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Göz Çevresi Belirtileri
Göz çevresindeki cilt çok daha ince bir kalınlığa ve daha az miktarda kolajen ve elastin lifine sahiptir. Bu nedenle, strese, yorgunluğa ve uyku 
eksikliğine karşı özellikle hassas olan yaşlanma belirtilerini ilk yansıtan alanlardan biridir. Aynı zamanda kasların sürekli hareket halinde olduğu 
büyük bir etkinlik alanındadır ve bu nedenle kırışıklıklar ve ekspresyon çizgilerine daha yatkındır.

Değişiklikler Sonuçlar
• Dermis kalınlığının incelmesi
• Düşük seviyelerde sebum ve hidrolipidik 

koruyucu tabaka
• Sürekli hareket eden kırılgan bölge 

• Kırışıklıklar ve dehidrasyon
• Kırılgan ve hassas cilt
• Koyu halkalar ve şişlik
• Alerjik reaksiyonlar 

Ana sinerji D-TENSE EYES CONTOUR

Bu kırılgan ve hassas bölgenin özel bakımı için; 
GATULINE®-TENSE + VEGESERYL® HGP + CAFEISILANE C®'yi aktifleştirmesi nedeniyle 
göz çevresinin yaşlanmasını önleyen ve tedavi eden sinerji:

1 2 3

Cilt yapısını yeniden oluşturur 
ve yoğunluğunu ve sıkılığını 
yavaş yavaş arttırır.

Sıvıların drenajına yardımcı 
olmak için periferik dolaşımı 
uyarır.

Bu bölgedeki cilt 
fonksiyonlarını canlandırır, 
korur ve nemlendirir.

Belirtiler Anubis Çözümü

1
KIRIŞIKLIK VE SARKMALAR
Kollajen ve elastin liflerinin düşüklüğü. 
Azalan cilt kalınlığı.
Daimi hareketlerde hassas bölge.

GATULINE® IN-TENSE 
COLLAGEN and 
ELASTIN  PEPTIDES
HYDROXY- 
PROLISILANE CN®

CANLANDIRICI ETKİ 
Fibroblastları aktive eder ve destek 
liflerinin oluşumunu uyarır. Cilt yapısını 
geri yükler ve yeniden düzenler. Cildin 
sarkmasını önler ve cildin direncini 
arttırır.

2
KOYU HALKALAR VE ŞİŞLİKLER
Kötü kan dolaşımı ve kılcal geçirgenlik.
Periyodik alanda sıvı tutulması nedeniyle şişme 
(ödem).
Dokuların iltihabı. Yağ tortularının birikmesi.

CAFEISILANE C® 

CAFFEINE 
MENTHOL

DÜZELTİCİ VE YAĞ PARÇALAYICI ETKİ
Kan ve lenfatik dolaşım üzerinde uyarıcı 
bir etki gösterir. Kanallarda tutulan 
sıvıları alır ve periyodik bölgeyi 
detoksifiye eder. Dokuları temizler ve 
lipolizi uyarır.

3
HÜCRESEL SEVİYEDE KORUMA VE BESLENME 
KAYBI

Hücre birleşimlerinin parçalanması ve zayıf 
rejenerasyon. Zayıf bariyer fonksiyonu. Serbest 
radikallerle ton değişmesi ve oksidasyon. 
Görünüm ve doku değişikliği. Cilt kırılganlığı.

VEGESERYL® HGP 
ROSE HIP VITAMINS 
A, C and E

KORUYUCU, YENİDEN YAPILANDIRICI 
VE NEMLENDİRİCİ ETKİ
Hücre birleşmesini ve çoğlamasını 
arttırır. Antioksidan etki, erken yaşlanma 
belirtilerini yavaşlatır. Hücresel 
beslenme sağlayarak düzenleyici ve 
kırışıklık karşıtı etki sağlar.

Göz çevresinin yaşlanmasını önleyen ve tedavi eden, çizgileri düzelten ve sıkılaştıran seri.

GÖZ ALTI ŞİŞME
ÖNLEYİCİ

SARKMAYI
ÖNLEME

YAŞLANMA
KARŞITI

GÖZ ALTI KOYU
HALKA ÖNLEYİCİ



Serinin ürünleri

EXCELLENCE EYE CONTOUR

Pazarlama desteği

Seri İmajı Poster Broşür Uygulama Videosu

ex
Arındırma Konsantre Maske

Bio Complex 
Düzeltici & sıkılaştırıcı 

Konsantre

5u. x 2 gr.

EXCELLENCE

Peeling  
with Phyto Enzymes 

Özel
yumuşak enzimatik peeling 

10u. x 2 ml. 

EXCELLENCE

20 ml. 

EXCELLENCE

Eye Contour Mask  
Düzeltici & 

sıkılaştırıcı göz 
çevresi maskesi

Papain, rice starch, 
caolin

Algae extract,  caffeine, 
menthol  ve  

hydroxiproslisilane CN®  

Vegeseryl® HGP,  
Cafeisilane C®, Collagen 

ve elastin peptides

Nemlendirme / Takviye

20 ml. 

EXCELLENCE

Eye Contour Cream 
Düzeltici & 

sıkılaştırıcı göz 
çevresi kremi 

Gatuline In-Tense®, shea  
butter, caffeine, rose hip,  
hydroxiprolisilane CN®  

Profesyonel tedavi

10 sesiones

EXCELLENCE

Pack cabina  
Eye Contour

Düzeltici & sıkılaştırıcı göz 
çevresi tedavisi 

Contains:  
Peeling with Phyto Enzymes (5u. x 2 gr.)   

Bio Complex (10u. x 2 ml.)
Eye Contour Cream (1u. x 20 ml.)
Eye Contour Mask (1u. x 20 ml.)



Kozmetik endikasyonlar • İfade çizgileri

• Şişen üst göz kapakları ve göz altı torbaları veya şişlikler

• Kurumuş ve cansızlaşmış göz çevresi cildi

• Dayanıklılığını yitirmiş cilt belirtileri

• Şişmiş göz altı torbaları 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat

• Yoğun tedavi: toplam 10 seans, haftada 2 seans

• Drenaj tedavilerinde: haftada 3 seans (haftada 1 pul pul dökülme)

• Bakım tedavisi: 2 aylık seans 

Ekipman ile kullanım • Gözlerin etrafındaki alan hassas bir alandır ve ekipmanların 
çoğunun kullanımı kontrendikedir çünkü göz yuvası boş bir alandır 
ve doğrudan güç uygularken yüksek güç üretebilir veya bir çeşit 
hasar verebilir.

• Kırışıklıkları tedavi etmek istiyorsak, göz çevresi bölgesinde 
çalışabiliriz, asla göz yuvasında çalışmaz.

• Konsantre EXCELLENCE BIO COMPLEX ve EXCELLENCE EYE 
CONTOUR MASK maskesini ELEKTROPORASYON ile ürün 
penetrasyonunu artırabiliriz. EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM 
ile RADIOFRECUENCY kullanabiliriz, cihazın doğru kullanımını 
sağlamak için yeterli miktarda ürünle çalıştığınızı kontrol ediniz. 

Önlemler • İyot İçerir. 

Serinin protokolü

D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex



Seri protokolü Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

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

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

2 Arındırma

• Bir fırça kullanarak bir sıvı karışımı elde edinceye kadar, tek doz PEELING 
WITH PHYTO ENZYMES ve EAU VERT losyonunu karıştırın. Göz çevresine 
yayın ve 10 dakika boyunca bekleyin. Su ile çıkarın.

• EAU VERT losyonunu nemli pamuk veya püskürterek  uygulayın ve ürünün 
çıkartılmasını sağlayın. 

3 Masaj ve konsantre

•  Konsantre EXCELLENCE BIO COMPLEX, ürün tamamen emilinceye kadar, 
özellikle en çok etkilenen bölgelerde çalışacak şekilde parmaklarınızla göz 
çevresine uygulanır.

•  Konsantre ile yapılan tedaviden sonra yumuşak bir masaj yaparak EXCELLENCE 
EYE CONTOUR CREAM uygulayın. 

* Göz altı torbaları veya şişliklerin tedavisinde, boşaltma hareketleriyle masaj yapın.

* Kırışıklık karşıtı tedavisinde, alandaki kan dolaşımını ve kırışıklık derinliğini 
iyileştirmek için hareketler uygulayın. 

4 Maske

•  Bir fırça kullanarak, göz çevresine EXCELLENCE EYE CONTOUR MASK 
uygulayın. Gevşemeyi artırmak için, gözlerin EAU VERT ile ıslatılmış pamuklu 
pedlerle kapatılması önerilir. 15-20 dakika bekletin. EAU VERT losyonu ile 
ıslanmış sünger veya pamuklu ped kullanarak yavaşça çıkarın.

•  Uygunsa, maskenin maruz kaldığı süre boyunca, etkilenen bölgedeye manuel 
masaj veya lenfatik drenaj uygulayabiliriz. 

5 Sonlandırma

•  Emilim tamamlanana kadar yumuşak bir masaj yaparak EXCELLENCE EYE 
CONTOUR CREAM uygulayın.

• Daha sonra, her cilt tipi için en uygun Anubis kremini uygulayın.  

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

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

D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Eye Contour Cream

Boyut 20 ml. 20 ml.

Açıklama Düzeltici & sıkılaştırıcı göz çevresi kremi Referans 20010020 200000008 
(EYE CONTOUR CABIN PACK)

(   )

GÖZ ALTI ŞİŞME
ÖNLEYİCİ

YAŞLANMA
KARŞITI

GÖZ ALTI KOYU
HALKA ÖNLEYİCİ



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR

Ana aktif maddeler
Gatuline® In-Tense Fibroblastların biyomekanik fonksiyonlarının aktivasyonu sayesinde cildin kendi sıkılaştırma 

kapasitesini harekete geçiren aktif. Dermal yapı derhal yeniden düzenlenir, kalınlaşır ve cildin sıkılığını 
arttırır.

Caffeine Önemli vazokonstriktör etkisi olan, kan ve lenfatik dolaşım üzerinde uyarıcı özelliklere sahip, sıvı 
drenajını teşvik eden metil-ksantinden türetilmiş bir alkaloit içeren aktif madde.

Hydroxyprolisilane CN® Cilt bakım özellikleriyle bilinen amino asit. Bağ dokusu liflerinin elastikiyetini ve sıkılığını kontrol eden 
proteinlerde, hem kolajen hem de elastinde bulunabilir. Sıkılaştırıcı özelliği ile sarkmayı önlemeye 
yardımcı olur ve cilde güç verir.

Shea Butter Mükemmel nemlendirici ve yumuşatıcı aktif madde. Tokoferoller (E vitamini) ve kateşinler, özelliği 
iltihabı azaltmak olan triterpen alkoller gibi antioksidanlar; ultraviyole radyasyonu (UV) absorbe 
etme kapasitesi sınırlı olan sinnamik asit esterleri ve cilt proteinlerini parçalayan enzimleri inhibe 
ederek cildin yaşlanmasını önleyen lupeol.

Rose Hip Cildin beslenmesi ve yenilenmesinde rol oynar ve kan dolaşımını iyileştirerek cilde uygun kalınlığını 
geri getirir. Sonuç olarak, cilt kırışıklıkları giderilir, cildin doğal optimum pürüzsüzlüğünü ve 
hidrasyonunu geri yükler.

Iodade Collagen and Elastin 
Peptides 

Dokuların kapasitesini arttırır ve cildin dayanıklılığını ve direncini korumaya ve onarmaya yardımcı 
olan kompleks fibröz ağ yapılarını geri kazanabilen esansiyel amino asitler sağlar. Fibroblastları 
harekete geçirerek yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı etki gösterirler ve destek liflerinin oluşumunu teşvik 
ederler.

Vitamins A, C and E Antioksidan etkisi. Serbest radikallerin hareketini nötralize eder.

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

Cilt tipi Sonuçlar
Tüm cilt tipleri için, özellikle aşağıdakileri gerektiren göz 
hatlarında:

• Beslenme
• Sıvı drenaj
• Şişlik ve torbaların azaltılması
• Koyu halkaları silmek
• Kırışıklıkları azaltmak ve ifade çizgilerini yumuşatmak. 

Üçlü etki kremi: Onarır, canlandırır ve nemlendirir. Yaşlanmanın 
ana belirtilerini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Cildin 
kendi doğal sıkılaştırma kabiliyetini uyarır, sağlamlığını ve 
sıkılığını arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Yüz tamamen 

temizlediğinde, hafifçe 
hareketlerle uygulayın. 

• Radyofrekans ile kullanıma 
uygun

• Kullanmadan önce, 
ekipman tedarikçisine 
danışmanızı öneririz. 

• Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde, BIO COMPLEX 
kullandıktan sonra 
uygulayın. Herhangi bir 
tedavide göz çevresindeki 
alanı tedavi etmek için, 
uzmanın talep etmesi 
durumunda, son kremden 
önce uygulayın.

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

• İyot içerir. 

ex



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex
Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Eye Contour Mask

Boyut 20 ml. 20 ml.

Açıklama Düzeltici & sıkılaştırıcı göz çevresi maskesi Referans 20020020 200000008 
(EYE CONTOUR CABIN PACK)

(   )

GÖZ ALTI ŞİŞME
ÖNLEYİCİ

SARKMAYI
ÖNLEME

GÖZ ALTI KOYU
HALKA ÖNLEYİCİ



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR

Ana aktif maddeler

Vegeseryl® Hgp Cildin su tutması ve hücresel beslenmesine etki eden, kırışıklık önleyici, sıkılaştırıcı, nemlendirici ve 
yumuşatıcı özelliklere sahip bitki proteinlerinden oluşan aktif bir maddedir.

Cafeisilane C® Bir lipolitik olarak kullanılan ve radikallerin, kafeinin, mannuronik asidin ve bazı özel biyolojik 
aktivitelere sahip olan bir organik silikonun silanol türevidir. Bu aktif bileşen, ödem veya şişlik 
eşliğinde gözlerin altında yağ birikintili torbaların tedavisi için idealdir.

Collagen and elastin peptides  Dokuların kapasitesini arttırır ve cildin dayanıklılığını ve direncini korumaya ve onarmaya yardımcı 
olan kompleks fibröz ağ yapılarını geri kazanabilen esansiyel amino asitler sağlar. Fibroblastları 
harekete geçirerek yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı etki gösterirler ve destek liflerinin oluşumunu teşvik 
ederler.

Menthol Tazeleyici özellikleri göz bölgesini temizlemeye yardımcı olur. Kan akışı uyarıcı özellikleri ile daha 
iyi dolaşım sağlar.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için, özellikle aşağıdakileri gerektiren göz 
hatlarında:

• Beslenme
• Sıvı drenaj
• Şişlik ve torbaların azaltılması
• Koyu halkaları silmek
• Kırışıklıkları azaltmak ve ifade çizgilerini yumuşatmak. 

Canlandırıcı, jel dokulu maske. Kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırıcı 
etkisiyle nemlendirici ve yatıştırıcı özellikler. Ödem veya şişlik 
eşliğinde yağ birikintili göz altındaki torbaların tedavisi için 
idealdir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüz tamamen temizken, 
kontur alanına bir fırça ile 
uygulayın.

• Şişlik veya torba 
problemlerinde 15-20 
dakika boyunca bekletin ve 
temizleyin.

• Kırışıklık sorunları olursa, 
ince bir tabaka uygulayın; 
15-20 dakika veya bir gece 
bekletin

• Ürün buzdolabında 
saklamak için uygundur. 

• İğnesiz mezoterapi için 
uygundur.

• Konsantre ve iletken bir jel 
uygulayıp radyofrekans ile 
kullanılabilir.

• Kullanmadan önce, ekipman 
tedarikçisine danışmanızı 
öneririz.  

• Profesyonel kullanım: 
Kabin tedavisinde, 
masajdan sonra uygulayın. 
Herhangi bir tedavide göz 
çevresindeki alanı tedavi 
etmek için, uzmanın talep 
etmesi durumunda, son 
kremden önce uygulayın.

• Evde kullanım: Haftada bir 
veya iki kez uygulayın. 

• İyot içerir. 

ex



Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Bio Complex

Boyut 2 ml.

Açıklama Düzeltici & sıkılaştırıcı biyolojik kompleks Referans 200000008 (EYE CONTOUR CABIN PACK)

D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex

(   )

GÖZ ALTI ŞİŞME
ÖNLEYİCİ

SARKMAYI
ÖNLEME

GÖZ ALTI KOYU
HALKA ÖNLEYİCİ



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR

Ana aktif maddeler

Seaweed Extract
(Fucus Vesiculosus)

Nemlendirici ve film oluşturma özelliklerine sahiptir. Ayrıca, genellikle alerjilere ve doku hasarına 
neden olan inflamatuar kaskad etkilerini inhibe edebilen Fucoidan içeriği nedeniyle sakinleştirici 
özelliklere sahiptir. Ayrıca doğal antioksidan özelliklere sahip sülfatlanmış yosun polisakaritler içerir 
ve ciltte kollajen sentezinden sorumlu olan hücrelerin fibroblastlarının uyarılmasına etki ederek 
dokulara sıkılık sağlar. Deniz yosunu özü, bu hassas bölgede tutulan sıvıları harekete geçiren, kan 
dolaşımını teşvik eden ve toksinleri gideren organik iyot içerir. Bu tür dekonjestanlar ve deniz yosunu 
özünün anti-ödemi, olağanüstü lipolitik aktivite sağlar, hücre metabolizmasını aktive eder ve böylece 
biriken toksik elementlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Caffeine Önemli vazokonstriktör etkisi olan ve kan ve lenfatik dolaşım üzerinde uyarıcı özelliklere sahip, sıvı 
drenajını teşvik eden metil-ksantinden türetilmiş bir alkaloit içeren aktif madde.

Hydroxyprolisilane CN® Cilt bakım özellikleriyle bilinen amino asit. Bağ dokusu liflerinin elastikiyetini ve sıkılığını kontrol 
eden proteinlerde, hem kolajen hem de elastinde bulunabilir. Sıkılaştırıcı özelliği ile sarkmayı 
önlemeye yardımcı olur ve cilde güç verir.

Menthol Tazeleyici özellikleri göz bölgesini temizlemeye yardımcı olur. Kan akışı uyarıcı özellikleri ile daha 
iyi dolaşım sağlar.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için, özellikle aşağıdakileri gerektiren göz 
hatlarında:

• Beslenme
• Sıvı drenaj
• Şişlik ve torbaların azaltılması
• Koyu halkaları silmek
• Kırışıklıkları azaltmak ve ifade çizgilerini yumuşatmak.  

Sıkılaştırma ve canlandırma konsantrasyonu, kırışıklıkları ve 
ifade çizgilerini azaltan konsantre. Göz altı torbaları ve 
yorgunluk izlerini giderir ve rahatlatır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• En sıkıntılı bölgelere özel 
vurgu yaparak, tamamen 
emilene kadar yumuşak 
hareketlerle göz çevresine 
uygulayın. 

• Negatif kutuptaki galvanik 
akımlarla kullanıma uygun

• Elektroporasyon ile 
kullanıma uygundur.

• Konsantre ve iletken bir jel 
uygulayıp radyofrekans ile 
kullanılabilir.

• Kullanmadan önce, 
ekipman tedarikçisine 
danışmanızı öneririz.  

• Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde 1 amp. tedavi 
başına. 

• İyot içerir. 

ex



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Peeling with Phyto Enzymes

Boyut 2 gr.

Açıklama Göz çevresi için özel yumuşak arındırıcı Referans 200000008 
(EYE CONTOUR CABIN PACK)

(   )

HASSAS CİLT
KORUMA

İLETİM
SİSTEMİ

EPİDERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI



D-TENSE EYES CONTOUR Çözüm

EXCELLENCE EYE CONTOUR

Ana aktif maddeler

Papain Papaya kaynaklı enzim; anti-enflamatuar özelliklere sahip güçlü hücre yenileme etkisi.

Rice Starch Organik oligosakaritler bakımından zengin (şekerler). Sakinleştirici ve nemlendirici bir etkiye 
sahiptir. Cildi arındırır ve yumuşatır.

Kaolin Cildi remineralize etmeye yardımcı olan silikon, demir, kobalt, magnezyum, kalsiyum, manganez, 
bakır, çinko, selenyum gibi mineraller bakımından zengindir. Arındırıcı özellikleriyle kirleri emer ve 
cildi yumuşatır.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ   

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için belirtilmiştir. Özellikle göz çevresi alanında özel 
bakım gerektirenlere.

Cildin yenilenmesini uyarıcı ve canlandırıcı etkiye sahip 
arındırıcı enzim tozu.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• 2 gr enzymatic peeling ile 1 
ml. Eau Vert losyonunu sıvı 
karışımı elde edene kadar 
karıştırın.

• Bir fırça kullanarak, karışımı 
önceden temizlenmiş olan 
göz çevresine yayınız.

• 10 dakika boyunca 
bekletiniz.

• Suyla ıslatılmış süngerlerle 
çıkarın ve Eau Vert Lotion ile 
tonlamayı sonlandırın. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde, haftada 1 seans 

• Sadece harici kullanım 
içindir. Doğrudan gözle 
temasından sakının. 
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