




Problem	  	  
Akne	  ise	  

Çözüm	  	  
çok	  basit	  



Akne	  Nedir?	  
	  Akne;	  cil*e	  bulunan	  yağ	  bezleri	  ile	  alakalı	  bir	  rahatsızlık6r.	  

Normal	  şartlarda	  yağ	  bezlerinin	  salgılamış	  olduğu	  yağ	  sıvısı	  derideki	  gözeneklerden	  
dışarı	  a6lması	  gerekmektedir.	  
Oysa	  bazı	  durumlarda	  bu	  yağ	  bezleri	  normalden	  daha	  fazla	  salgıda	  bulunarak	  
gözeneklerde	  6kanmalara	  neden	  olmaktadır.	  	  
Bu	  da	  aknenin	  oluşumunda	  rol	  oynayan	  temel	  faktördür.	  
	  



Akneye	  meyilli	  ve	  yağlı	  ciltler	  için	  geliş?rilmiş	  krem	  ve	  yüz	  yıkama	  jelinin	  içeriğinde	  
neler	  var?	  
	  
Cu?pure	  +	  Salisilik	  asit	  +	  Çay	  ağacı	  yağı	  	  
	  
	  
	  
	  Cu?pure	  Nedir?	  
Şolmogra	  yağı,	  Çörek	  otu	  yağı,	  Manuka	  ağacı	  kabuğu	  ,	  Manolya	  özü,	  aminoasitlerden	  oluşan	  bir	  
bitki	  kompleksidir.	  Yağlı	  cil*eki	  sebum	  üreJminde	  ve	  sivilce	  oluşumunda	  gözle	  görülür	  azalmaya	  
yardımcı	  olur.	  
	  	  
Şolmogra	  yağı:	  Cil*eki	  fazla	  yağı	  emer.	  	  
	  
Çörek	  otu	  yağı:	  Cil*e	  oluşan	  lekeleri	  giderici	  etkisi	  vardır.	  	  
	  
Manuka	  ağacı	  yağı:	  Çok	  iyi	  dermatolojik	  özelliklere	  sahip	  olan	  bir	  yağdır.	  Deri	  taraNndan	  kolay	  
özümseniyor.	  Cilt	  üzerinde	  bakteri	  oluşumunu	  engeller.	  Yeni	  hücrelerin	  oluşumunu	  hızlandırıcı	  
bir	  etkiye	  sahipJr.	  
	  	  
Manolya	  özü:	  Cilt	  üzerinde	  bakteri	  ve	  mikrop	  oluşumunu	  engeller.	  
	  	  



Aminoasitler:	  Cildimizde	  anJ-‐ageing	  etkisi	  vardır.	  
	  	  
Salisilik	  asit	  :	  Güzellik	  dünyasının	  kıskançlıkla	  sımsıkı	  tu*uğu	  bir	  sırdır.Bu	  en	  yüksek	  
kalitedeki	  kozmeJk	  ürünlerinde	  kullanılan	  bir	  maddedir.	  Cilt	  için	  yararlıdır.	  Akne	  oluşumu	  
ve	  6kanmış	  gözeneklerin	  azalmasına	  yardımcı	  olur.	  İçeriğini	  oluşturan	  akJf	  maddelerin	  
yağlanmayı	  azaltmaya	  faydalı,	  ilJhap	  karşı6	  özellikleri	  vardır.	  Bunun	  sayesinde	  siyah	  
nokta	  ve	  sivilce	  oluşumuna	  zemin	  hazırlayan	  6kanmış	  gözeneklerin	  açılmasına	  yardım	  
eder.	  Akne	  sonrası	  kalmış	  yara	  izi	  ve	  kızarıkların	  görünümünü	  azal6r.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Çay	  ağacı:	  AnJsepJkJr.	  	  Cilt	  lekelerine	  iyi	  gelir.	  Sivilce	  oluşumunu	  engeller.	  	  Sivilce	  
yaralarını	  iyileşJrir.	  



 
 
 

 

 YAĞLI VE AKNELİ CİLTLER İÇİN  
 YÜZ YIKAMA JELİ 

	  
CUTIPURE	  ETKİNLİK	  TESTİ	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Yapılan	  in	  vivo	  testlerde	  20	  	  
denek	  üzerinde	  (yaşları	  17-‐42	  arası)	  	  	  
8	  ha?alık	  kullanım	  sonucunda,	  
	  
•  Akne	  	  	  azalma	  	  %32	  
	  	  
•  Yağlılık	  azalma	  %12	  
	  
•  Siyah	  noktada	  azalma	  %32	  
	  
•  Pütür	  görünüm	  azalma	  %42	  

Cu?pure	  	  :	  
Yağlı	  cil*eki	  sebum	  üreJminde	  
ve	  Sivilce	  oluşumunda	  gözle	  
görülür	  azalmasında	  yardımcı	  
olur.	  

	  
	  

	  *	  CUTIPURE	  &	  Aloe	  Vera	  
	  
	  *	  Tazeleyici	  ve	  canlandırıcı	  özellik	  
	  *	  Cildi	  kurutmayan	  yumuşak	  kremsi	  
	  	  	  	  köpük.	  
	  
	  *	  Cildi	  derinlemesine	  temizler.	  
	  	  
	  *	  Cil*eki	  kiri	  ve	  fazla	  sebumu	  alır.	  
	  	  
	  *	  Cildi	  ya6ş6rır	  ve	  tahrişi	  giderir.	  
	  
	  *İçeriğinde	  bulunan;	  Şolmgra	  yağı,	  	  
	  	  	  Çörek	  otu	  yağı,	  Manuka	  ağacı	  kabuğu,	  
	  	  	  Manolya	  özü	  ve	  aminoasitler,	  	  
	  	  	  sayesinde	  sivilce	  oluşumunu	  engeller,	  
	  	  	  mevcut	  sivilceleri	  giderir,	  sivilcelerden	  
	  	  	  dolayı	  oluşan	  lekelerin	  giderilmesinde	  
	  	  	  etkilidir.	  
	  	  
	  

	  
	  



YAĞLI VE AKNELİ CİLTLER  İÇİN 
BAKIM KREMİ	  

CUTIPURE	  ETKİNLİK	  TESTİ	  
	  
Yapılan	  in	  vivo	  testlerde	  20	  	  
denek	  üzerinde	  (yaşları	  17-‐42	  
arası)	  	  	  
8	  ha?alık	  kullanım	  sonucunda,	  
	  
	  
	  
•  Akne	  	  	  azalma	  	  %32	  
	  	  
•  Yağlılık	  azalma	  %12	  
	  
•  Siyah	  noktada	  azalma	  %32	  
	  
•  Pütür	  görünüm	  azalma	  %42	  

*	  CUTIPURE	  &	  Salicylic	  Acid	  &	  Tea	  
Tree	  
	  
*	  CUTIPURE:	  Şolmgra	  yağı,	  Çörek	  otu	  yağı,	  
Manuka	  ağacı	  kabuğu	  ,	  Manolya	  özü,	  
aminoasitler.	  
	  
• Sivilce	  oluşumunu	  engeller,	  mevcut	  
sivilceleri	  giderir.	  
	  
Sivilcelerden	  dolayı	  oluşan	  lekelerin	  
giderir.	  
	  
Cildi	  ya6ş6rır,	  tahrişi	  giderir.	  
	  	  
Cilt	  kızarıklığı	  ve	  hassasiyeJni	  giderir.	  
	  
Yağlı	  ciltlerde	  fazla	  yağı	  alarak	  cildi	  
tonlar.	  
	  	  



Cildi	  ya6ş6rır	  ve	  tahrişi	  giderir.	  
	  
Akneli	  cilt	  Jplerinde	  ortak	  olarak	  görülen	  	  
cilt	  kızarıklığının	  giderilmesinde	  de	  yardımcı	  olmaktadır.	  
	  
Yağlı	  ciltlerde	  fazla	  yağı	  alarak	  nem	  dengesini	  kurar.	  
	  
Kullanım:	  
	  	  	  
Sabah	  ve	  akşam	  olmak	  üzere	  günde	  2	  kez,	  yüz	  yıkama	  jeli	  ile	  köpürterek	  
durulanır,	  ardından	  temiz	  cilde	  hafif	  masaj	  ile	  uygulanır.	  Hem	  gündüz	  
hem	  de	  gece	  kullanımı	  için	  uygundur.	  
	  

Sonuç:	  




