıvıların cildin aynı anda tutulmasına,  

hatta olumsuz iklim koşullarında uzun süre bulunmasına bağlı olarak mümkündür. 

Asit uygulandıktan sonra deride kurumasını ve cildin kaşıntısını önleyen su filmi kalır; 

yıl boyunca uygulama olasılığı. 

İçerik: arıtılmış su, %5 laktik asit 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%25 Sütlü peeling pH 1.45 

 
 

Laktik asit, cildi canlı nemle doyurmaya yardımcı olur.  

Bu, asitin nem adsorpsiyonuna ve dışarıdan elde edilen  

sıvıların cildin aynı anda tutulmasına, hatta olumsuz iklim  

koşullarında uzun süre bulunmasına bağlı olarak mümkündür.  

Asit uygulandıktan sonra deride kurumayı ve cilt kaşıntısını 

önleyen su filmi kalır; yıl boyunca uygulama olasılığı. 

İçerik: arıtılmış su, %25 laktik asit 

Endikasyonları: 

- tahriş, soyma, ince kırışıklıklar eşliğinde cildin belirgin kuruluğu; 

- genişletilmiş gözenekler ve akne belirtileri olan yağlı cilt; 

- azaltılmış cilt tonu ve elastikiyeti; 

- epidermal pigmentasyon. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%40 Laktobiyon peeling pH 2.0 
 

 

 Laktobiyonik asit, cildi canlı nemle doyurmaya yardımcı olur. 

 Bu, asitin nem adsorpsiyonuna ve dışarıdan elde edilen sıvıların  

cildin aynı anda tutulmasına, hatta olumsuz iklim koşullarında uzun  

süre bulunmasına bağlı olarak mümkündür. Asit uygulandıktan sonra  

deride kurumayı ve cilt kaşıntısını önleyen su filmi kalır; yıl boyunca  

uygulama olasılığı. 

İçerik: %40 laktobiyonik asit, arıtılmış su 

Endikasyonları: 

 soluk cilt; 

 cilt elastikiyetinin azalması; 

 hiperpigmentasyonun varlığı; 

 cildin krono ve erken yaşlanması; 

 mimik kırışıklıklar; 

 iltihaplanma eğilimili cilt;  

 sabit oval yüz şekli kaybı; 

 hiperpigmentasyon. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 



 

%40 Laktobiyon peeling pH 1.3 YENİ !!! 

 

 
Laktobiyonik asit, cildi canlı nemle doyurmaya yardımcı olur. Bu, asitin nem adsorpsiyonuna ve dışarıdan  

elde edilen sıvıların cildin aynı anda tutulmasına, hatta olumsuz iklim koşullarında uzun süre bulunmasına 

bağlı olarak mümkündür. Asit uygulandıktan sonra deride kurumasını ve cildin kaşıntısını önleyen su filmi 

kalır; yıl boyunca uygulama olasılığı. 

İçerik: %40 laktobiyonik asit, arıtılmış su 

Endikasyonları: 

 soluk cilt; 

 cilt elastikiyetinin azalması; 

 hiperpigmentasyonun varlığı; 

 cildin krono ve erken yaşlanması; 

 mimik kırışıklıklar; 

 iltihaplanma eğilimili cilt;  

 sabit oval yüz şekli kaybı; 

 hiperpigmentasyon. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 



  

Azelaik peeling pH 2.3 

 
Propionibacterium acnes ve Staphyloccocus epidermidis bakterilerine yönelik 

antimikrobiyal bir etkiye sahiptir.  

Doğal bir antioksidan ve anti-inflamatuar olarak işlev görür. Yüz cildi yağ 

bezlerinde keratinizasyon süreçlerini belirgin ihlalleri ile dengeler,bu bezlerin  

ağzının kendiliğinden temizlenmesini uyarır, komedonları ortadankaldırır ve  

siyah noktaların oluşmasını önler.  

İçerik: %30 azelaik asit, %3salisilik asit  

Endikasyonları: 

 akne; 

 yağlı cilt; 

 hiperpigmentasyon; 

 sebore; 

 hiperkeratoz; 

 bulaşıcı ve irinli cilt lezyonları (folikülit); 

 demodex (keskin devre olmayan); 

 erken yaşlanma; 

 cildin lazer peelinge, dermabrazyon, temizlik ve diğer aktif kozmetik etkilere 

hazırlanması 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 



 

%30 Badem peeling ekstra pH 1.5 ekstra YENİ!!! 
 

 

Aktif bir nemlendirme etkisine sahip badem peelingi, cildin en iyi şekilde  

nemlenmesini sağlar, karmaşık bir temizleyici, yenileyici ve tonik etkiye  

sahiptir. Rölyefin hizalamasını ve kırışıklıkların derinliğinin azaltılmasını  

teşvik eder, cildin elastikiyetini arttırır, cildi canlandırır ve düzleştirir. 

İçerik: arıtılmış su, %15 badem asidi, %15 laktik asit. 

Endikasyonları: 

 sebore; 

 komedonal ve papulo- püstülöz formu I-II derece akne; 

 erken yaşlanma; 

 hiperpigmentasyon; 

 hiperkeratoz; 

 dhidrat ve atonik cilt. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Badem peeling pH 2.3 

 
 

Üstünlükler: belirgin tahriş olmaması ve süreci kontrol etme becerisi; 

pigmentasyon riski olmadan yaz aylarında kullanma imkanı; akne ile 

bağlı etkinliğ; cuperoz varlığında kullanım imkanı; peelingin nazik  

yüzey etkisi, yaş ne olursa olsun herhangi bir cilt tipinde kullanılabilir  

hale getirir. 

İçerik: %15 bademli asit, %5 laktik asit, badem proteinleri hidrolizatı,  

allantoin, pantenol. 

  1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pirüvik peeling pH 4.0 

 

 
Pirüvik peeling, cildin kuruluğuna neden olmadan eksfoliyasyon sağlar; 

dermisin derin katmanlarını kullanır; yağ bezlerinin salınımını normalleştirir; 

hiperpigmentasyonu ortadan kaldırır; beyazlatma etkisi sağlar. 

Alerjik reaksiyon yok; büyük verimlilik.  

İçerik: etanol, piruvik asit, laktik asit, allantoin, D-pantenol, parfüm bileşimi. 

Endikasyonları: 

 erken yaşlanma etkileri 

 genişlemiş gözeneklerin varlığı 

 sivilce veya I-II dereceli akne  

 seboreik dermatit varlığı 

 soluk cilt 

 durgun lekeler 

 atonik cilt 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fitik peeling pH 4.2 
    

 

Fitik asidin, derin ve çok hafif temizlik ve eksfoliyasyon etkisi ile birlikte, 

hiperpigmentasyona yol açan aşırı üretim olan tirozinaz enziminin inaktivasyonunu 

sağlama kabiliyetine sahip olduğu bulunmuştur. Bu, sadece pigment lekelerinin 

görünümünü etkili bir şekilde önlemekden başka, aynı zamanda mevcut olanların  

hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olan fitik asidin yüksek antioksidan,  

aydınlatıcı ve anti-inflamatuar özellikleri tarafından belirlenir. 

İçerik: arıtılmış su, fitik asit, laktik asit, ayı üzümü özü, karboksimetil selüloz,  

allantoin, D-pantenol. 

 Endikasyonları: 

 hiperpigmentasyon; 

 erken yaşlanma; 

 kurutulmuş ve atonik cilt; 

 yaşa bağlı değişikliklerin önlenmesi; 

 mimik kırışıklıklar; 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 30 ml, 60 ml, 100 ml dağıtıcı şişe 

 

 

 

 

 



 

%10 Meyve asitleri peeling pH 1.0 

 
 

Meyve asitlerinin (alfahidroksi asitler veya ana asitler olarak da bilinir) 

peelingi yüzeysel peeling anlamına gelir. Yüz aydınlatır, pürüzsüz yapar,  

yumuşak ve aynı zamanda elastik eder. Yaşlanmanın ilk belirtileri  

(ince kırışıklıklar, tonusda azalma) ortaya çıktığında, meyve asitleriyle  

peeling, durumu hızlı ve etkili bir şekilde düzeltebilen bir yöntemdir. 

İçerik: sitrik asit, malik asit, askorbik asit, su. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%10 AHA asitli jel pH 2.5 

 
 

Normal, kombine, yağlı ve solma cilt için. Jel, pH dengesini bozmadan cildi etkili  

bir şekilde temizler, anti-inflamatuar ve antiseptik etkiye sahiptir. 

Temizler, pul pul döküler. 

İçerik: su arıtılmış, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, malik asit. 

Endikasyonları: Endikasyonlara göre tüm cilt tiplerinin bakımı, peelinge kadar hazırlığ. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

- profesyonel bakım: bakım prosedürünün başlamasından önce, özellikle yaşlanma 

karşıtı olarak yumuşak bir eksfoliyan olarak kullanılması tavsiye edilir.  

Temizlendikten sonra, jeli, göz çevresindeki alanı hariç tutularak yüz cildin tüm  

yüzeyine bir fırça ile hafifçe uygulayın. Cildin karıncalanması ve sizlaması  

mümkündür. 5-10 dakika sonra, serin, temizlenmiş su ile durulayın ve cildi kurutun. 

- evde bakım: jel, peeling önleyici preparat olarak ve prosedürler arasında bakım için  

reçete edilir. İlaç haftada 1-2 kez makyaj temizledikden sonra akşam, günde 1 kez kullanılır. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hafif Yaz %10 AHA-peeling pH 3.0 

 
AHA asitli bu hafif kimyasal peeling, peeling programının ilk aşamasıdır  

ve güzellik bakım prosedürlerinin nüfuz etme kabiliyetini artırmak için  

etkili bir fırsattır. Epidermisi derinden etkiler, ölü hücreleri nazikçe  

temizler ve kabartmayı azaltır.  

İçerik: %10 AHA asitler, arıtılmış su 

Endikasyonları: endikasyonlara göre tüm cilt tiplerinin bakımı, peelinge  

kadar hazırlığ. 

Kontrendikasyonları: bireysel hoşgörüsüzlük, artan cilt hassasiyeti, taze 

yaralanmalar, herpetik döküntüler, retinoid alımı. 

Dikkat! Kullanmadan önce, dirsek ekleminin fleksiyonuna ve kulak  

memesi arkasındaki bölgeye biraz ilaç uygulayın. 20-25 dakika bekleyin.  

Tahriş durumunda, daha fazla peeling kullanımını vazgeçmek daha iyidir. 

Uygulama yöntemi: profesyonel ve evde bakım. 

Kullanım yöntemi:  

- profesyonel bakım: bakım prosedürünün başlamasından önce, özellikle yaşlanma 

karşıtı olarak yumuşak bir eksfoliyan olarak kullanılması tavsiye edilir.  

Temizlendikten sonra, jeli, göz çevresindeki alanı hariç tutularakyüz cildin tüm  

yüzeyine bir fırça ile hafifçe uygulayın. Cildin karıncalanması ve sizlaması  

mümkündür. 5-10 dakika sonra, serin, temizlenmiş su ile durulayın ve cildi kurutun. 

- evde bakım: jel, peeling önleyici preparat olarak ve prosedürler arasında bakım için  

reçete edilir. İlaç haftada 1-2 kez makyaj temizledikden sonra akşam kullanılır.  

Temizlendikten sonra, göz çevresindeki alanı hariç tutularak, yüz cildinin tüm yüzeyine 

pamuklu bir bezle peeling s çözeltisini nazikçe uygulayın. Belki hafif bir sızlanma gözlenilir.  

5 dakika sonra, serin arıtılmış su ile durulayarak, cildi kurutun. Sonra bakım araçları uygulayın. 

Güneş aktivitesi sırasında, güzellik uzmanınızın tavsiyesi üzerine SPF korumalı bir krem uygulayın. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 



 

Yaz %20 AHA-peeling pH 1.52 
 

 

Epidermisin azgın tabakasının pul pul dökülmesini gerçekleştirir, cildin aktif  

yenilenmesini başlatır.  
İçerik: %20AHA asitler, arıtılmış su (%5 glikolik asit, %5 laktik asit, %5 sitrik asit,  

%4 tartarik asit, %1 malik asit). 

Glikolik asit - bazik, sitrik ve laktik bileşimleri tamamlar, etkiyi arttırır, asitliği azaltır 

ve ürünlere ilave antioksidan ve bakteri yok edici özellikler verir. Malik asit peeling  

etkisine ek olarak, hücre metabolizmasını güçlendirerek hücreleri uyarır. Tartarik asit 

beyazlatma ve nemlendirici etkiye sahiptir.  

Asit kokteyli, yüzeyinden ölü deri hücrelerinin balastını yiyor. Bir tedavi kurs kullanımda, 

yaşlılık lekelerinin zayıflamasına yardımcı olur ve rengi düzleştirir. Hücrelerin üst  

tabakasının pul pul dökülmesinde, meyve asitleri cildin korunması ve restorasyonu için 

mekanizmaları harekete geçirir. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yaz %25 AHA-peeling pH 2.5 

 

Cilt hoş güzel bir renk alır, yumuşak ve ipeksi olur. Kendi kolajeninizin  

derisinde üretim uyarılır.  

İçerik: %25 AHA asitler, arıtılmış su (glikolik asit, laktik asit, sitrik asit,  

tartarik asit, malik asit). 

Glikolik asit - bazik, sitrik ve laktik bileşimleri tamamlar, etkiyi arttırır,  

asitliği azaltır ve ürünlere ilave antioksidan ve bakteri yok edici özellikler verir.  

Malik asit peeling etkisine ek olarak, hücre metabolizmasını güçlendirerek  

hücreleri uyarır. Tartarik asit beyazlatma ve nemlendirici etkiye sahiptir.  

Asit kokteyli, yüzeyinden ölü deri hücrelerinin balastını yiyor. Bir tedavi kurs  

kullanımda, yaşlılık lekelerinin zayıflamasına yardımcı olur ve rengi düzleştirir.  

Hücrelerin üst tabakasının pul pul dökülmesinde, meyve asitleri cildin korunması  

ve restorasyonu için mekanizmaları harekete geçirir. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

%25 Meyve asitleri peeling pH 1.39 

 

Uygulamadan sonra cilt yüzeyi hizalanır, ince kırışıklıklar ve pigment 

lekeleri kaybolur. Ayrıca, bu peeling cilt üzerinde hafif bir keratolik etkiye 

sahiptir, cilt hücrelerinin üst, azgın tabakasını çözer ve gençleştirici  

bir etki sağlar.  

İçerik: arıtılmış su, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, malik asit.   

Glikolik asit - bazik, sitrik ve laktik bileşimleri tamamlar, etkiyi arttırır,  

asitliği azaltır ve ürünlere ilave antioksidan ve bakteri yok edici özellikler verir.  

Malik asit peeling etkisine ek olarak, hücre metabolizmasını güçlendirerek  

hücreleri uyarır. Tartarik asit beyazlatma ve nemlendirici etkiye sahiptir.  

Asit kokteyli, yüzeyinden ölü deri hücrelerinin balastını yiyor. Bir tedavi kurs  

kullanımda, yaşlılık lekelerinin zayıflamasına yardımcı olur ve rengi düzleştirir.  

Hücrelerin üst tabakasının pul pul dökülmesinde, meyve asitleri cildin korunması  

ve restorasyonu için mekanizmaları harekete geçirir. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%50 Meyve asitleri peeling pH 1.1 
 

 

Meyve asitlerine sahip olgun ciltler için kompleks, doğal alfa  

asitlerinin ve tuzlarının dengeli bir kombinasyonudur. Bu kozmetik 

ürünün özenle seçilmiş bileşimi cildin asit dengesini normalleştirmeye 

yardımcı olur. Bu kompleks, tüm cilt tipleri için hem evde hem de 

profesyonel bakımda kullanılır. 

İçerik: sitrik asit, malik asit, askorbik asit, arıtılmış su (glikolik asit,  

laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, malik asit). 

Yüksek konsantrasyonda meyve asitlerinin kullanılması, kollajen ve  

elastin sentezini aktive etmeyi mümkün kılar, bu da belirgin bir  

kaldırma etkisi, rahatlama hizalaması ve cildin genel durumunu  

iyileştirir. Beyazlatıcı etki, aktif pul pul dökülmeden ve asitlerin cildin  

melaninine doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 50 ml, 100 ml şişe  

 

 

 

 

 

 

 



 

%70 Meyve asit peeling pH 0.79 
 

 

Peeling uygulandıktan sonra, lokal cilt bağışıklığı ve hücre yenilenmesi  

aktive edilir. Cilt hoş bir güzel renk alır, yumuşak ve ipeksi olur.  

Ciltteki kollajen üretimini uyarır. Cildin elastikiyetini geri yükler. 

İlk yaş belirtilerini yumuşatır. Yağ bezlerinin çalışması normalleşir.  

Cilt tazeliğini artırır.  

Epidermisin azgın tabakasını derin pul pul dökülmesini sağlar, 

cildin aktif  yenilenmesini başlatır. Kompleks uygulandıktan sonra cildin 

yüzeyi hizalanır, ince kırışıklıklar kaybolur, pigment lekeleri zayıflar. 

İçerik: sitrik asit, malik asit, askorbik asit, arıtılmış su (%20 sitrik asit, 

%20 laktik asit, %15 tartarik asit, %10 glikolik asit, %5 malik asit). 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%44 AHA-özü ph 1,4 

 
Cildi temizlemek, iyileştirmek ve gençleştirmek için kullanılan kimyasal  

bir peelingdir. Doğal meyve asitleri, yüzeysel keratin pullarının pul pul  

dökülmesini sağlar, güçlü bir nemlendirici ve nem tutma etkisine sahiptir,  

aktif yenilenmeyi başlatır ve cilde tazelenme, yumuşaklık ve kadife verir. 

AHA-ekstresi olgun cilt üzerinde daha az önemli olmayan bir etkiye sahiptir, 

çünkü kendi kollajen, elastin ve diğer önemli hücre arası maddellerin sentezini 

uyarır. Prosedürlerin seyrinden sonra, ince kırışıklıklar düzelir, cildin 

elastikiyetini artırır, pigmentasyon azalır ve hücresel yenilenme aktive edilir. 

İçerik: glikolik asit, sitrik asit, laktik asit, tartarik asit, malik asit. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



%20 Salisilik peeling pH 2.4 (jel) 

       Salisilik asit keratolitik, anti-inflamatuar ve antiseptik etkilere sahiptir. 

Salisilik asit pratik olarak cildi tahriş etmez ve derin katmanlarına nüfuz etmez, 

bu da peeling sonrası dönemde yan etki olasılığını azaltır.  

İçerik: salisilik asit, sitrik asit, etil alkol. 

Endikasyonları: 

- seboreik dermatit; 

- 1-2 derece şiddetli akne tipi; 

- folikülit; 

- aşırı cilt pigmentasyonu; 

- akne tedavisi sonrası sonuçların ortadan kaldırılması; 

- yaşa bağlı cilt yaşlanması ve erken yaşlanma. 

Kontrendikasyonlar: 

- hamilelik ve emzirme; 

- akut formda Herpes; 

- enflamatuar süreçler; 

- cildin bütünlüğünün ihlali; 

- bileşenlerin bireysel hoşgörüsüzlüğü; 

- cildin aşırı duyarlılığı; 

- peeling yapılması gereken cilt bölgelerinde güneş yanığı 

Dikkat! Salisilik asit, resorsinol ve çinko oksit ile uyumlu değildir. Bu nedenle, bu asitle peeling etseniz,  

bu bileşenleri içeren preparatları kullanmaktan kaçının. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 



 

%28 Salisilik peeling pH 2.0 

 

Salisilik peeling, yaşlanma ve güneş ışığından zarar belirtilerini azaltan etkili bir 

eksfoliyandır. Cilt katmanları arasındaki protein bağlantılarını yok eder ve sonuç  

olarak cildin daha hızlı pul pul dökülmesini sağlar. Salisilik peeling temel  

amacı, akne eğilimli cilt problemlerini çözmektir. Ayrıca, salisilik asit güçlü bir 

anti-inflamatuar, anti-komedon ve pul pul dökülme etkisine sahiptir. Onun  

temelinde, peeling, sivilceleri kurutur, tıkanmış gözeneklerin içeriğini çözer,  

iltihaplanmayı giderir ve sebumun ayrılmasını normalleştirir. Salisilik asit  

uygulama aralığı döküntü kontrolü ile sınırlı değildir. Diğer asitler gibi, 

gençleştirme, cilt kabartmasını düzleştirme, pigmentasyonu hafifletme ve daha  

derin peelingler için hazırlık tabanı olarak kullanılır. 

Peeling önce hazırlık gerektirir. 

İçerik: salisilik asit, sitrik asit, etil alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 



 

%30 Salisilik peeling ekstra pH 1.5 
 

 

Bu peelingin kullanımı epidermisin yapısını olumlu yönde etkiler,  

kabartma ve cilt rengini hizalar. Onun yardımı ile, gençleşmenin cerrahi  

yöntemlerine başvurmadan cildin durumunu önemli ölçüde  

iyileştirebilirsiniz. Salisilik peeling güçlü bir antiseptik etkiye sahiptir ve  

ayrıca belirgin temizlik özelliklerine sahiptir, yağ bezlerinin çalışmasını  

normalleştirmeye ve gözeneklerin daralmasına yardımcı olur. Aynı zamanda,  

yağlı, akne eğilimli, cildin tedavisinde yardımcı olan diğer peeling türleriyle  

etkili bir şekilde çalıştığı için de iyidir. 

İçerik: etil alkol, salisilik asit, sitrik asit. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yaz %10 Glikolik peeling pH 2.8 
 
Glikolik peeling prosedürü, cilt rölyefini düzleştirmek, "güneş kırışıklıkları"  

ortadan kaldırmak, cildi biyolojik olarak uyarmak ve nemlendirmek amacıyla  

hemen hemen herkes için arzu ve tavsiye edilmektedir.  

İçerik: %10 glikolik asit kısmen nötralize olmuş. 

Amaç: anti-aging, parlatıcı / beyazlatma, cilt yenileme, seboregülasyon. 

Endikasyonları:  

- seboreik dermatit; 

- 1-2 derece şiddetli akne tipi; 

- folikülit; 

- aşırı cilt pigmentasyonu; 

- akne tedavisi sonrası sonuçların ortadan kaldırılması; 

- yaşa bağlı cilt yaşlanması ve erken yaşlanma. 

Kontrendikasyonlar: 

- hamilelik ve emzirme; 

- akut formda Herpes; 

- enflamatuar süreçler; 

- cildin bütünlüğünün ihlali; 

- bileşenlerin bireysel hoşgörüsüzlüğü; 

- cildin aşırı duyarlılığı; 

- peeling yapılması gereken cilt bölgelerinde güneş yanığı 

Dikkat! Salisilik asit, resorsinol ve çinko oksit ile uyumlu değildir. Bu nedenle, bu asitle peeling etseniz,  

bu bileşenleri içeren preparatları kullanmaktan kaçının. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 



 

 

%30 Salisilik peeling ekstra pH 1.5 
 

 

Bu peelingin kullanımı epidermisin yapısını olumlu yönde etkiler,  

kabartma ve cilt rengini hizalar. Onun yardımı ile, gençleşmenin cerrahi  

yöntemlerine başvurmadan cildin durumunu önemli ölçüde  

iyileştirebilirsiniz. Salisilik peeling güçlü bir antiseptik etkiye sahiptir ve  

ayrıca belirgin temizlik özelliklerine sahiptir, yağ bezlerinin çalışmasını  

normalleştirmeye ve gözeneklerin daralmasına yardımcı olur. Aynı zamanda,  

yağlı, akne eğilimli, cildin tedavisinde yardımcı olan diğer peeling türleriyle  

etkili bir şekilde çalıştığı için de iyidir. 

İçerik: etil alkol, salisilik asit, sitrik asit. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%10 Glikolik peeling pH 2.8 
 

 

Dikkat! Sadece özel eğitimden sonra prosedürleri yürütmek! 

Glikolik peeling prosedürü, cilt rölyefini düzleştirmek, "güneş kırışıklıkları"  

ortadan kaldırmak, cildi biyolojik olarak uyarmak ve nemlendirmek amacıyla  

hemen hemen herkes için arzu ve tavsiye edilmektedir.  

İçerik: %10 glikolik asit kısmen nötralize olmuş. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%10 Glikolik peeling pH 1.64 
 

 

Glikolik peeling bazal membranın geçirgenliğini arttırır, cildin derin  

katmanlarında nemlendirme, gençleştirme, aydınlatma ve tonlama için 

gerekli maddelerin bulunduğu "pencereler" açılır.  

İçerik: arıtılmış su, glikolik asit. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

  Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yaz %25 Glikolik peeling pH 2.5 

 

 
Glikolik asit-en küçük moleküler kütleye sahiptir, epidermal bariyere  

kolayca nüfuz eder ve en belirgin etkiye sahiptir. Hiperpigmentasyonu  

azaltma yeteneğine sahiptir ve hücre yenilenmesini uyarır. 

İçerik: %25 glikolik asit kısmen nötralize olmuş. 

 1 prosedür için tüketim: 3 ml 

  Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%25 Glikolik peeling pH 1.5 
 

 

Glikolik peeling bazal membranın geçirgenliğini arttırır, cildin derin  

katmanlarında nemlendirme, gençleştirme, aydınlatma ve tonlama için 

gerekli maddelerin bulunduğu "pencereler" açılır.  

İçerik: arıtılmış su, glikolik asit. 

 1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%50 Glikolik peeling pH 1.64 
 

 

 

Glikolik peeling aynı zamanda hücre döngüsünü de hızlandırır, cilt  

hücrelerinin derin tabakalardan yüzeye geçişi ve doğal pul pul dökülmesi. 

Hücre döngüsü, cildin sağlığı ve gençliğinin önemli bir özelliğidir. 

İçerik: arıtılmış su, glikolik asit. 

 1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

%50 Glikolik peeling-jel pH 2.0 
 

 

 

Glikolik peelinglerin seyri, azgın tabakanın kalınlığında bir 

azalmaya, yani epidermisin cansız tabakasına ve cildin  

gençliğini ve güzelliğini korumak için tüm süreçlerin devam  

ettiği canlı dermisin kalınlaşmasına yol açar. Bu, cilt yüzeyinin 

iyi bir kimyasal taşlamasını (kırışıklıkların yumuşatılması, yara 

izlerinin yumuşatılması) ve mükemmel tonus ve nemlendirmeyi 

sağlar. 

- cilt yenilenir, kollajen ve hyaluronik asit ile doldurulur. 

İçerik: arıtılmış su, %50 kısmen nötralize olmuş glikolik asit. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

                   Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Glikolik peeling G50 pH 1.2 (jel) 

 

 
Asit kokteyli, yüzeyinden ölü deri hücrelerinin balastını yiyor. 

İçerik: arıtılmış su, %30 glikolik asit, %5 sitrik asit, %5 laktik asit, 

%5 tartarik asit, %5 malik asit.  

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

                 Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

%70 Glikolik peeling pH 0.79 

 
 

Vücut üzerinde güneş lekelerine karşı mükemmel yardımcı olur,  

kırışıklıkları azaltır, yara izleri düzleştirir, daha fazla hasarlı cilde  

sahip kişiler için önerilir.  

İçerik: arıtılmış su, %40 glikolik asit, %8 sitrik asit, %8 laktik asit, 

%6 tartarik asit, %8 malik asit.  

 1 prosedür için tüketim: 3 ml 

 Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salisil-glikolik peeling pH 2.0 (jel) 

 

İltihabı azaltır, açık komedonları çözer, hiperkeratozu ortadan kaldırır, 

akne sonrası lekeleri aydınlatır, gözenekleri daraltır. İlacın cilde daha  

derin nüfuz etmesi, cildin rahatlamasını sağlar, kırışıklıkları giderir,  

yara izlerini siyah noktalardan ortadan kaldırır. 

İçerik: salisilik asit, glikolik asit, sitrik asit, etil alkol, arıtılmış su. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klasik Jessner peeling pH 2.0 (jel) 
 

 

Aşırı sebumu kontrol eder, komedonları, koyu lekeleri ve yara izlerini 

giderir, ince çizgileri pürüzsüzleştirir, cilt kabartmasını ve cildi düzleştirir. 

İçerik: resorsin, salisilik asit, laktik asit, etil alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ekstra Jessner peeling pH 1.8 

 

 
Jessner peelingi, diğer peelinglere kıyasla, cilt hücrelerinin daha 

belirgin bir şekilde pul pul dökülmesiyle karakterize edilir. Böylece,  

işlemden 4-5 gün sonra, yüz cildi sert bir şekilde çıkmaya başlar,  

tek bir cilt tabakasının çıkarıldığı hissi vardır. Aynen o öyle davranır. 

Ve bir hafta sonra yepyeni, pürüzsüz ve temiz bir cilt elde edersiniz. 

İçerik: resorsin, salisilik asit, laktik asit, alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jessner peeling 7 + (jel) pH 2.36 

 
Bu peelingin önemli bir özelliği, epidermisin azgın tabakasını  

belirli bir derinliğe çıkarmanın yanı sırasında, cilt hücrelerinin  

aktif yenilenmesini teşvik etmesidir. 

İçerik: resorsin, salisilik asit, laktik asit, alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resorsin peeling pH 2.5 

 

 

Rezorsin dezenfekte edici özelliklere sahiptir, bakterilerle  

mükemmel bir şekilde savaşır ve hücrelerin azgın tabakasından 

kurtarıyor. Laktik asitin tesiri cildi yumuşatmayı ve nemlendirmeyi, 

kollajen sentezini uyarmayı amaçlamaktadır.  

İçerik: arıtılmış su, rezorsin, laktik asit, sitrik asit, salisilik asit,  

etil alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retinol peeling pH 3.26 (jel)  
 

 

Retinolik asit, doğal kollajen ve elastinin ek üretimini tetikler, 

cildin normal dengesini geri yükler, cildin koruyucu tabakalarının  

normal işleyişi için gerekli olan yağ sentezini tetikler. 

İçerik: arıtılmış su, retinol, rezorsin, etil alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Glikolik-Retinol peeling pH 2.5 

 

 
Hiperpigmentasyonu azaltma yeteneğine sahiptir ve hücre  

yenilenmesini teşvik eder. 

 

İçerik: arıtılmış su, retinol, glikolik asit, etil alkol. 

1 prosedür için tüketim: 3 ml 

Ambalaj boyutu: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml şişe 

 


