
EXCELLENCE 
Q10 RETINOL

Serbest radikallere, çevresel faktörlere ve strese karşı koruyucu kalkan

Oksidatif strese maruz kalan cildin belirtileri

Serbest radikaller erken yaşlanmadan sorumludur. Bunları zayıf bir diyet veya stres nedeniyle içimizde bulabiliriz. Birçok metabolik süreçte ve 
bağışıklık sisteminde oluşurlar ve virüslerin ve bakterilerin giderilmesinden sorumludurlar, ancak bunları kirlilik, nem veya güneş radyasyonu 
gibi dışsal elementlerde de bulabiliriz. Serbest radikallerin fazlalığı, kısa vadede cildin yapısının ve fonksiyonlarının ileri bir şekilde değişmesine 
neden olacaktır.

Değişiklikler Sonuçlar
• Hücresel enerjinin azalması.
• Oksidasyona karşı düşük koruma
• Kollajen ve elastin liflerinin eksikliği.
• Doğal rejenerasyon sürecinin bozulması. 

• Parlaklık kaybı ve cilt tonu düzensizliği.
• İlk yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkması.
• Esneklik kaybı.
• Hücre yenilenmesi eksikliği. 

Ana sinerji Q10 PROTECT

Koruyucu, canlandırıcı ve yeniden yapılandırıcı bir etkiye ulaşmak için özel olarak geliştirilen 
sinerji. İki spesifik bileşenin etkisine dayanarak: Coenzyme Q10 + Retinol. Nemlendirici özellikleri, 
hücre yenilenmesi ve antioksidan etkisi, her canlı hücreye enerji dönüşümü sağlaması, 
oksidasyona ve dış etkenlere karşı cilt savunmasını güçlendirmesi ve bunların tetikte kalmasını 
sağlamasıyla cildin yaşlanma belirtilerini azaltmaya katkıda bulunur.

1 2 3

Antioksidan koruma, 
serbest radikaller oksidatif 
stres ile mücadele ederek 
nötralize edilir.

İfade çizgilerini önler ve tedavi 
eder, dokuyu yeniden düzenler 
ve yapılandırır.

Her canlı hücreye dönüşüm ve 
enerji sağlar. Cilt savunmasını 
güçlendirir ve bunların tetikte 
kalmasını sağlar.

Semptomlar Anubis Çözümü

1
HÜCRE OKSİDASYONU
Cildin erken yaşlanmasına ve hücre 
dayanıklılığının azalmasına yol açan serbest 
radikallerin etkisiyle ortaya çıkan oksidatif 
işlemin artması.

COENZYME Q10 
(UBIQUINONE)

ANTİOKSİDAN KORUMA 
Hücrelere canlılık ve enerji sağlar. 
Bağışıklık sistemini güçlendiren bir 
antioksidandır. Ciltte eksiklikleri giderir, 
kırışıklıkların görünümünü yavaşlatır ve 
hyaluronik asit üretimini teşvik eder.

2
CİLT KALINININ İNCELMESİ
Cildin yapısal elementlerinin bozulması ve 
kollajen ve elastin liflerinin üretiminin azalması.

RETINOL 
(VITAMIN A)

YENİLEME VE YAPILANDIRMA 
Epitel hücrelerinin oluşumuna ve 
korunmasına müdahale eder. Cildi korur 
ve düzenler. Kollajen oluşumunu 
destekleyen ve böylece liflere daha iyi bir 
yapı veren dokuları yeniler. Sonuç olarak 
daha fazla esneklik sağlar.

3
CİLDİN CANSIZLAŞMASI
Epidermal yoğunluk eksikliği nedeniyle dış 
etkenlere karşı koruma kabiliyetinin azalması 
ve hücre uyumunun zayıflamasının artması.

VITAMINS B, C and E 
PCA

TÜM DÜZEYLERDE ENERJİ
Antioksidan ve koruyucu etki. Kollajen ve 
elastinin sentezini uyarır, dokuları 
yeniden canlandırır ve hücrelerin tam 
gelişimi ve işleyişi için gerekli 
beslenmeyi sağlar.

ex
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ANTİOKSİDAN
KORUMA

YAŞLANMA
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YENİDEN 
YAPILANDIRICI



Serinin ürünleri

EXCELLENCE Q10 ex

Pazarlama desteği

Seri İmajı Poster Broşür

15 ml. 

EXCELLENCE

Bio Retinol Concentrate 
Antioksidan ve

serbest radikal karşıtı 
konsantre

Temizleme ve Tonlama Konsantre

Vitamin A

200 ml.

EXCELLENCE

Aqua Mousse 
Üçlü etki

Canlandırıcı Köpük

Aloe vera, cereals ex-
tract, ginseng ve soya

60 ml. 

EXCELLENCE

Q10 Retinol Cream 
Serbest radikal 

karşıtı krem

Nemlendirme / Takviye

Coenzyme Q10 
ve retinol



Kozmetik endikasyonlar • Cansız cilt ve parlaklık eksikliği.

• İlk yaşlanma belirtileri.

• Yağlı eğilimli normal cilt.

• Yorgunluk ve halsizlik belirtileri.

• İlk ifadeler çizgileri.

• Cilt çevresel etkilere maruz kalır. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: toplam 10 seans, haftada 2 seans.

• Bakım tedavisi: 2 ayda 1 seans. 

Ekipman ile kullanım • Gerekli değil. 

Önlemler •  EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM ve EXCELLENCE BIO 
RETINOL CONCENTRATE, retinol içerir.  

Serinin protokolü

Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex



Serinin protokolü   Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama
•  VITAL LINE MAKEUP REMOVER dairesel hareketle pamuk kullanarak uygulayın. Su 

ile çıkarın.

•  Avuç içine 1 veya 2 doz AQUA MOUSSE uygulayın ve yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
yayın. Makyaj izleri ve kirlilikler giderilinceye kadar çalışın ve su ile temizleyin. 

2 Arındırma
•  NEW EVEN 50/30 CONCENTRATE 
Konsantrenin yarım flakonunu (2.5 ml) bir kaseye veya doğrudan kanülü kullanarak 
cildinize koyun. Bir fırça ile yüze, boyuna ve dekolteye uygulayın. Uygulama süresi: Kuru 
cilt: 4-6 dk / Yağlı cilt veya seboreik: 5-8 dk. Uygulama süresi profesyonel uzmanın 
teşhislerine göre değişir.
Tamamen ürün yok olana kadar bol suyla temizleyin. Göz çevresi, mukoza ve cilt 
üzerindeki yaralarla temasından kaçının.

• Avuç içine 1 veya 2 doz AQUA MOUSSE uygulayın ve yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
yayın. Su ile temizleyin. 

3 Masaj ve konsantre
• Avuç içine üç doz EXCELLENCE BIO RETINOL CONCENTRATE alın ve tamamen 

emilene kadar hafifçe vurarak yüzün her yerine uygulayın.

•  EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM'i hafifçe sıkılaştırıcı bir masajla uygulayın ve 
farklı hızlarda yukarı doğru hareketleri birleştirerek yüz, boyun ve dekolteye 
uygulayın. 

4 Maske
•  Bir fırça ile MASK LINE RENEWAL'i yüz, boyun ve dekolteye uygulayın. 15-20 

dakika etkili olması için bekletin. Bol suyla temizleyin.

•  EAU VERT  ile tonlama yapın.  

5 Sonlandırma
•  Göz ve dudak çevresindeki bölgeyi tedavi etmek için, EXCELLENCE EYE 

CONTOUR uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

•  EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM'i yüz, boyun ve dekolte bölgesine hafif bir 
masajla uygulayın. 

vi
Protokolde kullanılan ve EXCELLENCE Q10 serisinin parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

VITAL LINE MAKEUP REMOVER: “VITAL LINE” serisine bakınız.

ne  NEW EVEN 50/30 CONCENTRATE: “NEW EVEN” serisine bakınız.

m MASK LINE RENEWAL: “MASK LINE” serisine bakınız.

EAU VERT: “COMPLEMENTOS” serisine bakınız.

EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE EYE CONTOUR” serisine bakınız.

Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex

ex



Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Aqua Mousse

Boyut 200 ml. 

Açıklama Üçlü etki Canlandırıcı Köpük Referans 16080200

TEMİZLEME DENGELEMEANTİOKSİDAN
KORUMA



Ana aktif maddeler

Betaine Şeker pancarından betain elde edilir. Molekül, 10 su molekülüne kadar bağlanabilir, bu nedenle 
cildin hidrasyon doğal faktörünü geliştiren bir bileşendir. Kollajen ve elastin sentezini arttırır. 
Koruyucu kalkanı güçlendirir, tahrişi ve kızarıklıkları azaltır.

Aloe Vera Müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma kabiliyeti sayesinde nemlendirici, besleyici ve
yumuşatıcı özellikler. Mineral ve vitamin içeriği cilt yaşlanmasına karşı mücadelede özellikle
faydalıdır. Cildi derinlemesine onarır. Glikoproteinler ve gama-linolenik asit, cildin tahrişinin
etkilerini hafifletmek için temel özelliklere sahiptir.

Cereals extract Yumuşatma, yatıştırıcı ve iyileştirici özellikler. Cildin doğal bariyerini koruyarak ve güçlendirerek cildi 
nemlendirir ve besler. Proteinleri cildi kuruluğa karşı koruyarak yumuşak ve elastik bırakır.

Ginseng Hücresel yaşlanmayı yavaşlatan ve cilt elastikiyetini artıran güçlü bir antioksidandır. Toksinlerin 
yok edilmesini hızlandırır.

Soya Hücre yenilenmesini aktive eder. Bu doğal bir rejenerasyon faktörüdür, bu nedenle hücre 
fonksiyonlarının mükemmel bir aktivatörüdür.

Peach Besler, nemlendirir ve tonlar, mükemmel antioksidandır.

Apple Güçlü antioksidan, A, B ve C vitaminleri içerir. Canlandırıcı ve yatıştırıcı etki sağlar.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tiplerinde, hatta en hassas olanlar dahil. Temizler, tonlar ve nemlendirir. Su tutucu yeteneği vardır. 
Tahıllar ve doğal şeftali, elma, aloe vera ve ginseng özleri içerir. 
Yüksek oranda besleyici, yenileyici ve yumuşatıcı maddeler 
içerir. Her türlü cilt için; cilt tahrişini yatıştırır ve cildi korur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Hafifçe nemlendirilmiş 
cilde 1 veya 2 doz 
uygulayın. Yüz, boyun ve 
dekolte bölgesine dağıtın. 
Hafif bir masajla çalışın ve 
suyla temizleyin. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: 
Kabin tedavisinde kullanın, 
profesyonel uzmanın 
istediği zaman kullanın.

• Evde kullanım: Günlük 
kullanım, sabah ve / veya 
gece. 

• Açıklanmadı. 

Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex



Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex
Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Q10 Retinol Cream

Boyut 60 ml.

Açıklama Serbest radikal karşıtı Q10 krem Referans 16010060

ANTİOKSİDAN
KORUMA

YAŞLANMA
KARŞITI

YENİDEN 
YAPILANDIRICI



Ana aktif maddeler

Coenzyme Q10 
(Ubiquinone)

Hücrenin beslenmesi ve korunmasından sorumlu hücrenin doğal bileşeni. Yıllar geçtikçe, koenzim 
Q10 seviyesi azalır, böylece serbest radikallere karşı rejenerasyon ve savunma kapasitesi 
yavaşlar. Bir antioksidan ve serbest radikal karşıtı etki gösterir. Cilt dokusunun kuruluğu ve cilt 
tabakasının incelmesi ile mücadele eder. Hücre ve dokuların yenilenmesini aktive eder. Kollajen 
oluşumunu destekler.

Sodium PCA Karboksilik pirolidon asit cildin bir parçasıdır. Yağ salgılarını dengeler ve sivilceyi engeller. Anti-
inflamatuar ve sakinleştiricidir. Cildin esnekliğini ve elastikiyetini arttırır. Cildi nemlendirir, korur 
ve yumuşatır.

Vitamins  B, C and E Doku oksijenasyonunu arttırırarak çevresel faktörlere karşı korur, protein sentezine katılır, cildin 
yaşlanmasını azaltır, amino asitlerin oluşumunda ve hücre üremesinde yardımcı olur ve 
dolaşım uyarıcısıdır. Antioksidan, foto koruyucu ve canlandırıcı.

Retinol (Vitamin A) Retinil palmitat, retinolün palmitik asit esteridir. Retinolden daha kararlıdır. Hücresel yenilenme ve 
nemlendirme özellikleri nedeniyle kırışıklıkları tedavi etmek için idealdir.

Özellikler GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SPF 6

Cilt tipi Sonuçlar

Yorgunluk belirtileri, dayanıklığını kaybetmiş, cansız ve parlaklık 
eksikliği belirtileri olan normal-yağlı ciltler için uygundur. 
Yaşlanmanın erken belirtilerini tedavi etmek ve özellikle de 
çevresel faktörlere maruz kalan ciltlerde kullanılır.

İlk yaşlanma belirtilerine karşı hafif antioksidan ve koruyucu krem 
emülsiyon. Serbest radikallere, çevresel faktörlere ve strese karşı 
koruma.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temizlenmiş yüz, boyun ve 
dekolteye tamamen 
emilinceye kadar hafif bir 
masajla uygulayın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
bakımında, EXCELLENCE BIO 
RETINOL CONCENTRATE 
kullanımından sonra 
uygulayın. Tedaviyi bitirmek 
için tekrar uygulayın.

• Evde kullanım: Günlük, sabah 
ve / veya akşam. 
EXCELLENCE BIO RETINOL 
CONCENTRATE kullanımından 
sonra tavsiye edilir.  

• Retinol içerir
• Hamilelik sırasında retinol 

içeriği nedeniyle 
kullanılması tavsiye 
edilmez..  

Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex



Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Bio Retinol Concentrate

Boyut 15 ml.

Açıklama Antioksidan ve serbest radikal karşıtı konsantre Referans 21090015

ANTİOKSİDAN
KORUMA

YAŞLANMA
KARŞITI

YENİDEN 
YAPILANDIRICI



Ana aktif maddeler

Retinol Retinil palmitat, retinolün palmitik asit esteridir. Retinolden daha kararlıdır. Hücresel yenilenme ve 
nemlendirme özellikleri nedeniyle kırışıklıkları tedavi etmek için idealdir. Hücre metabolizmasını 
aktive eder, yeniler ve oksidasyona karşı korur.

Lactic Acid Sütten elde edilen alfa hidroksi asit. Önemi; cildi nemlendiren, tahriş etmeden veya zarar
vermeden pul pul dökme kabiliyetine yatmaktadır. Ölü hücrelerin katmanlarını çıkarırken, cilt daha
sağlıklı bir doku ve daha sağlıklı bir görünüm alır. Korneum tabakasının hidrasyonunu arttırır,
kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olmak için cildin genel dokusunu iyileştirir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Yorgunluk belirtileri, dayanıklığını kaybetmiş, cansız ve parlaklık 
eksikliği belirtileri olan normal-yağlı ciltler için uygundur. 
Yaşlanmanın erken belirtilerini tedavi etmek ve özellikle de 
çevresel faktörlere maruz kalan ciltlerde kullanılır.

Ultra yoğun yenileme konsantresi. Kollajen proliferasyonunu 
uyararak artan hidrasyonun bir sonucu olarak cilt durumunu 
gözle görülür şekilde iyileştiren güçlü antioksidan ve hücre 
yenilenicisi.

Nasıl kullanılır Equipment Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: 
Tamamen emilinceye 
kadar hafifçe vurarak 3 doz 
EXCELLENCE BIO RETINOL 
CONCENTRATE uygulayın.

• Evde kullanım: 1 doz 
uygulayın ve tamamen 
emilene kadar çalışın.

• Kremi zenginleştirmek için 
de kullanılabilir. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: 
Konsantreyi tedavi içinde 
veya profesyonel uzmanın 
istediği zaman uygulayın.

• Evde kullanım: Günlük, 
sabah ve / veya gece. 

• En reaktif ve hassas ciltler 
için önerilmez.

• Hamilelik sırasında retinol 
içeriği nedeniyle 
kullanılması tavsiye 
edilmez. 

Q10 PROTECT Çözüm

EXCELLENCE Q10 ex


