
neNEW EVEN

Cildinizde canlılık ve enerji veren oksijenleyici güç

Yıpranmış ve Tıkanmış cilt süreci

Güneş radyasyonu, kirlilik, stres ve cildin hidrasyon eksikliği gibi çeşitli faktörler, cildin toksinleri ve ölü hücreleri biriktirmesine neden olarak 
oksijen kapasitesini ve hücre yenilenmesini azaltır. Sonuç olarak, erken yaşlanma ortaya çıkar, fakat daha önce donuk bir cilt, ışık eksikliği, ton 
değişiklikleri ve hatta cilt dokusundaki hasarlar gibi gözle görünür değişikliklere maruz kalır.

Değişiklikler Sonuçlar
•  Oksijen içeriğini azaltır
•  Su tutma kapasitesi etkilenir
•  Korneum tabakasının kalınlaşması
•  Hücre yapısında hasar 

• Tonsuz ve mat cilt
• Kırılgan ve susuz kalmış cilt
• Pürüzlü cilt
• Yeni başlayan kırışıklıklar

Ana sinerji AHA HYDROXY SYSTEM

Aktif kompleksinden dolayı mükemmel bir oksijenlendirme ve yenileme etkisi yaratır 
AHAs + Vit B15:

1 2 3

Hücresel metabolizmanın 
aktivasyonu ile doku 
oksijenlenme potansiyelini 
arttırır.

Epidermal yenilemeyi 
hızlandırır.

Cilt fonksiyonlarını 
canlandırır.

Belirtiler Anubis Çözümü

1
OKSİDATİF STRES VE HÜCRE HASARI 
Cildin progresif bozulması ve cilt yapısına zarar 
verir. Enflamatuar süreçlerin hızlanması. 
Vasküler geçirgenliğin arttırılması. Dehidrasyon. 
Gerginlik ve rahatsızlığın ortaya çıkışı. 
Deskuamasyon. Cilt kızarıklığı. Erken yaşlanma.

VIT A, C, E
GLABRIDIN
ALOE VERA

Antioksidan koruma
Yatıştırıcı özellikleri. Serbest radikallerin 
oluşumunu ve hasar görmesini önler. 
Daha derin bir seviyede daha fazla su 
tutma sağlar.

2
HÜCRESEL METABOLİZMA YAVAŞLAMASI 
Beslenme eksikliği. Oksijenlenme zorluğu. 
Soluk ten. Erken yaşlanmış cilt.

AHAs 
GLUCONOLACTONE

DERMİSİN İNCELENMESİ 
Oksijen atomunun salınımı. 
Ölü hücrelerin ortadan kaldırılması. 
Dokuyu yeniden canlandırır. 
Oksijenatör potansiyelinin arttırılması.

3
KORNEUM TABAKASI'NIN KALINLAŞMASI 
Hücre bağlantılarının tahrip edilmesi: Eksik hücre 
yenilenmesi ve doku restorasyonunda 
başarısızlık. Hyperkeratinization: Oksijen eksikliği 
ve dermisin incelmesi. Koruyucu bariyerin 
değiştirilmesi ve görünüş, doku ve tonun 
değiştirilmesi.

AHAs
ROSE HIP COLLAGEN 
PEPTIDES

EPIDERMAL YENİLEME HIZI 
Korneositler arası modifikasyona bağlı 
olarak korneum tabakası kalınlığının 
azaltılması. Doku yeniden 
boyutlandırılması. Cilt yenilenmesi. 
Kutanöz liflere direnç sağlar.

ANTİOKSİDAN
KORUMA

EPİDERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI

OKSİJEN 
SAĞLAYICI



neÜrün serisi

NEW EVEN

NEW EVEN

Glyco-Gel 
15/10

Yenileyici 
jel

NEW EVEN

Oxygen  Cream 
Hücre 

canlandırıcı 
krem

NEW EVEN

Mask 
Repair

Yenileyici 
maske

50 ml. 200 ml. 50 ml. 50 ml.

AHAs 
ve aloe vera

Kuşburnu, nergis 
ve hidrolize 

kollajen
AHAs ve 

gluconolactone

Hidrasyon / TakviyeMaske

NEW EVEN

Cleansing Gel 
Yenileyici sabunlu 

temizleyici

NEW EVEN

Tonifying Lotion 
Yenileyici tonik 

losyon

250 ml. 1000 ml. 250 ml. 1000 ml. 30 ml.

NEW EVEN

Renewal Peel 
Yenileyici peeling 

konsantresi

AHAsAHAs AHAs

Temizleme Tonlama Arındırma

200 ml.



Kozmetik endikasyonlar • Cildi ANUBIS'e özgü herhangi bir tedaviden önce hazırlamak 
(hassas ciltler hariç).

• Kuru, pürüzlü, pullu cildi tedavi etmek için: iktiyoz, seboreik 
keratoz, aktinik keratoz sorunları.

• Elastikiyetini yitimiş ciltlerde tedavi.

• İhtiyaç, rahatlık ve donuk cilt eksikliği olan ciltlerde tedavi.

• Ciltte doğal nemlendirici faktör bulunmadığından kısmen 
dehidre olmuş ciltlerde tedavi.

• Senil ve aktinik lekelerin (güneş nedeniyle) olağanüstü 
sonuçlarla tedavisi.

• Sivilce derisinin tedavisi, cilt tonunun iyileştirilmesi, sivilce 
sonrası izler, yaralar veya keloidler ve miliumlar.

• Yaşlanma ve kırışıklık karşıtı tedavi.

• Yaz sonrası tedaviler.

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 8 seans, haftada iki kez.

• Bakım: ayda iki kez.

• Spesifik bir tedaviden önce hazırlık: güzellik uzmanının 
kriterlerine göre.

• Oksijenlendirme ve yenileme tedavisi: haftada iki kez.

• Diğer ANUBIS tedavilerine hazırlık: Herhangi bir Anubis 
tedavisinin etkinliğini arttırmak için ölü hücreleri çıkarmak ve 
cildi derinlemesine temizlenmesi için ilk olarak New Even 
seansını yapacağız. Bu nedenle, müşteri için seçilen 
tedaviye başladığımızda, optimum verim sağlıyoruz. 

Ekipman ile kullanım • New Even tedavisi yüksek oranda AHA içerir. Bu nedenle, işlevi 
ürünün nüfuzunu artırmak olan tüm ekipmanlar kontrendikedir.

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

Önlemler • En az 7 gün boyunca retinoik asit, fenol, salisilik asit, hidroksi 
içeren başka tedavileri kullanmayın.

• Reaktif ve en hassas ciltlerde New Even önerilmez.

• Göz, dudak ve burun deliklerinden uzak durun.

• Diğer eksfoliyanları veya dermabrazyon ürünlerini aynı anda 
veya tedaviden sonraki üç gün boyunca kullanmayın.

• Son 7 günde UV bronzlaşma seanslarına başladıysanız, bu 
tedaviyi uygulamayın.

• Bu tedavi, cildinizi güneş ışığına karşı daha hassas hale getiren 
AHA'lar içerir. Tedaviden sonraki 7 gün boyunca (soloaryum 
dahil) güneşe maruz kalmamaya çalışın.

• Bu tedaviyi hamilelik ve emzirme döneminde önermiyoruz.

Serinin protokolü

neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN



Serinin protokolü  Adım adım

1 Temizleme ve tonlama

• VITAL LINE MAKEUP REMOVER dairesel hareketlerle koton pedlerle uygulayın. Su ile 
çıkarın.

• Bir fırça ile yüze, boyuna ve dekolte bölgesine NEW EVEN CLEANSING GEL 
uygulayın, parmak uçlarınızla veya bir fırça ile dairesel bir masaj yapın ve suyla çıkarın

• NEW EVEN TONIFYING LOTION'u nemli pamuklarla uygulayın veya ürünü 
püskürtün.

2 Arındırma
• NEW EVEN RENEWAL PEEL'i yüze, boyuna ve dekolte bölgesine fırça ile uygulayın. 

Uygulamayı yüzün daha kalın bölgelerinde başlatın ve süreyi başlatın. 

Uygulama zamanı:

• Kuru cilt: 4-6 dk.

• Yağlı cilt ve / veya seboreik: 5-8 dk. 

• Tamamen ürün yok olana kadar bol suyla temizleyin.

• NEW EVEN TONIFYING LOTION'u nemli pamuklarla uygulayın veya ürünü 
püskürtün.

3 Masaj 

• NEW EVEN OXYGEN CREAM'i  tamamen emilinceye kadar hafif bir 
masajla yüze, boyuna ve dekolte bölgesine uygulayın.

4 Maske

• NEW EVEN MASK REPAIR bir fırça ile yüze, boyuna ve dekolte bölgesine uygulayın. 
10 dakika boyunca bekleyerek ürünün nüfus etmesini sağlayın. Aktif bileşenlerin 
penetrasyonunu kolaylaştırmak için geri kalan 10 dakikalık süre boyunca masaj 
yapılması tavsiye edilir.

• Nemli pamuklu bezlerle NEW EVEN TONIFYING LOTION uygulayın veya ürünü 
püskürtün.

5 Sonlandırma

• Hafif dairesel hareketler ve dokunuşlarla, gözlerin ve dudakların etrafındaki 
alana EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM'i uygulayın.

• NEW EVEN OXYGEN CREAM'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla 
yüze, boyuna ve dekolte bölgesine uygulayın.

vi
Protokolde kullanılan ve NEW EVEN serisinin bir parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için:  

“EXCELLENCE” serisine bakınız EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM .

“VITAL LINE” serisine bakınız VITAL LINE MAKEUP REMOVER .

neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

ex



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Teknik döküman

Ürün NEW EVEN

Cleansing Gel

Boyut 250 ml. 1000 ml. 

Açıklama Yenileyici sabunlu temizleyici Referans 12030250 12031000

ANTİOKSİDAN
KORUMA

EPİDERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI

OKSİJEN 
SAĞLAYICI



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Ana aktif maddeler

AHAs Korneum tabakası düzeyinde etki eden çoklu fonksiyonlara sahip moleküller. Etkili bir keratolitik 
etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve 
zayıflatır. Higroskopik kapasiteleri nedeniyle, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol 
özelliklerine sahiptir, ayrıca korneositler arası iyonik bağları da değiştirirler, çünkü korneum 
tabakasının hidratlanması durumunda, korneositler arasındaki mesafe artar, böylece hücreler 
arasındaki bağlanma kuvvetleri azalır. AHA'ların yüzeysel soyma etkisi, korneum tabakasının 
incelmesine neden olur, böylelikle epidermisin kalınlığının arttırılması ve epidermal yenilenmeyi  
hızlandırılır.
İçerik: Glikolik asit, Laktik asit ve Sitrik asit

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MINERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle: 

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler 

ve miliumlar.

Yağ salgılarını nazikçe temizler, yeniler ve normalleştirir. Cilt ve doku 
oksijenasyonunun fizyolojik dengesini gözetererek stratum 
korneum'u temizler, cildin dokusunu ve görünümünü canlandırır ve 
geliştirir. Bütün bunlar cilt tonunu aydınlatır ve dengeler ve daha 
sonra uygulanan ürünlerin etkinliğini artıran aktif bileşenlerin 
penetrasyonunu arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Hafif dairesel masajla hafifçe 
nemlendirilmiş yüze,boyuna ve 
dekolte bölgesine uygulayın. 
Su ile çıkarın.

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde haftada iki kez.

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

• Reaktif ve hassas ciltler için 
önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın.

• Göz bölgesinden, dudaktan ve 
burun deliğinden kaçının.

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın.



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Teknik döküman

Ürün NEW EVEN

Tonifying 
Lotion

Boyut 250 ml. 1000 ml.

Açıklama Yenileyici tonik losyon Referans 12060250 12061000

OKSİJEN
SAĞLAYICI

DENGELEYİCİ EPIİERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Ana aktif maddeler

AHAs Korneum tabakası düzeyinde etki eden çoklu fonksiyonlara sahip moleküller. Etkili bir keratolitik 
etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve 
zayıflatır. Higroskopik kapasiteleri nedeniyle, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol 
özelliklerine sahiptir, ayrıca korneositler arası iyonik bağları da değiştirirler, çünkü korneum 
tabakasının hidratlanması durumunda, korneositler arasındaki mesafe artar, böylece hücreler 
arasındaki bağlanma kuvvetleri azalır. AHA'ların yüzeysel soyma etkisi, korneum tabakasının 
incelmesine neden olur, böylelikle epidermisin kalınlığının arttırılması ve epidermal yenilenmeyi 
hızlandırılır.
İçerik: Glikolik asit, Laktik asit ve Sitrik asit

Özellikler PARABEN İÇERMEZ 

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle: 

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler

ve miliumlar. 

Yağ salgılarını nazikçe temizler, yeniler ve normalleştirir. Cilt 
ve doku oksijenasyonunun fizyolojik dengesini gözetererek 
stratum korneum'u temizler, cildin dokusunu ve görünümünü 
canlandırır ve geliştirir. Bütün bunlar cilt tonunu aydınlatır ve 
dengeler ve daha sonra uygulanan ürünlerin etkinliğini artıran 
aktif bileşenlerin penetrasyonunu arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Nemli pamuklu bezlerle 
NEW EVEN TONIFYING 
LOTION uygulayın veya 
ürünü püskürtün. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde haftada iki kez.

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

• Reaktif ve hassas ciltler için 
önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın.

• Göz bölgesinden, dudaktan ve 
burun deliğinden kaçının.

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın.



Teknik döküman

Ürün NEW EVEN

Glyco-Gel 
15/10

Boyut 50 ml.

Açıklama Yenileyici jel Referans 12140050

neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

OKSİJEN
SAĞLAYICI

NEMLENDİRME YENİLEME



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Ana aktif maddeler

AHAs Korneum tabakası düzeyinde etki eden çoklu fonksiyonlara sahip moleküller. Etkili bir keratolitik 
etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve 
zayıflatır. Higroskopik kapasiteleri nedeniyle, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol 
özelliklerine sahiptir, ayrıca korneositler arası iyonik bağları da değiştirirler, çünkü korneum 
tabakasının hidratlanması durumunda, korneositler arasındaki mesafe artar, böylece hücreler 
arasındaki bağlanma kuvvetleri azalır. AHA'ların yüzeysel soyma etkisi, korneum tabakasının 
incelmesine neden olur, böylelikle epidermisin kalınlığının arttırılması ve epidermal yenilenmeyi 
hızlandırılır.
İçerik: Glikolik asit, Laktik asit, Sitrik asit, Malik asit, Tartarik asit.

Aloe Vera Müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma kabiliyeti için 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.

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle: 

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler

ve miliumlar. 

Güçlü bir yenileme eylemi uygular. Nemlendirici ve peeling özelliği 
ile yatıştırır, nemlendirir ve cildin yenilenme kapasitesini arttırırken 
epidermal yenilemeyi destekler.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Cildi temizledikten ve 
tonlandırdıktan sonra, 
tamamen emilene kadar jeli 
hafif bir masajla uygulayın.

• Uygun değil. • Evde kullanım: Cildin 
kalınlığına ve derecesine bağlı 
olarak, günlük veya haftada 
iki kez geceleri kullanın.

• Reaktif ve hassas ciltler için 
önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın.

• Göz çevresi, dudak ve 
mukozalardan kaçının.

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın.



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Teknik döküman

Ürün NEW EVEN

Oxygen Cream

Boyut    50 ml.   200 ml. 

Açıklama Hücre canlandırıcı krem Referans 12130050 12130200

OKSİJEN
SAĞLAYICI

ANTİOKSİDAN
KOTUMA

NEMLENDİRME



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Ana aktif maddeler

AHAs Korneum tabakası düzeyinde etki eden çoklu fonksiyonlara sahip moleküller. Etkili bir keratolitik 
etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve 
zayıflatır. Higroskopik kapasiteleri nedeniyle, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol 
özelliklerine sahiptir, ayrıca korneositler arası iyonik bağları da değiştirirler, çünkü korneum 
tabakasının hidratlanması durumunda, korneositler arasındaki mesafe artar, böylece hücreler 
arasındaki bağlanma kuvvetleri azalır. AHA'ların yüzeysel soyma etkisi, korneum tabakasının 
incelmesine neden olur, böylelikle epidermisin kalınlığının arttırılması ve epidermal yenilenmeyi 
hızlandırılır.
İçerik: Glikolik asit, Laktik asit ve Sitrik asit.

Gluconolactone Cilde daha yüksek bir hidrasyon sağlayan suyu tutan çoklu hidroksil gruplarından oluşan 
antioksidan poli hidroksi asit. Serbest radikalleri ortadan kaldırabilir ve cildi UV ışınlarının zararlı 
etkilerinden koruyabilir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / SPF 15

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle: 

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler

ve miliumlar. 

Yoğun bir oksijenlendirme etkisine sahiptir ve hücre 
yenilenmesini aktive eder. Hücreleri oksijene ederek ve cildin 
işlevlerini yenileyerek epidermal yenilenmeyi arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Cildi temizledikten ve 
tonlandırdıktan sonra, 
tamamen emilene kadar jeli 
hafif bir masajla uygulayın. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde, konsantreden 
sonra haftada iki kez. 
Mükemmel bir sonuç için, 
tedaviden sonra tekrar 
uygulayın.

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

• Reaktif ve hassas ciltler için 
önerilmez

• Göz çevresi, dudak ve 
mukozalardan kaçının



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Teknik döküman

Ürün NEW EVEN

New Even Mask Repair

Boyut 50 ml. 200 ml. 

Açıklama Yenileyici maske Referans 12120020 12120200

YATIŞTIRMA YENİDEN
YAPILANDIRICI

İLETME SİSTEMİ



neAHA HYDROXY SYSTEM Çözüm

NEW EVEN

Ana aktif maddeler

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına yol açar. Cildin 
sağlamlığını ve direncini korumaya ve onarmaya yardımcı olan karmaşık lifli ağ yapılarını geri 
kazanabilen temel amino asitleri sağlar. Fibroblast aktivasyonu ile yumuşama ve sıkılaştırma 
özellikleriyle, destekleyici liflerin oluşumunu uyarır.

Rose Hip Güçlü cilt temizleyici. Avantajları, doğrudan kollajen sentezi ile ilgili olan temel çoklu doymamış 
yağ asitleri içeriğinin bir sonucudur.

Calendula Flavonoidler ve triterpenler içerdiği için, nergis proinflamatuar cilt problemlerini tedavi etmek için 
ideal bir aktif bileşendir. Yatıştırır ve yeniler. Yaraları iyileştirme ve cildi canlandırma özelliğine 
sahiptir.

Glabridin Aydınlatma özellikleri Melanin sentezini ve tirozinaz aktivitesini inhibe ederek pigment üzerinde 
etkilidir. Siklooksijenazı bloke ederek ve serbest radikal oluşumunu önleyerek iltihabı önler.

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle: 

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler

ve miliumlar. 

Antioksidan, yatıştırıcı ve yenileyici etkisi. Dokuların suyu 
tutma kabiliyetini güçlendirir ve cildin onarılmasına yardımcı 
olan amino asitler sağlar. Dokuları güçlendirir, kollajen ve 
elastin liflerinin oluşumunu uyarır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüze, boyuna ve boyuna bir 
fırça ile uygulayın.

• 15-20 dakika bekletin
• Su ile çıkarın.
• Aktif bileşenlerin 

penetrasyonunu 
kolaylaştırmak için masaj 
yapılması tavsiye edilir.  

• Elektroporasyon, ultrason 
veya galvanik akımlarla 
kullanıma uygundur.

• Kullanmadan önce ekipman 
tedarikçisine danışmanızı 
öneririz.  

• Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde, profesyonelin 
ihtiyaç duyduğu her hafta veya 
haftada iki kez.

• Evde kullanım: Haftada bir veya 
iki kez 

• Açıklanmadı. 
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Ana aktif maddeler

AHAs Korneum tabakası düzeyinde etki eden çoklu fonksiyonlara sahip moleküller. Etkili bir keratolitik 
etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek, korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve 
zayıflatır. Higroskopik kapasiteleri nedeniyle, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol 
özelliklerine sahiptir, ayrıca korneositler arası iyonik bağları da değiştirirler, çünkü korneum 
tabakasının hidratlanması durumunda, korneositler arasındaki mesafe artar, böylece hücreler 
arasındaki bağlanma kuvvetleri azalır. AHA'ların yüzeysel soyma etkisi, korneum tabakasının 
incelmesine neden olur, böylelikle epidermisin kalınlığının arttırılması ve epidermal yenilenmeyi 
hızlandırılır.
İçerik: Glikolik asit, Laktik asit, Sitrik asit, Malik asit, Tartarik asit.

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için özellikle:

• Kuru, nemsiz, pürüzlü ve pullu bir cilt.
• Elastikiyetini kaybetmiş ciltler.
• Donuk cilt, parlaklığını yitirmiş mat cilt.
• Akneli cilt, sivilce sonrası izler, yara izleri veya keloidler

ve miliumlar. 

Yenileyici yüz konsantresi. Jel dokusuyla ve AHA'larla formüle 
edildiğinden, cildin ölü hücrelerden arındırılmasını sağlar, cilt 
dokusunu sıkılaştırarak gözeneklerin boyutunu azaltır. Daha sonra 
uygulanacak olan aktif bileşenleri emmek için cildi hazırlar. Sonuç, 
yenilenmiş ve canlandırılmış bir cilt.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Kullanmadan önce çalkalayınız.
• Bir fırça ile yüze, boyna ve 

dekolte bölgesine uygulayın.
• En fazla 10 dakika etkili olması 

için bırakın. Bolca su ile 
temizleyin.

• Her kullanımdan sonra kapağını 
sıkıca kapatın.

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
bakımı, haftada bir kez. 
Yaşlanma karşıtı, aydınlatma 
veya diğer tedavilere hazırlık 
olarak, ihtiyaca bağlı olarak 
seanslar yapın. Özellikle yaz 
öncesi ve sonrası tavsiye edilir. 

• Reaktif ve hassas ciltler için 
önerilmez

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın

• Göz çevresi, dudak ve 
mukozalardan kaçının

• Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın


