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Ana Bilgiler Dermaroller 

;

;

0,25 mm

0,50 mm

0,75 mm
1 mm BaşGöz

Yüz
1 mm Vücut



... . ...

Çay Ağacı
Yağlı Yüz
Yıkama Jeli

Çay Ağacı
Yağlı Şampuan

Sarımsak & Ginseng
Şampuan

Yağlı / Karma
Yüz Toniği

Yağlı
Karma

Kuru
Normal

Ana Bilgiler Cilt  Tipi 

Papatyalı Yüz
Yıkama Jeli

Kuru/Normal
Yüz Toniği

Argan Yağlı 
Şampuan

Kolajen
Saç Kremi
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KURU - NORMAL
     GÜNLÜK CİLT BAKIMI

SABAH AKŞAM
SABAH AKŞAM

Kuru ve normal ciltler için temizliği tamamlayıcı alkol 
içermeyen Aloe vera özlü tonik. Temizliğin ilk adımından 
sonra ikinci adım olarak gözeneklerde kalan kirleri 
arındırır, sıkılaştırır. Cildi temizleyip, dezenfekte eder 
ve yatıştırır.

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan formülü ile 
cilde esneklik, yumuşaklık sağlayan doğal bitki özleri
ve mineraller içerir. Gün boyu cildinizin nefes almasını 
sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve siyah noktalardan 
arındırmaya yardımcı olur. Yoğun nemlendirici özelliği 
sayesinde cildinizi temizlerken aynı zamanda 
nemlendirmektedir ve bitki özleri ile bakım yapmaktadır.

SABAH AKŞAM

Gül yapraklarından elde edilen özüt mat ciltlerin parlaklığını arttırarak sağlıklı görünümüne kavuşturur. 
Doğal besleyici içeriği sayesinde cildin yapısını korumasına yardımcı olur. İçeriğindeki diğer yağlar ve bitki 
özleri sayesinde cildi besler ve nemlendirir. Hızlı emilim sayesinde yağlılık hissi bırakmaz. Squalene
maddesi zeytinden elde edilen doğal bir içeriktir. Cildimizin sebumunda doğal olarak bulunan bu madde, 
hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük rol oynar. Vücut tarafından hızlı bir şekilde 
emilerek hücre zarına yerleşip vücudu koruyan eşsiz özelliklere sahip bir antioksidandır. Allantoin içeriği 
ile çevresel etkilere maruz kalmış ve zayıflamış olan ciltteki hücre yenilenmesini destekler, vücut ve yüz 
üzerindeki bozulmuş cildin sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Antiinflamatuvar etkisi ile dış etkenlerin 
oluşturabileceği tahrişleri de önlemektedir
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VARİS KOMBİNİ

 ** Eğer Tek Ürün İstenirse Arnica & At Kestanesi Jeli Verilir. **

Uygulanışı : 
At kestanesi & arnica jeli sürüp masaj yaparak yedirililir.Ardından ozonla zenginleştirilmiş 
zeytinyağı ve ballı krem karıştıralarak sürülüp uygulanır. Sabah akşam düzenli olarak 
devam edilir.

Sabah 

veya 

Akşam

Sabah 

veya 

Akşam

Sabah 

veya 

Akşam



1MM / 0.75MM

Uygulanışı:
Her gece temiz saça iki serumdan da yeteri kadar 
bölgeye dökülüp dermaroller ile uygulanır.
Yıkamaya gerek yoktur.Her duşta da şampuanlardan dilediğini kullanabilir.

... .

Sabah 

veya 

Akşam
Sabah 

veya 

Akşam Her 

Duşta

SAÇ ÇIKARMA KOMBİNİ
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TÜM VÜCUT SEDEF KOMBİNİ

SABAH AKŞAM
SABAH AKŞAM HER DUŞTA

DUŞTAN SONRA
HAFTADA 2

(DERMAROLLER 
KULLANILMAZ)

GÜNDE 1

GÜNDE 1 GÜNDE 1

İçten 
Tedavi 
Edebilmek
İçin

REX ÇAYI 
İçerisindeki
Mayıs papatyası
sinirsel gerginlik
deri hastalıklarına
ve sindirim 
problemlerine
iyi gelmektedir

PALEOLİFE
Her sabah 3 kaşık
yoğurda 1 kaşık 
ilave edilerek yenir.
Ve üstüne 2 su
bardağı su içilir.

Antifungal olduğu için 
lezyonları öldürüp 
kaşıntısını engeller

GÜNDE 1
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Koparak dökülmenin önüne
geçer.Saç kırıklarını ve saçtaki
yıpranmayı anında onarır.
İncelmiş, zayıflamış saçların
daha hacimli olmasına yardımcı
olur. Saçın matlığı gidererek,
Gözle görülür parlaklık sağlar.

Uygulanışı:
 Keratin Serumunuzu istenilen 
yıpranmış bölgelere uygulayarak
elinizle masaj yaparak ve
saçınıza yedirin. (1 yada 2 serum
uzunluğa göre). Saçta en az 5
saat yada sabaha karşı kendi
kendine kuruyuncaya kadar
bekletin.

UYGULANIŞI:
Saç köklerinden uçlara doğru yedirerek eşit bir şekilde uygulanılır.
Saçta 3-5 dakika beklettikten Sonra ılık su ile durulanır.

Saçı nemlendirirken protein yapısını günlendirir ve saç kırıklarının 
önüne geçer. Saç yumuşar, pürüzsüz ve  ipeksi dokunuş sağlar.

UYGULANIŞI:
Saça uyguladıktan sonra 2-3dk.
bekletilip durulanır. Her duşta
2-3 defa uygulanır.

Kırıklara karşı daha
dayanıklı, yumuşak, 
güçlü, parlak ve bakımlı
saçlar oluşturup saçın dış
etkenlere karşı daha dirençli
olmasına olanak sağlar..Zayıflamış 
ve yıpranmış saç tellerini onarır

YANMIŞ SAÇ 
KOMBİNİ

HAFTADA 2

Her 

Duşta

Haftada 

2 Kere

Haftada 

2 Kere
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HER DUŞTA HAFTADA 2

UYGULANIŞI:
Saç köklerinden uçlara 
doğru yedirerek eşit
bir şekilde uygulanılır.
Saçta 3-5 dakika beklettikten
Sonra ılık su ile durulanır.

Saçı nemlendirirken protein
yapısını günlendirir ve saç 
kırıklarının önüne geçer.
Saç yumuşar, pürüzsüz ve 
ipeksi dokunuş sağlar.

UYGULANIŞI:
Saça uyguladıktan sonra 2-3dk.
bekletilip durulanır. Her duşta
2-3 defa uygulanır.

Kırıklara karşı daha
dayanıklı, yumuşak, 
güçlü, parlak ve bakımlı
saçlar oluşturup saçın dış
etkenlere karşı daha dirençli
olmasına olanak sağlar..
Zayıflamış ve yıpranmış saç
tellerini onarır

UYGULANIŞI:
Yıkanmış ve nemi 
alınmış saça küçük
 bir miktar serumu
avuç içi yardımıyla 
özellikle uçlara ve çok
dibe sürmeden tüm
saça uygulanır. Daha sonra
kurutulur. Durulanmaz.

Saç uçlarındaki kırıkların 
onarımına yardımcı ve 
fön kaynaklı kırılmaları
 önleyicidir. Elektriklenmeyi
önler ve kolay tarama sağlar

İSTENİLEN ZAMANLARDA

KIRIK - MAT SAÇ KOMBİNİ
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GÜL HASTALIĞI 
     KOMBİNİ

SABAH AKŞAM

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

Yoğun nemlendirici 
özelliği sayesinde
cildinizi temizlerken 
aynı zamanda 
nemlendirmektedir

Balın doğal antimikrobiyal, antifungal, antiviral 
etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri sayesinde özellikle 
yara ve yanık üzerinde enfeksiyonları önleyerek 
koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır. 
Zeytinyağı, sarı kantaron yağı ve badem yağı 
besleyici etki sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
B5 vitamini hücreyenilenmesine katkı sağlar

*ÖNEMLİ*
Haftada 2 defa Ballı krem seyreltilerek kullanılacak.
(Gece Yatmadan Önce Ballı Krem Aynısefa Ve
Ozonlu Zeytiyağı Karışıtırılıp Uygulanacak)
Diğer günler ozonlu zeytinyağı ve aynısefa kremi karıştırılarak
uygulanacak. 

HAFTADA 2

HER GECE

Aynısafa antibakteriyel etkiye sahiptir. 
Mantarlı ciltler üzerinde kullanılabilir.
Kan akışını arttırarak ve kolajen, protein 
üretimini destekleyerek tahriş olmuş 
ciltlerin, küçük yara ve yanıkların üzerinde 
kullanılabilir. A vitamini cilt üzerinde 
hücre yenileyici etkisiyle sedef, egzama
gibi problemli ciltlerde olumlu etki gösterir.
 E vitamininin antioksidan ve Shea butter’ın
 yoğun nemlendirici özelliği sayesinde 
cildinizi güçlendirir ve besler. Papatya 
bitkisinin doğal bileşeni olan alpha bisabolol 
ile tahriş olmuş ciltlerin tedavisinde etkilidir. 
Sarı kantaron yağının antiviral etkisi ile 
yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çörek otu
yağının omega 6,omega-3,vitamin ve 
mineraller sayesinde cildinizi güçlendirir.

HER GECE
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NASIR 
KOMBİNİ

SABAH AKŞAM

HERGÜN

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, 
cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. 
Cilt bakımı rutininize lavanta eklemenin birçok 
faydası vardır. Lavanta, sakinleştirici aromaterapi
özellikleriyle bilinir. Kızarıklığı Azaltır. Lekeli Cilt 
ve Akne iyileştirir. Sakinleştirici etkisi vardır.

**ÖNEMLİ.**
 
OZONLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ZEYTİNYAĞI DA
EVDE BULUNDURULMASI GEREKEN ACİL DURUM
YARDIMCISI ,, BEBEKLERİN PİŞİKLERİNDE ETKİLİ
ÖZELLİKLE....



... .HER GECE

KURU 
NORMAL YAĞLI

HER DUŞTA

*** İlk başta dökülmeler artabilir 
çünkü vücut kimyasalları atacak 
sonrasında düzelecek ***

Saç Derisinde Derinlemesine 
Ve Etkili Bir Temizlik Sağlayarak 

Saç Derisini Dökülme Karşıtı Tedaviler İçin
Hazır Hale Getirir. Doğal Östrojen Kaynağı 

Karayılan Özü İle Saça Kökten Etki Eder 
Ve Saç Dökülmesiyle Savaşır. Isırgan Ve Sarımsak 

Özü İle Saç Dökülmesine Ve Dökülme Riskine 
Karşı Mikro Dolaşıma Yardımcı Olur. Saçın 

Yenilenmesine Yardımcı Olarak Yeni Saç 
Oluşumunu Destekler. Sağlıklı Ve Dengeli 

Saç Derisi Oluşturur. Saç Derisini Rahatlatır 
Ve Dengeler. Meyan Kökü Özü İle Parlak, 

Pürüzsüz Ve Dirençli Saçlar Oluşturur.
İçeriğindeki Kepek Önleyici Aktif Sayesinde 

Kepekli Saç Derisinden Kurtulmanıza Yardımcı
Olur. Vitamin B5 Ve B3 İle Saç Derinizin Nem 

İhtiyacını Karşılar Ve Hücre Yenileyici Özelliği 
Sayesinde Saçlı Derinizin Eski Sağlığına Kavuşmasını 

Destekleyerek Saçlarınızı Güçlendirir. 

Saç, saç derisi ve saç kökünü derinlemesine 
besleyerek hücrelerini güçlendirmeye ve 
daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Saç 
dökülmesi problemini çözer. Zayıf saçların 
kalınlaşıp hacim kazanmasınısağlar. Yapılan
araştırmalar yağlanan saçın giderek inceldiğini 
ve en sonunda döküldüğünü göstermektedir. 
Sarımsak ve ginseng şampuanın bir diğer 
etkisi de saç derisindeki yağ dengesinisağlar.

Kolay Kırılan, kuru ve aşırı nemsiz 
saçlar bayanların olduğu kadar 
erkeklerinde saç sorunlarının başında 
gelmektedir. Multivitamin complex bu 
sorunları ortadan kaldırmak için bitki 
özleri ve vitaminlerin mükemmel 
harmanlanması ile elde edilmiş bir 
formüldür. Saçı besler, güçlendirir, 
yumuşatır ve sağlıklı uzamasını sağlar.
Kurumuş ve hasar görmüş saça 
yumuşaklık ve parlaklık verir. Bozulan 
saç yapısını düzeltir ve kuvvetlendirir. 
Saç derisini güçlendirir ve yağ 
dengesinin kurulmasını sağlar.



TOPUK DİKENİ KOMBİNİ

SABAH - AKŞAM
SABAH - AKŞAM

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

                                       ****KULLANILIŞI****
LEĞENİN İÇİNE BİR AVUÇ ARNİCA JEL  KOYULUP AYAKLAR DİNLENDİRİLECEK 
SONRASINDA TEMİZLENİP AYNI SAFA VE OZONU SÜRÜLÜP YATILACAK 

... .

Aynısafa antibakteriyel etkiye sahiptir. Mantarlı ciltler üzerinde 
kullanılabilir.Kan akışını arttırarak ve kolajen, protein üretimini 
destekleyerek tahriş olmuş ciltlerin, küçük yara ve yanıkların üzerinde 
kullanılabilir. A vitamini cilt üzerinde hücre yenileyici etkisiyle sedef, 
egzamagibi problemli ciltlerde olumlu etki gösterir.E vitamininin 
antioksidan ve Shea butter’ın yoğun nemlendirici özelliği sayesinde 
cildinizi güçlendirir ve besler. Papatya bitkisinin doğal bileşeni olan 
alpha bisabolol ile tahriş olmuş ciltlerin tedavisinde etkilidir. Sarı 
kantaron yağının antiviral etkisi ile yaraların iyileşmesini hızlandırır. 
Çörek otu yağının omega 6,omega-3,vitamin ve mineraller sayesinde 
cildinizi güçlendirir.

SABAH - AKŞAM

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek 
olan scrub,cilt bakımımızın bir aşamasına 
verdiğimiz addır. Cilt bakımı rutininize 
lavanta eklemenin birçok faydası vardır. 
Lavanta, sakinleştirici aromaterapi
özellikleriyle bilinir. Kızarıklığı Azaltır. 
Lekeli Cilt ve Akne iyileştirir. 
Sakinleştirici etkisi vardır.

SABAH AKŞAM

At kestanesi jeli kan dolaşımını hızlandırır. 
Kılcal damar varislerini yok eder. Romatizmal
hastalıklara iyi gelmektedir. Sırt, boyun, eklem 
ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis 
çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid 
tedavisinde kullanılır. Kas ağrılarında, damar 
ağrılarında son derece etkilidir. Morluk, 
incinme ve ezilme gibi yaralanmalar sonrası, 
Liposuction sonrası, Mezotherapy sonrası, 
Lazer ile varis tedavisi sonrası, Spor sırası ve 
sonrasında oluşabilen ödemlerde, Kas 
sertleşmesi ve yorgunluğunda kullanılabilir.
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HERGÜN

HER DUŞTA

Çabuk yağlanan saçların sebebi 
saç derisindeki yağ salgısının 
fazla olmasıdır. Saçları yağlı 
olanlar her gün yıkama ihtiyacı 
duyarlar. Ne kadar çok yıkarsanız,
saç deriniz o kadar çabuk, tekrardan 
yağ salgısı üretir. Sebo-Regulator, 
içerisinde ki bitki özleri saç derisinin 
aşırı bir şekilde yağlanmasını önler, 
saçın yağlanma sürecini uzatır.

Çay ağacı, ardıç ve kükürtün 
antibakteriyel ve anti-fungal 
etkileri sayesinde problemli 
saç derisinin bakımında etkili 
aktiflerdir.A vitamininin hücre 
yenileyici etkisi sayesinde 
sorunlu saç derinizin 
onarılmasına yardımcı olur. 
İçeriğinde ki aktiflerin aynı 
zamanda sebum dengeleyici 
etkisi bulunmaktadır. Kepek 
önleyici aktifler ile kepekli 
saç derisinden kurtulmanıza 
yardımcı olacaktır. Günlük
kullanım için uygundur.

YAĞLI SAÇ KOMBİNİ
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GÜNDE 2 HER GECE

0.25MM
HAFTADA 1

GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIK 
           KOMBİNİ

Günlük göz çevresi bakımı konusunda ihtiyaç 
duyulan tüm nitelikleri karşılayan bir kremdir. 
Günde iki kez düzenli kullanımı sonucunda 
kazayağı, göz altı torbalarında toparlanma olur. 
İçeriğindeki bitki özleri, vitaminler ve bitkisel 
ile cildi yeniler ve daha canlı görünmesini sağlar.

Sabah ve akşam cildinizi temizledikten sonra
göz çevresine küçük noktalar halinde,
krem cildinize tamamen nüfuz edene 
kadar hafif masaj yaparak uygulayınız.

Göz çevresindeki çizgilerin
azaltılmasını,kan dolaşımını
düzenleyerek göz altı
morluklarının giderilmesini aynı
zamanda sıkılaştırıcı etki ile göz
torbalarınızdan kurtulmanızı
sağlar

Temiz cildinize 1
adet serumu parmaklarınızla
masaj yaparak ile uygulayınız ve
durulamayınız. Her gün düzenli
olarak 1 ampul kullanılması
tavsiye edilmektedir.

Uygulanışı : 
Göz çevresi kremi sabah ve akşam az bi şekilde sürülecek.
Özellikle akşam mutlaka sürülmeli.
Eye contour serum her gece uygulanacak. Haftada 1 defa
0,25 mm dermoroller ile çapraz şekilde uygulama yapılıp cilt kızardıktan
sonra serum cilde yedirilecek.Serum artarsa kalan kısmı ağzı kapatılarak 
dolaba konulacak. 
Düzenli kullanım şarttır.
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HER GECEGÜNDE 2

GÖZ ALTI TORBALARI - MORLUĞU
                     KOMBİNİ

Göz çevresindeki çizgilerin
azaltılmasını,kan dolaşımını
düzenleyerek göz altı
morluklarının giderilmesini aynı
zamanda sıkılaştırıcı etki ile göz
torbalarınızdan kurtulmanızı
sağlar

Temiz cildinize 1
adet serumu parmaklarınızla
masaj yaparak ile uygulayınız ve
durulamayınız. Her gün düzenli
olarak 1 ampul kullanılması
tavsiye edilmektedir.

Arnica montana ,Sarı kantaron ve At kestanesi 
bitki özlerinin damar büzücü , kan akışını
düzenleyici etkileri sayesinde göz altında oluşan 
morlukları gidermeye yardımcı olur. Gotu kola 
bitki özünün hücre yenileyici etkisi ile göz altı 
torbalarının toparlanması sağlar.

Gözaltınıza küçük noktalar halinde sürünüz, 
jel cildiniz tarafından tamamen emilinceye 
kadar dairesel hareketlerle uygulayınız.

Uygulanışı : 
Göz altı kremi sabah ve akşam az bi şekilde sürülecek.
Eye contour serum her gece uygulanacak. 
Serum artarsa kalan kısmı ağzı kapatılarak dolaba konulabilir.
Düzenli kullanım şarttır 
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YÜZDEKİ KILCAL 
DAMAR KOMBİNİ

HAFTADA 2

SABAH AKŞAM

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

** ÖNEMLİ** 
Sabah akşam cilt tipine göre yüz yıkama jeli ve 
ardından tonik ile cilt temizlendikten sonra
uygulanmalıdır.

At kestanesi jeli kan dolaşımını hızlandırır. 
Kılcal damar varislerini yok eder. Romatizmal
hastalıklara iyi gelmektedir. Sırt, boyun, eklem 
ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis 
çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid 
tedavisinde kullanılır. Kas ağrılarında, damar 
ağrılarında son derece etkilidir. Morluk, 
incinme ve ezilme gibi yaralanmalar sonrası, 
Liposuction sonrası, Mezotherapy sonrası, 
Lazer ile varis tedavisi sonrası, Spor sırası ve 
sonrasında oluşabilen ödemlerde, Kas 
sertleşmesi ve yorgunluğunda kullanılabilir.

Balın doğal antimikrobiyal, 
antifungal, antiviral etkisi 
bulunmaktadır. Bu etkileri 
sayesinde özellikle yara ve 
yanık üzerinde enfeksiyonları 
önleyerek koruyucu ve 
iyileştirici etkisi bulunmaktadır. 
Zeytinyağı, sarı kantaron yağı 
ve badem yağı besleyici etki
sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
B5 vitamini hücreyenilenmesine 
katkı sağlar

HAFTADA 2
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SABAH AKŞAM
HER GECE

HER GECE HER GECE

0.50MM
HAFTADA 1

HAFTADA 1 HER GÜN

HER GECE

KURU
KARMANORMAL
YAĞLI

SABAH AKŞAM

CİLT LEKE KOMBİNİ

   Olmazsa Olmaz)

 
.

ÖNEMLİ :
Eğer leke çok eski ve büyük ise tüm
kombini kullanmalı , ama yeni bir
doğum lekesi güneş lekesi vs ise ve derin
değilse WHİTİNİNG serum kombinden
çıkartılabilir.
Serumlar her gece kullanılacak
ardından Anti Freckles krem sürüp
yatılacak. Gündüz sadece Güneş
kremi kullanacak.

 

Pirinç özlü peeling karma yağlı cilde
Kayısılı olan kuru cilt için olsa da 
aşırı problemli değilse karma - yağlı
ciltte kullanabilir
Peeling haftada 1 max 2 defa yapılabilir

*****ÖNEMLİ!!!!!!!! ******
Dermaroller kullanıldığı gece sadece yüz 
yıkama jeli ve serum kullanılır.
ardından yatışması için BALLI KREM 
kullanılması uygundur..

(Kombinde
   serumlardan sonra



... .

SABAH AKŞAM

HER GECE

HER GECE

HER GÜN

HAFTADA 1

KIRIŞIKLIK 
KOMBİNİ

SABAH AKŞAM

KURU
KARMANORMAL
YAĞLI

ÖNEMLİ :
Peptit kremin nem verici özelliği var
BETA GLUKAN krem cilde botoks etkisi 
yapıp geriyor..
Peptide serum ve hyaluronic acid serum her gece yeterli
miktarda kullanılacak.
Peptit krem gündüz, Beta glukan akşamları kullanılır

***Dilerse KOLLAJEN İÇECEK içerek içten desteklenebilir..****



... .

  

SABAH AKŞAM
SABAH AKŞAM

SABAH AKŞAM
İRİNLİ SİVİLCE 

ÜZERİNE
GÜNDE

1-2 KEZ

GÜNDE 1

     YAĞLI CİLT
 SİVİLCE KOMBİNİ

ÖNEMLİ :

İLTİHAPLI SİVİLCEYE PEELİNG YAPILMAZ
KOMBİNİ SIRASIYLA PEŞPEŞE SÜREBİLİRİZ
KÜKÜRTLÜ KREM SİVİLCE ÜZERÜNE YEDİRİLMEDEN
PIT PIT ŞEKLİNDE BIRAKILACAK.



... .

SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM 
  İRİNLİ SİVİLCE 
ÜZERİNE  GÜNDE

1-2 KEZ
HAFTADA 2

GÜNDE 1

KURU - NORMAL CİLT
  SİVİLCE KOMBİNİ

PIT PIT BIRAKILACAK
ÖNEMLİ :

İltihaplı Sivilceye Peeling Yapılmaz
Kombini Sırasıyla Peşpeşe Sürebiliriz
Kükürtlü Krem Sivilce Üzerüne Yedirilmeden
Pıt Pıt Şeklinde Bırakılacak.



... .

MANTAR 
KOMBİNİ

HAFTADA 2-3

GÜNDE 1-2

SABAH AKŞAM

ÖNEMLİ:
LAVANTA YAĞLI SCRUB YERİNE 
NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞLI SCRUBDA 
KULLANILABİLİR.

Çay ağacı ve adaçayı yağının antibakteriyel, antifungal, 
İçeriğindeki aktif maddeler ile kan akışını düzenleyici, 
antimikrobiyal etkileri sayesinde vücudunuzda el, 
ayaklarınızda sıkılaştırıcı ve büzücü etkisi bulunmaktadır. 
Akut hemoroid oluşan mantarların, akne ve sivilcelerin 
giderilmesine ve ve anal fissür makat çevresindeki çatlakların 
azalmasına önlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda 
sarı kantaron yardımcı olur. Analjezik (ağrı kesici), antipuritik 
(kaşıntı yağının antiviral etkileri sayesinde uçuklu yaraları giderici), 
antibakteriyel (bakterilere karşı), antifungal (mantara tedavisine 
yardımcı olacaktır. Söğüt ağacı kabuğunun karşı), antiseptik 
(mikropların üremesini önleyen) ve yara içeriğindeki aktif madde 
ve yağların etkisi ile akneli bölgelerin iyileştirici etkileri vardır.

Kelime anlamı ovalamak, temizlemek olan scrub, 
cilt bakımımızın bir aşamasına verdiğimiz addır. 
Cilt bakımı rutininize lavanta eklemenin birçok 
faydası vardır. Lavanta, sakinleştirici aromaterapi
özellikleriyle bilinir. Kızarıklığı Azaltır. Lekeli Cilt 
ve Akne iyileştirir. Sakinleştirici etkisi vardır.

Kokuyu yok eder 
ve antibakteriyel 
özelliği sayesinde
mantara karşı
savaşır.



SABAH AKŞAM GÜNDE 1-2

2 GÜNDE 1

KOMBİNİ
TOPUK ÇATLAĞI

Ayakları uzun süre nemlendirmeye,
 kuruluk problemi olan ayak 
nemlendirici düzenli kullanımda 
kuruluğu ve çatlamayı önlemeye
yardımcı maddeler sayesinde 
ayaklarınıza bakım yapar. olur. 
7 saat sürekli nemlendirmeye 
yardımcı olur.

Balın doğal antimikrobiyal, antifungal, antiviral 
etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri sayesinde özellikle 
yara ve yanık üzerinde enfeksiyonları önleyerek 
koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır. 
Zeytinyağı, sarı kantaron yağı ve badem yağı 
besleyici etki sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
B5 vitamini hücreyenilenmesine katkı sağlar

Ölü derilerinizden arındırır, duyularınızı
ve cildinizi canlandırır. Çatlakları ve selüliti 
gizlemeye yardımcı olur, ölü deri hücrelerini 
giderir, dolaşımı uyarır ve cilde hoş kokulu ve 
ipeksi pürüzsüzlük sağlar.

**ÖNEMLİ.**

BALLI KREM ACİL YARDIM DESTEĞİ BİR ÜRÜN
HER EVDE OLMASI GEREKEN BİR KURTARICI
ÇOCUK MU DÜŞTÜ HEMEN SÜR GİBİ :))

... .



... .

TÜM VÜCUT EGZAMA KOMBİNİ

SABAH AKŞAM
GÜN İÇERİSİNDE

GÜN İÇERİSİNDE

GECE YATMADAN 
ÖNCE GÜNDE 1

HER DUŞTAGÜN İÇERİSİNDE

Her sabah 3 kaşık yoğurt, 1 kaşık Paleo Life Toz Baharatlı
 Karışım karıştırılarak yenir. Üstüne 2 su bardağı su içilir.

Gün içerisinde Aynısefa krem,Ozonla Zenginleştirilmiş Zeytin Yağı 
ve Çörek Otu Yağlı Losyon sıklıkla sürülecek.

Gece yatmadan önce bol Ozonlu Zeytinyağı uygulanıp yatılır.

Chitosan & aloevera serum lezyonlar geçene kadar her akşam
kullanılır.Lezyonlar geçtikten sonra bırakılabilir.

Eğer ellerinde varsa sıvı sabunu çay ağaçlı yüz yıkama jeli olacak.
Tüm vücuttaysa duşta duş jeli olarak çay ağaçlı yüz yıkama jeli 

kullanılacak.

.Her Akşam R-ex Karışım Bitki Çayı tüketilecek

Uygulanışı :

LEZYONLAR BİTENE KADAR
HER AKŞAM



1.00mm DERMAROLLER
HERGÜN

DERİN YANIK 
AMELİYAT İZİ

KOMBİNİ

HERGÜN

HERGÜN

HERGÜN

-

ÖNEMLİ :
Vitamin E serum (onarıcı etkisi var) Her gece dermaroller ile
yeterli miktarda kullanılacak. sonrasında yatışması için
BALLI KREM uygulanacak.

E Vitamini, cildinizdeki kılcal 
duvarları güçlendirmeye ve 
nem ve elastikiyeti artırmaya 
yardımcı olur.Vücudunuzda 
doğal bir anti-aging etkisi 
yaratır. Vitamin E’nin hem 
vücudunuzdaki hem de 
cildinizdeki iltihaplanmayı 
azaltarak sağlıklı, genç cildin 
korunmasına yardımcı olur. 
E vitamini, UV ışınlarına 
maruz kaldıktan sonra cilt 
inflamasyonuyla savaşır.

Balın doğal antimikrobiyal, 
antifungal, antiviral etkisi 
bulunmaktadır. Bu etkileri 
sayesinde özellikle yara ve 
yanık üzerinde enfeksiyonları 
önleyerek koruyucu ve 
iyileştirici etkisi bulunmaktadır. 
Zeytinyağı, sarı kantaron yağı 
ve badem yağı besleyici etki
sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
B5 vitamini hücreyenilenmesine 
katkı sağlar

... .

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.



... .

Günlük Nemlendirici Olarak
  Kullanılabilecek Ürünler

Ana Bilgiler 

Normal- 
25 yaş üstü Kuru ve Kırışık

25 yaş üstü
Akşam

Hassas

Tüm Cilt Tipleri

Tü
m

 C
ilt

 T
ip

le
ri

Çünkü içerisinde renk
açıcı pigmentler var. gündüz
kullanıldığında cildi lekeler.

25 yaş üstü



... .

SABAH AKŞAM

KURU
NORMAL

YAĞLI
KARMA

SABAH AKŞAM

HAFTADA 1
0.50MM

SKAR KOMBİNİ

ÖNEMLİ :
Peptide serum ve. Skin Collagen Serum karıştırılarak her gece yeterli miktarda
kullanılacak. Kalan serum olursa kullandıktan sonra ağzı kapatılıp dolaba koyulacak.
Haftada 1 gece dermoroller ile 5 defa yıldız şeklinde uyguladıktan sonra iki serum 
karıştırılarak uygulanır.
Beta Glukan krem akşamları ince bir tabaka halinde sürülür.

*****ÖNEMLİ!!!!!!!! ******
Dermaroller kullanıldığı gece sadece yüz yıkama jeli ve serum kullanılır.
ardından yatışması için BALLI KREM kullanılması uygundur

***Dilerse KOLLAJEN İÇECEK içerek içten desteklenebilir..****.

HER GECE

HER GECE

       AKŞAM



... .

HASSAS CİLT 
GÜNLÜK BAKIM

SABAH AKŞAM

GÜNDE 1

GÜNDE 1

SABAH AKŞAM

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan formülü ile 
cilde esneklik, yumuşaklık sağlayan doğal bitki özleri
ve mineraller içerir. Gün boyu cildinizin nefes almasını 
sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve siyah noktalardan 
arındırmaya yardımcı olur. Yoğun nemlendirici özelliği 
sayesinde cildinizi temizlerken aynı zamanda 
nemlendirmektedir ve bitki özleri ile bakım yapmaktadır.

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

Gül yapraklarından elde edilen özüt mat ciltlerin parlaklığını 
arttırarak sağlıklı görünümüne kavuşturur. Doğal besleyici 
içeriği sayesinde cildin yapısını korumasına yardımcı olur. 
İçeriğindeki diğer yağlar ve bitki özleri sayesinde cildi besler 
ve nemlendirir. Hızlı emilim sayesinde yağlılık hissi bırakmaz.
Squalene maddesi zeytinden elde edilen doğal bir içeriktir. 
Cildimizin sebumunda doğal olarak bulunan bu madde,
hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük 
rol oynar. Vücut tarafından hızlı bir şekilde emilerek hücre 
zarına yerleşip vücudu koruyan eşsiz özelliklere sahip bir 
antioksidandır. Allantoin içeriği ile çevresel etkilere maruz 
kalmış ve zayıflamış olan ciltteki hücre yenilenmesini destekler, 
vücut ve yüz üzerindeki bozulmuş cildin sağlığına kavuşmasına 
yardımcı olur. Antiinflamatuvar etkisi ile dış etkenlerin
oluşturabileceği tahrişleri de önlemektedir.
Kullanım Şekli: Temiz cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak 
uygulayınız. Her gün düzenli olarak
kullanılması tavsiye edilir

Taze gül yapraklarından elde edilen gül suyu 
antibakteriyel ve antiseptik özelliğe sahiptir. 
İçerdiği antioksidan maddeler ve hoş kokusu 
bu ürünü öne çıkarır. Doğal bir şekilde cildinize 
sağlık ve güzellik katar. Gözeneklerde kalan kirleri 
arındırır, sıkılaştırır. Cildi temizleyip, dezenfekte eder 
ve yatıştırır.
Kullanım Şekli: Cilde pamuk yardımı ile uygulayınız.

Aynısafa antibakteriyel etkiye sahiptir. Mantarlı ciltler üzerinde kullanılabilir.
Kan akışını arttırarak ve kolajen, protein üretimini destekleyerek tahriş olmuş 
ciltlerin, küçük yara ve yanıkların üzerinde kullanılabilir. A vitamini cilt üzerinde 
hücre yenileyici etkisiyle sedef, egzama gibi problemli ciltlerde olumlu etki gösterir.
E vitamininin antioksidan ve Shea butter’ın yoğun nemlendirici özelliği sayesinde 
cildinizi güçlendirir ve besler. Papatya bitkisinin doğal bileşeni olan alpha bisabolol 
ile tahriş olmuş ciltlerin tedavisinde etkilidir.Sarı kantaron yağının antiviral etkisi ile 
yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çörek otu yağının omega 6,omega-3,vitamin ve 
mineraller sayesinde cildinizi güçlendirir.

GÜNDE 1



... .

YAĞLI - KARMA
GÜNLÜK CİLT BAKIMI

SABAH AKŞAM

SABAH AKŞAM

Karma ve yağlı ciltler için temizliği tamamlayıcı 
içerisindeki Hamamelis özü ile gözenekleri
sıkılaştırıcı tonik. Temizliğin ilk adımından 
sonra ikinci adım olarak gözeneklerde kalan 
kirleri arındırır, cildi temizleyip, dezenfekte eder
 ve cilt yüzeyini pürüzsüzleştirir.

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan 
formülü ile cilde esneklik, yumuşaklık 
sağlayan doğal bitki özleri ve mineraller 
içerir. Gün boyu cildinizin nefes almasını 
sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve siyah
noktalardan arındırmaya yardımcı olur. 
Yoğun nemlendirici özelliği sayesinde
cildinizi temizlerken aynı zamanda 
nemlendirmektedir ve bitki özleri ile 
bakım yapmaktadır.



... .

SICAK AĞRI KOMBİNİ

SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM

Kan Dolaşımını hızlandırır.
Bel,baş ve romatizmal ağrılara
iyi gelir.

Kullanımı: istenilen bölgeye
ince bir tabaka şeklinde
sürülür ve masaj yaparak
uygulanır.Kullanmadan önce 
cildinizin ufak bir bölgesinde 
test edin.

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.



... .

KİLO VERME KOMBİNİ

SABAH AKŞAM ÖĞÜNÜ YERİNE
100ML SU +250ML SÜT +3 ÖLÇEK SHAKE

SABAH AÇ KARNINA 
1 FİNCAN

GÜNDE 1

Çay özellikle sindirim ve karaciğer sağlığı için 
faydalıdır.Düzenli olarak tüketildiğinde, 
vücudunuzun toksinlerden kurtulmasına ve 
iltihapla savaşmasına yardımcı olur. Yağ giderici 
ve anti-spazmodik özellikleri sayesinde biberiye 
çayı, sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını 
sağlar ve şişkinliği azaltır.
Yemekten 1 saat önce 1 fincan tüketebilirsiniz

Tüm damak tatlarında vanilya aroması ile beslenme 
için gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.Vitaminler
vucut tarafından üretilmeyen materyaller olup 
mineraller ise temel yapı taşları olarak bedensel 
bütünlüğü destekler. Homm vita Shake günün tüm 
öğünlerinde pratik hazırlanan, zengin içeriği sayesinde , 
sabah öğle-akşam- yemeği yerine tüketilebilen kullanışlı,
ve sağlıklı bir yemektir.

Kilo Kontrolü İçin: Günde iki öğün bu lezzetli Shake'i 
tercih edip bir öğün sağlıklı yemek yiyebilirsiniz.
İdeal Kilonuzu Koruyabilmek İçin: Günde bir öğün 
bu lezzetli Shake'i tercih edip iki öğün sağlıklı yemek
yiyebilirsiniz.

Yağ yakımını hızlandırır ve yağ birikmesini 
önler. Ödem attırır. Yorgunlugu azaltır ve 
enerjinin artmasını sağlar. İştah mekanızmasını 
ve ruh halinin düzelmesini destekler. 
Trigliserit’in düşmesini önler. Kafein gibi
sinir merkezini uyarır. Karaciğeri korur. 
Depresyona iyi gelir.
Yemekten 1 saat önce 1 fincan tüketebilirsiniz

Sakinleştirir. Kilo verdirir. Ödem attırıcı 
özelliği sayesinde kilo vermeye büyük 
destek sağlar. Susuzluğu giderir. 
Antioksidan özelliği sayesinde vücudun 
toksinlerden arınmasına yardımcı olur. 
İdrar söktürücüdür. Adet ağrılarına iyi 
gelir. Cildi temizler. Damarların içten 
yağlanmasını önler
Yemekten 1 saat önce 
1 fincan tüketebilirsiniz.

GÜNDE 1



SELÜLİT KOMBİNİ

HERGÜN

10 DAKİKA MASAJ YAPARAK

HERGÜN

Termal etkilidir.Selülit jeli Kapitonların
azalmasına ve pürüzsüz bir görünüm 
vermeye yardımcı olacaktır.

Kullanımı : İhtiyaç duyulan bölgeye 
(Kalça, karın, basen, kol v.s)günde 
bir defa ince bir tabaka şeklinde 
uygulayınız. 8-10 dakika dairesel 
hareketlerle hafif masaj yapınız. 
Ürünü uyguladıktan 2-3 dakika 
sonra içeriğinde ki aktif maddelerin
etkisiyle yanma veya ısınma hissi
oluşmaktadır, yaklaşık 1 saat bu his 
devam edecektir. İyi bir sonuç için 
düzenli kullanım tavsiye edilmektedir.

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

E Vitamini, cildinizdeki kılcal 
duvarları güçlendirmeye ve 
nem ve elastikiyeti artırmaya 
yardımcı olur.Vücudunuzda 
doğal bir anti-aging etkisi 
yaratır. Vitamin E’nin hem 
vücudunuzdaki hem de 
cildinizdeki iltihaplanmayı 
azaltarak sağlıklı, genç cildin 
korunmasına yardımcı olur. 
E vitamini, UV ışınlarına 
maruz kaldıktan sonra cilt 
inflamasyonuyla savaşır.

HERGÜN

****KULLANILIŞI****
E vitamini serum ,ozon ve guarana jel
karıştırılarak uygulanır. ... .



... .

HIZLI SAÇ UZATMA 
KOMBİNİ

HERGÜN

HER DUŞTA

Genetik etkiler, kullandığımız şampuanlar, kimyasal 
saç bakım ürünleri ve çevresel etkiler saçlarımızın

zayıflamasına ve uzamamasına etki etmektedir. 
Bunların önüne geçmek ve daha dolgun saçlara sahip

olmak, Saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzamasını 
sağlamak için Bitki özleri ve kolojen ile formüle edilmiş

Hair Collagen Serum Saçlarınızın daha hızlı uzamasını 
ve daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. Hair Collagen 

saçlarınızın canlı, sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.
Kullanım Şekli: Duş esnasında saçınızı yıkadıktan sonra 

1 adet serumu saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız 
ve 5-10 dk. bekletiniz. Uygulama sonrası şampuan 

kullanmadan saçınızı durulayınız. Bu uygulamayı 
her duş aldığınızda tekrarlayabilirsiniz.

Saç Derisinde Derinlemesine Ve Etkili Bir Temizlik Sağlayarak Saç Derisini Dökülme 
Karşıtı Tedaviler İçin Hazır Hale Getirir. Doğal Östrojen Kaynağı Karayılan Özü İle Saça 
Kökten Etki Eder Ve Saç Dökülmesiyle Savaşır. Isırgan Ve Sarımsak Özü İle Saç Dökülmesine
Ve Dökülme Riskine Karşı Mikro Dolaşıma Yardımcı Olur. Saçın Yenilenmesine Yardımcı 
Olarak Yeni Saç Oluşumunu Destekler. Sağlıklı Ve Dengeli Saç Derisi Oluşturur. Saç Derisini
Rahatlatır Ve Dengeler. Meyan Kökü Özü İle Parlak, Pürüzsüz Ve Dirençli Saçlar Oluşturur. 
İçeriğindeki Kepek Önleyici Aktif Sayesinde Kepekli Saç Derisinden Kurtulmanıza Yardımcı 
Olur. Vitamin B5 Ve B3 İle Saç Derinizin Nem İhtiyacını Karşılar Ve Hücre Yenileyici Özelliği 
Sayesinde Saçlı Derinizin Eski Sağlığına Kavuşmasını Destekleyerek Saçlarınızı Güçlendirir
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25 YAŞ ÜSTÜ  SARKMA
ÖNLEYİCİ KOMBİN

HER GECE

HER GÜN 
Vücudunuzun bütünlüğünü koruyan kolajen önemli bir proteindir. 
Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek olan kolajen; eklem, tendon 
ve organlarınızı bir arada tutma görevine sahiptir. Bunun yanı sıra 
cildinize esneklik ve sıkılık kazandırır. Toksinlere ve diğer zararlı 
etkenlere karşı bir bariyer görevi gören kolajen, yüzünüze gençlik 
ışıltıları sunar. Özel formülü sayesinde cildinizi sıkılaştırır. Düzenli
kullanımda cildiniz daha gençle parlak bir görünüme sahip olur. 
Cildinizde oluşmuş kırışıklıkları düzeltir ve bundan sonra oluşacak 
kırışıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

Cildin sıkı ve genç görünümünü koruma için 
kolajene ihtiyacı vardır. Yaş ilerledikçe vücutta 

kolajen üretimi azalır.Cildinize kolajen serum 
ile bakım yaparak sıkı ve dinç bir görünüme 

kavuşabilirsiniz. Kolajen serum cildin ihityacı
olan kolajeni sağlamak, cildin sağlıklı ve genç 

görünümünü geri kazandırmak için tasarlanmıştır.
Kolajen Serum ciltte oluşan kırışıklık, sarkma 
ve gevşemeleri toparlamak,cildi sıkılaştırarak 

onarmak için kullanılır. Cilde elastikiyetini geri 
kazandırır, nem dengesini korur.

*An�aging Etkili*

*Olgun Ciltler İçin*

20 GÜN KULLANIP 10 GÜN ARA

**Dilerse kullanılabilir.**

SABAH AKŞAM

KURUKURU NORMAL YAĞLI KARMA

HER GÜN 
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SOĞUK AĞRI KOMBİNİ

SABAH AKŞAM
SABAH AKŞAM

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

At kestanesi jeli kan dolaşımını hızlandırır. 
Kılcal damar varislerini yok eder. Romatizmalı 
hastalıklara iyi gelmektedir. Sırt, boyun, eklem 
ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis 
çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid 
tedavisinde kullanılır. Kas ağrılarında, 
damar ağrılarında son derece etkilidir. 
Morluk, incinme ve ezilme gibi yaralanmalar 
sonrası, Liposuction sonrası, Mezotherapy
sonrası, Lazer ile varis tedavisi sonrası, 
Spor sırası ve sonrasında oluşabilen ödemlerde, 
Kas sertleşmesi ve yorgunluğunda kullanılabilir.
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EKLEM -KAS -BOYUN-BEL
- KİREÇLENME KOMBİNİ

SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM

Kan Dolaşımını hızlandırır.
Bel,baş ve romatizmal ağrılara
iyi gelir.

Kullanımı: istenilen bölgeye
ince bir tabaka şeklinde
sürülür ve masaj yaparak
uygulanır.Kullanmadan önce 
cildinizin ufak bir bölgesinde 
test edin.

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.
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UYUZ KOMBİNİ 

SABAH AKŞAM
Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
An�aging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

Aynısafa an�bakteriyel etkiye sahip�r. 
Mantarlı ciltler üzerinde kullanılabilir.
Kan akışını ar�rarak ve kolajen, protein 
üre�mini destekleyerek tahriş olmuş 
ciltlerin, küçük yara ve yanıkların üzerinde 
kullanılabilir. A vitamini cilt üzerinde 
hücre yenileyici etkisiyle sedef, egzama
gibi problemli ciltlerde olumlu etki gösterir.
 E vitamininin an�oksidan ve Shea bu�er’ın
 yoğun nemlendirici özelliği sayesinde 
cildinizi güçlendirir ve besler. Papatya 
bitkisinin doğal bileşeni olan alpha bisabolol 
ile tahriş olmuş ciltlerin tedavisinde etkilidir. 
Sarı kantaron yağının an�viral etkisi ile 
yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çörek otu
yağının omega 6,omega-3,vitamin ve 
mineraller sayesinde cildinizi güçlendirir.

Kükürt sahip olduğu an�bakteriyel ve an�fungal 
etkisi sayesinde akne tedavisinde önemli role sahip�r. 
Cildin yağ miktarını düzenler. Her yaşta sivilce 
problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Bitkisel 
kökenli gliserin içeriği ile cildinizi nemlendirerek
 güzel, pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar

Ekstra yumuşak temizleme sağlayan formülü 
ile cilde esneklik, yumuşaklık sağlayan doğal 
bitki özleri ve mineraller içerir. Gün boyu cildinizin 
nefes almasını sağlar. Cildinizi temizlerken sivilce ve 
siyah noktalardan arındırmaya yardımcı olur. Yoğun 
nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi temizlerken 
aynı zamanda nemlendirmektedir ve bitki özleri ile 
bakım yapmaktadır.
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ROMATİZMA KOMBİNİ

SABAH AKŞAM

SABAH AKŞAM

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

At kestanesi jeli kan dolaşımını hızlandırır. 
Kılcal damar varislerini yok eder. Romatizmalı 
hastalıklara iyi gelmektedir. Sırt, boyun, eklem 
ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis 
çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid 
tedavisinde kullanılır. Kas ağrılarında, 
damar ağrılarında son derece etkilidir. 
Morluk, incinme ve ezilme gibi yaralanmalar 
sonrası, Liposuction sonrası, Mezotherapy
sonrası, Lazer ile varis tedavisi sonrası, 
Spor sırası ve sonrasında oluşabilen ödemlerde, 
Kas sertleşmesi ve yorgunluğunda kullanılabilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA VARSA
EK OLARAK GÜNDE 1 DEFA



0.50MM
HAFTADA 1 HER GÜN 

HER GÜN HER GÜN 

HER GÜN 

At kestanesi jeli kan dolaşımını hızlandırır. 
Kılcal damar varislerini yok eder. Romatizmalı 
hastalıklara iyi gelmektedir. Sırt, boyun, eklem 
ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Varislerdeki etkisi varis 
çoraplarından daha büyüktür. Hemoroid 
tedavisinde kullanılır. Kas ağrılarında, 
damar ağrılarında son derece etkilidir. 
Morluk, incinme ve ezilme gibi yaralanmalar 
sonrası, Liposuction sonrası, Mezotherapy
sonrası, Lazer ile varis tedavisi sonrası, 
Spor sırası ve sonrasında oluşabilen ödemlerde, 
Kas sertleşmesi ve yorgunluğunda kullanılabilir.

Derinin oksijenlenmesini
sağlayarak yaşlanmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Antiaging, düzensiz cilt rengi,
kırışıklıklar, cilt kuruluğu, 
kılcal damar görünümü, cilt
yenileme, akne, açık 
gözenekler, çatlak gibi cilt
kusurlarında kullanılır.

Ölü derilerinizden arındırır, 
duyularınızı ve cildinizi canlandırır. 
Çatlakları ve selüliti gizlemeye 
yardımcı olur, ölü deri hücrelerini 
giderir, dolaşımı uyarır ve cilde 
hoş kokulu ve ipeksi pürüzsüzlük 
sağlar.

E Vitamini, cildinizdeki kılcal duvarları güçlendirmeye ve 
nem ve elastikiyeti artırmaya yardımcı olur. Vücudunuzda 
doğal bir anti-aging etkisi yaratır. Vitamin E’nin hem 
vücudunuzdaki hem de cildinizdeki iltihaplanmayı 
azaltarak sağlıklı, genç cildin korunmasına yardımcı olur. 
E vitamini, UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra cilt 
inflamasyonuyla savaşır.

ÖNEMLİ :
Vitamin E serum (onarıcı etkisi var) Her gece dermaroller ile
yeterli miktarda kullanılacak. sonrasında yatışması için
BALLI KREM uygulanacak.

DOĞUM ÇATLAĞI
KOMBİNİ
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