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VITAL LINE

Nemlendirici ve besleyici seri. Yumuşatır ve dengeler.

Cildin temel bakımının önemi

20 ile 25 yaş arasında, cilt yaşlanmanın ilk iç semptomlarını çekmeye başlar; cilt yüzeyinde görünmediklerinden, bunlardan habersiz olan kişi 
genellikle cilt tipine özel hijyen alışkanlıkları oluşturmaz. Ürünlerin yanlış kullanılması ve makyaj gibi tıkayıcı kozmetiklerin aşırı kullanımı 
yaşlanma sürecinin hızlandırılmasını sağlar. Cildimizin fizyolojik süreçlerini göz önüne alarak, cildin sağlıklı görünmesi için temel cilt bakımı ile 
mükemmel durumda tutmalıyız.

Değişiklikler Sonuçlar
• Hücre yenilenmesini yavaşlatıyor.
• Derinin iç organizasyonunun bozulması.
• Hidrasyon kaybı 

• Erken yaşlanma.
• İnce kırışıklıkların ortaya çıkması.
• Dehidrasyon.
• Kuru cilt. 

Ana sinerji LIFT VITAL SYNERGY

LIFT VITAL SYNERGY, fitoaktif, iz elementler ve amino asitlere dayanarak, yaşlanma belirtilerine 
karşı temel ve önleyici bakımın mükemmel bir eylemini uygular. Onarıcı etkisi, cildin suyu tutma 
yeteneğini pekiştirerek elastikiyet ve nemlendirme sağlar. Cildin yaşlanmasını yavaşlatır ve elastik 
liflerin oluşumunu destekleyerek dokuyu yeniden düzeltir.

1 2 3

Cildi yeniden yapılandırma 
ve sıkılaştırma eylemi 
sağlayan kollajen ve elastin 
liflerinin oluşumunda artış 
sağlar.

Cildi korur ve temizler. Cildin hayati fonksiyonlarını 
canlandırarak restore eder ve 
nemlendirir.

Belirtiler Anubis Çözümü

1
DERMAL LİFLERİN DEĞİŞMESİ 

Elastin ve kollajen liflerinin dağınıklığı; ciltte 
su tutma kabiliyetini ve dokunun elastikiyetini 
değiştirir.

COLLAGEN PEPTIDES
ELASTIN PEPTIDES
HYDROXYPROLISILANE CN

CİLT YAPISININ GERİ KAZANIMI VE 
YENİLENMESİ
Kolajen, peptidler ve amino asitler 
dokunun suyu tutma kabiliyetini arttırır, 
hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına 
ve cildin pürüzsüz ve elastik 
görünmesine neden olur.

2
OKSİDATİF STRES VE HÜCRE HASARI

Serbest radikallerin etkisiyle üretilen 
hücresel düzeyde oksidatif bozulma. Hafif 
yaşlanma.

PHYTO ACTIVES 
VITAMIN C

ANTİOKSİDAN VE YATIŞTIRMA 
Yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikleri ile cildi 
tahriş veya dış etkenlerden derinlemesine 
korur. Serbest radikallerin oksidasyona 
karşı koruyucu etkisi vardır.

3
CİLDİN SU GEÇİRME YETENEĞİNİN DEĞİŞİMİ

Hidrolipidik tabakayı oluşturan ve bariyer 
fonksiyonunu yerine getiren epidermal lipidlerin 
değiştirilmesi. Hidrasyon seviyesini düşürür, 
yapısal proteinlerin sentezini azaltır ve cilt 
giderek daha ince, daha hassas ve daha mat 
hale gelir.

SWEET ALMONDS  OIL 
ROYAL JELLY EXTRACT
TRACE ELEMENTS

BESLEME VE HYDRASYON
Yüksek yenileme gücü. Besleyici, 
yumuşatıcı ve nemlendirici özellikleri ile 
cildin kurumasını önler ve cildin normal 
nemini geri kazandırır. Hücresel 
metabolizmayı yeniden aktif hale getirir.

1. DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECECİLT YAŞLANMA SINIFI

ANTİOKSİDAN
KORUMA

TEMEL BAKIM NEMLENDİRME



Serinin ürünleri

VITAL LINE

Pazarlama desteği

Poster

vi
Temizleme Tonlama Arındırma

VITAL LINE

Makeup Remover & Tonic 
2'si 1 arada

Temizleme jeli

VITAL LINE

Exfoliating Gel 
Hipoalerjenik 
Arındırıcı Jel

200 ml.

VITAL LINE

Makeup Remover 
Hipoalerjenik yağsız 
Makyaj Temizleyici

250 ml. 200 ml.

Sorbitol 
ve betaine

Mallow, centaurea 
ve violet

Mallow, centaurea  
ve violet

Nemlendirme / Takviye Göz çevresi

VITAL LINE

Hidroelastin Cream 
Nemlendirici ve sıkılaştırıcı 

yaşlanma karşıtı krem

VITAL LINE

Best Cream 
Besleyici

yaşlanma karşıtı krem

VITAL LINE

Eyes Contour 
Nemlendirici ve 

sıkılaştırıcı göz çevresi

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

Collagen 
ve lastin peptides  
ve  floral extracts

Collagen ve alastin 
cream, shea butter   
ve floral extracts 

Collagen peptides ve 
royal jelly 



Kozmetik endikasyonlar • Devitalize (cansız) cilt ve parlaklık eksikliği.

• Yaşlanmanın ilk belirtileri.

• Dehidrasyon.

• İlk ince çizgiler.  

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 10 seans, haftada 2.

• Tedavinin bakımı: Ayda 2 seans. 

Ekipman ile kullanım • HIDROELASTIN CONCENTRATE ve COLLAGEN 
CONCENTRATE, elektroporasyon ve galvanik akımlarla 
birleştirilebilir. 

Önlemler • Bu tür bir tedavi ile ilgili herhangi bir önlem alınmamıştır. 

Serinin protokolü

LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi



Seri protokolü   Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

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

• Yüz, boyun ve dekolte bölgesini VITAL LINE MAKEUP REMOVER & TONIC 
ile temizleyin. Parmak uçlarını veya fırçalamayı kullanarak dairesel 
hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Su ile nemlendirilmiş müslin bez 
veya süngerle çıkarın.  

2 Arındırma

•  Yüz, boyun ve dekolte bölgesine az miktarda VITAL LINE EXFOLIATING GEL 
uygulayın. Dairesel hareketlerle parmak uçlarınızla çalışın ve müslin bez veya 
nemlendirilmiş süngerler ile çıkarın.

• Yüz, boyun ve dekolte bölgesini VITAL LINE MAKEUP REMOVER & TONIC ile 
temizleyin. Parmak uçlarını veya fırçalamayı kullanarak dairesel hareketlerle masaj 
yaparak uygulayın. Su ile nemlendirilmiş müslin bez veya süngerle çıkarın.  

3 Masaj ve konsantre

• NORMAL-YAĞLI CİLT:
Tamamen emilinceye kadar yüze hafif 1/2 şişe HIDROELASTIN CONCENTRATE 
uygulayın. 

  VITAL LINE HIDROELASTIN CREAM'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla     
yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulayın.

• NORMAL- KURU CİLT:
Tamamen emilinceye kadar yüze hafifçe vurarak veya cihazla 1/2 şişe 
COLLAGEN CONCENTRATE uygulayın.

  VITAL LINE HIDROELASTIN CREAM'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla 
yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulayın. 

4 Maske

•  Bir fırça yardımıyla yüz, boyun ve dekolteye cilt tipine en uygun MASK LINE 
uygulayın. 15-20 dakika boyunca etkili olması için bırakın.

•  Bol suyla temizleyin.

•  EAU VERT ile güçlendirin. 

5 Sonlandırma

EXCELLENCE EYE CONTOUR'u gözlerin ve dudakların etrafındaki alana 
hafif dairesel hareketler ve hafif dokunuşlar uygulayarak uygulayın:

* KARMA-YAĞLI CİLT: Tamamen emilinceye kadar nazik bir masajla yüz, boyun ve 
dekolte bölgesine VITAL LINE HIDROELASTIN CREAM uygulayın.

* KARMA-KURU CİLT: Tamamen emilinceye kadar nazik bir masajla yüz, boyun ve 
dekolte bölgesine VITAL LINE BEST CREAM uygulayın.  

Protokolde kullanılan ve VITAL LINE ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: HIDROELASTIN 

CONCENTRATE ve COLLAGEN CONCENTRATE: “CONCENTRATE LINE”, EAU VERT: “COMPLEMENTS” serisine bakınız.

m MASK LINE: “MASK LINE” serisine bakınız.

LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi

ex EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE” serisine bakınız.



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Makeup Remover

Boyut 200 ml.

Açıklama Hipoalerjenik yağsız makyaj temizleyici Referans 01030125

HASSAS CİLT
KORUMA

TEMEL BAKIMTEMİZLEME



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

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.

Tensoactives Mevcut çekim kuvvetini değiştiren organik moleküller, bir sıvı maddenin molekülleri arasında veya 
bir katı ile temas yüzeyinde bulunur. Yüzey gerilimini azaltır. Genel olarak yağ, gres veya kir gibi 
suda çözünmeyen maddeleri çözündürmeye veya emülsifiye etmeye yardımcı olan bileşenlerdir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. Hassas veya tahriş olmuş ciltler için 
çok uygundur. Takma kirpik ve kontakt lens ile kullanımına izin verir.

Hafif yüzey aktif maddelerine dayanarak formüle edilmiştir.
Jel yapıda ve yağsız dokudadır, PH 7.3 tür ve gözyaşı kanalına 
çok benzer. Su geçirmez makyajı bile temizler. Tahriş veya 
kuruluğa sebep olmaz.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Disk pamuğa küçük bir 
miktar uygulayın. Makyajı 
içten dışa doğru hafif 
dairesel hareketlerle 
çıkarmaya devam edin.

• Su ile uzaklaştırın.  

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

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

• Açıklanmadı. 

vi



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Makeup Remover & Tonic

Boyut 250 ml.

Açıklama 2'si 1 arada temizleme jeli Referans 01020250

TEMİZLEME DENGELEME NEMLENDİRME



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

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.

Malva Sylvestris (Mallow) 

Extract 
Yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikleriyle bu doğal özüt, cildi tahriş veya dış etkenlerden 
derinlemesine korur ve pürüzsüzleştirir.

Centaurea Cyanus Flower 
Extract 

Polifenoller, özellikle flavonoidler ve antosiyaninler bakımından zengin olan bu öz, temel olarak bir 
cilt bakım ürünü, yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı bir ajan olarak işlev görür.

Viola Odorata Extract Tonik, antioksidan ve yatıştırıcı özellikleriyle. Tahriş olmuş cilt veya ciltteki şişlikleri tedavi 
etmek için mükemmeldir.

Poppy

(Papaver Rhoeas Extract) 

Dekonjestan özellikleriyle tahriş olmuş ciltleri yatıştırmaya yardımcı olur. Müsilaj bakımından 
zengin olan bu öz, cilt için yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

Menthol Dekonjestanlar ve yatıştırıcı özellikleriyle cilt üzerinde hafif bir serinlik verir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. Temizleme jeli 2'si 1 arada, dekonjestan ve yatıştırıcı özelliklere 
sahip. Makyajın izlerini nazikçe ve etkili bir şekilde giderir. Tahriş 
olmuş veya yıpranmış cildi yatıştırıcı ve tonlayıcı bir etkisi vardır. 
Tek bir üründe hızlı ve etkili bakım.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Doğrudan hafifçe 
nemlendirilmiş yüz, boyun ve 
dekolteye uygulayın ve 
dairesel hareketlerle hafif bir 
masaj yapın.

• Musin bez veya süngerle 
doğrudan su ile temizleyin.  

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

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

• Açıklanmadı. 

vi



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Exfoliating Gel

Boyut 200 ml.

Açıklama Hipoalerjenik arındırıcı jel Referans 06010200

OKSİJEN
SAĞLAYICI

SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ

EPİDERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

Ana aktif maddeler

Exfoliant Agents Polietilen küreler sayesinde, güvenli ve etkili soyucu parçacıklar.

Malva Sylvestris (Mallow) 
Extract 

Yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikleriyle bu doğal özüt; cildi tahriş ve dış etkenlerden 
derinlemesine korur ve pürüzsüzleştirir.

Centaurea Cyanus Flower 
Extract 

Polifenoller, özellikle flavonoidler ve antosiyaninler bakımından zengin olan bu öz, temel olarak bir 
cilt bakım ürünü, yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı bir ajan olarak işlev görür.

Viola Odorata Extract Tonik, antioksidan ve yatıştırıcı özellikleriyle. Tahriş olmuş cilt veya ciltteki şişlikleri tedavi etmek için 
mükemmeldir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. Arındırıcı hipoalerjenik jel. Sakinleştirici ve yumuşatıcı özellikleri 
sayesinde ölü hücreleri ve kirleri korneum tabakasına zarar 
vermeden veya tahriş etmeden giderir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Dairesel hareketlerle parmak 
uçlarınızla çalışın ve musin 
bez veya nemlendirilmiş 
sünger ile çıkarın.  

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Ne 
zaman profesyonel uzman 
isterse.

• Evde kullanım: Cilt tipine 
bağlı olarak haftada bir veya 
iki defa. 

• Açıklanmadı. 

vi



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Eyes Contour

Boyut 50 ml.

Açıklama Nemlendirici ve kas gerdirici göz çevresi Referans 04050050

GÖZ ALTI ŞİŞME
ÖNLEYİCİ

ULTRA 
NEMLENDİRME

SARKMAYI 
ÖNLEME



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

Ana aktif maddeler

Royal Jelly Extract Şeker, yağ, protein ve vitamin içerdiği için besleyici ve yenileyici özelliklere sahiptir.

Urea Diğer aktif bileşenlerin emilimini artıran ve suyu çekerek ve tutarak cildi nemlendiren organik 
bileşen. Cildin ölü hücrelerinin arındırılmasını sağlar.

Hidroxyprolisilane Cilt bakım özellikleriyle bilinen amino asit. Bağ doku liflerinin elastikiyetini ve sıkılığını kontrol eden 
proteinler hem kolajen hem de elastinde bulunabilir. Sıkılaştırıcı özelliği ile sarkmayı önlemeye 
yardımcı olur ve cilde direnç sağlar.

Trace Elements
(Magnesium, copper, silicon,  
zinc and iron)

Vücudumuzun hücrelerinde gerçekleşen ve hücre metabolizmasını aktive eden tüm biyokimyasal 
reaksiyonlarda gerekli olan 5 oligoelementin (Magnezyum, bakır, silikon, çinko ve demir) karışımı. 
Mineraller, bir biyo-mühendislik işlemiyle elde edilen, hücreler tarafından absorpsiyon kolaylığını 
sağlayan protein-mineral kompleksi formunda bir polipeptit substratına kovalent olarak bağlanır. Bu 
kompleks, yaşamsal biyolojik fonksiyonları ve değişimleri harekete geçirmek için organizmamız 
tarafından daha iyi kullanıldığı orandaki 5 oligolasyonu birleştirir.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ / GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR/ SPF 6 

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tiplerini uygundur. Göz ve dudak çevresindeki ilk yaşlanma 
belirtilerinin bakımı. Yaşlanma belirtilerini önleme.

Nemlendirici ve kas gerdirici göz çevresi. Yüksek higroskopik 
kapasitesi nedeniyle ultra nemlendirme etkisi vardır. Besleyici, 
yenileyici ve sıkılaştırıcı özellikleriyle kırışıklıkların ve ifade çizgilerinin 
derinliğini azaltır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Hafif dairesel hareketlerle ve 
dokunuşlarla, gözler ve 
dudakların etrafındaki alana 
uygulayın. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde, son yüz kremini 
uygulamadan önce kullanın.

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

• Açıklanmadı. 

vi



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Hidroelastin Cream

Boyut 50 ml. 200 ml. 

Açıklama Nemlendirici ve sıkılaştırıcı yaşlanma karşıtı krem Referans 04020050 04020200

NEMLENDİRME SARKMAYI
ÖNLEME

YAŞLANMA
KARŞITI



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

Ana aktif maddeler

Elastin Peptides Elastik dokuları oluşturan lifleri meydana getirir. Amino asitlerin alınmasından dolayı, bir şekilde 
elastin oluşumunu artırabilir ve böylece cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır, burada film oluşturma 
ve nemlendirme etkisi vardır, böylece hücresel yaşlanmayı geciktirmek, yaşlı cildin sarkmasını veya 
elastikiyet kaybını tedavi etmek için kullanılır.

Centaurea Cyanus Flower 
Extract 

Polifenoller, özellikle flavonoidler ve antosiyaninler bakımından zengin olan bu öz, temel olarak bir 
cilt bakım ürünü, yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı bir ajan olarak işlev görür.

Collagen Peptides Kollajen, dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin pürüzsüz ve elastik hale gelmesine neden olur. Cildin dayanıklılığını ve direncini 
korumaya, onarmaya yardımcı olan karmaşık yapılarını ve lifli ağlarını geri kazanabilen esansiyel 
amino asitler sağlar. Fibroblastların aktivasyonu ile yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir ve 
destekleyici liflerin oluşumunu teşvik eder.

Viola Odorata Extract Tonik, antioksidan ve yatıştırıcı özellikleriyle. Tahriş olmuş cilt veya ciltteki şişlikleri tedavi 
etmek için mükemmeldir.

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

Cilt tipi Sonuçlar

Nemlendirme, erken yaşlanmaya karşı korunma ve koruma gerektiren 
tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. İlk yaşlanma belirtilerinin bakımı. 
Karma-Yağlı ciltler için çok uygundur.

Nemlendirici ve sıkılaştırıcı yaşlanma karşıtı krem. Cildin gücünü, 
elastikiyetini ve cildin onarım sürecini destekleyerek suyu tutma 
kabiliyetini güçlendirir ve destek dokusunu iyileştirir. İfade çizgilerini 
azaltmaya yardımcı olur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüze, boyuna ve dekolteye 
uygulayın. Tamamen 
emilene kadar hafif bir 
masaj yapın. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi içerisinde, 
profesyonel uzmanın istediği 
zaman kullanın.

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

• Açıklanmadı. 

vi



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

vi
Teknik döküman

Ürün VITAL LINE

Best Cream

Boyut 50 ml. 200 ml. 

Açıklama Besleyici yaşlanma karşıtı krem Referans 04040050 04040200

NEMLENDİRME KIRIŞIKLIK ÖNLEME BESLEYİCİ



LIFT VITAL SYNERGY Çözüm

VITAL LINE

Ana aktif maddeler
Shea Butter Temel olarak palmitik asitten (% 2-6) oluşur; stearik asit (% 15-25); oleik asit (% 60-70); linolenik asit 

(% 5-15); linoleik asit (<% 1) yanı sıra, mükemmel nemlendirici ve yumuşatıcı bir yetenek veren, 
parçalanamayan orijinal bir fraksiyon. Tokoferoller (E vitamini) ve kateşinler gibi antioksidanlar içerir. 
İltihabı azaltma özelliğine sahip olan triterpen alkoller gibi diğer spesifik bileşikler tespit edilmiştir; 
Sinirik asitlerin esterleri, ultraviyole radyasyonu (UV) ve lupeol absorbe etme yeteneğine sahip, cilt 
proteinlerini parçalayan enzimleri inhibe ederek cildin yaşlanmasına etki eden etkileri azaltır. Shea yağı 
ayrıca, özel dermal hücreler tarafından yapısal proteinlerin üretimini uyararak cildi korur.

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve epidermisin 
pürüzsüz ve elastik görünmesine neden olur. Cildin dayanıklılığını ve direncini korumaya ve 
onarmaya yardımcı olan karmaşık yapısını ve lifli ağını geri kazanabilen esansiyel amino asitler 
sağlar. Fibroblastların aktivasyonu ile yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir ve destekleyici 
liflerin oluşumunu teşvik eder.

Malva Sylvestris (Mallow) 

Extract 

Yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikleriyle bu doğal özüt, cildi tahriş ve dış etkenlerden 
derinlemesine korur ve pürüzsüzleştirir.

Poppy
(Papaver Rhoeas Extract) 

Dekonjestan özellikleriyle tahriş olmuş ciltleri yatıştırmaya yardımcı olur. Müsilaj bakımından 
zengin olan bu öz, cilt için yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

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

Cilt tipi Sonuçlar

Nemlendirme ve koruma gerektiren tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. İlk 
yaşlanma belirtilerinin bakımı. Karma-Kuru ciltler için çok uygundur.

Nemlendirici ve sıkılaştırıcı yaşlanma karşıtı krem. Cildin gücünü, 
elastikiyetini ve cildin onarım sürecini destekleyerek suyu tutma 
kabiliyetini güçlendirir, destek dokusunu iyileştirir. İfade çizgilerini 
azaltmaya yardımcı olur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüze, boyuna ve dekolteye 
uygulayın. Tamamen 
emilene kadar hafif bir masaj 
yapın. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi içerisinde, 
profesyonel uzmanın istediği 
zaman kullanın.

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

• Açıklanmadı. 
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