
REGUL OIL 

 Phyto- Tioxolone ile zenginleştirilmiş formül
Kirlilik ve fazla sebumu düzenler, normalleştirir ve dengeler

Sebumun fazlalığı ve değişiminin belirtileri:
Yağlı görünüme sahip parlak cilt, genişlemiş gözenekler, siyah noktalar ve daha kalın ciltler, yağlanmaya eğilimli ciltlerde görülen en yaygın 
belirtilerdendir. Bu tür ciltte meydana gelen değişiklikler, yağ aktivitesi başarısızlıklarında, pH'taki değişikliklerde veya sebumun kompozisyonunda 
belirlenir. Deri yüzeyinde bakteri varlığı, değişiklikler ve hormonal dengesizlikler epikutan emülsiyonda temel eksikliği nedeniyle sıklıkla 
dehidrasyona eşlik eden ortak faktörlerdir. Diğer bir yaygın faktör ve kolay çözüm, eksik veya yanlış bir günlük yüz temizliğidir. Hem iç hem de dış 
bu faktörler seboreik veya akne derisinin gelişimini hızlandırabilir veya sağlayabilir.

Değişiklikler Sonuçlar
• Hidrofobik lipitlerin azalması
• Papül, püstül ve komedon oluşumu
• Hidrolipidik tabakadaki açık
• Keratin'in çöküşü ve aşırı salgılanması
• Yağ bezlerinin salgılama aktivitesinin artması  

• Sebum salgısının fazlalığı
• Korneum tabakasının dehidrasyonu
• Dış etkenlere ve bakterilere karşı düşük savunma
• Hassas ve toleranssız cilt
• Keratin fazlalığı ve kalınlığı arttıkça lezyonlar artar.  

Ana sinerji PHYTO- TIOXOLONE SYNERGY

Sebum düzenleyici, dengeleyici ve arındırıcı, yağlı cildin tedavisi için endikedir. PHYTO-
TIOXOLONE sinerjisi, sebum üretimini düzenleyen, cildi agresyonlardan arındıran ve yavaş 
yavaş onarabilen karmaşık PHYTO ACTIVE + TIOXOLONE sayesinde mikrobiyal florayı azaltır. 
Hayati hücresel işlevleri ile cildi normalleştirir, cilt bozuklukları etkilerini hafifletir, gözle görünür 
sonuç sağlar.

1 2 3

Epikutan emülsiyonu ve cilt pH'ını 
düzenler. Hidrolipidik tabakanın 
doğru asitliği, mikroorganizmaların 
çoğalmasını engelleyecektir

Diğer mikroorganizmaların 
çoğalmasını önleme 
fonksiyonu ile cildin yerleşik 
florasının etkisini normalleştirir

Sonuç ilk seansta parlamaları 
ve kirleri giderir

Belirtiler Anubis Çözümü

1
SAVUNMASIZ VE INFLAMASYON (İltihaplı)
Yanlış veya eksik epikutan emülsiyon oluşumu, 
korunma eksikliği nedeniyle dehidratasyon ve cilt 
tahrişine neden olur. Bu sebumun aşırı üretilmesine 
neden olan bir toparlanma etkisine neden olacaktır.

HOPS
BISABOLOL
CAMELLIA

RAHATLATICI KORUMA
Doğrudan doku iltihabı üzerine etki eder. 
Su transepidermal kaybının 
düzenlenmesi ile epikutan emülsiyonun 
uygun dengesi, zararlı maddelere karşı 
korunmayı sağlayacaktır.

2
DÜZENSİZ YAĞ BEZİ SALGISI
Yağ bezinin işlevselliğindeki değişiklikler, ciltte 
seboreik veya akneye neden olabilecek faktörlerin 
aşırı üretilmesine ve sebum bileşiminde değişikliğe 
yol açacaktır.

BURDOCK
TIOXOLONE

YAĞ BEZESİ SALGISINI DÜZENLER
Yağ bezinin fonksiyonunu dengeleler, 
yağ ifrazatını normalize eder. Hidrolipidik 
tabakanın doğal koruyucu fonksiyonunu 
geri yükler.

3
FAZLA BAKTERİ ÜRETİMİ
Cildin pH dengesinin bozarak, iltihaplanma, 
komedon, papül ve püstül oluşumuna ve bakteri 
çoğalmasına neden olacaktır.

BREWER’S YEAST 
TEA TREE

ANTİSEPTİK FONKSİYON
Cilt pH'ı dengelenir, böylece akne 
sebebi “Propionibacterium acnes” 
gibi bakterilerin çoğalması kontrol 
altına alınır.

roDENGELEYİCİ SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ

YENİDEN
YAPILANDIRICI



Serinin ürünleri

REGUL OIL ro

Pazarlama desteği

Seri imajı Poster Broşür

REGUL OIL

Cleansing  
Cream

Arındırıcı temizlik 
kremi

200 ml. 250 ml.

REGUL OIL

Lotion  
Purificant

Arındırıcı ve sıkılaştırıcı 
tonik losyon

Temizleme Tonlama

Tioxolone®,  
dulavratotu ve 

şerbetçiotu

Tioxolone®, 
dulavratotu ve bira 

mayası

REGUL OIL

Concentrate  Equilibrant 
Roll-On 

Dengeleyici Roll-on leke 
oluşumunu düzeltir

REGUL OIL

Serum  
Hydro-Equilibrant 

Nemlendirici ve yatıştırıcı 
emülsiyon

10 ml. 6 amp. x 5 ml.

REGUL OIL

Concentrate  Equilibrant 
+

Sebum düzenleme ve 
dengeleme konsantresi

40 ml. 200 ml.

Konsantre Nemlendirme

Tioxolone®,  
dulavratotu ve 

bisabolol

Tioxolone®, çay 
ağacı yağı ve 
dulavratotu

Tioxolone®



Kozmetik endikasyonlar • Yağlı-Karma ciltler.

• Yağ salgısının düzenlenmesindeki değişiklikler

• Arındırıcı, yenileyici, nemlendirici ve çevreden koruma gerektiren ciltler  

Süre ve düzenlilik • Seans zamanı: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 10 seans, haftada 2.

• Bakım tedavisi: 2 aylık seans. 

Ekipman ile kullanım • Cihazlarla çalışmak için uygun konsantre 
HIDROELASTIN CONCENTRATE'dir  

Önlemler • Bu tip bir tedavi ile ilgili hiçbir önlem tarif edilmemiştir. 

Seri protokolü

PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro



Seri protokolü   Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

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

• REGUL OIL CLEANSING CREAM yüze, boyuna ve dekolte bölgesine uygulayın. 
Makyaj izleri ve safsızlıklar giderilene kadar çalışın. Su ile çıkarın.

• REGUL OIL LOTION PURIFICANT püskürtün veya nemli pamuk ile kullanın.  

2  Arındırma SHINING LINE SOYMA BİLEŞİMİ (Combined Peel)

• SHINING LINE Soyma öncesi. Ampulün içeriğini bir kaseye dökün. Sürükleme hareketi 
ile yüzünüze bir gazlı bez ile uygulayın. Ürünü çıkarmadan kurumaya bırakın.

• SHINING LINE Soyma. Ampulün içeriğini bir kaseye dökün. Yüze, boyuna ve dekolteye 
bir fırça kullanarak uygulayın. Uygulama başlangıcından itibaren maruz kalma süresini 
sayın, yüzdeki en kalın alanlar üzerinde uygulamaya başlayın. Maruz kalma süresi: * 
Kutudaki veya ürünün teknik sayfasındaki "cilt tipine bağlı olarak maruz kalma süreleri" 
bölümüne bakın (bu dosyaya bakın).

• SHINING LINE Soyma bitimi. Soymayı nötralize etmek için az miktarda ürün 
uygulayın (fındık büyüklüğü). Yüze, boyuna ve dekolte bölgesine bir fırça kullanarak 
uygulayın. 3 dakika bekletin ve suyla çıkarın.

• REGUL OIL CLEANSING CREAM yüze, boyuna ve dekolte bölgesine uygulayın. Su ile 
çıkarın.

• REGUL OIL LOTION PURIFICANT püskürtün veya nemli pamuk ile kullanın.  

PHYTO-TIOXOLONE Çözüm 

REGUL OIL ro

* Cilt tipine göre
tablo:



Seri protokolü  Adım Adım

3 Masaj ve konsantre

• 1/2 ampül REGUL OIL CONCENTRATE EQUILIBRANT + 'ı kullanın ve tamamen 
emilinceye kadar hafifçe vurarak yüzün her yerine uygulayın.

• Tamamen emilene kadar nazik bir masaj yaparak REGUL OIL SERUM HYDRO-
EQUILIBRANT uygulayın. 

4 Maske

• Bir fırça yardımıyla MASK LINE ARGI-MASK WHITE ürününü yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine uygulayın. 15-20 dakika boyunca etkili 
olmaya bırakın. Su ile çıkarın.

• REGUL OIL LOTION PURIFICANT püskürtün veya ıslak pamuklarla 
uygulayın.  

5 Sonlandırma

• Göz ve dudak çevresindeki bölgeyi tedavi etmek için, EXCELLENCE EYE 
CONTOUR uygulaması önerilir.

• Tamamen emilinceye kadar REGUL OIL SERUM HYDRO-EQUILIBRANT hafif 
bir masajla uygulayın. 

vi Protokolde kullanılan ve REGUL OIL ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

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

w SHINING LINE COMBINED PEEL: “SHINING LINE” serisine bakınız.

m MASK LINE ARGI-MASK WHITE: “MASK LINE” serisine bakınız.

PHYTO-TIOXOLONE Çözüm 

REGUL OIL ro

ex EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE” serisine bakınız.



PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro

Teknik döküman

Ürün REGUL OIL

Cleansing Cream

Boyut 200 ml.

Açıklama Arındırıcı temizleme kremi Referans 17010200

TEMİZLEYİCİ DENGELEYİCİ SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ



Ana aktif maddeler

Burdock 
(Arctium Lappa Extract) 

Antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikleri yağlı ciltlerde sebum üretimini düzenler ve normalleştirir.

Hops 
(Humulus Lupulus Extract)

Kafeik, klorojenik ve askorbik asitler ve bunların Çinko içindeki yüksek içerikleri, belirli koşulların dış 
tedavisi için şerbetçi otuna özelliklerini verir ve cilt iltihabını azaltır.

Brewer’s Yeast 
(Faex (Yeast) Extract)

Bu ekstre hücresel metabolizmayı aktive eder, biyokimyasal enerjiyi oluşturan hücre içi adenozin 
trifosfat üretimini veya hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi çok sayıda hayati hücresel fonksiyon 
için "enerji" üretimini arttırır. Güçlü antioksidan etki, hücresel yaşlanmanın ana nedenlerinden biri 
olarak bilinen serbest radikallerle savaşır.

Tioxolone Kükürt bakımından zengin, özellikle sebum ifrazatını normalleştirmek ve yağlı ciltlerdeki 
mikrobiyal florayı azaltmak için uygundur.

Vitamins of Group B Enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarını tedavi eder ve cildin düzgün gelişimi ve işleyişi için 
gereklidir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidan özellikler.

Cilt tipi Sonuçlar

Yağlı-Karma ciltler için, sebum sekresyonunun (ifrazatının) 
düzenlenmesi ve arındırılması gereken ciltler, yenileme, 
nemlendirme ve çevreden koruma gereken ciltlerde.

Arındırıcı Temizleme Kremi. Cildin hidrolipidik dengesini sağlar ve 
sebum salgısını dengeler, gün içindeki aktivitesini azaltır. Özellikle 
enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarının tedavisi için uygundur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Daha önce nemlendirilmiş 
yüz, boyun ve dekolte 
bölgesine uygulayın. Hafif 
dairesel bir masaj yaparak 
çalışın ve suyla çıkarın. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
Kabinin içinde, temizleyici 
ve cilt hazırlayıcı olarak 
veya profesyonelin istediği 
her yerde kullanın.

• Evde kullanım: Günlük, 
sabah ve / veya akşamları 
kullanın. 

• Açıklanmadı. 

PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro



PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro

Teknik döküman

Ürün REGUL OIL

Lotion 
Purificant

Boyut 250 ml.

Açıklama Arındırıcı ve sıkılaştırıcı tonik losyon Referans 17020250

DENGELEYİCİ YENİDEN
YAPILANDIRICI

SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ



Ana aktif maddeler

Burdock
(Arctium Lappa Extract)

Antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikleri yağlı ciltlerde sebum üretimini düzenler ve normalleştirir.

Brewer’s yeast

(Faex (Yeast) Extract)

Bu ekstre hücresel metabolizmayı aktive eder, biyokimyasal enerjiyi oluşturan hücre içi adenozin 
trifosfat üretimini veya hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi çok sayıda hayati hücresel fonksiyon 
için "enerji" üretimini arttırır. Güçlü antioksidan etki, hücresel yaşlanmanın ana nedenlerinden biri 
olarak bilinen serbest radikallerle savaşır.

Tioxolone Kükürt bakımından zengin, özellikle sebum sekresyonunu (ifrazatı) normalleştirmek ve yağlı 
ciltlerdeki mikrobiyal florayı azaltmak için uygundur.

Vitamins of Group B Enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarını tedavi eder ve cildin düzgün gelişimi ve işleyişi için 
gereklidir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidan özellikler.

Cilt tipi Sonuçlar

Yağlı-Karma ciltler için, sebum sekresyonunun (ifrazatı) 
düzenlenmesi ve arındırılması gereken ciltler, yenileme, 
nemlendirme ve çevreden koruma gereken ciltlerde.

Tıkanıklık giderici, arındırıcı, matlaştırıcı ve sıkılaştırıcı. Cildin pH 
değerini dengeler ve hidrasyon seviyesini koruyarak sebum üretimini 
normalleştiren hidrolipidik koruyucu tabakaya uyum sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temiz cilt üzerine yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine 
uygulayın. Ürünü hafifçe 
püskürtün veya nemli 
pamuk kullanın, tamamen 
emilinceye kadar hafifçe 
vurarak uygulayın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisi dahilinde haftada iki 
kez veya profesyonel 
uzmanın istediği zaman 
kullanın.

• Evde kullanım: Günlük, 
sabah ve / veya akşamları 
kullanın. 

• Açıklanmadı. 

PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro



PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro
Teknik döküman

Ürün REGUL OIL

Serum Hydro-Equilibrant

Boyut 40 ml. 200 ml.

Açıklama Nemlendirici ve yatıştırıcı emülsiyon Referans 17030040 17030200

DENGELEYİCİ YENİDEN
YAPILANDIRICI

SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ



PHYTO- TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro
Ana aktif maddeler

Burdock
(Arctium Lappa Extract)

Antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikleri yağlı ciltlerde sebum üretimini düzenler ve normalleştirir.

Brewer’s yeast

(Faex (Yeast) Extract)

Bu ekstre hücresel metabolizmayı aktive eder, biyokimyasal enerjiyi oluşturan hücre içi adenozin 
trifosfat üretimini veya hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi çok sayıda hayati hücresel fonksiyon 
için "enerji" üretimini arttırır. Güçlü antioksidan etki, hücresel yaşlanmanın ana nedenlerinden biri 
olarak bilinen serbest radikallerle savaşır.

Tioxolone Kükürt bakımından zengin, özellikle sebum sekresyonunu (ifrazatı) normalleştirmek ve yağlı 
ciltlerdeki mikrobiyal florayı azaltmak için uygundur.

Camelia Oleifera (Thea Sinensis) 
Leaf Extract 

Bu çay yağı, antioksidan ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

Vitamins of Group B Enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarını tedavi eder ve cildin düzgün gelişimi ve işleyişi için 
gereklidir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidan özellikler.

Tea tree oil 
(Melaleuca Alternifolia 

(Tea Tree) Leaf Oil)

Bu esaslı çay ağacı yağı, yağlı ciltlerin tedavisinde ve sivilce problemleri için mükemmel özelliklere sahiptir.

Özellikler GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR / SPF 6

Cilt tipi Sonuçlar

Yağlı-Karma ciltler için, sebum sekresyonunun (ifrazatı) 
düzenlenmesi ve arındırılması gereken ciltler, yenileme, 
nemlendirme ve çevreden koruma gereken ciltler. Yüzde, 
kollarda, sırtta, bacaklarda vs. sivilce ve siyah noktalar.

Nemlendirici ve dengeleyici emülsiyon. Hidrolipidik tabakayı 
değiştirmeden ve optimum hidrasyon seviyesini koruyarak cilt 
üzerindeki parlaklığı etkili bir şekilde giderir. Sıkılaştırır, yatıştırır ve 
yağ salgısını düzenler.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temizledikten ve 
tonlandırdıktan sonra, 
krem tamamen emilinceye 
kadar hafif bir masajla 
uygulayın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: 
Kabinin içinde, temizleyici 
ve cilt hazırlayıcı olarak 
veya profesyonel uzmanın 
istediği her yerde kullanın.

• Evde kullanım: Günlük, 
tercihen sabahları kullanın. 

• Açıklanmadı. 



PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro

Teknik döküman

Ürün REGUL OIL

Concentrate Equilibrant +

Boyut 6 amp. x 5 ml.

Açıklama Sebum düzenleme ve dengeleme konsantresi Referans 17040006

DENGELEYİCİ YENİDEN
YAPILANDIRICI

SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ



PHYTO- TIOXOLONE Çözüm 

REGUL OIL ro
Ana aktif maddeler

Burdock
(Arctium Lappa Extract)

Antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikleri yağlı ciltlerde sebum üretimini düzenler ve normalleştirir.

Brewer’s yeast

(Faex (Yeast) Extract)

Bu ekstre hücresel metabolizmayı aktive eder, biyokimyasal enerjiyi oluşturan hücre içi adenozin 
trifosfat üretimini veya hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi çok sayıda hayati hücresel fonksiyon 
için "enerji" üretimini arttırır. Güçlü antioksidan etki, hücresel yaşlanmanın ana nedenlerinden biri 
olarak bilinen serbest radikallerle savaşır.

Tioxolone Kükürt bakımından zengin, özellikle sebum sekresyonunu (ifrazatı) normalleştirmek ve yağlı 
ciltlerdeki mikrobiyal florayı azaltmak için uygundur.

Vitamins A, C, E and 
Group B

Enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarını tedavi eder ve cildin düzgün gelişimi ve işleyişi için 
gereklidir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidan özellikler.

Bisabolol Sitokin IL - 1 ve lökotrien B4 gibi pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırır. Bu iki molekül, 
aşırı duyarlı cilt ile ilişkili reaksiyonlarda rol alır, bu nedenle hassas ve reaktif ciltleri yatıştırmak için 
mükemmel bir aktiftir. Serbest radikal, koruyucu ve restoratif özelliklerle, cildi oksidasyon, tahriş ve 
agresyondan koruyarak serbest radikallere yol açan reaksiyon zincirini bozan ROS (Reaktif Oksijen 
Türleri) üretimini engeller.

Cilt tipi Sonuçlar

Yağlı-Karma ciltler için, sebum sekresyonunun (ifrazatı) 
düzenlenmesi ve arındırılması gereken ciltler, yenileme, 
nemlendirme ve çevreden koruma gereken ciltlerde. Yüzde, 
kollarda, sırtta, bacaklarda vs. sivilce ve siyah noktalar.

Sıkılaştırıcı ve yatıştırıcı özellikleri ile sebum sekresyonunun 
(ifrazatı) fazlalığını düzenler ve bakterilerin çoğalmasını önler. 
Korneum tabakasına uyum sağlar ve yumuşatır. Siyah 
noktaların ve sivilcelerin iyileşmesini hızlandırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• 1/2 ampul REGULOIL 
CONCENTRATE 
EQUILIBRANT + uygulayın 
ve tamamen emilene 
kadar hafifçe dokunarak 
tüm yüze çalışın. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
REGUL OIL tedavisinde 
veya profesyonel uzmanın 
ihtiyaç duyduğu her hafta 
bir veya iki kez uygulayın. 

• Açıklanmadı. 



PHYTO-TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro
Teknik döküman

Ürün REGUL OIL

Concentrate Equilibrant Roll-On

Boyut 10 ml.

Açıklama Leke düzeltici Roll-on Referans 17050010

DENGELEYİCİ YENİDEN
YAPILANDIRICI

SİYAH NOKTA
TEMİZLİĞİ



PHYTO- TIOXOLONE Çözüm

REGUL OIL ro
Ana aktif maddeler

Burdock
(Arctium Lappa Extract)

Antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikleri yağlı ciltlerde sebum üretimini düzenler ve normalleştirir.

Brewer’s yeast

(Faex (Yeast) Extract)

Bu ekstre hücresel metabolizmayı aktive eder, biyokimyasal enerjiyi oluşturan hücre içi adenozin 
trifosfat üretimini veya hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi çok sayıda hayati hücresel fonksiyon 
için "enerji" üretimini arttırır. Güçlü antioksidan etki, hücresel yaşlanmanın ana nedenlerinden biri 
olarak bilinen serbest radikallerle savaşır.

Tioxolone Kükürt bakımından zengin, özellikle sebum sekresyonunu (ifrazatı) normalleştirmek ve yağlı 
ciltlerdeki mikrobiyal florayı azaltmak için uygundur.

Vitamins A, C, E and 
Group B

Enflamatuar (iltihaplı) cilt hastalıklarını tedavi eder ve cildin düzgün gelişimi ve işleyişi için 
gereklidir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidan özellikler.

Bisabolol Sitokin IL - 1 ve lökotrien B4 gibi pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırır. Bu iki molekül, 
aşırı duyarlı cilt ile ilişkili reaksiyonlarda rol alır, bu nedenle hassas ve reaktif ciltleri yatıştırmak için 
mükemmel bir aktiftir. Serbest radikal, koruyucu ve restoratif özelliklerle, cildi oksidasyon, tahriş ve 
agresyondan koruyarak serbest radikallere yol açan reaksiyon zincirini bozan ROS (Reaktif Oksijen 
Türleri) üretimini engeller.

Cilt tipi Sonuçlar

Yağlı-Karma ciltler için, sebum sekresyonunun (ifrazatı) 
düzenlenmesi ve arındırılması gereken ciltler, yenileme, 
nemlendirme ve çevreden koruma gereken ciltlerde. Yüzde, 
kollarda, sırtta, bacaklarda vs. sivilce ve siyah noktalar.

Siyah noktaların lokalize ve yoğun tedavisi için etkili çözüm. 
Kurutma ve şifa formülü, sebum sekresyonunu (ifrazatı) 
düzenleyen sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Son krem uygulamasından 
önce, tedavi edilecek 
bölgeye uygulayın. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
REGUL OIL tedavisi 
sırasında veya uzman 
tarafından ihtiyaç 
duyulduğunda haftada 1 
veya 2 kez uygulayın.

• Evde Kullanım: Gerektiği 
kadar sık uygulayın. 

• Açıklanmadı. 


