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C VİTAMİNİ SERUM
✓ Canlılığını ve tazel�ğ�n� kaybetm�ş

c�ltler�n düzelmes�nde ve esk�
görünümünü elde etmes�ne
yardımcıdır. Kuru ve yağlı �k� c�lt
t�p�de kullanab�l�r. s�v�lce lekeler�nde
�nce c�lt kırışıklarında etk�l� sonuç
sağlamasına yardımcıdır. Serum
as�d�k olduğu �ç�n ölü der�lerden
arındırır. Var olan yaraları arındırıp
kabuk bağlamasına yardımcı olur.
Ant�oks�dan �çer�ğ�ne sah�p olması �le
her derde deva n�tel�ğ�nded�r.
C�ld�n�zde ş�şk�nl�k, �lt�hap ve
kızarıklıklar oluşuyor �se C v�tam�n�
kullanmanızda fayda var. C v�tam�n�
tüm serumların yanında etk�nl�ğ�
artması �ç�n destekley�c� olarak
kullanab�l�rs�n�z.
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E VİTAMİNİ SERUM
✓ Özell�kle kuru c�lt t�pler�n�n terc�h

edeceğ� b�r serum türüdür. Yüzdek�
m�m�k ç�zg�ler�n görünümünü azaltır.
Kırışıklıkları azaltır. C�lde yoğun nem
takv�yes� yapar. Yaşınız kaç olursa
olsun, c�ld�n daha güzel ve sağlıklı
görünmes�n� sağlar. Özell�kle dudak
çevres� ve boyun bölgeler�nde etk�l�d�r.
Kuru dudakları yumuşatır ve bakım
yapar. Çatlak önley�c�d�r masaj
yaparak çatlak bölgeye uygulanab�l�r.
Mevcut hücreler� onarır doku
yen�lemes� yapar. Renk eş�tlemeye
yardımcıdır. Ayrıca E v�tam�n� serumu
saçta kullanılır kırık saçlara bakım
yapmak �ç�n uygulayab�l�rs�n�z.
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HYALURONIC ASIT
✓ Hyalüron�c as�t serum c�ltte

yüksek oranda su tutma
yeteneğ�ne sah�pt�r. C�ld� pürüzsüz,
parlak, canlı ve doğal görünmes�n�
sağlar. Düzenl� kullanıldığında
kırışıklıkların azalmasını sağlar ve
yen� oluşacak kırışıklıkların c�ltte
oturmasını engeller. C�ld�
korumaya alır. C�ld�n uzun seneler
canlılığını, tazel�ğ�n� ve doğallığını
korumasına yardımcı olur. Her c�lt
t�p� �ç�n uygundur. Mevs�m
geç�şler�nde özell�kle kullanılması
gerekl� b�r serumdur. 25 yaş üstü
�ç�n günlük kullanıma
başlanmalıdır.
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PEPTIDE SERUM
✓ Pept�de serum yaşlanmanın

yaşandığı ep�derm�s üzer�nde
çalışarak c�ld�n yen�lenmes�n�
sağlıyor. İnce ç�zg�ler ve kırışıklar
üzer�nde etk�l� olan  EFG maalesef
20 l� yaşlardan �t�baren azalmaya
başlıyor. C�ld�n dolgunluğunu ve
sıkılığını korumak, c�lt bar�yer�n�
güçlend�rmek �ç�n bu yaşlarda
pept�de serumu kullanmaya
başlanmalıdır. Pept�de serum ayrıca
elast�n üret�m�ne yardımı olur. C�lt
kuruluğuna bağlı erken yaşlanmayı
gec�kt�r�r. Kırışık g�dermede en etk�l�
serumdur. Doku koruyucu ve yara
�y�leşt�r�c�d�r. Ant�bakter�yel,
ant�b�yot�k ve �lt�hap önley�c�d�r.
Dudak dolgunlaştırma ve sarkık c�ld�n
toparlanmasına da yardımcıdır.
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SCIN COLLAGEN SERUM
✓ Sk�n kolajen serum yoğun kolajen

�çer�r. Daha sıkı, kırışıklıkları
azalmış sarkmaları toparlayan
genç b�r c�lde kavuşmasına
yardımcı olan b�r serumdur. 25
yaşından �t�baren vücut kolajen
üretmed�ğ� �ç�n takv�ye olarak
kullanmak zorunda olduğumuz b�r
serum çeş�d�d�r. Sarkan c�lt
yapısının toparlanması sk�n
kolajen serum �le asla b�r muc�ze
değ�ld�r . Tüm c�lt t�pler� �ç�n
uygundur. Sıkı b�r c�lt �steyen
k�ş�ler�n kullanması gereken
serumların �ç�nded�r.
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ANTI FRECKLES SERUM
✓ Ant� freckles serum ç�l, doğum lekes�,

güneş lekes�, s�v�lce lekes� g�b� �natçı
lekeler� g�dermeye yardımcıdır. C�lt
lekeler�n� açar ve c�ld�n daha aydınlık
ve eş�tlenm�ş görünmes�n� sağlar.
Yaz kış demeden kullanab�leceğ�n�z
b�r üründür. Genell�kle akşam
kullanılması tavs�ye ed�l�r. Leke
tedav�s�nde kullandığımız ant�
freckles serum kullanırken mutlaka
güneş koruyucu krem�de kullanmanız
gerekmekted�r. Etk�nl�ğ�n� artırmak ve
daha hızlı sonuç almak �ç�n c v�tam�n�
ve wh�ten�ng serum desteğ�
sağlayab�l�rs�n�z. Der�n lekelerde
dermaroller �le kullanılması tavs�ye
ed�l�r.

Esmanur S�lvan



WHITENING SERUM
✓ Wh�ten�ng serum c�ld� nem �le

dolgunlaştırır ve şeffaf b�r c�lt
yapısı kazanmasına yardımcı olur.
C�lt tonunu aydınlatırken aynı
zamanda c�ld�n ışığı daha doğru
yansıtmasına yardımcı olur. C�lt
tonunu eş�tlerken koyu lekeler�n
görünürlüğünün azalmasına
yardımcı olur. C�ld�n kal�tes�n�
artırarak kusursuz b�r görünüm
kazanmasına yardımcı olur.
Zaman geçt�kçe, c�lt yepyen� b�r
aydınlık kazanır.
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EYE CONTOUR SERUM
✓ Göz çevres�ndek� hassas c�ld�

kırışıklık oluşumuna karşı korur.
Daha yumuşak, parlak ve sıkı
görünümlü b�r göz çevres�n�
hedefler. Göz çevres�n�n
aydınlanmasını ve ş�şl�kler�n
azaltılmasını sağlar. Göz çevres�n�
korur besler yaşlanma bel�rt�ler�n�
g�der�r. Kaz ayaklarının
kaybolmasında oldukça etk�l�d�r.
Var olan kırışıklıkları g�dermede ve
oluşacak olan kırışıkları önlemek
�ç�n kullanılır. Oturmuş der�n
kırışıkları �se dermaroller yardımı
�le kullanılması tavs�ye ed�l�r.
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