
 VÜCUT BAKIM 

 
 

ANTİ- STRECH MARKS- Çatlak Karşıtı 
Bakım 
BODY HAIR  REGROWTH- Tüy geciktirici 
SLIMMING & FIRMING-İnceltici & 
Sıkılaştırıcı 
REGENERATING-Yenileyici 
MOISTURIZING-SOOTHING- 

Nemlendirici-Rahatlatıcı 
PREGNANT CARE- Hamile Bakım 
SUN CARE- Güneş Bakım- Güneş sonrası 
Bakım 
WHİTENING – Cilt Beyazlatma & Aydınlatma 
VENOTONIC CARE- Varıs & Yorgun Bacak 
FOOD & HAND CARE- El Ayak Bakım 



ARP-100 ; Anti-body Hair regrowth 
Tüy Geciktirici Aktif ! 

ARP-100 içermiş olduğu aktifler 
sayesinde 5α reduktaz enzimini 
inhibe eder ve vücutta 
tüylenmenin gecikmesine zamanla 
azalmasına yardımcı olur. 

Serenoa Serrulata Fruit  
Epilobium Angustifolium  
Cucurbita Pepo  Seed  

% 2-5 arasında ; 
Tüy geciktirici ürünlerde 
Depilasyon ürünlerinde 
Deodorant bakım ürünlerinde 
After shave ürünlerde 



• ACEROMINE ; Doğal Vitamin C 
• Serbest Radikallere karşı savaşır 

• Photo-ageing karşıtıdır. 

• Kolajen sentezini uyarır. 

• Cilt tahrişini önler 

• Melanin sentezini inhibe ederek deri pigmentasyonunu önler. 

 

• Kullanım Alanları ; % 2- 10 

• Yaşlanma Karşıtı Bakım 

• Canlandırıcı Cilt Bakım 

• Güneş ve Güneş sonrası Ürünler 

• Cilt Aydınlatma Ürünleri 

• Sıvı Makyaj Ürünleri 

 



KIGELINE ; BUST FIRMING 
TOPARLAYICI & SIKILAŞTIRICI 

Kigelia Africana Fruit 

% 3- 15 Arasında ; 
Göğüs bölgesi toparlayıcı ürünlerde 
Cilt sıkılaştırıcı & toparlayıcı ürünlerde 
Yüz ve boyun toparlayıcı ürünlerde 
kullanılabilir. 



TIMILINE ; SLIMMING &FIRMING 
İNCELTİCİ & SIKILAŞTIRICI AKTİF! 

• LPL-Lipoprotein lipaz enzimi-yağ deposu oluşumunu aktive eden enzim- inhibisyonu ile lipogenez-yağ- 
oluşumu azaltılır. 

• ATGL-Adipoz trigliserid lipaz aktivitesi ile Lipoliz arttırılır. 

• Adipositlerden ( yağ hücresi) yağ asitleri serbest enerji döngüsüne aktarılır 

• Serbest yağ asitlerinin enerji mekanizmasında kullanılmasını uyarır. 

•  pre-adipositlerin farklılaşmasını inhibe eder. 

•% 0,5-3 arasında  
•Portakal kabuğu görünümünü ve selülitleri azaltır 
•Cildin sıkılığını arttırır 
•Yatıştırıcı etkisi vardır 
•İnceltici etkisi vardır 

*Polyglucuronic Acid* 



SILIDINE ; VASCULAR TONICTY 
VARİS – KILCAL DAMAR PROBLEMLERİ 

• Porphyridium Cruentum Exsuded Culture Medium 

•% 1-10  
•Mikrosirkülasyonu hızlandırır 
•Hücre yenilenmesine yardımcı olur 
•Yorgun bacak sendromunu azaltır 
•Kutanöz düzeltilmesi sağlar 
•Deri görünümünü düzeltir 
 

Varis & yorgun bacak bakım 
ürünlerinde 
Hassas cilt bakım ürünlerinde 
Hemoroid bakım ürünlerinde 
Göz altı morluğu bakım ürünlerinde 
 



Vitamin cocktail 
ROSAMiNE  

• COMPOSİTİON 
• Vitamin C : 0.4 % 
• Carotenoids : 0.01 % 
• Vitamin A : 0.02 % 
• Vitamin E (acetate) : 0.5 % 
• Vitamin F : 5 % 

 

•% 1-10 kullanım oranı ile ; 

•ANTİ AGEİNG ÜRÜNLER 

•KORUYUCU VE YENİLEYİCİ BAKIM 

•GÜNEŞ KORUMA VE GÜNEŞ 

SONRASI ÜRÜNLER 

•PARLAKLIK VE AYDINLATICI 

ÜRÜNLERDE 

•SIVI MAKYAJ ÜRÜNLERİNDE 



SOMITINE ; Cellular energy booster-Atp! 

 Mannosyl Glucuronic Acid Oligoglucan 

• Bazal ve mitokondrial solunumu arttırarak hücre içine 
metabolik aktivite sentezlenmesini geliştirir. 

• Daha fazla ATP ile fizyolojik metabolizma uyarılır. 
• Anabolizma ve katabolizma arasındaki denge korunur 
• Zararlı dış etkenlere karşı hücre korunur. 

 

•% 0,5-1 
•Anti-Ageing ürünlerde 
•Hücre yenileyici ürünlerde 
•Detoks ürünlerinde 
•Cilt ışıltısı ve parlaklık veren 
ürünlerde 



CLERYLS W ; NATURAL SKIN WHITENING 
DOĞAL CİLT BEYAZLATMA 

 

• % 1-5 arasında kullanımla ; 

• Melanin oluşumunu engeller 

• Cilt renk tonunu açar 

• Yaşlılık ve cilt lekelerinin oluşumunu azaltır 

•Cucumis Sativus (Cucumber)  

•Morus Alba Bark  

•Hibiscus Sabdariffa Flower  



TEALINE ; ANTİ-AGEİNG & DETOX 

Anti radikal ; Dokusal,Hücresel ,moleküler koruma 

•  Green Tea & White Tea & Red Tea 

% 0,1 – 0,5 
Photo-ageing karşıtıdır. 
Oksidatif strese karşı cildi korur. 
Çevresel faktörlere ve UV ışınlarına karşı 
deriyi korur. 

•Anti-ageing ürünlerde 
•Koruyucu ve rahatlatıcı ürünlerde 
•Detoks ürünlerde 
•Güneş sonrası ürünlerde 



X-cell 30 ; Cellular cohesıon & rejeneratıng 

Oligosulfogalactan 

 
•% 0,5 – 3 
•Hücresel ömrü arttırır. 
•Cilt yenilenmesini arttırır. 
•Hücrelerin birikimini arttırır. 
•Hücrelerin farklılaşmasını azaltır. 
•Hücreler arası sinyalleri geliştirir. 
•Bariyer fonksiyonları arttırır. 
•Epidermis kalınlığını arttırır. 

Anti-ageing bakım ürünlerinde 

Yenileyici bakım ürünlerinde 

Çatlak bakım ürünlerinde 

Saç bakım ürünlerinde 

Nemlendirici bakım ürünlerinde 

Güneş sonrası bakım ürünlerinde  



Centella – Cinnamon – Melon; 
Complex Post Depilatory 

• %1-10 arasında kullanılır; 

• Epidermisi rahatlatır 

• İnflamasyonu azaltır 

• Cildi nemlendirir 

• Antiseptik ve iyileştirici özelliği vardır 



LIFTISS ; İMMEDİATE !  SMOOTHING 

• Kompozisyonu ;  
• Polysaccharids : 50-55%  
• Free sugars : 35-40%  
• Alpha-hydroxy-acids : 9-10% 
• Polyphenols : 2,5% 

 
•Kırışıklıkların düzelmesinde  

•Cildin nemlenmesinde 

•Cildin canlandırılmasında etkilidir 

•% 1-5 kullanım ile; 

•Tensor ,lifting ürünlerde 

•Göz çevresi bakımda 

•Aydınlatıcı ürünlerde 

•Nemlendirme ürünlerinde kullanılır. 



Protease ; Skın rejeneratıng 

• SUBTILICIN 
 % 1-5 

•Hücre yenilenmesini arttırır. 
•Kırışıklıkları azaltır. 
•Yapı maddelerinin emilimini arttırır. 

•Hücre yenileyici ürünlerde 

•Kırışıklık karşıtı ürünlerde 

•Yaşlanma karşıtı ürünlerde 



Retımıne III ; VITAMIN A 
CONCENTRATE 

• Retımıne III ;  
• Tam bir Anti-Ageing aktifidir. Cildi 

serbest radikallerden korur.-b-
karotenin anti radikal etkisi vardır. 

• Retinol spesifik özellikleri ile 
düzeltici bir rol oynar. 

• Retınol kutanoz dengesi için 
gereklidir ve kuru, pürüzlü ciltler 
için uygundur. 

• Cilt kuruluğunu önler 
 

% 1-5 arasında ; 
•Anti ageing ürünlerde 
•Nemlendirici ürünlerde 
•Cilt yenileyici ürünlerde 
•Güneş bakım ve güneş sonrası bakım 
ürünlerinde kullanılır. 



LIPACTIVE TAMANOL ; 

Rejeneratıng 

• Kompozisyonu ; 
• Oleic acid : 40 - 50%  
•  Linoleic acid : 20 - 30% 
•  Palmitic acid : 10 - 20%  
•  Stearic acid : 10 - 20% 

Calophyllum Inophyllum Seed Oil 

% 1-5  

Kolajen sentezini arttırarak ; 

•İyileşme sürecini hızlandırır 

•Dermisi yeniler 

•Kırışıklıkları önler 

•Çatlakların önlenmesine ve 

iyileşmesine yardımcı olur 



ORGANIC LIPACTIVE INCA INCHI WO ; 

Richest  Oil in Omega ; Rejenerating  *ECOCERT 

• Kompozisyonu ; 
• Alpha-linoleic acid (Omega 6 Precursor) : 35 - 40% 
• Alpha-linolenic acid (Omega 3) : 45 - 50% 
•  Oleic acid (Omega 9) : 8 - 10% 
•  Palmitic acid : 3 - 5% 
•  Stearic acid : 2 - 4% 

Plukenetia Volubilis Seed Oil 

•%1-5 
•İçermiş olduğu zengin omega asitleri ile ; 
•Cildi korur 
•Yeniler 
•Epidermis dokusunu kalınlaştırır 
•Cildin nem dengesini düzenler 

•Anti-ageing ürünlerde  
•Yenileyici ürünlerde 
•Çatlak giderici-önleyici ürünlerde 
•Nemlendirici bakım ürünlerinde 
•Ayak / El bakım ürünlerinde 



TILICINE ; Hair coatıng 

• Volüm  & Koruyucu tabaka  

•% 1-5  
•Koruyucu bir tabaka oluşturur 
•Saç ve kirpiğe extra  volüm kazandırır. 
•Ciltte ve saçta nemlendirme özelliği 
vardır 
•Elektriklenmeyi azaltır. 
 

Saç bakım ürünlerinde 

Maskarada 

Duş jellerinde 

Saç şekillendirici ürünlerde 



CARICILINE ; NATURAL GEL 
Nemlendirici ve Tazeleyici 

Ficus carica Fruit  

•%5 kullanım ile ; 

•Taze bir his verir 

•Ciltte bir iyileşme sağlar 

•Daha yumuşak ve düzgün bir cilt sağlar 

•Anti-age kremlerde 

•Nemlendirici ürünlerde 

•After Shave ürünlerde 

•Rahatlatıcı bakım ürünlerinde 

•Güneş sonrası ürünlerde 

•Varis bakım ürünlerinde 



HYDRALYS M ;SOFTENER &MOISTURIZER 

• YOĞUN NEMLENDİRİCİ BAKIM 

•KOMPOZİSYONU;  
•Carbohydrates : 2-3% 
•Proteins : 1-2 % 
•Fats : 0.1-1% 
•Mucilages and vitamins A, B and C. 

•%5-10 KULLANIM İLE ; 
•NEMLENDİRİCİ BAKIM 
ÜRÜNLERİNDE 
•GÜNEŞ BAKIM VE GÜNEŞ 
SONRASI BAKIM ÜRÜNLERİNDE 
•ANTİ-AGE BAKIM ÜRÜNLERİNDE 



GREENSIL ; NATURAL ABSORBANT 
&MATIFYING AGENT 

• DOĞAL ABSORBANS & MATLAŞTIRICI 

Bambusa Arundinacea  •Teri , yağı ve kokuyu absorbe eder 
•Cilt yüzeyini matlaştırıcı etkisi vardır 
•Yumuşak ve ipeksi bir dokunuş sağlar 
•Esans destekleyici olarak kullanılabilir 

% 0,5 -5 ile ; 

Renkli kozmetikte 

Vücut pudralarında 

Akne ve problemli cilt ürünlerinde 

Ayak bakım ürünlerinde 

Diş bakım ürünlerinde 

Antiperspirant ürünlerde 

Parfüm destekleyici olarak kullanılır. 


