




ORGANİK	  CİLT	  BAKIM	  ÜRÜNLERİ	  



  
LİKİT YÜZ TEMİZLEME SABUNU 

Yumuşak bir dokunuş ! 

	  
İçeriğinde bulunan Organik Mersin Suyu ile 

tertemiz,  
arınmış ve  

parlak bir cilt. 
	  	  
	  
	  



  
LİKİT YÜZ TEMİZLEME SABUNU-150 ml 

     Temiz ve canlı bir cilt için doğal çözüm!         
	  
o  Cildi ve makyajı derinlemesine temizler. 
  
o   İçeriğinde bulunan organik mersin suyu ciltteki kiri ve 

fazla sebumu alır. 
  
o  Cildi kurutmayan yumuşak kremsi bir köpüğe 

sahiptir.  
  
o  Organik portakal yağı cildi besler, korur, yatıştırır. 
  
o  Organik içeriği ve hassas formülü sayesinde cildi 

kurutmaz. 
 
o  Göz ve yüz makyajını çıkarmak için tavsiye edilir. 
 
o  Tüm cilt tipleri için uygun. 
 
 





	  	  	  ULTRA NEMLENDİRİCİ  
   ECO BİO YÜZ BAKIM KREMİ- 50 ml 

Yüzünüzü güldürecek sihirli karışım. 

	  
Kuvvetli antioksidan! 
 
Besleyici, koruyucu ve nemlendirici yoğun bakım kremi 
  
o  Kuru ciltleri en üst seviyede nemlendirir. 
 
o  Cildi yoğun vitamin, mineral ve aminoasit desteği ile 

korur. 
 
o  Cildi pürüzsüzleştirir ve  Cildin genç kalması için 

savaşır. 
 
o  Çatlakların ve yaraların giderilmesinde etkilidir. 
 
o  Yağlı ve yapışkan olmayan yapısı sayesinde hızlı 

emilim sağlar. 
 
o  Hem gündüz hem de gece kullanımı için uygundur. 
 
 
 



Doğal E vitamini : 
 
Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar,  
cildi derinlemesine nemlendirir, korur.  
Kuvvetli antioksidan özelliğinden dolayı cildi çevresel 
hasarlara ve yıpranmalara karşı korur. Cildi kuru ve ölü deri 
hücrelerinden arındırır. 

	  

	  
	  

Argan yağı:  
	  
Nemlendirici etkisi çok güçlüdür.  
Hem gündüz hem de gece kullanıldığında kuru ve nemli cilt 
arasında denge kurar.  
Kuru ciltleri en üst seviyede nemlendirir.  
 
 

Kayısı yağı:  
Tüm ciltlere uygun olan kayısı yağı,  
cilde doğal bir canlılık ve parlaklık kazandırır.  
Cildin nemlenmesinde ve yaşlanma ile ortaya  
çıkan kırışıklıkların giderilmesinde de büyük rol oynar.  

Gülyağı:  

Cildi besler ve canlılık verir, temizler ve  
cilt lekelerinin doğal olarak giderilmesine yardımcı olur. 





CANLANDIRICI GÖZ ÇEVRESİ  
BAKIM KREMİ 

Göz çevrenizin gençlik iksiri! 

	  
Hyaluronic acid  

  
Ylang Ylang yağı  

 
&   
 

Argan yağı  
 

ile daha genç , pürüzsüz, 
yumuşak ve canlanmış göz çevresi. 

 



CANLANDIRICI GÖZ ÇEVRESİ  
BAKIM KREMİ – 15 ml 

	  	  
	  	  
o  Göz çevresindeki hassas ve kuru cildi nemlendirir, tazeler. 
 
o  Göz çevresinin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. 
 
o  Göz çevresindeki kırışıklıkları yok eder. 
 
o  Göz altı torbaları,morluk ve halkaları giderir. 
 
o  E vitamini dış etkenlerin yol açtığı hasara karşı cildi korur. 
 
o  Argan yağı  cildi gençleştirir. 
 
o  Ylang ylang yağı cildi yeniler, nemlendirir, yatıştırır. 
 
	  

	  
	  
	  



ORGANİK	  EL	  &	  TIRNAK	  	  
BAKIM	  ÜRÜNLERİ	  



	  
KORUYUCU VE ONARICI  

EL VE TIRNAK BAKIM KREMİ	  
	  
	  

Hem korur hem onarır. 
  

Organik greyfurt yağı & Organik zeytinyağı’ndan gelen doğal 
koruma! 



	  
KORUYUCU VE ONARICI  
EL VE TIRNAK BAKIM KREMİ – 100 ml 

	  
	   	  

Organik Zeytinyağı ve Organik Greyfurt yağı içeriği ile 
herzaman genç ve pürüzsüz görünen eller. 
	  
o  Hızlı ve kolay emilime sahiptir. 
o  Cildi yıpranmalara karşı korur. 
o  Cilde canlılık ve parlaklık kazandırır. 
o  Tırnakların canlı ve parlak görünmesini sağlar. 
o  Kuruyan ellere ve sertleşen tırnak etrafı derisini 

yumuşatır, besler, korur. 
o  Günlük el bakımı için idealdir. 
	  	  



DAHA	  BAKIMLI	  VE	  GÜÇLÜ	  TIRNAKLAR	  İÇİN...	  



ORGANİK  
TIRNAK & TIRNAK ETİ BAKIM YAĞI 

Sağlıklı tırnaklar için… 
 
 
	  
	  
	  

Zengin içeriğe sahip %100 organik yağlardan oluşmuş bakım yağı,  
tırnak ve tırnak çevresini besler, korur, canlandırır.  

Organik zeytinyağı 

Organik susam yağı  

Organik kayısı yağı  

Organik argan yağı  

Sayesinde, tırnakların sağlıklı gelişimine yardımcı olur.  



ORGANİK TIRNAK & TIRNAK ETİ 
BAKIM YAĞI -20 ml 

 

	  	  
o  Tırnak ve tırnak çevresini besler, korur, canlandırır. 
 
o  Tırnakları güçlendirir. 
 
o  Tırnaklardaki kırılma ve soyulmaları engellemeye yardımcı olur. 
 
o  Tırnakların nem dengesini koruyarak canlı ve parlak görünüm 

sağlar. 
 
o  Tırnak etlerinin kurumasını önler. 
 
o  Manikür öncesi ve sonrası kullanım için idealdir. 
  

	  	  





Cildiniz	  için	  	  
sihirli	  bir	  dokunuş	  



PROTEOLEA®	  	  
ETKİNLİK	  TESTİ	  

	  
Yapılan	  in	  vivo	  testlerde	  

31-‐50	  Yaş	  arası	  80	  denek	  üzerinde	  
28	  gün	  sonunda	  

	  kırışıklıklarda	  %17	  azalma,	  
	  	  

6	  yaş	  gençleşme	  !	  

	  
	  

AVEDIEN ELIXIR SERUM 

•  %10	  Vitamin	  E	  &	  	  PROTEOLEA®	  

•  4	  ha%ada	  6	  yaş	  gençleşme	  !	  
•  PROTEOLEA®:	  Levan,	  Zizyphus	  Jujuba	  extract,	  Zeyenyağı	  
•  İçeriğinde	  bulunan	  Organik	  Zeyenyağı,	  Organik	  Kayısı	  yağı,	  

Organik	  Vanilya	  yağı,	  Doğal	  E	  vitamini,	  Provitamin	  B5	  
sayesinde	  Hücre	  dokusunu	  ve	  hücre	  yenilenmesini	  destekler.	  

•  İçeriğindeki	  PROTEOLEA®	  sayesinde	  	  cildin	  anAoksidan	  
savunmasını	  güçlendirir,	  	  yaşlanma	  süreci	  ve	  çevresel	  hasarlar	  
ile	  savaşarak	  daha	  genç	  görünüme	  kavuşmasını	  sağlar.	  

•  Cildinize	  nem	  katarak	  yumuşaklık	  ve	  esneklik	  verir.	  Cilt	  
elasAkiyeAni	  arFrır.	  	  

•  Kuruyan,	  susuz	  kalmış	  ciltleri	  nemlendirir	  ve	  yaFşFrır.	  
•  CilHeki	  nemin	  uzun	  süreli	  devam	  etmesini	  sağlar	  ve	  bu	  sayede	  

cildin	  daha	  parlak	  ve	  canlı	  olmasını	  sağlar.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
*Kuruyan	  ve	  neme	  iheyaç	  duyan	  her	  cilt	  epi	  için	  uygundur.	  
	  
*	  Cildin	  iheyacı	  olan	  nemi	  kazanmasını	  sağlar.	  	  
	  
*	  Cilt	  bariyerini	  güçlendirir.	  
	  
*	  Cildi	  pürüzsüz	  ve	  esnek	  kılarak	  kurumaya	  karşı	  korur.	  
	  
*	  Kullanımı	  her	  türlü	  cilt	  epi	  için	  uygundur.	  

Cilt	  üzerindeki	  etkileri;	  
	  

Tüm	  ciltlere	  	  

uyumlu	  

Hücre	  Yenileyici	  İksir:	  

• Gücünü	  içeriğindeki	  yağlardan	  alan	  İksir!	  
	  
İçeriğinde	  bulunan	  Organik	  Zeyenyağı,Organik	  Kayısı	  
yağı,	  Organik	  Vanilya	  yağı,Doğal	  E	  vitamini,	  Provitamin	  
B5	  sayesindeCilt	  dokusunu	  ve	  cildin	  yenilenmesini	  
destekler.	  	  







RESCUE	  JEL	  	  

	  
	  

	  	  	  	  RESCUE	  JEL,	  doğanın	  bize	  sunduğu	  
zenginlikleri	  bir	  araya	  geeriyor.	  	  

	  
	  Aloe	  Vera	  başta	  olmak	  üzere	  içindeki	  
organik	  bitki	  özleri	  sayesinde,	  hızlı	  ve	  
etkili	  sonuçlar	  almanızı	  sağlayacak.	  

	  

Serinin	  ilk	  ürününü	  çantanızdan	  asla	  çıkarmak	  istemeyeceksiniz!	  



Kullanımı çok kolay!  

Roll-on başlığıyla vücudunuzda istediğiniz 

bölgeye sürüyorsunuz.  

Cildinizde doğal bir ferahlama, rahatlama 

hissedene kadar uygulamaya devam 

ediyorsunuz.  

Hepsi bu kadar!  

Rescue Jel her zaman sizinle… 



KAFUR:	  Kan	  dolaşımını	  
destekler,RomaAzma,burkulma	  ve	  kas	  
ağrısı	  şikayetlerini	  azalFr.Mikrop	  
öldürücü	  ve	  ağrı	  kesici	  etkisi	  bulunur.	  

PAPATYA:	  Ağrıları	  dindirir	  ve	  rahatlık	  
verir	  

ADAÇAYI:	  AnAbakteriyel	  ve	  anAsepAk	  
etki	  sağlar.	  

ARNİCA:	  Spor	  ,	  iş	  ,ev	  ,oyun	  kazaları	  
sonucu	  ortaya	  çıkan	  morarma,	  
ezilme,burkulma	  gibi	  durumlarda	  cilde	  
fayda	  sağlar.	  

ALOE	  VERA:	  Cilt	  dengesini	  korur,cildi	  
nemlendirir.Cilde	  nüfus	  etme	  özelliği	  
çok	  yüksekAr	  bu	  nedenle	  faydaları	  kısa	  
sürede	  görülür.	  

ZEYTİNYAĞI:	  içerdiği	  doğal	  E	  vitamini	  
sayesinde	  cildi	  besler,	  hücreleri	  yeniler	  
ve	  yapılandırır.	  



ZEDELENMELER	  

EKLEM	  AĞRILARI	  

BEL	  AĞRILARI	  

MORARMALAR	   BURKULMALAR	  

SIRT	  AĞRILARI	  






