
SHINING LINE

Leke giderme ve beyazlatma tedavisi. Lekeleri açar, tonu eşitler, aydınlatır ve dengeler.

Pigmentasyon bozukluklarının belirtileri

Pigmentasyondaki değişime, farklı iç tetikleyiciler (yaşlanma sonucu) veya ultraviyole ışık gibi dış tetikleyiciler, melanositler üzerinde uyarıcı 
bir etki yaratabilecek gebelik, travma veya iltihaplanma gibi hormonal değişiklikler neden olabilir. Bazı bölgelerde aşırı üretilen melanin, cilt 
tonunda veya lekelerinde hafif değişikliklere neden olan bu alanlarda birikir.

Değişiklikler Sonuçlar
• Hücresel oksidasyonun artmasından dolayı 

enflamatuar süreçler.
• Aşırı melanin birikintileri nedeniyle 

pigmentasyonda değişiklik.
• Cilt yapısının bozulması ve 

hiperkeratinizasyon korneum tabakası. 

• Yorgun, hassas, lekeli, mat ve cansız bir cilt.
• Korneum tabakasının kalınlaşması ve düzensiz ton.
• Melaninin fazla veya düzensiz dağılmasıyla pigment birikimi.  

Ana sinerji W SYNERGY COMPLEX

Arbutin + Kojik Asit + Glabridin arasındaki sinerji, bu istisnai sinerjiye depigmentasyon özellikleri 
veren, tirozinaz enzimini bloke ederek derideki melanin sentezini engelleyen bir kompleks oluşturur. 
Epidermal seviyede lekeleri azaltarak ve önleyerek çalışır.

1 2 3

Cildi derinlemesine onarır ve 
aşırı pigmentasyon 
tetikleyicisine karşı korur.

Dermal mimari yeniden 
düzenlenir ve lekeler yavaş 
yavaş azalır ve cilt tonu 
düzlenir.

Epidermal kökenli lekeleri 
görünür ve etkili bir 
şekilde azaltır ve yok eder.

Belirtiler Anubis çözümü

1
OKSİDATİF STRES VE HÜCRE HASARI
Aşamalı cilt hasarı ve erken yaşlanma. Derinin 
enflamatuar sürecinin hızlanması ve damar 
kırılganlığı. Dehidrasyon, sıkılık, dökülme ve cildin 
kızarıklığı.

BETAGLUCANS
VITAMIN C
ALOE VERA 

ANTIOKSIDAN KORUMA
Antioksidan ve yatıştırıcı özellikleri 
sayesinde oksidatif hasarı önler. Cildi 
derinlemesine onarır ve dış 
etkenlerden korur.

2
KORNEUM TABAKASI'NIN KALINLAŞMASI 
Ölü hücrelerin birikmesiyle korneum 
tabakasının kalınlaşması. Transepidermal 
su kaybının artması. Görünüm, doku ve cilt 
tonunun değişmesi.

AHAs SALICYLIC 
ACID

HÜCRE OKSİJENASYON
Progresif bir hücre replasmanı ve 
epidermisteki keratinizasyonun 
düzenlenmesini sağlayan asitlerin 
keratolitik etkisi sayesinde lekeleri 
beyazlatıcı etkisi ile zayıflatır.

3
HİPERPGMENTASYON
Melanogenez işleminin uyarılması. Melanin 
oluşumunun fazlalığı ve düzensiz dağılımı. 
Düzensiz cilt tonu ve lekeli cilt.

ARBUTIN
KOJIC ACID
GLABRIDIN

BEYAZLAŞTIRMA VE DEPIGMENT ETKİSİ
Beyazlatma aktivitelerinin etkisiyle güçlü 
depigment etkisi, tirozinaz enzimini inhibe 
ederek ve melanin üretimini bloke ederek 
hücresel seviyede etki eder.

wANTİOKSİDAN
KORUMA

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Serinin Ürünleri

SHINING LINE

Pazarlama desteği

Seri imajı Görüntü Broşür

w

Combined  
Peel

Üç aşamada soyma 
peeling

Whitening  
K Concentrate 
Leke giderici

konsantre

SHINING LINE

Whitening  
K Mask 

Leke giderici
maske

8 sessions 

SHINING LINE

20 ml. 50 ml.6 amp. x 5 ml. 

SHINING LINE

AHAs, BHAs 
ve arbutin

Kojic acid 
ve AHAs

Kojic acid 
ve AHAs

Arındırma Konsantre Maske

Whitening  
K Serum 

Leke giderici
beyazlatma

SHINING LINE

Whitening  
Emulsion 

Leke giderici
emülsiyon

Cabin pack
Whitening K Radiance

Yüz tedavi
leke giderici ve beyazlatma

Contains:  
Whitening K Serum (1u. x 50 ml.)   
Whitening K Mask (1u. x 50 ml.) 
Whitening Cream (1 u. x 20 ml.) 

Whitening K Concentrate (4u. x 5 ml.)

SHINING LINE

Whitening  Cream 
Leke giderici 

beyazlatma kremi

60 ml. 50 ml. 

SHINING LINE

20 ml. 40 ml. 10 ml.

SHINING LINE

Whitening  
Roll-On 

Leke giderici 
lokal düzeltici

Kojic acid 
ve arbutin

Kojic acid ve 
liquorice

Arbutin 
ve Yarrow

Kojic acid, 
salicilic acid ve 

arbutin

ÖzelNemlendirme / Takviye Kabin Tedavisi

8 sessions 

SHINING LINE



Kozmetik endikasyonlar • Aşırı lekeli ciltler.
• Lekelere eğilimli ciltler.
• Düzensiz tonda ve mat ciltler.
• Sivilce sonrası izler.
• Yorgun cilt.
• Özel durumlarda cildi aydınlatmak için. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.
• Yoğun tedavi: 8 seans, haftada 2.
• Bakım tedavisi: Ayda 2 seans.
• “NEW EVEN” tedavisi ile önceki bir hazırlık seansının 

gerçekleştirilmesi önerilir.

Ekipman ile kullanım • Shining Line işlemi AHA'lar ve diğer asitler içerir; bu, işlevi 
ürünün nüfuzunu arttırmak olan tüm ekipmanların kontrendike 
olacağı anlamına gelir.

• Ozon tedavisi olması durumunda, uygun zaman, maskeden 
sonra olacaktır. 

Önlemler • Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmayın.
• Diğer peeling ürünleri veya dermabrazyonları aynı anda, ne de 

tedaviyi takip eden üç gün boyunca kullanmayın.
• En az 7 gün boyunca retinoik asit, fenol, salisilik asit veya 

hidroksi asit içeren başka tedavileri kullanmayın.
• Son 7 gün içerisinde UV bronzlaşma seanslarına başlamışsa 

bu tedaviyi gerçekleştirmeyin.
• Bu tedavi AHA içerir ve cildinizi güneş ışığına karşı daha 

hassas hale getirebilir. Tedaviyi takip eden 7 gün boyunca 
güneşe doğrudan maruz kalmaktan (solaryum dahil) 
kaçınılması önerilir.

Seri protokolü

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w



Seri protokolü    Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

•  VITAL LINE MAKEUP REMOVER dairesel hareketle pamuk kullanarak veya 
püskürterek uygulayın. Su ile çıkarın.

•  NEW EVEN CLEANSING GEL yüze ve boyuna uygulayın. Makyaj izleri ve safsızlıklar 
giderilene kadar çalışın. Su ile çıkarın.

•  NEW EVEN TONIFYING LOTION'u püskürtün veya nemli pamuk ile kullanın.

2 Arındırma SHINING LINE SOYMA BİLEŞİMİ

•  SHINING LINE Soyma öncesi. Ampulün içeriğini bir kaseye dökün. Sürükleme 
hareketi ile yüzünüze bir pamuk veya gazlı bez ile uygulayın. Ürünü çıkarmadan 
kurumaya bırakın.

•  SHINING LINE Soyma. Ampulün içeriğini bir kaseye dökün. Yüze, boyuna ve 
dekolteye bir fırça kullanarak uygulayın. Uygulama başlangıcından itibaren maruz 
kalma süresini sayan yüzdeki en kalın alanlar üzerinde uygulamaya başlayın. Maruz 
kalma süresi: * Kutudaki veya ürünün teknik sayfasındaki "cilt tipine bağlı olarak maruz 
kalma süreleri" bölümüne bakın (bu dosyaya bakın).

•  SHINING LINE Soyma bitimi. Soymayı nötralize etmek için az miktarda ürün 
uygulayın (fındık büyüklüğü). Yüze, boyuna ve dekolte bölgesine bir fırça kullanarak 
uygulayın. 1 ila 3 dakika bekletin ve suyla çıkarın.

•  Yüze ve boyuna NEW EVEN CLEANSING GEL uygulayın. Safsızlıklar giderilene kadar 
çalışın. Su ile çıkarın.

•  NEW EVEN TONIFYING LOTION'u püskürterek veya nemli pamuk ile uygulayın. 

3 Masaj ve konsantre

•  Durdurucuya basın ve ürünün iki fazını karıştırın. 2,5 ml konsantre WHITENING K 
CONCENTRATE uygulayın. Tamamen emilene kadar tüm yüze çalışın.

•  WHITENING K SERUM'u en çok pigmentli bölgelere özel vurgu yaparak, hafif bir 
masajla yüz, boyun ve boyun çizgisine uygulayın. Tamamen emilimine kadar 
çalışın.

4 Maske

•  Bir fırça ile WHITENING K MASK ürününü yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
uygulayın. Gerekirse, penetrasyonu iyileştirmek için hiperpigmente alanlarda çalışın.

•  15-20 dakika bekletin. Su ile çıkarın.

• NEW EVEN TONIFYING LOTION'u püskürterek veya nemli pamuk ile uygulayın.

5 Sonlandırma

•  Göz ve dudak çevresindeki bölgeyi tedavi etmek için, EXCELLENCE EYE 
CONTOUR uygulamanızı öneririz.

•  WHITENING CREAM'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla yüz ve 
boyuna uygulayın. 

vi
Protokolde kullanılan ve SHINING LINE ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

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

ne vNEW EVEN CLEANSING GEL ve NEW EVEN TONIFYING LOTION: “NEW EVEN” serisine bakınız.

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w

ex EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE” serisine bakınız.



W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w

Teknik döküman

Ürün SHINING LINE

Whitening Emulsion

Boyut 40 ml. 

Açıklama Leke giderici ve aydınlatıcı emülsiyon Referans 15010040

ANTİOKSİDAN
KORUMA

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler

Uva Ursi Extract 
(Arbutin, Bearberry)

Arbutin, cilt aydınlatma özellikleri ile bilinen bir hidrokinon türevidir. Bu aktif, derideki melanin 
üretimini katalize eden enzim olan tirozinaz aktivitesini etkin bir şekilde inhibe eder.

Yarrow extract İyileştirici ve yatıştırıcı özellikleri bu bitkiye bağlanır. Bitki özlerinden biri luteolin bakımından 
zengindir ve bu nedenle cilt hiperpigmentasyonunun tedavisi için endikedir.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Hafif dokulu ve hızlı emilimli, yoğun efektli emülsiyon. Aktif olmaları 
sayesinde ana özelliği, tirozinaz enzimini bloke ederek melanin 
sentezini inhibe etmek, epidermal seviyede lekeleri azaltmak ve 
önlemek ve aynı zamanda ciltteki düzensizliklerini düzeltmeye 
yardımcı olan yatıştırıcı ve iyileştirici bir aktiviteye sahiptir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Evde kullanım: Yüzünüze ve 
boynunuza tamamen 
emilinceye kadar yumuşak 
dairesel hareketlerle uygulayın. 

• Gerekli değil. • Evde kullanım: Hafif dokusundan 
dolayı günlük olarak kullanılabilir, 
tam bir depigment tedavisi için; 
sabah kremi uyguladıktan sonra 
akşam konsantreyi kullanınız. 

• Açıklanmadı. 

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w



W SYNERGY COMPLEX Çözüm
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE

Whitening Cream

Boyut 60 ml. 20 ml.

Açıklama Leke giderici ve aydınlatıcı krem Referans 15020060 / 15100005 (CABIN PACK WHITENING K RADIANCE)

(    )

ANTİOKSİDAN
KORUMA

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler

Uva Ursi Extract 
(Arbutin, Bearberry)

Arbutin, cilt aydınlatma özellikleri ile bilinen bir hidrokinon türevidir. Bu aktif, derideki melanin 
üretimini katalize eden enzim olan tirozinaz aktivitesini etkin bir şekilde inhibe eder.

Kojic Acid Dipalmitate Melanin oluşumunu azaltmak için tirozinaz aktivitesini inhibe etme kabiliyetine sahiptir. Saf kojik 
asitten daha etkilidir. Kojik asit dipalmitat ile cilt tonunda ve cilt pigmentasyonundaki genel 
bozukluklarda mükemmel sonuçlar elde eder.

Aloe Vera Gel Besleyici ve yumuşatıcı özellikleri ile, müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma 
kabiliyeti sayesinde nemlendirir. Mineral ve vitamin içeriği cilt yaşlanmasına karşı mücadelede 
özellikle faydalıdır. Cildi derinlemesine onarır, bu da cansız ve hasar görmüş cilde özellikle etkili 
olmasını sağlar. Glikoproteinler ve gama-linolenik asit cilt tahrişinin etkilerini hafifletmek için 
temel olan sakinleştirici özellikler sağlar.

Salicylic Acid Korneum tabakasından ölü hücrelerin uzaklaştırılması, korneoiter yapışmanın azaltılması ve ölü 
cilt hücrelerinin reddedilmesine neden olan keratolitik ajan. Şu anda, salisilik asidin soyulma 
etkisinin, sementasyon etkisine (hücre içi yapışmanın çözülmesi) ve kolesterol sülfotransferaz 
aktivitesinin inhibe edilmesine maruz kaldığı kabul edilmektedir. Salisilik asit ayrıca korneum 
tabakasının pH'ını azaltır, böylece cilt nemlendirmesini arttırır ve keratolitik etkinliğini arttırır.

PCA Sodium Cildin nem faktörünün bileşeni, konsantrasyonu yaşla birlikte azalır. Nem tutma özelliğini 
artırarak cildin pürüzsüzlüğünü arttırmaya yardımcı olur.

Özellikler GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SFP 30 

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Tüm cilt tipleri için uygun beyazlatıcı krem, yağlı olmayan doku ve hızlı 
emilim, çift filtreli güneş koruyucu ile koruma. Kullanımı, tirozinaz 
enzimini bloke ederek melanin sentezini inhibe etme ve beyazlatma 
etkisini arttırma kabiliyetine sahip olan beyazlatma aktiflerinin ortak 
aktivitesi sayesinde cilt tonuna katkıda bulunur.

Aktifleri arasındaki sinerji, cilt yenileyici, onarıcı, nemlendirici ve 
yumuşatıcı özellikleri vardır. Sağlanan hidrasyon, korneum 
tabakasının pH'ını azaltma kabiliyetinden kaynaklanır. Böylelikle, 
keratolitik ve nemlendirici etkilerini destekleyerek, küresel UV 
koruması sağlayarak cildin hiperpigmentasyonunu yavaşlatır ve 
nemlendirir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temiz bir cilde yüzünüze ve 
boynunuza tamamen emilene 
kadar hafif bir masajla uygulayın. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın 
istediği zaman kullanın.

• Evde kullanım: Sabahları 
günlük uygulama.

• Açıklanmadı. 

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w



Teknik doküman

Ürün SHINING LINE

Whitening Roll-On

Boyut 10 ml.

Açıklama Leke giderici ve lokal düzeltici Referans 15030010

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w

ANTİOKSİDAN
KORUMA

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler
Kojic Acid Melanin oluşumunu frenlemek için tirozinaz aktivitesini inhibe etme kabiliyetine sahiptir. Kojik asit, 

cildin her türlü genel pigmentasyon bozukluğunda mükemmel etkiler yapabilir.

Licorice (Glycyrrhiza Glabra 
Root Extract)

Glabridin, meyan kökü ekstraktlarının hidrofobik fraksiyonunun ana bileşiğidir ve temizleme özellikleri 
için kullanılır. Glabridin, tirosinazın T1 ve T3 izoenzimlerini inhibe ederek melanogenezi inhibe eder ve 
ayrıca siklooksijenazı bloke ederek ve süperoksit anyonları gibi serbest radikallerin oluşumunu 
önleyerek enflamatuar yanıtı inhibe eder.

Lactic Acid Laktik asit, sütten elde edilen bir alfa hidroksi asittir. Bu bileşenin önemi, cildi peeling ve 
nemlendirme kabiliyetinde yatmaktadır. Ölü hücrelerin katmanlarını kaldırarak, cilt daha sağlıklı bir 
doku ve daha sağlıklı bir görünüm alır. Laktik asit, cildi yıpratmadan ve tahriş etmeden temizler. 
Korneum tabakasının hidrasyonunu arttırır, cildin genel dokusunu iyileştirir ve kırışıklıkları azaltmaya 
yardımcı olur.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Leke üzerindeki doğrudan kullanımı, tirozinaz enzimini bloke 
ederek melanin sentezini inhibe etme ve beyazlatma etkisini 
arttırma yeteneğine sahip olan beyazlatma aktiflerinin ortak 
aktivitesi sayesinde cilt tonuna katkıda bulunur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: 
Son krem uygulamasından 
önce, tedavi edilecek 
bölgeye uygulayın.

• Evde kullanım: Son krem 
uygulamasından önce, 
tedavi edilecek bölgeye 
uygulayın.

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın 
istediği zaman kullanın.

• Evde kullanım: Gerektiği
kadar sık uygulayın.

• Açıklanmadı. 

W SYNERGY COMPLEX Çözüm

SHINING LINE w



W SYNERGY COMPLEX Çözüm
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE

Whitening K Serum

Boyut 50 ml. 

Açıklama Leke giderici ve aydınlatıcı serum Referans 15120050 / 15100005 (CABIN PACK WHITENING K RADIANCE)

(    )

YATIŞTIRMA LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler

Salicylic Acid Korneum tabakasındaki ölü hücrelerin uzaklaştırılması, korneoiter yapışmanın azaltılması ve ölü 
cilt hücrelerinin reddedilmesine neden olan keratolitik ajan. Şu anda, salisilik asidin soyulma 
etkisinin, sementasyon etkisine (hücre içi yapışmanın çözülmesi) ve kolesterol sülfotransferaz 
aktivitesinin inhibe edilmesine maruz kaldığı kabul edilmektedir. Salisilik asit ayrıca korneum 
tabakasının pH'ını azaltır, böylece cilt nemlendirmesini arttırır ve keratolitik etkinliğini arttırır.

Kojic Acid Dipalmitate Melanin oluşumunu azaltmak için tirozinaz aktivitesini inhibe etme kabiliyetine sahiptir. Saf kojik 
asitten daha etkilidir. Kojik asit dipalmitat ile cilt tonunda ve cilt pigmentasyonundaki genel 
bozukluklarda mükemmel sonuçlar elde eder.

Uva Ursi Extract
(Arbutin, bearberry)

Arbutin gibi hidrokinonik glikozitler içeren bir özüdür. Arbutin, tirozinazın bloke edilmesiyle melanin 
sentezini inhibe etme kabiliyetine sahip olan ve cilde hafifletici özellikler kazandıran hidrokinona 
hidrolize edilir.

Aloe Vera Gel Besleyici ve yumuşatıcı özellikleri ile, müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma 
kabiliyeti sayesinde nemlendirir. Mineral ve vitamin içeriği cilt yaşlanmasına karşı mücadelede 
özellikle faydalıdır. Cildi derinlemesine onarır, bu da cansız ve hasar görmüş cilde özellikle etkili 
olmasını sağlar. Glikoproteinler ve gama-linolenik asit cilt tahrişinin etkilerini hafifletmek için 
temel olan sakinleştirici özellikler sağlar.

PCA Sodium Cildin nem faktörünün bileşeni, konsantrasyonu yaşla birlikte azalır. Nem tutma özelliğini 
artırarak cildin pürüzsüzlüğünü arttırmaya yardımcı olur.

Özellikler GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SPF 15

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Beyazlatıcı ve yatıştırıcı etkili sıvı dokulu serumu, beyazlatıcı ve 
aydınlatıcı tedavinin etkinliğini artırmak için idealdir.

Keratolitik ve beyazlatıcı aktifleri, korneum tabakasının 
kalınlığını azaltmak ve hücre rejenerasyonunu hızlandırmayı 
verimli bir şekilde başarır, aynı zamanda melanogenez işlemi 
melanin sentezini büyük ölçüde azaltarak düzenler. Ek olarak 
cildin su tutma kapasitesi artar, zarar görmüş cildi onarır ve 
yatıştırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: 
Konsantre ile tedaviden sonra 
hafif bir masaj yaparak 
uygulayın. 

Mükemmel bir yüzey elde etmek 
için ve ultra hafif dokular 
gerektiren ciltlerde, tamamen 
emilinceye kadar hafif bir 
masajla tedaviden sonra tekrar 
uygulayın.

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
uygulamasında haftada iki kez. 

• Açıklanmadı. 
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE

Whitening K Mask

Boyut         20 ml. 50ml.

Açıklama Leke giderici ve aydınlatıcı maske Referans 15130020 / 15100005 (WHITENING K RADIANCE CABIN PACK)

W SYNERGY COMPLEX Çözüm
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ANTİOKSİDAN
KORUMA

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler
Uva Ursi Extract
(Arbutin, Gayuba)

Arbutin, cilt aydınlatma özellikleri ile bilinen bir hidrokinon türevidir. Bu aktif, derideki melanin 
üretimini katalize eden enzim olan tirozinaz aktivitesini etkin bir şekilde inhibe eder.

Kojic Acid Dipalmitate Melanin oluşumunu azaltmak için tirozinaz aktivitesini inhibe etme kabiliyetine sahiptir. Saf kojik 
asitten daha etkilidir. Kojik asit dipalmitat ile cilt tonunda ve cilt pigmentasyonundaki genel 
bozukluklarda mükemmel sonuçlar elde eder.

Glabridin

(Glycyrrhiza Glabra Root 
Extract)

Glabridin, meyan kökü ekstraktlarının hidrofobik fraksiyonunun ana bileşiğidir ve temizleme özellikleri 
için kullanılır. Glabridin, tirozinazın inhibisyonu ile melanogenezini azaltır ve böylece siklooksijenazı 
bloke ederek ve süperoksit anyonları gibi serbest radikallerin oluşumunu önleyerek enflamatuar yanıtı 
inhibe eder.

Encapsulated Vitamin C 

(Ascorbic Acid)

Serbest radikallerin etkilerini tersine çeviren antioksidan özellikler. Kollajenin biyosentezi için gerekli 
olan, prolyhidroksilaz için bir kofaktör olarak görev yapar ve kollajenin gen ekspresyonu için bir 
uyarıcıdır.

Betaglucans Antioksidan ve yatıştırıcı özellikleri ile oksidatif hasarı önleyebilirler. Hücresel yenilenmeyi hızlandırır 
ve cildi derinlemesine onarır ve dış etkenlerden korur.

Malic Acid Cilt durumunu iyileştirme özelliklerine sahip yumuşak alfa-hidroksi asit. Nispeten büyük moleküler 
yapısı nedeniyle, malik asit cilde daha az nüfuz eder, daha yavaş ve eşit şekilde daha az tahrişe 
neden olur. En iyi keratolitik ve hafif peeling etkisi ve cilde eşit bir ton vermesi ve hiperpigmentasyonu 
azaltmasıyla bilinir.

Shea Butter Cildi koruyan ve yapısal proteinlerin özel cilt hücreleri tarafından üretilmesini teşvik eden, 
nemlendirici ve yumuşatıcı kapasiteye sahiptir. Güneş ışınlarını absorbe etme kapasitesi 
sınırlı antioksidanlar içerir. Cildin iltihabını azaltan ve erken yaşlanmayı önleyen özellikleri 
vardır.

Kaolin Mükemmel emme kapasitesine sahip doğal kil, cildi fazla yağ kalıntılarından ve yabancı maddelerden 
temizler.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Hoş bir doku veren, beyazlatıcı ve aydınlatıcı maske. Sinerjik 
davranan etkin cilt aydınlatma aktiviteleri ile, melanogenez 
aktivitesini etkin bir şekilde inhibe eder. Kollajen sentezini uyarır, 
yan etkilerini tersine çevirerek oksidasyona ve serbest radikallere 
karşı korur. Cilde rahatlatıcı, nemlendirici ve yumuşatıcı bir etki 
verir, hücre yenilenmesini hızlandırır ve cilt proteinlerini parçalayan 
enzimleri inhibe ederek erken yaşlanmayı önler.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Ekipman

• Profesyonel kullanım: Bir fırça ile uygulayın ve 20 dakika bekletin. 
Nemli süngerlerle temizleyin. Özel dokusu nedeniyle, aktiflerin 
penetrasyonunu kolaylaştırmak için maruz kalma süresi 
boyunca masaj yapılması önerilir.

• Evde kullanım: Temiz bir cilt üzerine, maskeyi yüzünüze ve 
boynunuza uygulayın, 20 dakika bekletin. Su ile çıkarın. 

• Profesyonel kullanım: 
Kabin uygulamasında 
haftada iki kez.

• Evde kullanım: 
Haftada iki kez tavsiye 
ediyoruz.

• Cihazlar için uygun değildir. 

Önlemler

• Açıklanmadı. 
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE

Whitening K Concentrate

Boyut 6 amp. x 5 ml. / 4 amp. x 5ml. (Cabin Pack)

Açıklama Leke giderici ve aydınlatıcı konsantre Referans 15100006 / 15100005 (WHITENING K RADIANCE  CABIN PACK )

YENİDEN 
YAPILANDIRICI

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler

AHAs Alfa Hidroksi Asitler, etkili bir keratolitik etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, 
korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve zayıflatır.

Higroskopik kapasitelerinden dolayı, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol özelliklerine 
sahiptir. AHA yüzeyinin soyulma etkisi, korneum tabakasının kalınlığında bir azalmaya neden 
olarak canlı epidermisin kalınlığını arttırmakta ve epidermal yenilenmeyi hızlandırmaktadır. İçerik: 
glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit ve tartarik asit.

Kojic Acid Kojik asit Koji adlı bir Japon mantarından elde edilir ve şu anda pigmentasyon problemlerini tedavi 
etmek için kullanılan öncü ve daha etkin aktiflerden biridir.

Güçlü beyazlatma etkisi, melanin üretim sürecinde tirozinaz enziminin aktivitesini önleme 
kabiliyetiyle belirlenir. Bu madde ışığa duyarlı değildir, bu nedenle güneşe maruz kalırsa cildi 
boyamaz ve hücresel düzeyde toksik değildir (diğer beyazlatma ürünlerinde olduğu gibi), bu nedenle 
olası lekelerden kaçınır.

Cilt tipi Sonuçlar

Her tür cilt için, özellikle:
• Hiperpigmentasyonlu ciltler
• Lekelere eğilimli ciltler
• Düzensiz tonlu, yorgun, cansız ve mat ciltler
• Akne sonrası lekeler
• Tıkanmış ciltler 

Yaşa bağlı lekeleri, kloazmayı, melazmayı, akne izlerini vb. 
azaltmada kombine etki ve maksimum etkililiğin yoğunlaştırılması.

İki seviyede çalışır: korneum tabakasının kalınlığının azaltılması, 
tirosinaz enzimini inhibe ederek ilerleyici bir eksfoliyasyon hücresel 
seviyesi yaratılması ve böylece kojik asidin etkisiyle melanin 
üretiminin azaltılması. Her türlü genel cilt lekelerinde mükemmel 
beyazlatma özellikleri.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: Üst 
kapağı çekerek güvenlik 
kapağını açın. Tozu sıvıyla 
karıştırmak için kapağın 
pistonuna basın. Kuvvetlice 
sallayın. Uygulama 
kanülünü kullanarak 
uygulayın ve ürünü aşırı 
pigmente alanlara özel bir 
vurgu yaparak sürün. 
Seans başına bir flakon 
kullanın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: 
Kabin uygulamasında, 
renovator depigmentasyon 
tedavisi olarak, haftada iki 
kez 

• En reaktif ve hassas ciltler 
için önerilmez. 

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın. 

• Göz çevresi, dudak ve burun 
deliklerinden kaçının. 

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın. 

• Açıldıktan sonra 15 gün 
içinde kullanın. 
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE COMBINED PEEL

1. Whitening Pre Peel

Boyut 8u. x 3 ml.

Açıklama Ön soyma çözümü Referans 15150003 (COMBINED PEEL CABINPACK)

(    )

TEMİZLEYİCİ SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ

DENGELEYİCİ



Ana aktif maddeler

Acetone Doğada bulunabilen ve karakteristik kokusu olan renksiz kimyasal bileşik. Yağa karşı 
çözünme etkisinden dolayı aktif bir yağ çözücüdür.

Lemon Essential Oil Niteliklerin ve özelliklerin çoğunu korumak için, limon yağı esansı, soğuk limonun taze sıkılmış 
kabuğundan çıkartılır. Cildi yumuşatır ve parlatır, diğerleri arasında antiseptik ve detoksifiye edici 
özelliklere sahiptir. Dekonjestan özelliklerle cildi bir sonraki aşamaya hazırlamaya yardımcı olur.

Orange Blossom Water Portakal çiçeği suyu, acı portakalın portakal çiçeği yapraklarının infüzyonunun buhar akışında 
damıtılmasından sonra elde edilir (Citrus aurantium). Canlandırıcı etkisiyle cildi serbest 
radikallerden korur, hücresel yaşlanmayı önler ve aynı zamanda cildi yağdan arındıran hidrolipidik 
tabakanın korunmasına yardımcı olur.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Soyulması için korneum tabakasının hazırlanmasını 
gerektiren tüm cilt tipleri için belirtilmiştir.

Portakal çiçeği suyu ve limon yağı esans bazlı harici kullanımda 
büzücü solüsyon. Cildin pH'ını aşamalı olarak düşürerek olası 
reaksiyonlardan kaçınır. Cildi temizler ve hazırlar, yüzeysel yağ 
tabakasını temizleyerek soymanın etkinliğini arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: 
Pamuklu veya gazlı bez 
kullanarak, hareketleri 
sürükleyerek tüm yüze 
uygulayın. Ürünü ciltten 
çıkarmadan, kuruyana kadar 
bekleyin.

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: 
Soyulması için 
gerektiğinde uygulayın. 

• Açıklanmadı. 
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Teknik döküman

Ürün SHINING LINE COMBINED PEEL

2. Whitening Peel

Boyut 8u. x 3 ml.

Açıklama Leke giderici, aydınlatıcı parlatıcı peeling Referans 15150003 (COMBINED PEEL CABIN PACK)

(    )

EPIİERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI

LEKE GİDERİCİ AYDINLATICI



Ana aktif maddeler

Azelaic Acid Azelaik asit buğday, arpa ve çavdarda doğal olarak bulunur. Propionibacterium aknelerine karşı aktif 
olan ve keratinositlerin çoğalma ve farklılaşma sürecini düzenleyen antibakteriyel ve antikeranize edici 
aktivite gösterir. Topikal etkisi, krosaz, toksik melanoderma, lentigo gibi çeşitli pigmentasyon 
bozukluklarının tedavisinde, tirozinaz enziminin inhibe edici etkisine bağlı olarak, rekabetçi şekilde 
etkilidir. Bu enzim, tirozin ve DOPA'nın doğal substratlarının melanine dönüştürülmesinden 
sorumludur. Metabolize değildir, bu nedenle ayrışma ürünleri oluşmaz.

Salicylic Acid Stratum korneumdaki ölü hücrelerin uzaklaştırılması, korneoiter yapışmanın azaltılması ve ölü cilt 
hücrelerinin reddedilmesine neden olan keratolitik ajan. Şu anda, salisilik asidin soyulma etkisinin, 
sementasyon etkisine (hücre içi yapışmanın çözülmesi) ve kolesterol sülfotransferaz aktivitesinin 
inhibe edilmesine maruz kaldığı kabul edilmektedir. Salisilik asit ayrıca korneum tabakasının 
pH'ını azaltır, böylece cilt nemlendirmesini arttırır ve keratolitik etkinliğini arttırır.

Citric Acid Turunçgillerden elde edilen doğal asit. Hemen beyazlatma etkisi veren organik maddenin hafif 
oksidanı.

Kojic Acid Kojik asit Koji adlı bir Japon mantarından elde edilir ve şu anda pigmentasyon problemlerini tedavi 
etmek için kullanılan öncü ve daha etkin aktiflerden biridir.

Güçlü beyazlatma etkisi, melanin üretim sürecinde tirozinaz enziminin aktivitesini önleme 
kabiliyetiyle belirlenir. Bu madde ışığa duyarlı değildir, bu nedenle güneşe maruz kalırsa cildi 
boyamaz ve hücresel düzeyde toksik değildir (diğer beyazlatma ürünlerinde olduğu gibi), bu nedenle 
olası lekelerden kaçınır.

Uva Ursi Extract
(Arbutin, gayuba)

Arbutin, cilt aydınlatma özellikleri ile bilinen bir hidrokinon türevidir. Bu aktif, derideki melanin üretimini 
katalize etmekten sorumlu enzim olan tirozinaz aktivitesini etkili bir şekilde inhibe eder.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Leke tedavisi gerektiren ciltler, hiperpigmentasyonlar, cildi 
aydınlatan ve bir renovator olarak belirtilmiştir. Sivilce tedavileri 
için çok uygundur.

Depigment özellikleri nedeniyle, melanik kökenli 
hiperpigmentasyonunu gözle görülür şekilde iyileştirir. Dermal 
düzeydeki etkisi sayesinde anında beyazlatma etkisi sağlar ve cilt 
dokusunu iyileştirir. Antibakteriyel ve antikeratinize edici etkisi 
sayesinde anti-akne tedavilerinde mükemmel etki.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: 
Yüze, boyuna ve dekolte 
bölgesine bir fırçası 
kullanarak uygulayın. 
Uygulama zamanı: 
aşağıdaki tabloya bakınız. 
Whitening Off Peel ile 
nötralize edin. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: 
Kabin bakımında veya 
profesyonel uzman 
tarafından istendiğinde. 
Ürün kutusundaki 
kullanım sıklığı 
tablosuna bakınız.

• Çok hassas ciltler için 
önerilmez. 

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın. 

• Göz çevresinden, 
dudaklardan ve burun 
deliklerinden sakının. 

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın. 

W SYNERGY COMPLEX Çözüm
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* Cilt tipine göre
tablo:



Teknik döküman

Ürün SHINING LINE COMBINED PEEL

3. Whitening Off Peel

Boyut 20 ml.

Açıklama Nötralize edici ve sakinleştirici jel Referans 15150003  (COMBINED PEEL CABIN PACK)

W SYNERGY COMPLEX Çözüm
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YATIŞTIRMA DENGELEYİCİ ANTİOKSİDAN
KORUMA



Ana aktif maddeler

Glycolic Hamamelis Extract Hamamelis glikolik ekstraktı (hidrosoluble ekstraktının çözünme metodu ile ekstrakte edildiği) cildi 
yeniler ve dolaşımın uyarılmasına yardımcı olur. Nemlendirici sayesinde ve anti-enflamatuar 
özellikler, kullanımı hidrolipidik tabakayı yatıştırmak ve eski haline getirmek için çok yaygındır. Aynı 
zamanda mükemmel bir antioksidandır.

Retinol Palmitate Düşük konsantrasyonlarda, A Vitamini yüzeysel düzeyde yatıştırıcı ve temizleyici bir etkiye 
sahiptir. Kızarıklığı giderir ve nemlendirme sağlar.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Yatıştırma ve sakinleştirme gerektiren, kızarık ciltler için kullanılır. Soyma kullanımından sonra, tamponlama jeli anında bir tazelik 
sağlar, cildi sakinleştirir ve hidrolipidik tabakayı yeniden 
oluşturarak pH'ını geri kazandırır. Belirli bir alanda soymanın 
etkisini kısmen nötralize eder, daha hassas alanlarda aşırı maruz 
kalmasından kaçının.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Soyulmayı nötralize etmek 
için fındık büyüklüğü 
miktarında ürün uygulayın 
ve daha önce SHINING 
LINE PEEL uyguladığımız 
tüm alanların 
çalışıldığından emin olarak 
ellerle cilde yayın. Yaklaşık 
1 dakika çalışın. Su ile 
çıkarın.

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: 
Kabin uygulamasında 
veya profesyonel uzman 
tarafından istenildiği 
zaman soyma hareketini 
nötralize etmek için. 

• Açıklanmadı. 
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