
EXCELLENCE 
MARINE ESSENCE

Deniz aktif içeriği ile sıkılaştırma ve nemlendirme

Yaşlanan ve sarkan cilt belirtileri

Yaşlanma sürecinde, ciltte yıllar içinde görülen en belirgin değişikliklerden biri sarkmadır. Genetik olarak, bu değişiklikler kaçınılmazdır, çünkü 
zaman geçtikçe, metabolik süreç gittikçe yetersiz kalır ve vücut kendini yenileyemez ve onaramaz. Yüz derisinin sarkması, kilo kaybı gibi dış 
faktörlerle de işaretlenir. Yüzdeki yağ azalması, sarkmaya ve yapı kaybına neden olur. Diyetteki protein ve besinlerin eksikliği de sertliğin 
olmayışında etkili bir faktördür.
Sarkma görünümü her insanın özelliklerini tamamen değiştirebilir. Yüz hacminin kaybı kaşların düşmesine ve lekelere neden olur. 
Yanaklardaki yağlar parçalanır, aşağı sarkmalar başlar ve yanaklarda delikler oluşturur ve nazolabial çizgiler belirir. Dudak köşeleri düşme 
eğilimindedir ve oval yüz kaybolmaktadır. Bu kişide sağlıksız ve kederli bir görünüme neden olur.

Ana sinerji MARINE ELEMENTS

Nemlendirme ve yeniden yapılandırma özellikleri olan seri. Aktiflerinin sinerjisi Collagen peptides + 
Plankton + Trace elementleri dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde 
hidratlanmasına ve epidermisin yumuşak ve elastik görünmesine neden olur. Cildin karmaşık 
yapısını düzelten, rahatlatan, pürüzsüzleştirici ve destekleyici liflerinin yeniden yapılandırılması 
sayesinde sıkılaştırıcı esansiyel amino asitler sağlar.

1 2 3

Su tutma ve hidrasyon 
kapasitesi arttırılmıştır.

Cildin metabolik 
fonksiyonlarını yeniden 
yapılandırır ve kendini 
onarma yeteneğini geliştirir.

Dermal lifleri güçlendirerek 
doku mukavemetinin, 
tonunun ve direncinin 
korunmasına ve onarılmasına 
yardımcı olur.

ex

Semptomlar Anubis Çözümü

1
DERMAL AĞIN BOZULMASI
Amino asit seviyelerinin düşmesi.
Oksijen eksikliği ve dermisin incelmesi. Hücre 
glikasyonu ve oksidasyonu, doku bozulması ve 
hücre dejenerasyonu yoluyla cildin 
yaşlanmasını destekleyen faktörler.

GLYCINE SOYA
PLANKTON
LYSINE 

HÜCRE ONARIMI
Hücre uyumunu ve esnekliğini arttırır. Lipit profilinde etkili 
olan serbest radikallerin bloke ederek kollajen oluşumunu 
kolaylaştırır. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatarak 
hücresel düzeyde oksidasyonun neden olduğu hasarı 
onarır.

2
METABOLİK PROSESLERDE 
BAŞARISIZLIK
Fibroblastlar çok sık yenilenmez ve kollajen ve 
elastin liflerinin dejenerasyonu artar. Bağ 
dokusunun bozulması ile, turgor eksikliği ve 
elastikiyet kaybı yaşanır. Dermal seviyedeki 
kalınlık çok daha incedir.

PLANKTON TRACE 
ELEMENTS

HAYAT FONKSİYONLARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Hücresel metabolizmayı aktive ederek biyolojik 
değişimleri iyileştirir. Bağ dokusunun bozulmasını önler 
ve yeniden yapılandırılmasını aktive eder ve böylece doku 
kalitesini arttırır, çünkü kollajen ve elastinin sentezi, 
fibroblastların çoğalmasıyla artar.

3
CİLTTE DESTEK KAYBI

Kollajen liflerinin düzensizleşmesinden dolayı 
doku yenilenmesinde başarısızlık. Gerekli 
maddelerin düşük oranı nedeniyle cilt 
dengesinin bozulması. Doku su tutma 
kabiliyetinin azalması.

COLLAGEN PEPTIDES 
LYSINA

YAPILANDIRICI VE CANLANDIRICI ETKİ
Kollajen liflerini yeniden etkinleştirmek için fibroblastların 
uyarılması. Dermis ağının geri kazanılması, destekleyici 
liflerin iyileştirilmesi ve yapılandırma, canlandırma ve 
sıkılaştırma etkisi sağlar. Dokuların su tutma 
kapasitesinin güçlendirilmesi, elastikiyet, hidrasyon ve 
pürüzsüzlük sağlar.

1. DERECE 2. DERECE 3. DERECE 4. DERECE

Değişiklikler Sonuçlar
• Hücre yenilenmesinin azalması
• Destek yapısının kaybıyla dermisin incelmesi
• Fibroblastların mitotik kabiliyetinin azalması, destek 

dokusunun değişime uğraması
• Kollajen ve elastik liflerin kalitesinde ve miktarında azalma
• Yağ dokusu bozulması 

• Düzensiz cilt tonu
• Dermisin incelmesi
• Doku direncinin azaltılması
• Cilt sıkılığının azalması
• Cildin esnekliğinin azalması
• Gelişmiş erken yaşlanma 

CİLT YAŞLANMA SINIFI

YAŞLANMA
KARŞITI

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



Serinin ürünleri

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex

Pazarlama desteği

Seri İmajı Poster Broşür

200 ml.

EXCELLENCE

Aqua Mousse 
Üçlü etki

Canlandırıcı Köpük

15 ml. 

EXCELLENCE

Bio Lifting Concentrate 
Sıkılaştırıcı etkili

Canlandırıcı Konsantre

Temizleme ve Tonlama Konsantre

Hydrolysed 
collagen

Aloe vera, ginseng,     
cereals extract  ve soya

EXCELLENCE

Marine Essence Cream 
Sıkılaştırıcı ve 

nemlendirici krem 

60 ml. 200 ml.

Nemlendirme / Takviye

Marine plankton ve 
multimineral complex



Kozmetik endikasyonlar • Sarkmaya yatkın normal-yağlı cilt 

• Ton ve elastikiyet kaybı

• Mat ve cansız cilt

• Yüz kontur kaybı

• Sıkılık eksikliği 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat

• Yoğun tedavi: haftada iki kez 10 seans

• Bakım: ayda iki kez 

Ekipman ile kullanım • EXCELLENCE MARINE ESSENCE tedavisi, işlevi ürün 
penetrasyonunu arttırmak veya dokuyu sıkılaştırmak olan 
cihazlarla birleştirilebilir. 

Önlemler • Açıklanmadı. 

Serinin protokolü

MARINE ELEMENTS Çözüm

EXCELLENCE MARINE ESSENCE 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 LIFTING CONCENTRATE  alın ve tamamen 

emilene kadar hafifçe vurarak yüzün her yerine uygulayın.

•  Oval, özel vurgu ile yüz, boyun ve dekolte bölgesine farklı hızlarda yukarı doğru 
hareketleri birleştirerek sarkmayı tedavi etmek için özel bir yumuşak masajla 
EXCELLENCE MARINE ESSENCE CREAM uygulayın.  

4 Maske
•  Bir fırça ile MASK LINE FIRM '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 MARINE ESSENCE CREAM'i yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
hafif bir masajla uygulayın. 

vi
Protokolde kullanılan ve EXCELLENCE MARINE ESSENCE 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 FIRM: “MASK LINE” serisine bakınız.

EAU VERT: “COMPLEMENTOS” serisine bakınız.

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

MARINE ELEMENTS Çözüm

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex

ex



MARINE ELEMENTS Çözüm ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Aqua Mousse

Boyut 200 ml. 

Açıklama Üçlü etki Canlandırıcı Köpük Referans 16080200

TEMİZLEME ANTİOKSİDAN
KORUMA 

DENGELEME

EXCELLENCE MARINE ESSENCE



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. 

MARINE ELEMENTS Çözüm exEXCELLENCE MARINE ESSENCE



Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Bio Lifting Concentrate

Boyut 15 ml.

Açıklama Sıkılaştırıcı etkili Canlandırıcı Konsantre Referans 21080015

MARINE ELEMENTS Çözüm

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex

YAŞLANMA
KARŞITI

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



Ana aktif maddeler

Collagen Peptides Dokuların suyu tutmaya yönelik kapasitelerinin artırılması, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına 
ve epidermisin yumuşak ve elastik görünmesine neden olur. Cildin dayanıklılığını ve direncini 
korumaya ve onarmaya yardımcı olan karmaşık yapılarını ve lifli ağlarını geri kazanabilen esansiyel 
amino asitler sağlar. Fibroblastları aktive ederek yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptirler ve 
destek liflerinin oluşumunu teşvik ederler.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Sarkma eğilimli normal-yağlı ciltler için, ton ve doku 
elastikiyetinin kaybı, yüz hatlarının kaybı ve genel olarak 
sıkılaştırma eksikliği için uygundur. Mat ve cansız ciltler için.

Dokuların suyu tutma kapasitesini güçlendirir, hücrelerin uygun 
şekilde hidratlanmasını ve epidermisin pürüzsüz ve elastik 
görünmesini sağlar. Cildin gücünü ve elastikiyetini onarır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

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

• Evde kullanım: 1 damlalık 
ölçümü yapın ve tamamen 
emilene kadar hafifçe 
vurarak yüz, boyun ve 
dekolte üzerinde uygulayın.

• Kremi zenginleştirmek için 
de kullanılabilir. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: 
Konsantre kabin 
uygulamasında veya 
uzmanın ihtiyaç duyduğu 
her an uygulayın.

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

• Açıklanmadı.  

MARINE ELEMENTS  Çözüm 

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex



Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Marine Essence Cream

Boyut 60 ml. 200 ml.

Açıklama Sıkılaştırıcı ve nemlendirici krem Referans 21070060 21070200

MARINE ELEMENTS Çözüm

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex

YAŞLANMA 
KARŞITI

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



Ana aktif maddeler

Glycine Soja (Soybean) Oil Hücre zarının bileşenleri ile yüksek bir afinite sağlayan ve diğer bileşenlerin daha kolay nüfuz etmesine 
izin veren, PUFA (çoklu doymamış yağ asitleri) bakımından zengin yağ. Ayrıca cildi yumuşatan, cildin 
üst katmanları üzerinde mükemmel nemlendirici etkisi olan ve izlerin azalmasına yardımcı olan 
bitkisel steroller içerir. Kollajen oluşumunu destekleyen lipid profili üzerinde etki yapan serbest 
radikallerin hareketini önler. Hücre birleşmesini güçlendirir ve esnekliği arttırır.

Plankton Extract Fitoplankton ve zooplankton hidroglikolik özü. Karbonhidratlar içindeki içeriği, esas olarak 
fitoplanktonun fraksiyonu ile sağlandığı için nemlendirme özelliklerine sahiptir. İz elementler 
yeniden yapılandırma, kendini yenileme ve tamir etme özelliklerine sahiptir.

Lysine Antioksidan özelliklere sahip esansiyel bir amino asittir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı 
gidermek için hücresel onarımlara katkıda bulunur. Kollajen oluşumu için gereklidir.

Trace Elements(Magnesium,
Copper, Potasium, Aluminium, Sodium, 
Zinc  and Manganese)

Hücre metabolizmasını aktive eden vücudumuzun hücrelerinde meydana gelen tüm biyokimyasal 
reaksiyonlarda esastır. Mineraller, bir biyo-mühendislik işlemi ile elde edilen, hücreler tarafından 
absorbe kolaylığı sağlayan protein-mineral kompleksi formundaki bir polipeptit substratına kovalent 
olarak bağlanır. Bu iz elementlerin kombinasyonu, organizmamız hayati fonksiyonları ve biyolojik 
değişimleri etkinleştirmek için kullanır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ. GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SPF 6

Cilt tipi Sonuçlar

Sarkma eğilimli normal-yağlı ciltler için, ton ve doku 
elastikiyetinin kaybı, yüz hatlarının kaybı ve genel olarak 
sıkılaştırma eksikliği için uygundur. Mat ve cansız ciltler için.

Cilt dokusuna derin bir onarma ve yüzeyinde yoğun 
sıkılaştırıcı etki gösterir. Yüz hatlarını yeniden tanımlar ve 
anında yumuşaklık sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temizlenmiş cilde, 
tamamen emilene kadar 
nazik bir masajla yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine 
uygulayın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
uygulamalarında, 
EXCELLENCE BIO LIFTING 
CONCENTRATE 
kullanımından sonra 
uygulayın. Tedaviyi 
tamamlamak için tekrar 
uygulayın.

• Evde kullanım: Günlük, sabah 
ve / veya gece. EXCELLENCE 
BIO LIFTING CONCENTRATE 
kullanımından sonra önerilir. 

• Açıklanmadı.  

MARINE ELEMENTS Çözüm 

EXCELLENCE MARINE ESSENCE ex


