
EFFECTIVITY 

Hücresel yaşlanmaya karşı tam etki.

Yaşlanan cilt belirtileri

Her ne kadar cilt ile birlikte vücudun diğer organları yaşlansa da, yaşlanma belirtileri cilt seviyesinde daha belirgindir, çünkü bu dış 
çevreye karşı ilk engeldir. Çeşitli cilt hasarları üreten iç ve dış faktörlerin  yaşlanma üzerinde bir etkisi olacaktır, ancak belirleyici 
faktör ,cilt üzerinde fazlaca hasara neden olan güneşe maruz kalmadır. Her cildin alışkanlıklarına bağlı olarak az ya da çok 
etkileyebilecek görünen işaretlerden bazıları; kırışıklıklar, sarkma, canlılık eksikliği, kuruluk veya lekelerdir.

Değişiklikler Sonuçlar
• Cilt bariyerinin bütünlüğünün bozulması
• Korneum (ölü hücre) tabakasının kalınlaşması
• Dermisin incelmesi
• Kollajen ve elastin liflerinin bozulması

• Düşük hidrasyon ve düzensiz ton
• Yıpranmış cilt
• Sertlik kaybı
• Kırışıklıklar  

Ana sinerji EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM

Bu sinerji EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM, inci tozu, havyar özü, hyaluronik asit, elmas tozu ve 
kolloidal altın gibi bileşenlerden oluşan hücresel yaşlanmaya karşı tam bir tepkidir.

1 2 3

Oksidatif stresi (erken yaşlanma) 
önler ve korur

Hücre yenilenmesini teşvik 
ederek kırışıklıkları azaltır

Cildin gevşemesini ve 
sarkmasını önler, hücre 
metabolizmasını aktive eder

Semptomlar: Anubis Çözümü

1
OKSİDATİF STRES VE HÜCRE HASARI
Deride progresif bozulma. Kutanöz yapıdaki 
hasarlar. Erken yaşlanma. Enflamatuar 
süreçlerin hızlanması. Vasküler geçirgenliğin 
arttırılması. Dehidrasyon. Gerilimin ortaya çıkışı. 
Deskuamasyon. Derinin kızarıklığı.

IMUDILIN®
LIPOGARD®
BISABOLOL

ANTİOKSİDAN KORUMA
Hidrolipidik bariyeri geri yükler ve hücre 
zarının tam işlevsel hale getirir. Cildin 
doğal savunmasını ,serbest radikallerin ve 
dış etkenlerin neden olduğu hasara karşı 
uyarır. Proinflamatuar mediatörlerin 
salınımını sınırlandırır.

2
KIRIŞIKLIKLAR
Oksijen eksikliği ve epidermal incelme, sonuç 
olarak transepidermal su kaybı üreten 
hidrofilik lipidlerin kaybı. Dehidrasyon 
meydana gelir ve bu da kırışıklıklara neden 
olur.

AHAs
CAVIAR
PEARLS 
HYALURONIC ACID

KIRIŞIKLIKLARIN BESLENMESİ VE 
AZALTILMASI
Hücre yenilenmesine neden olan korneum 
tabakasının incelmesi. Hidrolipidik 
tabakanın güçlendirilmesi. Hücre dışı 
matrisin enerji temini ve onarımı. Kırışıklık 
derinliğinin iyileştirilmesi.

3
GENELLEŞMİŞ SARKMALAR

Dışsal ve içsel faktörlerden dolayı, kollajen ve 
elastin lifleri hücresel metabolizmasında 
yavaşlama geçirir. Böylece yüz ovalinin, 
elmacık kemiklerinin, ağız kenarı ve göz 
kapaklarında sarkmalar oluşur.

LIFTINE®
SILK PROTEIN
ARGIRELINE®
MATRIXYL®

YENİLEME VE YENİDEN YAPILANDIRMA
Deri yüzeyinde viskoelastik bir film oluşumu 
ve kollajen ve elastin liflerinin yenilenmesi 
sağlayan bir gerilim oluşturur. Hemen 
sıkılaştırma etkisi sağlar.
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Pazarlama desteği

Seri İmajı Poster Broşür

Serinin ürünleri

EFFECTIVITY ef

EFFECTIVITY

Gold  
Mask

Yoğun gençleştirici 
maske 

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl  
Contour Cream 

Göz çevresi kırışık 
azaltıcı ve sıkılaştırıcı

20 ml. 18 ml.20 ml. 50 ml.

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl  
Peeling 

Arındırıcı besleyici 
ve yenileyici

50 ml.

Caviar, pearls 
ve Lipogard

AHAs,  
ve caviar 

Colloidal gold, 
ve caviar 

Arındırma Maske Göz çevresi

EFFECTIVITY

Gold  
Cream

Yaşlanma karşıtı
global cream

EFFECTIVITY

Tenso-Gold 
Cream

Üçlü etki 
sıkılaştırıcı krem

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl 
Serum

Yaşlanma karşıtı
Serum 

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl   
Cream Yaşlanma 

karşıtı önleyici 
krem 

60 ml. 60 ml.40 ml. 60 ml.

Caviar, pearls 
ve Liftine®

Colloidal gold 
ve diamonds

Caviar, pearls 
ve

hyaluronic acid

Argireline®,  
Matrixyl® 

ve
Antarcticine®

Nemlendirme / Takviye

Profesyonel tedavi

10 sessions

EFFECTIVITY

Cabin Pack  
Skin Age Revelation

Yüz tedavi
Yaşlanma karşıtı tam çözüm

Contains:  
Caviar & Pearl Peeling (50 ml.)   Caviar 

& Pearl Cream (50 ml.)
Gold Mask (50 ml.)

Caviar & Pearl Specific Concentrate (8u. 
x 3 ml.)

EFFECTIVITY

Specific 
Concentrate 

Yoğun
gençleştirici

konsantre

3 ml.

Fucogel®,  caviar 
ve pearls

50 ml.



Kozmetik endikasyonlar Yaşlanma belirtilerinin önlenmesi veya tedavi edilmesi gereken ciltler:
• Dehidrasyon

• Kırışıklıklar

• Sarkmalar 

Hiperpigmentasyon / düzensiz ton 
Parlaklık eksikliği

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 10 seans, haftada 2.

• Bakım tedavisi: 2 ayda 1 seans. 

Ekipman ile kullanım • EFFECTIVITY TENSO- GOLD radyofrekans ile 
birleştirilebilir. 

Önlemler •  EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL PEELING; AHAs içerir.

Serinin protokolü

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



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 yardımıyla CAVIAR & PEARL PEELING ürününü yüze, boyuna ve 
dekolteye uygulayın. Uygulama başlangıcından itibaren maruz kalma süresini 
sayarak yüzün daha kalın alanlarında uygulamayı başlatın. En fazla 10 dakika 
beklemeye bırakın.

•  Uygulama zamanı: Uygulama zamanı, güzellik uzmanının teşhisine göre 
değişir.

• Tamamen yok olana kadar bol su ile temizleyin. Göz çevresi, mukoza ve ciltteki 
yara ile temasından sakının.

•  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. 

3 Masaj ve konsantre
•  1/2 şişe tamamen emilinceye kadar hafifçe vurarak yüzünüzün her yerine 

CAVIAR & PEARL SPECIFIC CONCENTRATE uygulayın.

•  CAVIAR & PEARL CREAM'i tamamen emilinceye kadar yumuşak bir masajla 
yüze, boyuna ve dekolteye uygulayın. Her iki eliniz de yüzün bir tarafında ve 
yukarı doğru kayan alternatif hareketlerle masaj yapın. 

4 Maske

•  GOLD MASK'ı yüz, boyun ve dekolte bölgesine bir fırça ile uygulayın. 
acupressure masaj yaparak 15-20 dakika kadar bekleyin.

•  Bol suyla temizleyin.

•  Ürünü çıkarırken ciltte altın kalıntıları kalırsa,  AQUA MOUSSE ile çift 
temizlik yapın.

5 Sonlandırma

•  1/2 şişe tamamen emilinceye kadar hafifçe vurarak yüzünüzün her yerine 
CAVIAR & PEARL SPECIFIC CONCENTRATE uygulayın.

•  Yumuşak, dairesel bir masajla göz çevresine CAVIAR & PEARL CONTOUR 
CREAM uygulayın.

•  CAVIAR & PEARL CREAM'i tamamen emilinceye kadar yumuşak bir masajla 
yüze, boyuna ve dekolteye uygulayın. 

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

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

ex AQUA MOUSSE: “EXCELLENCE” serisine bakınız.

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

* belirtilen alanlar:
digitopressure masajı.



Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Gold Cream

Boyut 60 ml.

Açıklama Global yaşlanma karşıtı krem Referans 26020060

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

YAŞLANMA
KARŞITI

SARKMAYI 
ÖNLEME

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



Ana aktif maddeler
Gold Powder Altın parçacıkları vücut tarafından üretilen ve kapsüllenen biyolojik kirleri yok eder. Cildi nemlendirir, 

kollajen sentezini uyarır ve günlük çevresel etkilerden korur. İnce çizgileri azaltır ve cildin 
görünümünü dengeler. Ciltteki aktif maddeleri katalize eder. Bir antioksidan görevi görür ve serbest 
radikallerin birikmesini önler.

Diamond Powder Nazikçe peeling yapar ve cilt elastikiyetini ve tonunu arttırır. Güneşe maruz kalmanın neden 
olduğu lekeleri ve kırışıklıkları giderir. Parlaklık ve güç sağlar.

Rose Hip Cilt yenilenmesine ve beslenmesine katkı sağlar ve sonuç olarak cilt kırışıklıkları giderilir. Yara 
izlerinin ve ciltteki izlerin görünümünü azaltır.

Uva Ursi Extract Melanin sentezini inhibe etme özelliğine sahip olan tirozinaz enzimini bloke ederek cilde 
aydınlatma özelliği verir. Arbutin içerir

Lady’s Thistle Extract Serbest radikallerin ve erken cilt yaşlanmasının neden olduğu hasarı önler.

Bilberry Extract Güçlü, antioksidan ve yatıştırıcı etkisi vardır. Cildin canlandırıcı özellikleriyle bilinir, kollajen 
ve elastini stabilize etmeye yardımcı olur.

Chondroitin Sulphate Glikozaminoglikan, dokuların hücre dışı matrisinin yapısal bileşenidir. Suyu tutma kabiliyeti 
sayesinde kolajen ağının bütünlüğünü arttırır.

Collagen and Elastin 
peptides

Dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin pürüzsüz ve elastik görünmesine neden olur.

Vitamin E 
(Tocopheryl Acetate)

Güçlü antioksidan, cildin rahatlamasını sağlar, corneum tabakasının nemini korur, cilt 
elastikiyetini arttırır ve serbest radikal oluşumunu azaltır.

Vitamin C 
(Ascorbyl Palmitate)

Antioksidan özellikleri ile, kollajen ve elastin sentezini uyarır.

Vitamin A 
(Retinyl Palmitate) 

Hücresel yenilenme ve nemlendirme özellikleri nedeniyle kırışıklıkları tedavi eder.

Oligoelements 
(Magnesium, Copper, Potassium, 
Aluminum, Sodium, Zinc, 
Manganese)

Minerallerin ve oligoelmanların eksikliği, birçok estetik kusurlara neden olarak cildin iyi 
durumunun bozulmasına neden olur. Oligoeller, hücre yenilenmesini aktive eden ve cildin 
dengesini yeniden sağlayan diğer aktif maddeler ile sinerjiye girer.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ/ GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / 20 SPF 

Cilt tipi Sonuçlar

Farklı yaşlanma nedenlerini önlemek veya tedavi etmek isteyen 
karma-kuru eğilimi olan ciltler: dehidrasyon, kırışıklıklar, sarkma 
ve / veya eşit olmayan bir ton.

Cildin yaşlanmasının etkilerini tersine çevirmek için formüle 
edilmiş 20'den fazla aktif madde bulunmaktadır. Formülasyonda 
aktif olan altın; serbest radikallere, sarkmalara, kırışıklıklara, aşırı 
dehidrasyona ve foto yaşlamanın neden olduğu aşırı 
pigmentasyona karşı duyarlılığı arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Tamamen emilinceye kadar 
yüze, boyuna ve dekolteye 
nazik bir masajla uygulayın. 

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi içerisinde, 
profesyonel uzman gerektiği 
her zaman kullanır.

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

• Açıklanmadı. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Tenso-Gold 

Boyut 60 ml.

Açıklama Üçlü etki sıkılaştırıcı krem Referans 25060060

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

YAŞLANMA
KARŞITI

ESNEKLİK
SAĞLAYICI

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



Ana aktif maddeler

Rose Hip Cilt yenilenmesine ve beslenmesine katkı sağlar ve sonuç olarak cilt kırışıklıkları giderilir. Yara ve 
ciltteki izlerin görünümünü azaltır.

Argireline® Cilt pürüzsüzleştirici ve sıkılaştırıcı özellikleri. Epidermisin üst tabakalarının gerginliğini azaltır. Bu 
etki, ince çizgilerin ve derin kırışıklıkların gözle görülür bir şekilde azalmasını sağlar. Bir kas gevşetici 
görevi görür ve botulinum toksini tip A'ya benzeyen masum bir analog gibi işlev görür; Aynı 
zamanda, sıkılaştırır, kırışıklıkları ve ifade çizgilerini yumuşatır ve rahatlatır.

Antarcticine® Yeniden yapılandırma ve kırışıklık karşıtı özelliklere sahip glikoprotein. Moleküllerinin su tutma etkisi 
sayesinde cildi nemlendirerek korur. Doku rejenerasyonunu artırarak ve kırışıklıkları hafifleterek 
kollajen üretimini uyarır.

Matrixyl® Palmitoil pentapeptid-4 olarak bilinen peptid, ciltte kollajen üretimini uyarır. Deriyi güçlendirir ve 
cilde esneklik ve sıkılık kazandırır, böylece erken yaşlanma ve dokuların yeniden oluşumunu 
gösteren işaretleri geciktirir, böylece cilde sıkılaşmasını geri kazandırır.

Aminobutyric Acid Deriyi yenilemek ve kırışıklıkları azaltmak için cildi derinlemesine yenileyerek dermal papilla 
veya germinal matriks hücrelerine etki eden amino asit.

Ceratonia Siliqua Gum Yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özellikler.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ.

Cilt tipi Sonuçlar

Cildin yaşlanmasından kaynaklanan sarkma problemlerine sahip, 
karma-yağlı ciltler.

Etkili yeniden yapılanma eyleminden daha fazla kırışıklık azaltır, ifade 
çizgileriyle savaşır ve cildi sıkılaştırır. Yüz ovalini yeniden tanımlar, kas 
gerginliğini azaltır ve cildin sıkılaştırıcı etkisini güçlendirir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Tamamen emilinceye kadar 
yüze, boyuna ve dekolteye 
nazik bir masajla uygulayın. 

• Radyofrekans ile kullanıma 
uygundur.

Kullanmadan önce ekipman 
tedarikçisine danışmanızı 
öneririz.

• Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi içerisinde, 
profesyonel uzman 
tarafından istendiğinde 
kullanın.

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

• Açıklanmadı. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Gold Mask 

Boyut 20 ml. 50 ml.

Açıklama Yoğun gençleştirici maske Referans 25080020 25260004
(CABIN PACK SKIN AGE REVELATION)

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

(    )

İLETME
SİSTEMİ

SARKMAYI 
ÖNLEME

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



Ana aktif maddeler

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

Rice Extract Cildi sakinleştiren ve nemlendiren biyolojik oligosakaritler (şekerler) bakımından zengindir. 
Cildi arındırır ve yumuşatır.

Ginkgo Biloba Bu ekstrakt, antioksidan koruma sağlayan, dokularda kan akışını ve oksijen tüketimini 
teşvik eden zengin bir kateşin, tanen ve diğer aktif bileşenler kaynağıdır.

Colloidal Gold Altın parçacıkları vücut tarafından üretilen ve kapsüllenen biyolojik kirleri yok eder. Nemlendirir, 
kollajen sentezini uyarır ve günlük çevresel etkilerden korur. İnce çizgileri azaltır ve cildin görünümünü 
dengeler. Ciltteki aktif maddeleri katalize eder. Bir antioksidan görevi görür ve serbest radikallerin 
birikmesini önler.

Hyaluronic Acid Hyaluronik asit sodyum tuzudur. Güçlü bir nemlendirici olarak kullanıldığında, dokudaki nem 
seviyesinin korunmasına yardımcı olan bir GAG'dir (glikozaminoglikan).

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ.

Cilt tipi Sonuçlar

Bütün cilt türleri için. Yaşlanma karşıtı küresel etkiye sahip aktif bileşenlerin güçlü 
kombinasyonu. Hücrelerin bozulmasından sorumlu olan 
peroksitlerin oluşumunu önler, hücreleri besler ve yeniler. 
Parlayan ve yumuşyan bir cilt sağlar.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Önlemler

• Bir fırça yardımıyla GOLD MASK'i yüz, boyun ve dekolteye 
uygulayın. 15-20 dakika boyunca etkili olmaya bırakın. Su ile 
çıkarın.

• Ürünü çıkarırken; ciltte parlamalar gözlenirse ve bunları 
çıkarmak istiyorsanız, AQUA MOUSSE ile çift temizlik yapın. 

• Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi içerisinde, 
profesyonel uzman 
tarafından istendiğinde 
kullanın.

• Evde kullanım: Haftada bir 
veya iki kez uygulanması 
önerilir. 

• Açıklanmadı.

Ekipman

• Cihazlar için uygun değildir. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm 

EFFECTIVITY ef



EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef
Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Cream

Boyut 60 ml. 50 ml. 

Açıklama Gençleştirici krem Referans 26010060 25260004
(CABIN PACK SKIN AGE REVELATION)

(    )

ANTİOKSİDAN
KORUMA

YAŞLANMA
KARŞITI

BESLEYİCİ



Ana aktif maddeler

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Pearl Powder İnci tozu polisakkaritler, B vitaminleri, ondan fazla amino asit, çeşitli iz elementler, mineraller ve 
cildin yenilenmesine izin veren proteinler içerir. İnci tozu aydınlatıcı ve yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir.

Imudilin® Cildin serbest radikallerin ve dış etkenlerin yol açtığı hasara karşı doğal savunmasını teşvik eden 
bir sitokin görevi görür. Hücre büyümesini modüle eder ve savunma sistemini geliştirir.

Liftine® Buğday proteinlerinin yüksek moleküler ağırlıklı kombinasyonunun sonucu. Cildin yüzeyinde 
viskoelastik bir film oluşturur ve cildin mikro rölyefini yeniden şekillendirir.

Olive Oil Polifenoller bakımından zengin olan bu ürün, serbest radikallerin ve çevresel faktörlerin 
neden olduğu zararlarla mücadeleye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Epidermiste 
nemlenmeye ve hücre yenilenmesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Avocado Extract A, B, C, D ve E vitaminleri bakımından zengin yağ, mükemmel nüfuz gücü ile, iyileşmeyi 
hızlandırır ve kırışıklıkların derinliğini azaltır.

Sacha Inchi Oil Cildi yeniden canlandırma ve gençleştirme özelliklerine sahip olan bu yağ, bariyer fonksiyonunu 
iyileştirir ve onarır ve aynı zamanda epidermal doğal lipitlerin eksikliğini de destekler. Antioksidan 
etki ile serbest radikallerin yol açtığı hasarla savaşır.

Hydrolised Silk Protein Fondöten rolü oynar, esnekliği artırır ve nemlendirir. Cilt yüzeyinde yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı bir 
etkiye sahiptir.

Salvia Extract Sıkılaştırıcı özellikleriyle, cilt üzerinde rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır

Özellikler PARABENE İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ. GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR/ SPF 15

Cilt tipi Sonuçlar

Yaşlanma belirtileri gösteren ve ekstra bir beslenme ve 
nemlendirme gerektiren, karma - kuru ciltler içindir.

Önleyici nemlendirici ve yaşlanma karşıtı krem, yaşamsal işlevleri 
zayıflamış ciltleri uyarır, besler yeniler ve canlandırır. Cildin mikro 
rölyefini yeniden şekillendirir ve sarkmasını önler.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Önlemler

• Tamamen emilinceye kadar 
yüze, boyuna ve dekolteye 
nazik bir masajla uygulayın. 

• Profesyonel kullanım: Kabin uygulamalarında, CAVIAR & PEARL 
SERUM'dan sonra uygulayın. Tedaviyi sonlandırmak için tekrar 
uygulayın.

• Evde kullanım: Günlük kullanım, tercihen sabahları. 

• Açıklanmadı.

Ekipman

• Gerekli değil. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Serum

Boyut 40 ml.

Açıklama Yaşlanma karşıtı koruyucu ve nemlendirici serum. Referans 26020040

ANTİOKSİDAN
KORUMA

YAŞLANMA
KARŞITI

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



Ana aktif maddeler

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Pearl Powder İnci tozu polisakkaritler, B vitaminleri, ondan fazla amino asit, çeşitli iz elementler, mineraller ve 
cildin yenilenmesine izin veren proteinler içerir. İnci tozu aydınlatıcı ve yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir.

Hyaluronic Acid Farklı moleküler ağırlıktaki hyaluronik asitleri birleştirir, derideki suyu toplar ve tutar, hücre dışı 
matrisi nemlendirir ve onarır.Transepidermal su kaybını önleyen ve yüzeyde ve derinlikte optimal 
bir hidrasyon seviyesi sağlayan hücre gelişimini iyileştirir.

Olive Oil Polifenoller bakımından zengin olan bu ürün, serbest radikallerin ve çevresel faktörlerin 
neden olduğu zararlarla mücadeleye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Epidermiste 
nemlenmeye ve hücre yenilenmesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Imudilin® Cildin serbest radikallerin ve dış etkenlerin yol açtığı hasara karşı doğal savunmasını teşvik eden 
bir sitokin görevi görür. Hücre büyümesini modüle eder ve savunma sistemini geliştirir.

Hydrolised Silk Protein Fondöten rolü oynar, esnekliği artırır ve nemlendirir. Cilt yüzeyinde yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı bir etkiye 
sahiptir.

Sodium Ascorbyl Phosphate Antioksidan özelliklere sahip C vitamini türevi, cildin sıkılığını geri kazandıran kollajen ve elastin 
sentezini uyarır ve melanin sentezini azaltır, cildin parlaklığını artırır.

Salvia Extract Sıkılaştırıcı özellikleriyle, cilt üzerinde rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

İfade çizgileri, derin veya yeni kırışıklıkların tedavisini 
gerektiren tüm cilt tipleri için.

Yoğun işlemden geçirilen sıvı emülsiyon. Güçlü antioksidan etki 
ile cildin serbest radikallerin neden olduğu zararlara karşı doğal 
savunmasını destekler. Aydınlatır, yumuşatır, nemlendirir ve 
sıkılaştırır.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüze, boyuna ve dekolteye 
tamamen emilinceye kadar 
yumuşak bir masajla uygulayın.

• Karma-yağlı ciltlerde; gece 
emülsiyonu olarak. Karma-kuru 
ciltlerde; son krem 
uygulamasından önce kullanılır.  

• Profesyonel kullanım: Kabin uygulamalarında, CAVIAR & 
PEARL PEELING sonrası uygulayın.

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

• Açıklanmadı.

Ekipman

• Cihazlar için uygun değildir. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Contour Cream 

Boyut 18 ml.

Açıklama Göz çevresi kırışık azaltıcı ve sıkılaştırıcı Referans 26030018

GÖZ ALTI KOYU
HALKA ÖNLEYİCİ

YAŞLANMA
KARŞITI

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



Ana aktif maddeler

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Pearl Powder İnci tozu polisakkaritler, B vitaminleri, ondan fazla amino asit, çeşitli iz elementler, mineraller ve 
cildin yenilenmesine izin veren proteinler içerir. İnci tozu aydınlatıcı ve yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir.

Lipogard Ubiquinone (koenzim Q10) ve E vitamini esas alınarak formüle edilmiş kompleks. Cildi korumak için 
hücre oksidasyonuna karşı sinerji içinde hareket eden güçlü antioksidandır.

Bisabolol Aşırı duyarlı cilt ile ilişkili reaksiyonlarda rol alan pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırır, 
bu nedenle hassas ciltleri yatıştırmak için mükemmel bir maddedir. Koruyucu, onarıcı ve anti-radikal 
özelliklere sahiptir.

Chamomile Extract Yatıştırıcı ve dekonjestan özellikleri ile hassas ciltler için uygundur. Müsilajlardaki zenginliği, cilt 
hastalıklarını onarıcı bir değer verir. Cilt etkilerinin bakımı ve onarımı için çok uygundur.

Ginseng Extract Cildin yaşlanmasını yavaşlatan ve cilde esneklik sağlayan, besleyen ve hücre yenilenme sürecinin 
hızlanmasını artıran güçlü antioksidandır.

Opuntia Extract Tahriş olmuş ve hassas cildi tedavi etmek için iyileştirici, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikler sağlar.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SPF 10

Cilt tipi Sonuçlar

Yeni başlayan, önlenmesi gereken, derin kırışıklıkları olan, 
tedavi edilmesi gereken tüm cilt tipleri için. 
Aydınlatmayı ve  koyu halkaların tedavisi gerektiren göz 
hatları için çok uygundur.

Göz ve dudak çevresi için yoğun bakım. Hidratlar, tahliye eder, 
derin kırışıklıkları yeniler ve tedavi eder, böylece kontur 
bölgesindeki yaşlanmanın ana sorunlarına karşı küresel bir etki 
yaratır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Gözlerin ve dudakların 
etrafındaki alana hafif 
dairesel hareketlerle ve 
hafifçe vurarak uygulayın. 

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

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

• Açıklanmadı

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Peeling

Boyut 20 ml. 50 ml. 

Açıklama Arındırıcı besleyici ve yenileyici Referans 26060020 25260004
(CABINA PACK SKIN AGE REVELATION)

(    )

OKSİJEN
SAĞLAYICI

GÖZENEK
TEMİZLİĞİ

YENİDEN
YAPILANDIRICI



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.

Aloe Barbadensis Gel Aloe, müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı su tutma kabiliyeti sayesinde nemlendirici, besleyici 
ve yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Mineraller ve vitaminlerdeki içeriği özellikle cilt yaşlanmasına 
karşı mücadelede faydalıdır. Cildi derinlemesine onarır, cansız ve hasar görmüş ciltlerde özellikle 
etkilidir. Glikoproteinler ve linolenik asit, cilt tahrişinin etkilerini hafifletmek için gerekli olan yatıştırıcı 
özellikler sağlar.

Pearl Powder İnci tozu polisakkaritler, B vitaminleri, ondan fazla amino asit, çeşitli iz elementler, mineraller ve 
cildin yenilenmesine izin veren proteinler içerir. İnci tozu aydınlatıcı ve yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir.

Melissa Extract Sakinleştirici ve pürüzsüzleştirici özellikleri ile cilt tahrişlerini azaltmaya yardımcı olur. Yatıştırıcı 
özellikleri ile cilt tahrişlerini hızla azaltır. Özellikle en çok zarar görmüş ciltlerde; tonlama ve cilde 
daha iyi bir görünüm kazandırır, .

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Özel hassasiyeti olanlar hariç, tüm cilt tipleri için. AHA'lı yenileme peelingi. Derinlemesine beslemek ve 
yenilenmek için özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek cilt 
toleransıyla, hücre yenilenmesini harekete geçirerek hidrasyonu 
arttırır.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Önlemler

•  Bir fırça yardımıyla CAVIAR & PEARL PEELING ürününü yüze, 
boyuna ve dekolteye uygulayın. Uygulama başlangıcından itibaren 
maruz kalma süresini sayarak yüzün daha kalın alanlarında 
uygulamayı başlatın. En fazla 10 dakika bekletin. Uygulama 
süresi, güzellik uzmanının teşhisine göre değişir.

•  Tamamen yok olana kadar bol su ile temizleyin.

• Profesyonel kullanım: Salonda, 
cilt tipine bağlı olarak haftada bir 
veya 15 günde bir.

• Evde kullanım: Cilt tipine bağlı 
olarak haftada bir veya her 15 
günde bir uygulayın. 

•  Göz çevresi, mukoza ve ciltteki 
yara  ile temasından sakının.

•  Diğer peeling ürünleri veya 
dermabrazyon kullanmayın.

•  Hamilelik ve emzirme 
dönemlerinde kullanmayın.

Ekipman

• Cihazlar için uygun değildir. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef



Teknik döküman

Ürün EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Specific 
Concentrate

Boyut 8 amp. x 3 ml.

Açıklama Yoğun gençleştirici konsantre Referans 25260004
(CABIN PACK SKIN AGE REVELATION)

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef

(    )

KIRIŞIKLIK
KARŞITI

YAŞLANMA
KARŞITI

ESNEKLİK
SAĞLAYICI



Ana aktif maddeler

Caviar Extract Besleyici ve yenileyici özelliklere sahip, cildi yenilemek ve beslemek için enerji sağlar. Koruyucu 
tabakayı güçlendiren lipidleri, kolajen ve elastini oluşturmak için yapısal materyal olan proteinleri, 
cilt için gerekli besinler olan vitaminleri, mineralleri ve oligoelementleri içerir.

Pearl Powder İnci tozu polisakkaritler, B vitaminleri, ondan fazla amino asit, çeşitli iz elementler, mineraller ve 
cildin yenilenmesine izin veren proteinler içerir. İnci tozu aydınlatıcı ve yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir.

Fucogel® Fucogel® Biyosakkaritleri yatıştırır, nemlendirir ve yeniden yapılandırır. Çift etkili bir aktiviteye 
sahiptir: film tabakası hareketi (korneum tabakasının yüzeyinde biriktirilen makromolekülleri için 
karakterize olan kozmetik aktif madde, suyu tutar, bariyer özelliklerini geliştirir.) Ve biyolojik etki 
(uzun ömürlü proteinleri uyarır, cilt iltihabının işaretlerini düzenler) Kozmetikte gerçek bir referans 
haline gelen “SMART” etkisi var.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Yeni ortaya çıkan kırışıklar veya derin kırışıklıkların yanı sıra 
ekspresyon çizgilerinin tedavi edilmesini gerektiren tüm cilt tipleri 
için.

Sıvı ve yoğun dokulu, gençleştirici etkiye sahip ultra konsantre. 
Kaybedilen esnekliği, nemlendirmeyi ve beslenmeyi geri kazandırır 
ve korur. Epidermal yenilemeyi hızlandırır ve yaşlanmadan 
etkilenen ciltteki değişimleri onarır.

Nasıl kullanılır Kullanım sıklığı Önlemler

• Tamamen emilene kadar 
hafifçe vurarak tüm yüze 
uygulayın. 

• Profesyonel kullanım: CAVIAR & PEARL CREAM ile
masajdan önce 1/2 şişe konsantre uygulayın ve kalan 1/2 
şişeyi son kremden önce uygulayın.

• Açıklanmadı. 

Ekipman

• Gerekli değil. 

EFFECTIVITY GLOBAL SYSTEM Çözüm

EFFECTIVITY ef


