
exEXCELLENCE
GLYCOVIAR

Oksijenleyici ve yenileyici etkisiyle, besleyici yeniden yapılandırıcı etki

Kırışıklıklarla birlikte yaşlanan cildin belirtileri
Derideki yıllar boyunca meydana gelen değişiklikler, yaşlanmanın en göze çarpan belirtileridir. Genetik olarak, bu değişiklikler kaçınılmazdır, 
çünkü zaman geçtikçe, enerjinin elde edildiği metabolik süreç gittikçe etkisiz hale gelir ve vücut kendini yenileyip tamir edemez. Cildin erken 
yaşlanmasına, UV ışınlarına maruz kalma veya kötü alışkanlıklar gibi dış faktörlerle de eklenir.

Kırışıklıkların görünümü, kollajen ve elastin liflerinin değişmesine bağlı olarak sıkılık eksikliğine yol açacak olan dermisin incelmesi ile oluşur. 
Epidermis ayrıca kendi kendini yenileyememesi nedeniyle incelir ve kırışıklık kırıklarının daha belirgin hale gelmesini sağlayarak keratin 
birikimine neden olur. Ayrıca, ter ve yağ bezlerinin miktarını azaltır, böylece cilt, yoğun maddesinin kaybı nedeniyle iltihaplanma, kuruluk, 
pürüzlülük veya kızarıklığa eğilimli olur.

Değişiklikler Sonuçlar
• Hücre yenilenmesinin azalması.
• Hidrasyon derecesini ve geçirgenliği değiştiren 

hyaluronik asit üretimini azaltarak, dermisteki 
bazik maddenin değişmesi.

• Fibroblastların mitotik kapasitesinin azalması, 
destek dokusunun değişmesi.

• Yağ dokusunun zarar görmesi. 

• Düzensiz cilt tonu
• Derin kırışıklıklar
• Dermisin incelmesi
• Derin kırışıklıklar
• Cilt sıkılığının azalması
• Cildin esnekliğinin azalması
• Gelişmiş erken yaşlanma 

Ana sinerji GLYCOVIAR COMPLEX

Caviar extract'ının besleyici etkisinin ve AHA'ların yenilenme etkisinin kombinasyonu, cildin sıkılığını, 
pürüzsüzlüğünü ve nemlendirmesini geri kazanması sayesinde yaşlanmanın belirtilerini etkili bir 
şekilde azaltan besleyici-yenileyici etki. Kırışıklıkların derinliğini azaltmada ve cildin düzeltilmesinde 
mükemmel sonuçlar.

1 2 3

Cilt yenilenmesini teşvik eder 
ve daha sonra hücresel 
beslenmeyi iyileştirerek, cildi 
derinlemesine yeniler.

Dermal mimari yeniden 
düzenlenir ve cildin sıkılığı ve 
yumuşaklığı kademeli olarak 
artar.

Cildin hayati fonksiyonlarını 
canlandırır, korur ve 
nemlendirir.

Semptomlar Anubis Çözümü

1
KORNEUM TABAKASI'NIN KALINLAŞMASI
Hücre yenilenmesi eksikliğinden dolayı hücre 
bağlantılarının bozulması. Doku 
restorasyonundaki başarısızlığa bağlı olarak 
oksijen eksikliği ve epidermisin incelmesi. 
Koruyucu bariyerin değişmesi.

AHAs
ALOE VERA 

EPIDERMAL YENİLEMENİN HIZLANMASI

Korneum tabakası kalınlığını azaltan 
keratolitik ve peeling etkisi. Cilt 
dokusunun yenilenmesi ve hücre 
yenilenme sürecinin hızlanması. Cildin 
derinden onarımı.

2
KIRIŞIKLIKLAR VE KUSURLAR
Fibroblastlar yer değiştirmelerini azaltır ve 
kollajen ve elastin liflerinin dejenerasyonu artar. 
Doku esnekliği azalır ve çöküntüler oluşur. 
Dermal seviyedeki kalınlık daha çok incelir.

LIPOPROTEIC CAVIAR 
COMPLEX
COLLAGEN PEPTIDES

YENİDEN YAPILANDIRICI VE 
CANLANDIRICI ETKİ
Fibroblastların aktivasyonu ve destek 
liflerinin oluşumunun uyarılması. Dermal 
yapının düzelmesi ve yeniden 
yapılandırılması ve cilt direncinin artması.

3
CİLT DESTEĞİNİN AZALMASI VE KORUNMASIZ 
CİLT BARİYERİ

Dokunun restorasyonunda başarısızlık. Deride 
tutarlılık eksikliği ve dış çevreye karşı güvenlik 
açığı. Hücresel glikasyon ve oksidasyon, doku 
bozulması ve hücre dejenerasyonu yoluyla cildin 
yaşlanmasını teşvik eden faktörler.

VITAMINS  A, C and E 
VEGETABLE OILS SHEA 
BUTTER

BESLEME VE KORUMA 
Yenileyici ve nemlendirici etki. Yeniden 
yapılandırıcı ve kırışıklık karşıtı etkisi 
olan hücresel beslenme. Glikasyon ve 
oksidatif stresin etkilerini hafifleten 
yumuşatıcı ve antioksidan özellikler. 
Epidermisin koruyucu bariyerini 
güçlendirir.

BESLEYİCİ YAŞLANMA
KARŞITI

YENİDEN
YAPILANDIRICI

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



Serinin ürünleri

EXCELLENCE GLYCOVIAR ex

Marketing Support

Seri İmajı Poster Broşür Uygulama Videosu

15 ml. 

EXCELLENCE

Bio Glycoviar Concentrate 
Besleyici ve Yenileyici 

Konsantre 

KonsantreTemizleme ve Tonlama Maske

Caviar, AHAs  ve 
vegetable oils

200 ml.

EXCELLENCE

Aqua Mousse 
Üçlü etki

Canlandırıcı Köpük

50 ml.

EXCELLENCE

Glycoviar Mask 
Ultra Besleyici ve 
Yenileyici Maske

Collagen Peptides 
ve caviar 

Aloe vera, 
ginseng, cereals 
extract ve soya

EXCELLENCE

Glycoviar Cream 
Besleyici

ve Gençleştirici Krem 

60 ml. 50 ml.

Nemlendirme / Takviye

Caviar ve AHAs

Kabin Tedavisi

6 seans

EXCELLENCE

Pack cabina  
Glycoviar

Besleyici ve Yenileyici
Yüz tedavi

Contains:  
Glycoviar Cream (1u. x 50 ml.)   Glycoviar 

Mask (1u. x 50 ml.)
Bio Glycoviar Concentrate (1u. x 15 ml.)



Kozmetik endikasyonlar • Beslenme ihtiyacı ve yoğun yenileme ihtiyacı olan 
normal-kuru eğilimli cilt.

• Cansız ve mat cilt.

• Yeni oluşan veya derin kırışıklıklar.

• Kuru ve pürüzlü cilt görünümü.

• Güneşten zarar gören cilt. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat

• Yoğun tedavi: haftada iki kez toplam 6 seans

• Bakım: ayda iki kez 

Ekipman ile kullanım • EXCELLENCE GLYCOVIAR işlemi AHA'ları içerir, bu 
nedenle işlevi ürün penetrasyonunu arttırmak olan 
ekipmanlar önerilmez. 

Önlemler • Bu tedavi aşırı hassas veya reaktif ciltler için önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmayın.

• Aynı zamanda veya tedaviden sonraki üç gün boyunca; kese 
veya dermabrazyon işlemlerini kullanmayın.

• Bu tedavi AHA içerir, bu nedenle cildin UV'ye karşı daha 
hassas olmasını sağlayabilir. Son 7 gün içinde UV 
bronzlaşma seanslarına başladıysanız veya cilt doğrudan 
güneş ışığına maruz kalmışsa bu tedaviyi uygulamayın. 
Tedaviden sonraki 7 gün boyunca maruz kalınmaması 
tavsiye edilir. 

Serinin protokolü

GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR 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

• Kullanmadan önce EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR CONCENTRATE ürününü 
sallayın.

• Avucunuza 2 doz EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR CONCENTRATE uygulayın 
ve tamamen emilene kadar hafifçe vurarak tüm yüze yayın.

• İfade çizgileri ve kırışıklıklar üzerinde özellikle durularak yüz, boyun ve 
dekolteye farklı hızlarda yukarı doğru hareketleri birleştiren yumuşak masajla 
EXCELLENCE GLYCOVIAR CREAM'i  uygulayın. 

4 Maske
• Bir spatula yardımıyla, göz çevresinden kaçınarak yüze, boyna ve dekolteye 

düzgün bir şekilde ince tabaka halinde EXCELLENCE GLYCOVIAR MASK 
uygulayın. 15 ila 20 dakika arasında etkili olmaya bırakın. Tek parça halinde 
çıkarmaya çalışın.

• İstenilen etkinliğe ulaşmak için, bu maskenin çok ince bir katman olarak 
uygulanması ve çıkarmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olmak 
önemlidir. 

• EAU VERT ile tonlama yapın. 

GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR ex

5 Sonlandırma

• Göz ve dudak çevresindeki bölgeyi tedavi etmek için, EXCELLENCE EYE CONTOUR 
uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

• EXCELLENCE GLYCOVIAR CREAM'i yüz, boyun ve dekolte bölgesine hafif bir 
masajla uygulayın. 

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

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

EAU VERT: “COMPLEMENTOS” serisine bakınız.

EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE EYE CONTOUR” serisine bakınız.ex
ne   NEW EVEN 50/30 CONCENTRATE: “NEW EVEN” serisine bakınız.



GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Aqua Mousse

Boyut 200 ml. 

Açıklama Üçlü etki Canlandırıcı Köpük Referans 16080200

TEMİZLEME ANTİOKSİDAN 
KORUMA

DENGELEME

EXCELLENCE GLYCOVIAR



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.  

GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm ex
EXCELLENCE GLYCOVIAR



(   )

 GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR ex
Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Bio Gycoviar Concentrate

Boyut 15 ml. 15 ml.

Açıklama Besleyici ve Yenileyici Konsantre Referans 21050015 16090003 
(GLYCOVIAR CABIN PACK)

KIRIŞIKLIK
KARŞITI

BESLEYİCİ EPİDERMAL
YENİLEME

HIZLANDIRICI



GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR

Ana aktif maddeler
Lipoproteic Caviar Complex Aktin oligopeptidleri, iz elementleri ve iyot ile birlikte, havyardan özenle seçilmiş besinler içeren 

kompleks.

Aktin, cilaya mekanik destek sağlayan ve diğer proteinlerle olan sayısız etkileşimi sayesinde hücre 
içinde önemli bir rol oynayan filamentler oluşturan önemli bir yapısal proteindir.

Amino asitler, peptidler, mineraller ve iz elementler sinerjistik olarak hareket eder ve cilde yoğun bir 
canlanma ve besin sağlar.

AHAs Alfa Hidroksi Asitler, etkili bir keratolitik etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek,
korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve zayıflatır.

Higroskopik kapasitelerinden dolayı, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol özelliklerine
sahiptir. AHA yüzeyinin soyulma etkisi, korneum tabakasının kalınlığında bir azalmaya neden
olarak canlı epidermisin kalınlığını arttırmakta ve epidermal yenilenmeyi hızlandırmaktadır. İçerik:
glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit ve tartarik asit.

Sunflower
(Helianthus Annuus Seed Oil)

Esansiyel linoleik asitler ve yumuşatıcı ve antioksidan özellikler sağlayan E vitamini içeren 
bitkisel bitkisel aktif. Cildi yumuşatır ve nemlendirir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar
Normal - kuru cilt için. Yoğun yenilemeye ihtiyaç duyan, erken 
kırışıklıklar veya tıkanmış, aşırı güneşe maruz kalma nedeniyle zarar 
görmüş kuru ve pürüzlü görünen ciltler için uygundur.

Bifazik konsantre, besleyici, aydınlatıcı ve yenileme etkisiyle. Güçlü 
dermal canlandırıcı. Dokuyu yeniden boyutlandırarak kırışıklık 
derinliğini azaltır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Kullanmadan önce çalkala.

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

• Evde kullanım: 
1 doz uygulayın ve tamamen 
emilene kadar çalışın.

• Kremi zenginleştirmek için 
de kullanılabilir. 

• AHA içeriğinden dolayı, 
ekipmanda kullanımı 
önerilmez. 

• Profesyonel kullanım: 
Konsantreyi tedavi içinde 
veya profesyonel uzmanın 
istediği zaman uygulayın.

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

• En reaktif ve hassas ciltler 
için önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme
döneminde kullanmayın. 

ex



(   )

GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Glycoviar Cream

Boyut 60 ml. 50 ml.

Açıklama Besleyici ve Gençleştirici Krem Referans 16040060 16090003 
(GLYCOVIAR CABIN PACK)

BESLEYİCİ YAŞLANMA
KARŞITI

KIRIŞIKLIK
KARŞITI



GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR

Ana aktif maddeler
Lipoproteic Caviar Complex Aktin oligopeptidleri, iz elementleri ve iyot ile birlikte, havyardan özenle seçilmiş besinler içeren 

kompleks.

Aktin, cilaya mekanik destek sağlayan ve diğer proteinlerle olan sayısız etkileşimi sayesinde hücre 
içinde önemli bir rol oynayan filamentler oluşturan önemli bir yapısal proteindir.

Amino asitler, peptidler, mineraller ve iz elementler sinerjistik olarak hareket eder ve cilde yoğun bir 
canlanma ve besin sağlar.

AHAs Alfa Hidroksi Asitler, etkili bir keratolitik etki ile kademeli pul pul dökülmesini destekleyerek,
korneosit birlikteliğinin kuvvetlerini değiştirir ve zayıflatır.

Higroskopik kapasitelerinden dolayı, AHA'lar hücre içinde nemlendirme ve su kontrol özelliklerine
sahiptir. AHA yüzeyinin soyulma etkisi, korneum tabakasının kalınlığında bir azalmaya neden
olarak canlı epidermisin kalınlığını arttırmakta ve epidermal yenilenmeyi hızlandırmaktadır. İçerik:
glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit ve tartarik asit.

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.

Vitamins A, C and E Serbest radikallerin neden olduğu hasarı gideren ve hücre oksidasyonunu önleyen 
antioksidan özellikler.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ. GÜNEŞ KORUYUCU İÇERİR/ SPF 6

Cilt tipi Sonuçlar
Normal - kuru cilt için. Yoğun yenilemeye ihtiyaç duyan, erken 
kırışıklıklar veya tıkanmış, aşırı güneşe maruz kalma nedeniyle zarar 
görmüş kuru ve pürüzlü görünen ciltler için uygundur.

Besleyici ve yenileyici etki. Cildin sıkılığını, pürüzsüzlüğünü ve 
nemlendirmesini etkili bir şekilde artırır vecanlandırır. Derinlemesine 
besler, cilt dokusunu yeniden düzeltir ve kırışıklıkları azaltır. Aktiflerinin 
birleşik etkisi, kollajenin uyarılmasını ve hidrasyonun önemli ölçüde 
arttırılmasını sağlar. Korneum tabakası kalınlığını azaltır, kırışıklıkların 
derinliğini azaltır ve derinlemesine yeniler.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Tamamen emilinceye kadar 

temiz bir cilde yüzünüze, 
boynunuza ve dekolteye nazik 
bir masajla uygulayın. 

• AHA içeriğinden dolayı, 
ekipmanda kullanımı 
önerilmez. 

• Profesyonel kullanım: Kabin 
uygulamalarında, 
EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR 
CONCENTRATE'ten sonra 
kullanın. Tedaviyi 
sonlandırmak için tekrar 
uygulayın.

• Evde kullanım: Günlük, sabah 
ve / veya gece. EXCELLENCE 
BIO GLYCOVIAR 
CONCENTRATE’ten sonra 
kullanılması önerilir. 

• AHA içerir. 

ex



GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR

ex

Teknik döküman

Ürün EXCELLENCE

Glycoviar Mask

Boyut 50 ml.

Açıklama Ultra Besleyici ve Yenileyici Maske Referans 16090003 (GLYCOVIAR CABIN PACK)

(   )

NEMLENDİRME BESLEYİCİ KIRIŞIKLIK
KARŞITI



GLYCOVIAR COMPLEX Çözüm

EXCELLENCE GLYCOVIAR

Ana aktif maddeler
Lipoproteic Caviar 
Complex

Aktin oligopeptidleri, iz elementleri ve iyot ile birlikte, havyardan özenle seçilmiş besinler içeren 
kompleks.

Aktin, cilaya mekanik destek sağlayan ve diğer proteinlerle olan sayısız etkileşimi sayesinde hücre 
içinde önemli bir rol oynayan filamentler oluşturan önemli bir yapısal proteindir.

Amino asitler, peptidler, mineraller ve iz elementler sinerjistik olarak hareket eder ve cilde yoğun bir 
canlanma ve besin sağlar.

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.

Sweet Almond Oil A ve E vitaminleri bakımından zengindir. Cilde esneklik sağlar, nemlendirir ve yumuşatır, kırışıklıkların 
oluşmasını önler. Cildi gözenekleri tıkamadan yumuşatma özelliği sayesinde yumuşatıcı ve 
yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Besleyici, yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahip yüksek yenileyici 
güç, cilt kuruluğunu önler ve normal cilt nemini geri kazandırır.

Shea Butter Cildi koruyan ve yapısal proteinlerin özel cilt hücreleri tarafından üretilmesini teşvik eden,
nemlendirici ve yumuşatıcı kapasiteye sahiptir. Güneş ışınlarını absorbe etme kapasitesi
sınırlı antioksidanlar içerir. Cildin iltihabını azaltan ve erken yaşlanmayı önleyen özellikleri
vardır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar
Normal - kuru cilt için. Yoğun yenilemeye ihtiyaç duyan, erken 
kırışıklıklar veya tıkanmış, aşırı güneşe maruz kalma nedeniyle zarar 
görmüş kuru ve pürüzlü görünen ciltler için uygundur.

Besleyici ve yenileyici etki gösteren soyma maskesi. Cildin sıkılığını, 
pürüzsüzlüğünü ve nemlendirmesini etkili bir şekilde arttırır ve yeniler. 
Derinlemesine besler, dokuyu yeniden düzeltir ve kırışıklıkları azaltır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Bir spatula yardımıyla, yüz, 

boyn ve dekolte üstüne göz 
çevresinden kaçınarak 
düzgün bir şekilde ince bir 
katman şeklinde uygulayın. 
15 ila 20 dakika arasında 
etkili olmaya bırakın. Tek 
parça halinde çıkarmaya 
çalışın.

• İstenilen etkinliğe ulaşmak 
için, bu maskenin çok ince 
bir katman olmasından ve 
çıkarmadan önce tamamen 
kuru olduğundan emin 
olmak önemlidir. 

• Özel soyma dokusundan 
dolayı kullanımı ekipman 
için uygun değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
EXCELLENCE 
GLYCOVIAR tedavisi 
dahilinde veya 
profesyonel uzman 
tarafından istendiğinde. 

• Mukoza zarlarına ve göz 
çevresine uygulanmasından 
kaçının. 

ex


