
ACTI - VITA PRO-C-GEN PERLANCE BLANC PUR

AKTİF MADDELER
AKTİF MADDELER

Kuru ve iddialı ciltler için Anti-Aging yapım-bakımı Mükemmel bir cilt için “akıllı” bir sistem.

Stablize Vitamin C
Ürün gergin kolajen ve lifler tara-
fından harekete geçirildiği için cilt 
gençleştirici etki yapar. Pigment-
lerin yer değiştirmesini hafiflettir 
ve düzgün bir cilt görünümü ka-
zandırır.

SulforaWhite
Bahçe teresinden liposomal, zen-
ginleştirilmiş hardal tohumu yağı 
ile cilt pigmentlenmesinin  güçlen-
mesini önler.

Pepha @ Protect
Karpuzdan elde edilir, hücresel ko-
ruma katmanı oluşturur. Cilt hüc-
relerinin genetik özünün etkileyici 
zararlarını önler. 

Soya Glikon
Pigmentlerin yer değiştirmesinden 
korur, yaşlanma karşıtıdır. Jeniste-
in, serbest kökler tarafından hare-
kete geçen cilt yaşlanmasını ve cilt 
yağlanması ile pigmentlenmenin 
gelişimini önler. Cilt, görülür şekil-
de daha genç ve parlak hale gelir, 
yaşlılık ve pigment lekeleri belirgin 
şekilde azaltılmıştır. Ten rengi daha 
açık ve pürüzsüzdür.

Genistein
Cildin içine nüfuz edebilme özelli-
ğine sahiptir. Serbest radikallere 
karşı koruma kalkanı oluşturur. 
Kolajen yapımını arttırarak bağ 
dokuyu güçlendirir. Aktif bir An-
ti-Aging bileşenidir. 

Peptid pigment karşıtı
Pigmentlerin yer değiştirmesini 
önler. Peptid, keratinosit ve me-
lanositler arasındaki iletişimin 
korunması melanin bağlantısının 
harekete geçmesini önler.

Jojoba Yağı
Cildi yumuşatır ve dinlendirici etki 
verir. Cildin bakımını yapar, korur 
ve pürüzsüzleştirir. Nem için sak-
lama kapasitesini artıtır.

Niacinamid
Pigmentlenmeyi önler. Keratinozit 
içinde melanozom taşınmasını 
önler.

Buğday Tohumu Yağı
Cildin kurumasını önler ve esnekliği 
artırır.

Soya Glikon 
Anti Aging (yaşlanma karşıtı), pig-
mentlerin yer değiştirmelerinden 
koruma Jenistein, serbest kökler 
tarafından harekete geçen cilt 
yaşlanmasını ve cilt yağlanması 
ile pigmentlenmenin gelişimini 
önler. Cilt, görülür şekilde daha 
genç ve parlak hale gelir, yaşlılık 
ve pigment lekeleri belirgin şekilde 
azaltılmıştır. Ten rengi daha açık ve 
pürüzsüzdür.

Badem Yağı
Yoğun olarak vitamin A ,B, E ve 
mineraller içerir. Cildi yumuşatıp 
bakımını arttırır.  

Gelalg
Mineral ve aminoasit bakımından 
zengin olan su yosunu özü içerir. 
Sağladığı hızlı gerginlik etkisiyle 
cilde daha genç ve pürüzsüz bir 
görünüm kazandırır.

Pepitid Anti-Aging
Anti Aging (yaşlanmaya karşı)dört 
amino asitten oluşur ve kolajen 
lifler cilt bağlarının önemli yapı ve-
ricileri zarar gördüğünde ciltte bu-
lunur. Deri hücreleri için bu molekül, 
kolajen liflerin yeniden yapılması 
için bir geri bildirim sinyali şek-
lindedir ve bu yüzden cilde hacim 
kazandırır, cildin pürüzsüz olmasını 
sağlar ve cilt esnekliğini iyileştirir. 
“Cilt dokusunu.” Güçlendirir.

Papatya Özü
Aşırı sebum üretimini engelleyerek 
cildin yağ dengesini sağlar.

Peptid
Ciltteki kolajen, fibronektin ve 
hiyalüronik asiti harekete geçirir. Hiyalüronik asit

Cilt nemliliği, deri nemlenmesi güç-
lenir, sağlamlık ve esneklik verilir.

Panthenol
Nemlilik ve yenilenme, cilt hücre-
lerinin enerji değişimini düzenler, 
yağlandırır, dinlendirir ve iyileştirici 
(tedaviyi destekleyici) etki yapar.

Benzylmalonat-Derivat
Cilt koruması, oksidatif stresi 
azaltır, UV-korumasının güçlenme-
si, UV-filtrelerinin koruma etkisinin 
güçlendirilmesi.

Heksilrezorsinol
Pigmentlerin yer değiştirmesini 
önler. Aşırı cilt pigmentlerinin en-
zimatik düzenlenmesi.

UV Filter SPF 15
Işın koruması

UV Filter SPF 50
Işın koruması

Ac-net
Aşırı sebum üretimini engelleyerek 
cildin yağ dengesini sağlar.

Pore Away
Gözeneklerin rahatlaması, saf bir 
cilt, bitkisel bir reçine, antibakte-
riel etkisi vardır, sebum düzenle-
yici, iltihap giderici ve gözenekleri 
iyileştirici.

Kitosan
Ciltte nemi koruyan bir tabaka 
oluşturur.

24 K Gold
Dengeleyici, canlandırıcı ve parlak 
görünümlü bir ten sağlar. Allantoin

Cildin pürüzsüzleştirilmesi, dengeli 
ve pürüzsüz bir cilt dokusu için 
iltihap giderici etki yapar.

Salicylamid
Saf bir cilt, ağrı kesici ve iltihap 
giderici.

Natriumlactat
Nemlilik ve düzleştirme, nem besle-
yici ve düz bir cilt dokusu sağlayıcı.

Mizellensuspension
Temizleme, nemlendirici etkisine 
ek olarak cilt bariyerini korurken 
hafif bir temizlik için.

1
EVEN OUT CLEANSER
YÜZ TEMİZLEME JELİ
Özel seçilmiş aktif bileşenleri cildi kurutmadan temizler. Göz makyajını nazik bir bi-
çimde temizlemek için de idealdir. Mükemmel temizlenmiş bir cilt için, Even Out Peeling 
Powder uygulamasından sonra kullanımı önerilir. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine bol 
miktarda nazikçe masaj yapılarak tatbik edilir. Ardından su ile durulanır.
175 ml  -  500 ml - pompalı şişe. 

5
EVEN OUT NIGHT
CİLT DENGELEYİCİ GECE KREMİ
Gece bakımındaki seçkin etken maddeleri yaşlanma pigmentlerinin birikiminin engel-
lenmesine, kolajen oluşumunun desteklenmesine yardımcı olur. Even Out Eye ve Even 
out Day SPF 15 kremleri ile kombine edilerek mükemmel bir pürüzsüzlük ve uyumlu 
cilt rengi yakalanabilir. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine gece gerekli miktarda nazikçe 
tabik edilir. 50 ml  - pompalı şişe. 

2
EVEN OUT DARK SPOT CORRECTOR
PİGMENT VE YAŞLILIK LEKELERİ KARŞITI SERUM
Seçkin etken maddeleri ile yüz, dekolte bölgesi ve ellerdeki güneş lekelerini azaltmak 
üzere formüle edilmiş özel bir kremdir. Even Out Day SPF 15 ve Even Out Night kremleri 
ile kombine edilmesi tavsiye edilir. Lekeli cilt bölgesine ince bir tabaka halinde uygulanır.
30 ml  - pompalı şişe. 

3
EVEN OUT DAY SPF 15
IŞIN KORUMA ETKİSİ İLE TEN DENGELEYİCİ GÜNLÜK KREM
Gündüz bakımındaki seçkin etken maddeleri 15 faktör koruma ile cildi zararlı UV ışın-
larından korurken, yaşlanma pigmentlerinin oluşumunun ve birikimini azaltmaya yar-
dımcı olur. Cildi mükemmel şekilde nemlendirirken gözenekleri sıkılaştırmaya destek 
olur. Even Out Even ve Even Out Night kremleri ile kombine edilmesi tavsiye edilir. Her 
sabah yüz, boyun ve dekolte bölgesine gerekli miktarda nazikçe tatbik edilir. 
50 ml  - pompalı şişe. 

7
EVEN OUT SUPER WHITENER
CİLT PARLATICI SERUM
Uyumulu ve daha açık bir cilt rengi için yoğun serum. Seçkin etken maddeleri pigment 
oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Gün boyu cildin korunması için mutlaka 
Even Out Day SPF 50 ile birlikte kullanılmalıdır. Rengi açılması istenen cilt bölgesine 
sabah ve akşam uygulanmalıdır. Kullanım esnasında gün boyunca mutlaka cildin güneş 
ışınlarından korunması gerekmektedir.  30 ml  - pompalı şişe. 4

EVEN OUT EYE CREME
CİLT DENGELEYEN GÖZ KREMİ
Seçkin etken maddeleri yaşlanma pigmentlerinin oluşumunu ve birikimini azaltmaya, 
serbest radikallerin uzaklaştırılmasına, göz çevresindeki koyu renk halkalarının gö-
rünümünün iyileştirilmesine, cildin kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur. Even 
Out Day SPF 15 ve Even Out Night kremleri ile kompine edilmesi tavsiye edilir. Sabah ve 
akşam göz çevresindeki hassas cilt bölgesine gerekli miktarda minik dokunuşlarla 
tatbik edilir. 15 ml  - pompalı şişe. 

Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir. Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir. Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir.

1 3 5 7

4 62

GOLD SOFTENING LOTION
ALTIN İÇEREN YUMUŞATICI LOSYON
24 ayar altın parçacıkları içeren, cilde kadifemsi bir yumuşaklık kazandıran hoş bir 
losyondur. ProCGen kompleks yoğun bir nemlendirme etkisi sağlayarak, cildin doğal 
dengesini yeniden yapılandırmaya yardımcı olur. Cilt doğal esnekliği ve canlılığı yeniden 
kavuşur. Sabah akşam temizlenerek ACTI-VITA Clarifying Tonic uygulanmış cilde tatbik 
edilir. 200 ml - pompalı şişe.

6
ULTRA RICH CREME PROCGEN
ULTRA ZENGİN PROCGEN KREM
Kuru ve yıpranmış ciltlerde derinlemesine bakım yapar ve yatıştırır. Kırışıklı ve çizgile-
ri azaltır. Hassas, kuru ve çok kuru ciltler içindir. Sabah ve akşam temizlenmiş yüz ve 
boyun bölgesine nazikçe masaj yapılarak uygulanır. 50 ml - kavanoz.

13

Vitamin Kompleksi(A,E,F)
Cilt vitamin karışımı ile yoğun nem, 
etken maddeleri ile beslenir. Vita-
minler kapsül  halde olup aktiftir. 
Serbest radikallere karşı koruma 
sağlarlar.  

Illumiscin ®
Pigment değişikliklerini önler ve 
yönlendirir. Çinkonun etkili karışı-
mı, Oleuropein (Zeytin ağacından 
oksitlenme karşıtı) ve C vitamini.

GOLD PROCGEN SERUM
5

ALTIN İÇEREN PGOCGEN SERUM
Yüksek dozajlı anti-aging bileşenler içeren Monteil ProCGen kompleks ile kırışıklıklara 
karşı etkili serumdur. Ciltte elastin ve kolajen oluşumunu uyarmaya, UV ışınlarının 
zararlı etkilerine karşı cildi korumaya, değerli bir bileşen olan Hyaluronik asit ise cildi 
daha pürüzsüz  ve elastik hale getirir. 24 karat altın parçacıkları ise ciltte taze ve 
ışıltılı bir görünüm sağlar. Her sabah ve akşam temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine 
göz çevresi dahil nazik dokunuşlarla tatbik edilir. 15 ml - serum.

HYDRO CELL

AKTİF MADDELER

Maksimum nem ve hücre yenilenmesi için “akıllı” bir bakım sistemi.

Okyanus Akıntısı Suyu
Yüksek değerde deniz tuzu, tah-
riş ve yanmaları hafifletir. Nadir 
elementler açısından zengindir ve 
organik bileşenler içerir.

Deniz Rezenesi Kök 
Hücresi
Cildin yenilenme gücünü destekler, 
su kaybını azaltır ve UV ışınlarının 
zararlarından ve diğer çevresel 
etmenlerden korur. 

Biofa (Su Yosunu)
İçeriğindeki aktif maddeler ile cilde 
canlılık verir, bozuk proteinlenlerin 
yenilenmesine yardımcı olur.

Haloxyl
Göz çevresindeki mor halkaları 
gidermeye yardımcı olur.

Keratolin
Enzim aktivitesi ile cildi, ölü hücre-
lerden arındırarak yumuşaklık verir 
ve hücre yenilenmesini hızlandırır.

Gelalg
Mineral ve aminoasit bakımından 
zengin olan su yosunu özü içerir. 
Sağladığı hızlı gerginlik etkisiyle 
cilde daha genç ve pürüzsüz bir 
görünüm kazandırır.

Papatya Özü
Aşırı sebum üretimini engelleyerek 
cildin yağ dengesini sağlar.

Ac-net
Aşırı sebum üretimini engelleyerek 
cildin yağ dengesini sağlar.

Citosan
Ciltte nemi koruyan bir tabaka 
oluşturur.

1 7
PRO ACTIVE CLEANSER MOISTURE INTENSE COMFORT MASK

2 8
DEEP CLEANSING LOTION PROTECTIVE DAY CREME SPF 15

3 9
REFRESHING FACE TONIC 

4
SKIN REFINING PEELING TOTAL LIFTING CREME 24 H

5 11
MOISTURIZING BEAUTY EMULSION HYDRATING LIFTING SERUM

6 12
AGE DEFENSE EYE CREME ACTIVE LIFTING CONCENTRATE

YÜZ TEMİZLEME JELİ
Bu özel üründe cilt temizleyici ve tonik bir aradadır. Cildi temizleyerek uzun süreli fe-
rahlatır. Çok kuru ciltlere dahi yoğun nem sağlar. Cilt doğal, ferah ve canlı bir görünü-
me kavuşur. Tüm cilt tipleri için uygundur. Yüz ve boyun bölgesine bolca tatbik edilerek 
nazik bir şekilde cilde masaj yapılır, ardından ılık su ile durulanarak cilt temizlenir. Cilt 
artık uygun bir nemlendirici için hazırdır. 125 ml - 200 ml - 500 ml pompalı şişe.   

YOĞUN NEM MASKESİ
Ferahlatıcı ve yoğun nemlendirici etkisine sahip bir maskedir. Kuru ciltleri rahatla-
tarak çizgi ve kırışıklıkları hafifletmeye yardımcıdır. Cilt yeniden canlılık ve esneklik 
kazanır. İpeksi bir ışıltıya sahip olur. Kuru ve hassas ciltler için uygundur. Temizlenmiş 
cilde nazikçe masaj yaparak uygulamır. 5 dakika sonra suyla durulanarak ya da men-
dille silinir. 100 ml tüp - 200 ml kavanoz.   

DERİN TEMİZLEME LOSYONU
Cildi kurutmadan makyaj ve kirden derinlemesine temizler. Suya dayanıklı makyaj ve 
maskarayı dahi kolayca çıkaran losyon hassas göz çevresinde kullanılabilir. Cilt temiz 
ve ferah bir görünüme kavuşur. Yüz ve boyun bölgesine nazikçe masaj yaparak tatbik 
edilir. Ilık su ya da pamukla temizlenir. Ardından cilt tonik ve nemlendirici uygulaması-
na hazırdır. Tüm Cilt tipleri için uygundur. 200 ml - 500 ml pompalı şişe.   

KORUYUCU GÜNDÜZ KREM
Cildin nem dengesini sağlamaya ve cildi zararlı dış etkenlerden korumaya yardımcı 
tüm cilt tipleri için yoğun besleyici ve 15 koruma faktörlü gündüz bakım kremidir. Çizgi, 
kırışıklıkların oluşumlarını engellemeye yardımcı olur. Cilt daha genç, ışıltılı ve taze bir 
görünüm kazanır. Her sabah temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine nazikçe ve yukarı 
doğru masaj yaparak tatbik edilir. 50 ml kavanoz. 

FERAHTALITICI YÜZ TONİĞİ
Alkolsüz, cildi kirden arındırırken sebum salgısını kontrol altına alarak yağ-nem den-
gesini sağlamaya yardımcı olur. Böylece cilde uzun süreli mat ve ferah bir görünüm 
kazandırır. Tüm Cilt tipleri için uygundur. Makyaj ve kirden arındırılmış cilde bir pamuk 
yardımı ile yüz ve boyun bölgesine uygulanır. 200 ml - 500 ml şişe.

YUMUŞAK DOKULU PEELING
Bu yumuşak dokulu enzimatik peeling krem, cildi ölü hücrelerden, kir ve kalıntılardan 
arındırmaya, tıkanmış gözenekleri açarak cildi temizlemeye yardımcı olur. Hücre ye-
nilenmesini hızlandırarak taze ve ışıltılı bir görünüm sağlar. Haftada 2 kez cilde tatbik 
edilebilir. 3-5 dakika beklenir. Ardından ılık suyla durulanarak, cilt temizlenir. 
50 ml - 200 ml kavanoz.

SIKILAŞTIRICI KREM
Cildin bağ dokusunu güçlendirerek cildin elastikiyetini arttırır. Cildin nem ihtiyacını 
karşılayarak nem dengesini korur. Yorgun ciltler dirençli ve genç bir görünüm kazanır. 
Sabah akşam temizliği yapılmış cilde uygulanır. Tüm cilt tipleri için uygundur.
50 ml kavanoz.

YOĞUN NEMLENDİRİCİ EMÜLSİYON
Cildin genç ve canlı görünmesini sağlar. Nem dengesini koruyarak, hücre yenilemesini 
tetikler, cilt hissedilir derecede gerginleşir, nem kaybı kaynaklı kırışıklıkları azaltır.
Aktif etken maddeler ile serbest radikallere karşı cildi korur. Sabah ve akşam temiz 
cilde yüz ve boyun bölgesine masaj yaparak yedirilir. Tüm Cilt tipleri için uygundur.
50 ml pompalı şişe.

YÜKSEK ETKİLİ SIKILAŞTIRICI SERUM
Ciltteki kolajen oluşumunu tetikleyerek elastikiyetini arttırır. Hücreleri nem ile bes-
leyerek yeniler. Cilt genç ve dinamik bir görünüm kazanır. Temiz ciltten sonra göz ve 
dudak çevresi çizgileri dahil tüm kırışıklıklara birer damla damlatılır, parmak ucu ma-
sajıyla yedirilir. Ardından  günlük nemlendirici kullanılır. Tüm cilt tipleri için uygundur.
50 ml pompalı şişe.

YAŞLANMA KARŞITI GÖZ ÇEVRESİ KREMİ 
Göz çevresine ihtiyacı olan nem dengesini sağlayıp, çizgi ve kırışıklıkları azaltarak 
elastikiyetini arttırır. Göz altı torbacıklarını ve morlukları giderir, tazelik hissi kazan-
dırır. Sabah ve akşam temizlenmiş kaz ayağı bölgesine parmak ucu masajı yapılarak 
uygulanır. 15 ml kavanoz. 

AKTİF SIKILAŞTIRICI KONSANTRE
Tüm cilt tipleri için yüksek konsantre lifting etkili serum. Cildi yoğun nem ile besle-
yerek kuruluğa bağlı çizgi, kırışıklıkları gözle görülür bir şekilde azaltır. Cilt yapısını 
içeriden destekleyerek yoğun bir germe etkisi gerçekleştirir. Yorgun ciltler dirençli ve 
genç bir görünüm kazanır. 7 ml ampul - 6x7 ml ampul.

Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir.

INTENSIVE MOISTURE CREME DAY/NIGHT
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GÜNDÜZ-GECE YOĞUN NEM KREMİ
Cildin nem dengesine yardımcı tüm cilt tipleri için yoğun besleyici bakım kremidir. 
Cildin kendine özgü onarım mekanizmasını tetikleyerek çizgi, kırışıklıkların oluşum-
larını engellemeye yardımcı olur. Cilt daha genç, ışıltılı, taze ve pürüzsüz bir görünüm 
kazanır. Sabah ve akşam temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine masaj yaparak yedirilir.
50 ml kavanoz. 

TOTAL FACE LIFT PROCGEN
ANTİ KIRIŞIK SERUMU
Zengin içeriği sayesinde cildinize hızlı bir şekilde etki eder gerdirici etkiye sahiptir. Kırı-
şık ve katlanmaları gidermeye yardımcı olur. İçindeki seromarine sayesinde cildin ok-
sijen ihtiyacını giderir. Temizlenmiş yüz, boyun ve göz çevresindeki çizgilerin üzerine iki 
üç damla parmak uçları ile uygulayın. Sonra cildinize uygun bir nemlendirici sürünüz. 
30 ml - tüp.

12

PERFECT COMPLEC. MASK
11

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN ANTI-AGING BAKIM VE NEM MASKESİ 
Cildi yoğun bir şekilde vitaminler ile besleyerek güçlendirir. Çizgi oluşumunu engeller. 
Hücre yenilenmesine yardımcı olur. Haftada 1 veya 2 defa temizlenmiş yüc ve boyun 
bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile 
durulayıp kağıt havlu ile temizleyiniz veya masajla cilde yediriniz. 100 ml - tüp.

NIGHT REGENERATION CREME
10

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN YAPILANDIRICI GECE BAKIM KREMİ
İçeriğindeki D-Panthelol ile cildinizin nemini dengeleme özelliğine sahiptir. Hücresel 
yaşlanmayı engeller. Ciltte oluşan çizgi ve kırısıklıkları giderir. Elastikiyetini geri ka-
zandırır. Anti-aging etkisi sağlar. Temizlenmiş yüz ve boyuna gece uygulayınız.
50 ml - kavanoz.

9
NECK TREATMENT CREME
KURU VE BAKIM GEREKTİREN BOYUN - DEKOLTE BÖLGESİ KREMİ
Zengin vitamin içeriği ile yoğun nem sağlar. Elastikiyet kaybına uğramış boyun ve 
dekolte bölgesine ipeksi bi dokunuş ve genç bir görünüm kazandırır. Ciltte anti-aging 
etkisi sağlar. Çizgi ve katlanmaları giderir. Sabah ve akşam temizlenmiş boyun ve 
dekolte bölgesine masaj yaparak uygulayınız. 50 ml - kavanoz. 
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8
NEMLENDİRİCİ LOSYON
Cildiniz tarafından hemen emilmesisini sağlayan formülü ile anında etki ederek cildini-
zin gün boyu nemli kalmasını sağlar. Cildinizi vitaminler ile besler ve yapısını güçlendi-
rir. Dinlendirici etkiye sahiptir. Cildin elastikiyetini güçlendirir, yaşlanmasını geciktirir.
75 ml - pompalı şişe.

MOISTURE LOTION

6
EVEN OUT PEELING POWDER 10x2g
CİLT DENGELEYİCİ TOZ PEELING 
Bileşimindeki aktif maddeleri ciltteki aşırı yağın uzaklaştırılmasında ve ölü deri hüc-
relerinin nazikçe temizlenmesinde yardımcıdır. Cilt yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm 
kazanır. Haftada birkaç kes uygulanabilir. Her poşet tek kullanımlıktır. Peeling tozu 
bir miktar su ile avuç içerisinde hafifçe köpürtülüp yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
uygulanır birkaç dakika beklenir ve ardından su ile durulanır. Sonrasında, Even Out 
Cleanser uygulaması tasviye edilir. 10x2g. 

PURE-N

AKTİF MADDELER

Kirli ve karışık cilt problemlerine karşı “akıllı” bir sistem

Antarcticine ®
Cilt hücrelerinin (Keratozit) geli-
şimini uyaran ve cilt yenilenmesini 
destekleyen Glycoprotein.

Phlorogine ®
İki kat etkili mekanizma, yağlı/
kirli cildin temel nedenlerine karşı 
etkilidir. 
• Yağ bezlerinin işlev fazlalığını 
düzenler. 
• Bakterilerden oluşan cilt yağlarını 
ayrıştıran lipazları (yağ parçala-
yan enzimler) önler, yapım ürünleri 
cilt bozulmalarına yol açar.

Shield Bact Peptide
Bakterilere karşı hızlı ve geniş 
etkiye sahip ve buna ilave olarak 
enfeksiyonlara karşı etkili olabi-
len protein bileşiği. Endotoksinler 
etkisiz hale getirilebilir. (Birçok 
fizyolojik reaksiyonları çözebilen 
bakterilerin ayrılmış ürünleri.)

Defensil ®
Hassas, gergin ve tahriş olmuş 
ciltler için koruma sunar.  Etkili 

bitki özütü karışımı ile Defensil‘in® 
bunun dışında kaşıntı dindirici özel-
liği de vardır.

Aquapront ®
Kırışıklıkların azalmasına ve gö-
zeneklerin kapanmasına yardımcı 
olur. Esneklik ve sağlamlık verir.

KIESELSÄURE (Silisik Asit)
Nem bağlayıcının yükselmesi ve 
bununla derinin esnekliği ve germe 
gücünün artması.

Cell Aktiv ®
Ciltteki su miktarını ayarlar. Ko-
ruyucu ve hücre membranında 
sabitleyici etki yapar ve yara 
tedavisi üzerinde pozitif etkisi var-
dır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
stresle baş etme yeteneğini artırır 
ve bağışıklık sistemini destekler.

Hiyalüronik asit
Nem sağlar; kolajen ve elastinin 
yeniden yapımını harekete geçirir. 
Bununla beraber cildin yenilenme-
sini destekler ve yaşlanma karşıtı 
bir etkiye sahiptir.

Kaolin
Beyaz alüminyum oksit cildi temizler.

1
BALANCING PURIFYING CREME 24 H
ZENGİN NEMLENDİRİCİ 24 SAAT KORUMA 
Karma ve yağlı ciltler için 24 saat etkili dengeleyici bakım kremi. Ciltte oluşan irri-
tasyonları yatıştırır. Kızarıklıkları giderir. Cildin genişlemiş olan gözneklerini küçültür 
ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. İçeriğindeki glikoprotein sayesinde hücre zarını güç-
lendirir ve yenilenmesini tetikler. Kolajen ve elastinleri güçlendirir. Anti-Agein etkilidir. 
Praben ve Mineral Yağ içermez. Sabah ve akşam temizlenmiş cildinize dairesel masaj 
hareketleri ile yüz be boyun bölgenize uygulayınız. 50 ml - tüp.  

2
CALMING MATIFYING TONER
ALKOLSÜZ TONİK 
Yağlı ve karma ciltler için matlaştırıcı, dengeleyici alkolsüz tonik. Sebum oluşumunun 
düzenler, gözenekleri küçültür, ciltte mat efekti sağlar. İçeriğindeki glikoprotein 
sayesinde hücre zarını güçlendirir ve yenilenmesini tetikler. Bakteri ve enfeksiyon 
oluşumunun engeller. Cildin nem oranını optimum seviyeye ulaştırır. Cildin elasti-
kiyetinin geri kazandırır. Paraben ve mineral yağ içermez. Disk pamuk yardımı ile 
temizlenen cilde küçük daireler çizerek uygulayın. 200 ml - pompalı şişe.

5
SOS PORE REDUCER
GÖZENEK SIKILAŞTIRICI KREM
Yağlı ve karma ciltler için gözenek küçültücü acil bakım kremi. Cildi bakteri oluşumu-
na karşı dezenfekte ederek korur. Ciltte oluşan irritasyonları, kaşıntıları yatıştırır. 
Kızarıklıkları giderir. Cildin genişlemiş olan gözeneklerini  küçültür ve pürüzsüz bir 
görünüm sağlar. Cildin elastikiyetini güçlendirip, kırışıklık oluşumuna karşı korur. Cildin 
erken yaşlanmasını önler. Paraben ve mineral yağ içermez. Temizlenmiş cildinize lokal 
olarak uygulayınız. 30 ml - tüp. 

3
CLARIFYING FOAM CLEANSER
YOĞUN BERRAKLAŞTIRICI TEMİZLEME KÖPÜĞÜ
Yağlı ve karma ciltler içindir. Cildin doğal nem dengesini korur ve pürüzsüzleştirir. 
Hücre çeperini koruma altına alır. İçeriğindeki glikoprotein sayesinde hücre zarını 
güçlendirir ve yenilenmesini sağlar. Bakteri ve enfeksiyon oluşumunu engeller, cildi 
ferahlatıcı etkiye sahiptir. Praben ve mineral yağ içermez. Nemli cildinize dairesel 
hareketlerle uygulayıp ılık su ile durulayın. Ardından Pure-N Calmin matifying Toner 
kullanılması önerilir.  100 ml - tüp. 

Moist ®
Su kaybı giderilir ve hücreler için-
deki ozmotik eş ağırlığın devamlılığı 
sağlanır. Bununla birlikte sıkılaştı-
rıcı bir etki sağlar.  
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Enzim karışımı
Saf ve pürüzsüz bir cilt, lipazdan 
oluşan etkili madde karışımı (yağ 
parçalayan enzim) ve Subtilisin 
(protein parçalayan enzim), aşırı 
cilt yağlarının yapımı ve ölü cilt 
hücreleri, kerotin aktivitesi, cildin 
pürüzsüzleştirilmesi. 

Badem Yağı
Yüksek deri koruyucu, yumuşatan 
özellikler. Vitamin A, B ve E içerir 
ve mineral maddeler açısından 
zengindir.

7
HAND ANTI-AGE CREME
YAŞLANMA KARŞITI EL KREMİ
Özellikle kuru ve çatlamış ellerin bakımı için formüle edilmiş olup yoğun ve zengin içe-
riğe sahiptir. Elleri nemlendirerek kırışıklıkları azaltmaya yardımcıdır. Bu el ve bakım 
kremi ile cilt son derece esnek, genç ve yumuşak kadifemsi bir görünüm kazanır. Gün 
içesinde ithiyaç duyulduğunda ellere nazikçe uygulanabilir. 100 ml - tüp.   

Hiyalüronik asit
Kolajen, elastinin yeniden yapımını 
harekete geçirerek cildi yeniler, 
nem verir, yaşlanma karşıtı bir 
etkiye sahiptir.

4
PURIFYING CLEANSING FLUID
ARINDIRICI TEMİZLEME LOSYONU 
Yağlı ve karma ciltler için uygundur. Ciltteki doğal koruyucu tabakayı etklilemeden 
yabancı maddeleri gidren, yumuşak temizleme ürünüdür. Yağ üretimi düzenlenir. Pa-
muğa yeterince dökerek yüz ve boyun temizliğinde kullanılır. 200 ml - pompalı şişe. 

GOLD DAY & NIGHT CREME
4

ALTIN İÇEREN GÜNDÜZ VE GECE KREMİ
Kuru ve hassas ciltler için yoğun nemlendirici bakım sağlayan ve canlandırıcı etki 
gösteren bileşimindeki eşsiz ProCGen+A vitamin kompleks ciltte yeni oluşan kırışık-
lıkların ve çizgilerin azaltılmasına yardımcıdır. 24 karat altın parçacıkları ciltte taze 
ve ışıltılı bir görünüm sağlar. Her sabah ve akşam temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine 
nazikçe ve yukarı doğru masaj yaparak tatbik ediniz. 50 ml - kavanoz.

ENRICHES MOISTURE CREME
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ NEM KREMİ
SPF 6 faktörlü günlük bakım ve koruma sağlayan kremdir. Activita ProCGen kompleks 
küçük kırışıklıklararı azaltmaya yardımcıdır. Cildi nemlendirerek yumuşak ve kadi-
femsi bir dokunuş sağlar. Sabah temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine nazik hareket-
lerler uygulanır. 30 ml - kavanoz.

3

2
ENRICHED EYE CREME 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GÖZ KREMİ
Göz çevresi için özel olarak formüle edilmiştir. Birleşimindeki ProcGen kompleksi ve 
mineraller, göz çevresindeki nazik dokuyu besler, sıkılaştırır, zararlı çevre koşulların-
dan korumaya yardımcı olur. Cilt tazelenmişi sıkı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. 
Kuru ve hassas ciltler içindir. Sabah ve akşam temizlenmiş göz çevresine nazik hare-
ketlerle tatbik edilir. 15 ml - kavanoz.   

1
CLEASING LOTION
KURU VE HASSAS CİLTLER İÇİN TEMİZLEME SÜTÜ
İçeriğindeki nilüfer bitkisi özü ve ayçiçeği yağı cildinizi yatıştırıp ipeksi bir dokunuş 
kazandırır. Yapısında bulunan ProCGen kompleksi klojen üretimini arttırıp gerginliğin 
tekrar kazanılmasını sağlar. Anti aging etkisi yaratır. A, B, E vitamini bulunur. Hücresel 
yaşlanmayı engeller ve çizgileri giderir. Nemlendirici özelliğe sahiptir. 
200 ml  - pompalı şişe. 
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Kullanmaya başladıktan sonra cildimin “yaşlanması” durdu. Özel ihtiyaçlar için “akıllı” bakım çözümleri.

Butylcyclohexanol
Aşırı hassas reaksiyonlar için 
çevreyi uyarmaktan sorumlu olan 
deriye özgü sensöre etki eder. Deri 
reaksiyonları normal hale gelir 
ve bozulmalar giderilir. Kapsamlı 
araştırmalar test uygulanan ki-
şilerinin uyarıcı maddelere karşı 
açıkça yüksek tolerans gösterdi-
ğini kanıtlamıştır. 

Oleanol Asidi
Yağ bezlerinin hormon dengesini 
normal hale getirir. Böylece yağ-
ların etkisini azaltır, cilt yeniden 
kendi sabit ağırlığını elde eder.

Panthenol (Vitamin B5) 
Panthenol’un yenileyici etkisi çok 
iyi bilinir. Kozmetikte %5 oranında 
kullanılır, bu SOS Serum’un içerdiği 
bir miktardır.

NDGA Nordihyroguajaret 
Asitler
Doğal anti bakteriyel maddeler, 
mikro organizmaların ve cilt kirle-
rinin gelişimini önler, bunları kısa 
sürede azaltır.

Extremolyte
Aşırı sıcak veya aşırı kuru şartlar 
atında yaşamak zorunda olan bak-
terilerin veya bitkilerin içerdikleri 
doğal maddelerdir. Bu çevredeki 
organizmaları zararlı etkilerden 
koruyarak cilt korumasında aynı 
etkiyi sağlarlar. Cildin koruma me-
kanizması güçlendirilir, cilt nemi, 
esneklik ve açıklık iyileştirilir ve 
canlı bir etki bırakır.

Peptid A
Dört aminoasitten oluşur, kolajen 
lifleri cildin önemli bağ dokusuna 
zarar verdiklerinde ciltte tam 
ortaya çıkar. Cilt hücreleri için bu 
molekül geri besleme şeklinde bir 
sinyal verir ve böylece cildin hacmi-
ni, düzleştirilmesini ve esnekliğini 
iyileştirir. Cilt dokusunu güçlendirir.

Registril
Gevşek cilt bölgelerini yeniden inşa 
eder ve Matrixyl etkisini tamamlar.

Peptit karışımı C
2 farklı peptitten, Epidermis ve 
Dermis gibi her iki deri tabakası 
arasındaki bağlantı bölgesindeki 
önemli yapısal proteinin bağı ve 
aktifliğini harekete geçiren 2 farklı 
peptidin onaylanmış kombinasyo-
nudur. Sözü edilen bağ yapısının 
sertliği ile cildin gerilme gücü sağ-
lamlığı desteklenir ve cilt yapısı 
mikroskopik görülebilecek kadar 
iyileştirilir.

Havyar (Yüksek Doz %20)
Havyar, asıl amino asitleri içerir, 
cilt yapımı için A, E, D vitaminlerini, 
B-serisinin özellikle önemli vitamin-
lerini içerir. Kolay alınan lipidler ve 
değerli elementler cilde çok lüks bir 
görünüm verir. 

Peptid D
Üç aminoasitten oluşur ve belirli bir 
nörolojik sinir ileticisi için sensör-
leri koruyucu etki yapar. Kas hüc-
relerine sinir sinyallerinin iletilmesi 
dindirilir ve kas liflerinin kasılması 
azalır. Bu şekilde yüz kasları dinle-
nir alındaki mimik kırışıklıkları ve 
göz uçları küçülür ve deri düzleşir.

Subtilisine
Bacillus subtilis mikroorganiz-
masından kazanılan protein par-
çalayan enzimlerdir. Keratolitik 
aktiviteleri vardır, örneğin ana cilt 
üzerindeki ölü hücrelerin yapımını 
destekler ve böylece cildin üst ta-
bakasının yenilenmesini sağlar. Cilt, 
artık donuk ve yorgun görünmez, 
aksine berrak ve canlı görünür.

Ambora–Özütü
Couperose’un temel nedenleri ile 
mücadele eder. Mikro dolaşımın 
azalması ile kızarıklıklar iyice 
azaltılır.

Haloksil 
Ciltteki serbest olan veya biriken 
kanın toplanması ile ortaya çıkan 
renk depolamasını azaltır

Kapsamlı rutin
Kılcal damarları güçlendirir, iltihap 
durumlarını azaltır ve serbest kök-
lere karşı etki eder.

Hiyalüronik asit
Deri nemlenmesi güçlenir, sağlam-
lık ve esneklik verilir.

Madecassoside (Tigergras)
Yara iyileştirici fonksiyon, İltihaba 
neden olan ara maddeleri engeller. 
Keratinozit parçalanmasını önler, 
Kolajen desteklenmesi ve elastin 
oluşumu.

Lipazlar
Temel bölümlerinde (yağ asitleri 
ve gliserin) yağları parçalayan 
enzimlerdir. Enzimatik temizleme 
ürünlerinde yağ bezlerinden oluşan 
cilt yağlarının aşırı oluşumuna etki 
eder ve böylece gözenek oluşumu-
nu durdurur. Cilt berraklaşır ve 
yumuşar.

Cupuacubutter
Fitosterol bakımından zengin, bitki-
sel emülgator.

Softfokus (Yumuşatıcı)
Işığın yansıması için hafif tanecik-
leri sağlar ve pürüzleri giderir.

Cupuacubutter
Fitosterol zengini, bitkisel emül-
gator.

Natriumlactat 
Nem besleyici ve düz bir cilt dokusu 
sağlayıcı.

Panthenol (Vitamin B5)
Panthenol’un yenileyici etkisi çok 
iyi bilinir. Kozmetikte %5 oranında 
kullanılır, bu SOS Serum’un içerdiği 
bir miktardır. 

Beta Glucan
Bağışıklık kazanmış hücrelerin aktif 
hale gelmesi.

1
ANTI-ACNE SERUM 3*2
AKNE KARŞITI SERUM
Akneli, sivilceli ve yağlı ciltlerde derinlemesine etkili, sebum dengesini yeniden kurmaya 
yardımcı hijyenik bir serumdur. Daha düzgün, pürüzsüz ve ferah bir cilt için ampul 
dikkatli bir şekilde kırılarak yüz boyun ve dekolte bölgesine nazikçe masaj yapılarak 
uygulanır. 3X2 ml - serum. 

4
COUPEROSE SERUM 3*2
KIZARIKLIK KARŞITI SERUM
Bileşimindeki aktif bitkisel ve hyaluronic acid, ciltte oluşan kızarıklıkları azaltmaya ve 
cildin daha dengeli bir görünüme kavuşmasına, cildin güçlenmesine yardımcıdır. Ampul 
dikkatli bir şekilde kırılarak yüz, boyun ve dekolte bölgesine nazikçe masaj yapılarak 
uygulanır. 3X2 ml - serum. 

2
ANTI-AGING SERUM 3*2
YAŞLANMA KARŞITI SERUM
Bileşimindeki Peptid kompleksi cildin kolajen üretimini uyarmaya ve böylelikle ciltteki 
kırışıklık ve çizgilerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olur. Cildin daha pürüzsüz, 
yumuşak, esnek ve daha genç bir görünüme kavuşmasına destek olur.
3X2 ml - serum. 

5
SOS SERUM 3*2
HIZLI ONARICI SERUM
Yıpranmış ciltleri yeniden yapılandırmaya yardımcı özel bir serumdur. Temel bitkisel 
bileşeni Madecassoside (Gotu Cola Ekstresi)’dir. Yıpranmış cilde özel ve yoğun bir 
bakım sağlayarak, görünümünü güzelleştirmeye yardımcıdır. Ampullerin tepe kısmı 
kırılır, temizlenmiş yüz boyun ve dekolte bölgesine nazik bir dokunuşla uygulanır.
3X2 ml - serum. 3

CAVIAR DE LUXE SERUM
HAVYAR SERUM
Yüksek dozlu değerli bir havyar konsantresi içeren besleyici serum ampulleri. Amino 
asitler, vitaminler, yağlar ve nadir elementleri barındıran özel formülü, cilde lüks bir 
bakım sağlamaya yardımcı olur. Cilt genç ve taze bir görünüme kavuşur. Ampullerin 
tepe kısmı dikkatlice kırılır, temizlenmiş yüz, boyun ve dekolte bölgesine nazik doku-
nuşlarla uygulanır. 3X2 ml - serum. 

3
BIOACTIVE SUBLIME DAY CREME
BİOAKTİF GÜNDÜZ KREMİ
Cilde yoğun nem sağlamaya, zararlı çevresel faktörlerden cildi korumaya yardımcı 
özel bir kremdir. Geliştirilmiş biyoteknolojik formülasyonu, cildi yaşlanma etkilerine 
karşı korumaya ve kolajen üretimini arttırmaya yardımcıdır. Cilde ekstra bir yumu-
şaklık, ipeksi bir dokunuş ve elastikiyet sağlamaya yardımcı makyaj altı için ideal bir 
gündüz kremidir. Her sabah temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine nazikçe ve yukarı 
doğru masaj yaparak tatbik edilir. 50 ml  - kavanoz. 

Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir. Hipoalerjeniktir, Dermatolojik ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir.
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Peptid B
3 Aminoasitten yapılmış ve suyun 
kaydettiği hiyalüronik asidin cilde 
özgü ürünleri yanında bağ dokusu 
lifleri ile bağlantıya katılan prote-
inlerin oluşumunu harekete geçirir. 
Bununla birlikte dokuda taşınan 
nem bağlantısına ve kolajen bağ-
lantısının dengelenmesi sonucuna 
ulaşılır. Doğal denekler ile uygulama 
testi sonucu, iyileştirilen gerilme 
gücü ve yüz çizgilerinin giderilmesi 
gözlenmiştir. 

Liposomal (Ym kökü özü)
Hormon dengesini olumlu etkileyebilir.

Vitamin C + Amino 
asitler Prolin und Lysin
Kolajen sentezinin esas yapıtaşıdır 
ve bu süreçler için zorunludur.

Matrixyl
Korumalı bir kolajen desteği, asıl 
kolajenin yeniden yapımını destek-
ler ve ciltteki şişliklerin iyileşmesini 
sağlar. 

6
HÜCRE YENİLEYİCİ KONSANTİRE
Cildi hızlı ve etkili şekilde yeniden yapılandırır ve dolgunlaştırır. Gözenekleri daha be-
lirsiz hale getirir, çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Kolajen üretimini teşvik 
ederek cilde elastikiyet kazandırır. Petptid B ve C desteği ile cildi sıkılaştırır. Yaşlanma 
belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur. Hassas ciltler için uygundur. Haricen kullanılır. 
Temizlenmiş cilde göz çevresi hariç yüz ve boyun bölgesine hafif masaj yaparak uygu-
layın, ihtiyaç duyulduğunda gün içinde birkaç kere uygulanabilir.  30 ml  - pompalı şişe. 

PER. STRUCTURE CONCERTRARE
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2
RESTRUCTURING CREME MASK
CANLANDIRICI KREM MASKE 
Zengin aktif bileşenleri cildin kolojen yapısını desteklemeye ve cilde yoğun nem sağla-
maya yardımcıdır. Kullanımı ile cildin elastikiyeti ve hacmi artar, yeni oluşan kırışıklık-
lar gözle görülür bir şekilde azalır. Güneş banyosu sonrası veya gece maskesi olarak 
kullanıma uygundur. Haftada 1-2 defa ya da dah sık olarak cilde  (göz çevresi hariç) 
yeteri kadar tatbik edilir. İstenirse 10 dakika sonra kalan maske ılık su ile temizlenir 
ya da nazikçe masaj yaparak kalan maske cilde iyice yedirilir. 200 ml  - kavanoz. 

5
PERFECT FIRMING EYE CREME
SIKILAŞTIRICI GÖZ ÇEVRESİ KREMİ
Hassas göz çevresi için geliştirilmiş onarıcı ve sıkılaştırıcı özel bir kremdir. Anında 
gerginleştirici etkisi olan Hyaluronic Acid ve özel aktifleri sayesinde göz çevresindeki 
nazik dokuda yuğun bir bakım ve nemlendirme sağlar. Hassas ciltler için de uygundur. 
Temizlenmiş göz çevresine nazik dokunuşlarla sabah ve akşam uygulanır.
15 ml - kavanoz. 
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CELLULAR RECOVERY NIGHT CREME
HÜCRE YENİLEYİCİ GECE KREMİ
Hücre yenileme hızını desteklemek için ideal bir gece kremidir. Cildi tazeler, yeniler ve 
pürüzsüzleştirir. Hassas ciltleri sakinleştirir ve yatıştırır. Hyalüronik asit içeren özel 
bileşimi cildin nem hapsetme özelliğini arttırarak, daha dolgun, daha esnek ve daha 
sıkı görünmesini sağlar. Yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur. Hassas 
ciltler için uygundur. Haricen kullanılır. Her akşam temizlenmiş yüz, boyun ve dekolte 
bölgesine masaj yaparak uygulayınız. 50 ml  - kavanoz. 
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2 IN 1 SKIN BALANCING CLEANSER 
DENGELEYİCİ TEMİZLEME JELİ 
Az miktarda su ile ilave direkt olarak yüz, boyun ve dekolte bölgesine nazikçe masaj 
yapılarak uygulanır. Cilt kir ve makyaj artıklarından temizlenir. Ardından ılık su ile du-
rulanır. Durulandıktan sonra nemlendirici etkisi ciltte pürüzsüz, nemli ve kadifemsi bir 
his bırakır. Göz çevresine tatbik edilmez. 200 ml - 500 ml - pompalı şişe. 


