
 

 
 

  

ÜRÜN AÇIKLAMALI 
KATALOG 



 

  

BB KREM 
(LIGHT-MEDIUM-DARK) 

40 ML  

 

Cildin renk tonunu 

eşitler, içeriği ile cildi 

besler ve güneşten korur. 

Hafif yapısı ile ciltte 

topaklanma yapmaz. Su 

bazlıdır. 

BB KREM YOĞUN 

KAPATICI 
40 ML 

Cildin kusurlarını 

kapatır. Cildi nemlendirir 

ve bakım yapar. Yağ 

bazlıdır. 

GÖZ ALTI 

KAPATICI 
15 ML 

Kapatıcı özelliği 

haricinde göz 

çevresindeki 

kırışıklıkları, göz 

altındaki siyah 

halkalanma ve şişkinliği 

giderir. 



 

  

YOĞUN 

NEMLENDİRİCİ 

ve 

NEMLENDİRİCİ 

KREM 
75 ML 

 

ÇAY AĞACI & 

ADAÇAYI YAĞLI 

KREM 
75 ML 

KAYISILI 

PEELİNG 
100 ML 

Cildi besler ve 

nemlendirir. El ve yüzde 

kullanılabilir. Daha kuru 

ciltler yoğun nemlendirici 

kremi tercih etmeli. 

Akne, et beni ve 

sivilcelerin giderilmesine 

ve anal fissür makat 

çevresindeki çatlakların 

azalmasında etkilidir. 

Kayısı çekirdeği yağı, 

yağlı ve kuru ciltlerde yağ 

dengesi sağlar. 

Hücrelerin 

yenilenmesinde ve cildin 

canlı kalmasında büyük 

rol oynar. 



 

  

AYNI SAFA ÖZLÜ 

KREM 
50 ML 

 

BALLI KREM 
50 ML 

GUARANA 

TERMAL JEL 
100 ML 

Sedef, egzama, mantar, 

pişik ve tahriş olmuş 

cilde iyi gelir. 

Yara ve yanık üzerindeki 

enfeksiyonları önler. 

Koruyucu ve iyileştirici 

etkisi bulunmaktadır. 

Ağız içi yaralarda da 

kullanılabilir. 

Selülit oluşmuş bölgenin 

düzelmesi ve bölgesel 

incelmede kullanılır. 

Guarana kahve ve sporla 

etkisi daha çok görülür. 



 

  

SİYAH KARBON 

MASKE 
100 ML 

 

AT KESTANELİ 

TERMAL MASAJ 

KREMİ 
125 ML 

ARNİCA & AT 

KESTANESİ JELİ 
500 ML 

Cildi sıkılaştırır. Ölü 

hücreleri temizler. Siyah 

noktalarda etkilidir. 

Gözeneklere yerleşmiş 

yağ tabakaları ve çeşitli 

kirleri de düzenli 

kullanımda tamamen 

ortadan kaldırmaya 

yardımcı olur. 

Kan dolaşımını 

hızlandırır. Bel, bacak, 

baş ve romatizmal 

ağrılara iyi gelir. Termal 

etkilidir. 

Kan dolaşımını 

hızlandırır. Romatizmalı 

hastalıklara iyi gelir. Sırt, 

boyun, eklem ağrıları, kas 

ağrısı ve varislerde etkisi 

büyüktür. Morluk, 

incinme ve ezilmelerde 

de etkilidir. 



 

  

KÜKÜRT KREMİ 
50 ML 

 

3 IN 1 KREM 
50 ML 

KANTARON 

ÖZLÜ KREM 
75 ML 

Akne tedavisinde önemli 

role sahiptir. Cildin yağ 

miktarını düzenler. Her 

yaşta sivilce 

problemlerinin 

önlenmesine yardımcı 

olur. 

Antibakteriyel etkisi 

sayesinde akne 

tedavisinde kullanılır. 

Cildin yağ miktarını 

düzenler. Ciltteki 

lekelerin giderilmesinde 

yardımcıdır. 

Yaşlanma belirtilerini 

geciktirir. Kırışıklıkları 

önler. Cildin 

elastikiyetini arttırır. 

Yara, yanık ve sivilce 

izlerini giderir. 

Hemoroide faydalıdır. 



 

  

ÇÖREK OTU 

YAĞLI LOSYON 
75 ML 

 

AYAK TOPUK 

KREMİ 
100 ML 

BEYAZLATICI 

KREM 
75 ML 

Çevresel etkilere maruz 

kalmış ve zayıflamış olan 

ciltteki hücre 

yenilenmesine yardımcı 

olur. Sedef ve egzamaya 

iyi gelir. 

Kuruluğu ve çatlamayı 

önler. Ayaklara bakım 

yapar. Scrublar ile 

kullanıldığında daha 

etkili olur. 7 saat süreli 

nemlendirme sağlar. 

Ciltteki fazla melanini 

inhibe ederek cildin renk 

ayrışmalarını azaltır. 

Koltuk altı, bikini, yüz 

bölgesinde aydınlatma 

etkisi yaratır. Cilt tonunu 

eşitler. 



 

AYAK BAKIM 

SPREYİ 
100 ML 

 

TER ÖNLEYİCİ 

SPREY 
100 ML 

GÜL KREMİ 
45 ML 

Ayakların bakımını 

sağlarken ayakta oluşan 

kokuyu giderir. Mantara 

iyi gelir. 

Ter bezi kanallarında 

mekanik engel oluşturup 

terin deri yüzeyine 

çıkmasını engelleyerek 

kullanıcılara uzun süreli 

etkili kuruluk sağlamaya 

yardımcı olur. 

Antioksidandır. Mat 

ciltlerin parlaklığını 

arttırarak sağlıklı 

görünüme kavuşturur. 



çö  

 

  

GÜL SUYU 
100 ML 

 

GÖĞÜS BAKIM 

LOSYONU 
100 ML 

LAVANTA SCRUB 
250 ML 

Doğal besleyici içeriği 

sayesinde cildin yapısını 

korumasına yardımcı 

olur. 

Göğüste toplanan yağ 

miktarını arttırır. 

Göğüslerin daha dolgun 

görünmesine yardımcı 

olur. Toparlayıcı etki 

sağlar. 

Lavanta sakinleştirici 

aromaterapi özelliğiyle 

bilinir. Kızarıklığı azaltır. 

Lekeli cilt ve akne 

iyileştiricidir. 

YASEMİN SCRUB 
250 ML 

Ölü derinizden arınıp 

cildinizi canlandırır. 

Çatlakları ve selüliti 

gizlemeye yardımcı olur. 



 

 

 

  

LAVANTA YAĞLI 

SAÇ SPREYİ 
50 ML 

KAŞ & KİRPİK 

BAKIM YAĞI 
10+10 ML 

Bitlerin saça yapışmasını 

engelleyerek çocuk ve 

yetişkinleri bitlerden 

korur. Saçın kolay 

taranmasına yardımcı 

olur. 

Güçsüz kaş ve kirpiklere 

bakım yaparak 

dolgunlaşmasını sağlar. 

Eski sağlığını geri 

kazandırır. 

SHEA BUTTER 

SCRUB 
250 ML 

Kıl dönmesi, batık, 

selülit, çatlak, ölü deriler 

gibi birçok problemi 

cildinizden uzaklaştırmak 

için yardımcıdır.  

NAR ÇEKİRDEĞİ 

YAĞLI  SCRUB 
250 ML 

Yaşlanmayı önleyici, cilt 

tonunu düzeltmeye 

yardımcı olur. Renk 

eşitsizliklerini düzenler. 

Selülite karşı etkilidir. 



 

  

OZONLA 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 

ZEYTİN YAĞI 
30 ML 

 

CİLT 

TEMİZLEYİCİ 

PEELİNG JEL 
150 ML 

CİLT BAKIM 

KREMİ 
40 ML 

Derinin oksijenlenmesini 

sağlayarak yaşlanmanın 

önlenmesine yardımcı 

olur. Düzensiz cilt rengi, 

kırışıklıklar, kılcar damar 

görünümü, açık 

gözenekler, çatlak gibi 

cilt kusurlarında 

kullanılır. 

Ciltteki ölü derileri 

temizler. Gözenekler 

içindeki yağ ve kirlerden 

arındırarak 

derinlemesine temizlik 

yapar. Cildi nemlendirir. 

Rengini açarak lekelerin 

kısa sürede giderilmesine 

yardımcı olur. 

Antioksidan özelliği ile 

cildi yeniler. Kolajen 

üretimini desteklediği 

için kırışıklık, ince çizgi 

ve koyu lekeleri azaltır. 

Sivilce ve leke izlerini 

iyileştirir. Daha dolgun ve 

genç bir cilt oluşumunu 

destekler.  



 

  

PEPTİT KREM 
50 ML 

 

ANTI FRECKLES 
30 ML 

GÖZ ÇEVRESİ 

KREMİ 
15 ML 

Cildi yenilemeye ve 

kırışıklığı azaltmaya 

yardımcı olur. Cildinizi 

nemlendirir. İçeriğindeki 

bitkisel yağlar ve 

collagen, ciltteki kolajen 

dengesini sağlayarak 

yağlanmayı geciktirir. 

Melanin üretiminin 

baskılayıcı etkisi ile ciltte 

çil ve lekelerin renginin 

açılmasını sağlamaktadır. 

Sabah-Akşam düzenli 

kullanım sonucunda 

kırışıklıkların, kazayağı, 

göz altı torbalarının 

toparlanmasını sağlar.  



 

  

GÖZ ALTI BAKIM 

JELİ 
15 ML 

 

BETA GLUKAN 

KREM 
50 ML 

NEM MASKESİ 
100 ML 

Göz altında oluşan 

morlukları gidermeye 

yardımcı olur. Gotu Kola 

bitki özünün hücre 

yenileyici etkisi ile göz 

altı torbalarının 

toparlanmasını sağlar. 

Hassas ciltlerin 

alerjenlerini izole eder ve 

dış etmenlerden koruyup 

düzenlenmesini sağlar. 

Kolojensentezini aktive 

ederek kırışıklıkları 

azaltır ve UV zararlarına 

karşı korur. 

Cildin yapı taşı olan 

hücreleri yeniler cildi 

neme doyurur. Doğal 

kolajen üretimini arttırır. 

Cildin pH dengesini 

sağlar. Vitamin E ile cilt 

yüzeyini pürüzsüzleştirir.  



 

  

ARINDIRICI 

MASKE 
100 ML 

 

OKSİJEN 

MASKESİ 
30 ML 

YÜZ TEMİZLEME 

SÜTÜ 
80 ML 

Sebum fazlasını emer. 

Kirleri yok eder. 

Gözenekleri temizler. 

Cilde derinlemesine 

işleyerek gözeneklerin 

içindeki makyaj, kir ve 

yağ kalıntılarını, siyah 

noktaları ve ölü deri 

hücrelerinin 

giderilmesini destekler. 

Oksijen ile cilde canlılık 

kazandırır. 

Cildin doğal nem 

dengesini bozmadan cilt 

yüzeyindeki kir, yağ ve 

makyajı temizler. 



 

  

YÜZ TONİĞİ  
(karma ve yağlı ciltler için) 

80 ML 

 

EYE CONTOUR 

SERUM 
12x2 ML 

PEPTIDE  

SERUM 
12x2 ML 

Gözenekleri sıkılaştırır. 

Temizliğin ilk adımından 

sonra ikinci adım olarak 

gözeneklerde kalan 

kirleri arındırır. Cildi 

dezenfekte eder ve cilt 

yüzeyini pürüzsüzleştirir.  

Göz çevresindeki çizgiler 

azalmasını, kan 

dolaşımını düzenleyerek 

göz altı moruklarının 

giderilmesini sağlar. 

Sıkılaştırıcı etkisi ile göz 

torbalarınızdan 

kurtulmanızı sağlar.  

Zamanla oluşmuş ince 

çizgi ve kırışıklıkların 

giderilmesine yardımcı 

olur. Cildin enerji 

toplamasına yardım 

ederek cildin kendini 

yenileme sistemine 

destek olur. 



 

  

SKIN COLLAGEN 

SERUM 
12x2 ML 

 

WHITENING 

SERUM 
12x2 ML 

HYALURONIC 

ACID SERUM 
12x2 ML 

Kırışıklık ya da sarkmaya 

yatkın, olgun veya 

tedaviye karşı dirençli 

ciltler için çok uygun bir 

çözümdür. Cildin 

sıkılaşmasını sağlar.  

Koltuk altı, diz kapağı, 

genital bölgede oluşan 

kararalar için kullanılır. 

Aynı zamanda yüzde, 

ciltteki renk değişimleri 

için de kullanılır. 

En elfektif nem 

tutuculardan biri olan 

hyaluronic asit kendi 

ağırlığının 1000 katı 

kadar su tutma 

kapasitesine sahiptir. 

Sıkılaştırıcı etkisi vardır. 

Cildin esnekliğini arttırır.  



 

  

ANTİ FRECKLES 

SERUM 
12x2 ML 

 

VİTAMİN C 

SERUM 
12x2 ML 

VİTAMİN E 

SERUM 
12x2 ML 

Serumun içerisinde 

bulunan aktifler cildin 

melanin üretiminin 

baskılayarak renk 

değişimlerini, çilleri ve 

lekeleri önlemeye 

yardımcı olur. Renk 

eşitlemek için kullanılır. 

Gece kullanımına 

uygundur. 

Kırışıklıklar, derin 

çizgiler ve cilt tonunu 

iyileştirir. Ciltte lekelerin 

oluşumunu azaltır. 

Vücutta iyileşmiş fakat izi 

kalmış olan yara 

lekelerinin giderilmesine 

yardımcı olur. 

Vücudunuzda doğal bir 

antiaging etkisi yaratır. 

Vitamin E’nin hem 

vücudunuzdaki hem de 

cildinizdeki 

iltihaplanmayı azaltarak 

sağlıklı, genç cildin 

korumasına yardımcı 

olur. Cilt ve saç için 

kullanılır. 



 

  

MULTIVITAMIN 

COMPLEX 

SERUM 
12x5 ML 

 

KERATİN    

SERUM 
12x5 ML 

HERBAL SERUM 
12x5 ML 

Kolay kırılan, kuru ve 

aşırı nemsiz saçlar 

içindir. Saçı besler, 

güçlendirir ve sağlıklı 

uzamasını sağlar. Saçı 

güçlendirir.   

Koparak dökülmenin 

önüne geçer. Saç 

kırıklarını ve saçtaki 

yıpranmayı anında 

onarır. İncelmiş, 

zayıflamış saçların daha 

hacimli olmasına 

yardımcı olur. Saçın 

matlığını gidererek, 

parlaklık sağlar. 

Kepeğe karşı etkilidir. 

Yağlanmayı durdurur. 

Saç derisini besler. 

Kırılmadan uzamaya 

yardımcı olur. Kafa 

dersindeki mantar, 

egzamaya ve kaşıntıyı 

gidermede yardımcı olur.  



 

  

HAIR COCKTAIL 

SERUM 
12x5 ML 

 

HAIR COLLAGEN 

SERUM 
12x5 ML 

SB-R SERUM 
12x5 ML 

Saç köklerini uyarır. 

Saçın büyüme hızını ve 

kabilesini arttırır. 

Dökülmenin sebebi olan 

DHT oluşumunu 

azaltarak köklerde zararlı 

madde oluşmasını 

engellemiş olur.  

Saçların canlı, sağlıklı, ve 

hızlı uzamasını sağlar. 

Saç dökülmelerini önler, 

saç köklerini güçlendirir. 

Kepeklenmeyi önler. 

Saçın mat görüntüsünü 

giderir. 

Sebo-Regulator, 

içerisindeki bitki özleri 

saç derisinin aşırı bir 

şekilde yağlanmasını 

önler ve yağlanma 

sürecini uzatır. Saça 

hacim ve parlaklık verir. 

Saçın yumuşamasını 

sağlar. Saç derisine 

bakım yapar. 



 

  

ÇAY AĞACI 

YAĞLI DUŞ JELİ  
400 ML 

 

ÇAY AĞACI 

YAĞLI SIVI EL 

SABUNU 
400 ML 

ÇAY AĞACI 

YAĞLI YÜZ 

YIKAMA JELİ 
250 ML 

Vücudu temizlerken 

sivilce ve siyah 

noktalarda arındırmaya 

yardımcı olur.   

Antiseptik ve anti 

bakteriyel özelliği vardır. 

Cildi temizlerken sivilce 

ve siyah noktalarda 

arındırmaya yardımcı 

olur.   

 



 

  

PAPATYALI YÜZ 

YIKAMA JELİ 
400 ML 

 

DNF ŞAMPUAN 
(kuru saçlara önerilmez) 

400 ML 

ÇAY AĞACI 

YAĞLI ŞAMPUAN 
400 ML 

Antiseptik ve anti 

bakteriyel özelliği vardır.  

Kepek giderir. Saçlı 

deride oluşan pullanma, 

kabuklanma, kızarıklık ve 

kaşıntı gibi 

rahatsızlıklara karşı 

güçlü etkiye sahiptir. 

Kuru saçlara önerilmez. 

Saç derisi sorunlarını 

giderir. Saç egzamasına 

iyi gelir. Genellikle yağlı 

saçlara önerilir.  



 

  

HERBAL 5 

ŞAMPUAN 
400 ML 

 

ARGAN YAĞLI 

ŞAMPUAN 
400 ML 

ARGAN YAĞLI 

SAÇ SERUMU 
30 ML 

Saç dökülmesini önler. 

Yeni saç çıkmasını 

destekler. Kepek önler, 

parlaklık ve güç verir. 

Günlük kullanıma 

uygundur.   

Saçın nem dengesini 

yeniden düzenler. 

Saçınıza parlaklık, 

esneklik, ve güç katar. 

Tüm saç tiplerini için 

kullanıma uygundur. Saç 

derisinin rahatlatır ve 

dengeler. Saçlar güçlenir 

ve daha dayanıklı hale 

gelir. 

Elektriklenmeyi önler ve 

kolay tarama sağlar. 

Saçınıza fön çekmeden 

önce uyguladığınızda 

daha kolay şekil almasını 

sağlar. Kuru saça 

uygulanır.  



 

  

KERATİN 

ŞAMPUAN 
400 ML 

 

KERATİN SAÇ 

MASKESİ 
500 ML 

BUĞDAY YAĞLI 

SAÇ KREMİ 
400 ML 

Yıpranmış ve zayıflamış 

saçlar için yoğun keratin 

bakımı yapar. Kırıklara 

karşı daha dayanıklı, 

yumuşak, güçlü ve 

bakımlı saçlar oluşturur. 

Zayıflamış ve yıpranmış 

saç tellerini onarır.  

Saçları nemlendirirken 

saçın protein yapısını 

güçlendirir ve saç 

kırıklarının önüne geçer. 

Saç yumuşar, pürüzsüz ve 

ipeksi dokunuş sağlar. 

Haftada 1 uygulanır. 5 dk 

beklettikten sonra 

durulanır. 

Çok kuru, hassas ve 

hemen kopan saçlara 

uygulanır. Islak saça 

uygulanır ve durulanır.  



 

  

SARIMSAK & 

GINSENG 

ŞAMPUAN 
400 ML 

 

KOLAJEN 

ŞAMPUAN 
400 ML 

KOLAJEN 7/24 

SAÇ BAKIM 

KREMİ 
(durulama gerektirmeyen 

krem) 
190 ML 

Saçın daha hızlı 

uzamasına yardımcı olur. 

Saç dökülmesi 

problemini çözer. Zayıf 

saçların kalınlaşıp hacim 

kazanmasını sağlar.  

Yıpranmış saçları onarır 

boyalı saçların daha uzun 

süre rengini korur, 

elektriklenmeyi önler, 

kolay tarama sağlar ve 

saçlarınızı ipeksi 

yumuşaklığa kavuşturur. 

Hacim kazandırır. 

Saçın kolay taranmasını 

sağlar. Parlaklık ve 

canlılık verir. Isının 

vermiş olduğu 

yıpranmayı engeller. 

Durulama gerektirmez.  



 

  

KOLAJEN KREM 
50 ML 

 

KOLOJEN GECE 

SERUMU 
30 ML 

KOLAJEN SAÇ 

KREMİ 
190 ML 

Cildinizi sıkılaştırır. 

Düzenli kullanımda 

cildinizi daha genç ve 

parlak görünüme sahip 

olur. Cildinizde oluşmuş 

kırışıklıkları düzeltir ve 

bundan sonra oluşacak 

kırışıklıkların önüne 

geçmeye yardımcı olur.  

Ciltte oluşan sarkma ve 

gevşemeleri toparlamak, 

cildi sıkılaştırmak için 

kullanılır. Nem dengesini 

korur. 

Yıpranmış saçları onarır, 

elektriklenmeyi önler. 

Kolay tarama sağlar ve 

kullanımdan sonra 

durulanır.  



 

 

  

KOLAJEN 

İÇEREN TAKVİYE 

EDİCİ GIDA 
20x7,5 GR 

 

ERKEK 

ŞAMPUAN 
400 ML 

BEBEK VÜCUT ve 

SAÇ ŞAMPUANI 
180 ML 

TİP-1, TİP-3 ve hidrolize 

kollajenden oluşmaktadır. 

Balık jelatininden 

yapılmıştır. Saç dökülmesini, 

tırnak ve saçtaki kırıkların, 

yıpranmanın ciltteki 

kırışıklık ve lekelenmenin 

oluşumunu engeller ve 

düzeltir. Ayrıca kas ve eklem 

ağrılarına yorgunluğa iyi 

gelir. Suda eritilerek 

tüketilir.  

Erkekler için özel 

üretilmiş şampuan kepek 

care içeriğindeki özel 

aktifler ile sebum dengesi 

problemlerinizden 

kurtulmanızı sağlar. 

Saçlarınızı kökten 

onararak daha canlı ve 

sağlıklı uzamasına 

yardımcı olur. 

Papatya özünün 

yatıştırıcı ve cilt 

sakinleştirici etkisi 

sayesinde bebeklerinize 

güvenle kullanabilirsiniz. 



 

  

BEBEK YAĞI 
180 ML 

 

YEŞİL ÇAY DİŞ 

MACUNU 
75 ML 

SİYAH KARBON 

DİŞ MACUNU 
75 ML 

%99 bitkisel yağlardan 

oluşan özel formülü 

sayesinde cildi besleyerek 

güçlendirir ve dış 

etkenlere karşı koruyucu 

etki sağlar. Ciltte 

yatıştırıcı etkisi vardır.  

 

Ağız içi bakteri ve çürük 

oluşumunu engeller. Diş 

eti kanamalarını 

durdurur. İltihap giderici 

özelliği vardır. Ferahlık 

verir. 

Dişte oluşan sigara, 

kahve ve çay lekelerinin 

giderilmesini sağlar. 

Nefesi tazeler.  



 

  

PROPOLİS DİŞ 

MACUNU 
75 ML 

 

ÇOCUK DİŞ 

MACUNU 
50 ML 

NEFES 

TAZELEYİCİ 

SPREY 
25 ML 

Ağız içi bakteri 

oluşumunu azaltır. Diş eti 

iltihabı, ağız içi aft ve 

yara oluşumunun 

giderilmesinde etkilidir.  

1 yaştan itibaren güvenle 

kullanılabilir. 

Dermotolojik olarak test 

edilmiştir. 

Nefesi tazeleyip ferahlık 

hissi verirken ağız içi 

oluşan yaraların, 

uçukların ve boğaz 

ağrısını hafifletir ve 

iyileşme süresinde 

olumlu etki sağlar.  



 

  

PALEOLIFE 
220 GR 

 

ELMA İFLİ 

SEBZE ÇORBASI 
20x15 GR 

SHAKE & DRINK 
520 GR 

Vücudu toksinlerden 

arındırır. Tok tutma 

özelliği ile porsiyonlarınız 

azalır. Bağırsak çalıştırır. 

Kilo vermenize yardımcı 

olur. İçten sivilce 

tedavisinde kullanılabilir.  

Lif aynı zamanda kan 

şekeri seviyesinin 

düşmesine ve doygunluğu 

arttırmanın yanı sıra kilo 

vermeye yardımcı olur. 

Günün tüm öğünlerinde 

pratik hazırlanan zengin 

içeriği sayesinde sabah-

öğle-akşam yemeği erine 

tüketilebilen sağlıklı bir 

yiyecektir. Kilo verme 

veya alımını sağlar. Kilo 

vermek için öğün yerine 

tüketilir. Kilo olmak için 

ise öğün ile beraber 

tüketilir.  



 

  

GUARANA 

KAHVE 
(tansiyon hastalarına 

önerilmez) 
30x2 GR 

 

REISHI KAHVE 
(hamilelere önerilmez) 

30x2 GR 

HİNDİBA KAHVE 
(hamilelere önerilmez) 

30x2 GR 

Yağ yakımını hızlandırır. 

Ödem attırır. Yorgunluğu 

azaltır ve enerjinin 

artmasını sağlar. İştah 

mekanizmasını destekler. 

Kafein gibi sinir 

merkezini uyarır. 

Karaciğeri korur. 

Depresyona iyi gelir.  

Migren kaynaklı baş 

ağrılarına iyi gelir. 

Tansiyonu düşürür. 

Böbreğin çalışmasına 

yardımcı olur. Bağışıklık 

sistemini düzenler. 

Alerjiler ve uykusuzluğu 

giderici etkisi vardır. 

Hamilelere önerilmez. 

Bakteriden arındırır. 

Kolesterolü dengeler. 

Karaciğeri temizler. 

Antioksidandır. 

Bağırsakları çalıştırır. 

Kan şekerini düzenler. 

Mideyi rahatlatır. 

Çocuklara ve rahim 

kaslarını gevşettiği için 

hamilelere önerilmez.  



 

  

ÇÖREK OTLU 

KAHVE 
30x2 GR 

 

KAYISI & 

BİBERİYE ÇAYI 
60x1,5 GR 

KİRAZ SAPLI ÇAY 
60X1,5 GR 

Öksürüğü hafifletici, 

balgam söktürücü iltihap 

giderici, ağrı dindirici 

özelliğe sahiptir. Mikrop, 

virüs ve mantarlara karşı 

öldürücü etkiye sahiptir. 

Kalp ve tansiyon 

hastalıkları riskini 

azaltır. 

Vücudumuzun 

toksinlerden 

kurtulmasına ve iltihapla 

savaşmasına yardımcı 

olur. Yağ giderici ve anti-

spazmodik özellikleri 

sayesinde biberiye çayı 

sindirim sistemimizin 

sorunsuz çalışmasını 

sağlar ve şişkinliği azaltır. 

Sakinleştirir. Kilo 

verdirir. Ödem attırır. 

Susuzluğu giderir. 

Vücudun toksinlerden 

arınmasına yardımcı 

olur. İdrar söktürücüdür. 

Adet ağrılarına iyi gelir. 

Cildi temizler. Damaların 

içten yağlanmasını önler.  



 

  

KIŞ ÇAYI 
60x1,5 GR 

 

R-EX ÇAYI 
60x1,5 GR 

BİTKİSEL 

KONSANTRE 

BULAŞIK DETERJANI 

(elde yıkama için) 
500 ML 

Mide ve karın ağrılarına 

iyi gelir. Soğuk 

algınlığına bağlı burun 

akıntılarına iyi gelir. 

Stres azaltmada etkilidir. 

Beyni güçlendirir. 

Balgama ve öksürüğe 

faydalıdır. Kas ve kemik 

ağrılarına iyi gelmekle 

birlikte romatizma 

ağrılarını azaltır. 

Menopozda bitkinlik, 

endişe ve sıkıntı giderici 

olarak kullanılır. 

Kabızlığa etkili ve 

yatıştırıcı 

antidepresandır. Sık sık 

uyanmaya karşı 

kullanılır. 

Elde yıkamada kullanılır. 

Konsantre üründür. 

Sıcak su ile karıştırılır. 

Alerjen madde ve boyar 

madde içermez. 

İçeriğinde zararlı 

kimyasallar bulunmaz.  



 

  

BİTKİSEL 

PARLATICI 
(bulaşık makinesi) 

500 ML 

 

BİTKİSEL AHŞAP 

TEMİZLEYİCİ 
1000 ML 

BİTKİSEL YÜZEY 

TEMİZLEYİCİ 
1000 ML 

Bulaşık makinesi içindir. 

Kireç lekelerini önler, 

lekesiz durulama ve hızlı 

kuruma sağlar.  

Esanslar özel olarak 

üretilmiş ve alerjen 

madde içermez. Ahşap 

temizleyici sprey ile 

masa, dolap ve ahşap 

mobilyalarda da 

kullanılır. 

Mermer, fayans, seramik 

gibi sert yüzeyler ile 

mutfak tezgahı, lavabo ve 

diğer tüm yıkanabilir 

yüzeyler için uygundur. 

Zararlı kimyasal ve boyar 

madde içermez.  



 

  

BİTKİSEL YAĞ 

ÇÖZÜCÜ 
750 ML 

 

BİTKİSEL BANYO 

& TUVALET 

TEMİZLEYİCİ 
750 ML 

BİTKİSEL – 

MİNARELLİ 

KREM 

TEMİZLEYİCİ 
500 ML 

En zor yağ lekelerini 

kolayca çıkarır. Ocak, 

fırın, davlumbaz, tava, 

tencere ve ızgara gibi 

yüzeylerde mükemmel 

sonuç verir.  

Zararlı kimyasal ve boyar 

madde içermez. 

Duşakabin ve 

armatürlerde de 

kullanılabilir. Kireç 

oluşumunu temizler. 

Çaydanlıktaki kireç için 

de kullanılabilir. 

Amonyak içermez. Kalıntı 

bırakmaz, çizmeden 

temizlik sağlar. Alerjen 

madde içermeyen esans 

kullanılmıştır.  



 

   

BİTKİSEL LEKE 

ÇIKARICI 
750 ML 

 

İYONİZE DAMLA 
(karma ve yağlı ciltler için) 

500 ML 

OXİ POWER TOZ 

DETERJAN 
(33 yıkama) 

1000 GR 

Lekenin üzerine 

püskürtünüz, 

uyguladığınız alana göre 

uygun bir bez veya fırça ile 

siliniz. Lekeli giysileri 

çamaşır makinesine 

atmadan önce lekenin 

üzerine sıkın. Halı, kıyafet, 

koltuk b. Yerlerdeki 

lekelerin için uygundur.  

Elde yıkamada kullanılır. 

Konsantre üründür. 

Sıcak su ile karıştırılır. 

Alerjen madde içermez. 

İçeriğinde zararlı 

kimyasallar bulunmaz. 

Çamaşırlarda, aspiratör 

filtresi, sararmış 

çaydanlık ve 

tencerelerde, yanmış 

tencere gibi çıkmayan 

lekelerde kullanılır. 

Kaynar su ile aktifleşir. 



 

  

ÇAMAŞIR 

HİJYEN 

SOLİSYONU 
750 ML 

 

ORTAM 

TAZELEYİCİ 
400 ML 

KLOZET KAPAĞI 

HİJYEN SPREYİ 
100 ML 

Tüm çamaşırlarda 

kullanılabilir. Çamaşır 

makinanızın ön yıkama 

gözüne 1 kapak koyarak 

kullanılır. Bor içeren 

doğal mineralli hijyen 

solüsyonu.  

Havada asılı kalan zararlı 

organizmaları yok 

ederken aynı zamanda 

ortama güzel koku yayar. 

Ortamın büyüklüğüne 

göre püskürterek 

kullanılır.  

Mikropları öldürerek 

hijyen sağlar. Sıktıktan 

sonra kurulayınız. 

Durulama gerektirmez.  



 

 

 

ÇOK AMAÇLI 

YÜZEY 

TEMİZLEYİCİ 
[çoğaltılabilir (1 lt ürün ile 5 lt 

elde edilebilir)] 
1000 ML 

 

Zararlı organizmaları yok 

eder, ağartma yapmaz, 

durulama gerektirmez.  


