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Hassas cilt reaksiyonlarını önler ve sakinleştirir

Hassas cilt belirtileri
İklim değişikliği veya kirlilik gibi faktörler, giderek daha agresif bir ortam yaratırken, sudaki saflık derecesi gibi kimyasal faktörlerin yanı sıra 
stres gibi hormonal veya psikolojik bozukluklar atopik, hassas veya toleranssız ciltler için daha yaygın hale gelir. Bunlar, derilerin geri 
kalanında aynı etkileri üretmeyen ve aşırı duyarlılığa, kızarıklığa, kaşıntıya veya kirlenmeye neden olabilecek uyarıcının önünde tepki gösterir.

Değişiklikler Sonuçlar
• Cilt pH değişimi
• Cilt hidrolipidik tabakanın anormal oluşumu
• Korneum tabakasının su kaybı
• Sebumun kimyasal bileşiminin kalitesinde değişiklik  

•  Korunmasız cilt
•  Kırılgan ve hassas cilt
•  Kızarıklık, tahriş, soyma eğilimi
•  Muhtemel dehidrasyon 

Ana Sinerji SENSITIVE CARE BALANCE

ANUBIS BARCELONA tarafından geliştirilen ve cildin koruyucu etkisini elde etmek için tasarlanan 
ve serbest radikalleri etkisiz hale getiren ve cildi yatıştıran pro-inflamatuarları serbest bırakan 
özel sinerji. Üç spesifik bileşenin etkisine dayanarak: Guaiazulene + Bisabolol + Lactic Acid. Bu 
aktifler, cildin aşırı duyarlılığını önleyerek ve yatıştırarak ve tüm cilt tiplerinde olası advers 
reaksiyonların önünde cildin nemini artırarak cildin dengesine uyum sağlar.

1 2 3

Derinin hidrolipidik 
tabakasını dengeler.

Etkilenen bölgeleri yatıştırır 
ve nemlendirir.

Korneum tabakasında 
oluşan hasarı onarır.

Belirtiler Anubis Çözümü

1
HASSAS VE REAKTİF CİLT

Korneum tabakasındaki herhangi bir 
değişikliğin önünde hipersensitizasyon. Ani 
sıcaklık değişiklikleri kılcal damarların 
kırılmasına neden olur. Derinin mikroflorası 
dengesizleşir.

GUAIAZULENE
BISABOLOL

HEMEN SAKİNLEŞTİRİCİ REAKSİYON
Cildin doğal dengesini geri kazandırır, 
bağışıklık sistemi aktivitesini arttırır ve 
dış etkenlere ve proinflamatuar 
elementlere karşı korur. Kılcal 
duvarları güçlendirir.

2
HASARLI VE KORUNMASIZ CİLT

Bariyer fonksiyonunun değiştirilmesi. 
Korneum tabakasının bütünlüğünün bir 
eksikliği nedeniyle serbest radikal gibi dış 
etkenlere karşı koruma yeteneğinin 
azaltılması.

ALOE VERA 
LACTIC ACID
UREA

ONARIM VE KORUMA
Epitel hücrelerinin oluşumu ve 
korunmasında rol oynar. Derinin 
korunması ve düzenlenmesi. Kollajen 
oluşumunu destekleyen ve böylece liflere 
daha fazla yapı sağlayan dokuları yeniler. 
Sonuç olarak, dokuya daha fazla esneklik 
sağlayacaktır.

3
KORNEUM TABAKASI'NIN KURUTULMASI

Dış ajanların önündeki tolerans eşiğinin düşmesi 
sonucu cildin bariyer fonksiyonu başarısızlığa 
uğrar. Asitlenme ve serbest radikallerin aşırı 
üretimi, sitokinler içindeki yüksek içeriği nedeniyle 
potansiyel olarak tahriş edici unsurlar, pro-
enflamatuar proteinler.

COLLAGEN PEPTIDES 
UREA

BARİYER FONKSİYONUNU ONARIN
Hidrolipidik tabakanın güçlü restoratif 
etkisi ve cilt tabakasındaki suyu çekerken 
ve tutarken korneum tabakasının 
yeniden yoğunlaştırılması. 
Transepidermal su kaybını önleyerek ve 
dış ortamdan koruyucu bir kalkan görevi 
görerek hücre birleşmesini iyileştirir.

YATIŞTIRMA HASSAS CİLT
KORUMA

NEMLENDİRME



Serinin ürünleri

SENSITIVE ZUL
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Pazarlama desteği

Seri imajı Poster Broşür

Temizleme Tonlama Konsantre

SENSITIVE ZUL

Cleansing Milk 
Yatıştırıcı temizleme 

emülsiyonu

SENSITIVE ZUL

Lotion
Yatıştırıcı tonik

losyon 

250 ml. 250 ml.1000 ml. 1000 ml. 6 amp. x 5 ml.

SENSITIVE ZUL

Concentrate
Sakinleştirici ve temizleyici 

konsantre

Guaiazulene Bisabolol, aloe vera  
ve collagen peptides 

Bisabolol 
ve lactic acid

Nemlendirme / Takviye

SENSITIVE ZUL

Moisturizer Cream 
Yatıştırıcı ve nemlendirici 

krem

200 ml.50 ml.

Bisabolol, guaiazulene,  
ve collagen peptides 



Kozmetik endikasyonlar • Atopik cilt.

• Hassas ve reaktif ciltler veya acil dinlendirilme ihtiyacı olan cilt.

• Pullanma, kızarıklık veya alerjik reaksiyonlar.

• Çevresel faktörlere maruz kalan ciltler. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 10 seans, haftada 2.

• Bakım tedavisi: 2 aylık seans.

Ekipman ile kullanım •  SENSITIVE ZUL CONCENTRATE iyonizasyonla 
birleştirilebilir. Önce + pozisyonu, sonra - pozisyounu 
kullanın 

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

Seri protokolü

SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL
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Seri protokolü  Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

• VITAL LINE MAKE UP REMOVER pamuklu ped veya tek kullanımlık bez 
ile dairesel hareketler kullanarak uygulayın. Su ile çıkarın.

• SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK yüze ve boyuna uygulayın. Makyaj ve
kirleri izlerini kaldırmak için çalışın. Su ile çıkarın.

• SENSITIVE ZUL LOTION püskürterek veya ıslak pamukla uygulayın. 

2 Arındırma
• İki ölçü ENZYMATIC PEELING (5ml veya 3,45gr) EAU VERT (5ml) 

losyonu ile sıvı bir karışım elde edinceye kadar karıştırın, yüz, boyun ve 
dekolte üzerinde fırça ile uygulayın. En fazla 10 dakika boyunca bırakın.

• SENSITIVE ZUL LOTION'u püskürterek veya ıslak pamuklarla uygulayın. 

3 Masaj ve konsantre

• SENSITIVE ZUL CONCENTRATE ½ ampulünü uygulayın ve tam emilimine
kadar hafifçe vurarak yüze işleyin.

• Tamamen emilinceye kadar hassas bir masajla SENSITIVE ZUL 
MOISTURIZER CREAM uygulayın. 

4 Maske

• MASK LINE CALM Yüze, boyuna ve dekolteye uygulayın. 15 ila 20 
dakika arasında etkili olmaya bırakın. Su ile çıkarın.

• SENSITIVE ZUL LOTION'u püskürterek veya ıslak pamuklarla uygulayın. 

5 Sonlandırma

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

• SENSITIVE ZUL MOISTURIZER CREAM'ı yüz, boyun ve dekolte 
bölgesine tamamen emilimine kadar hafif bir masajla uygulayın.

vi
Protokolde kullanılan ve SENSITIVE ZUL ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

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

c ENZYMATIC PEELING ve EAU VERT LOTION: “COMPLEMENTS” serisine bakınız.

m MASK LINE CALM: “MASK LINE” serisine bakınız.

SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL
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ex    EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE” serisine bakınız.



SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm
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Teknik döküman

Ürün SENSITIVE ZUL

Cleansing Milk

Boyut 250 ml. 1000 ml.

Açıklama Yatıştırıcı temizleme emülsiyonu Referans 10010250 10011000

ANTİOKSİDAN
KORUMA

HASSAS CİLT
KORUMA

NEMLENDİRME



SENSITIVE CARE BALANCE Solution

SENSITIVE ZUL

Ana aktif maddeler

Guaiazulene Dekonjestan etki ve yatıştırıcı özellikleriyle, bu bileşen toksinlerin mükemmel bir gidericisidir. 
Etkileri aynı zamanda antienflamatuar ve yatıştırıcıdır. Yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir, 
tahrişi ve egzamayı önler.

Citric Acid Sitrik asit, cilde uygulandığında, hafif bir peeling uygulayarak ve epidermis kalınlığının artmasına 
ve hidrasyon sabitlenmesine neden olan epidermal ve dermal glikozaminoglikanların 
arttırılmasıyla korneum tabakasının görünümünde değişikliklere neden olan yüksek bir cilt 
toleransı AHA'dır.

Cilt tipi Sonuçlar

Özel bakım gerektiren en hassas ve hassas ciltler için uygundur: 
atopik, reaktif, alerjisi olan, aşırı duyarlı veya dolaşım problemleri.

Temizlik ve yatıştırıcı emülsiyon. Çevresel saldırılara karşı yüksek 
koruma sağlar ve temizler. Hidrolipidik tabakaya uyum 
sağlayarak hidrasyonu sabitler, kirleri çıkarır ve makyajı kaldırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Hafif nemlendirilmiş cilde, 
dairesel bir masaj yaparak, 
yüz, boyun ve dekolteye 
uygulayın. Su ile çıkarın.

• Cihazlar için uygun değildir. • Profesyonel kullanım: Kabin 
içi bakımı, haftada iki kez.

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

• Açıklanmadı. 

sz



SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL
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Teknik döküman

Ürün SENSITIVE ZUL

Lotion

Boyut 250 ml. 1000 ml. 

Açıklama Yatıştırıcı tonik losyon Referans 10050250 10051000

YATIŞTIRMA HASSAS CİLT
KORUMA

DENGELEYİCİ



SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL

Ana aktif maddeler

Bisabolol Sitokin IL - 1 ve lökotrien B4 gibi pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırmakta yer alır. 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.

Aloe Vera Gel Müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma kabiliyeti için 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.

Hydrolyzed Collagen Dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve epidermisin 
yumuşak 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.

Urea Diğer aktif bileşenlerin emilimini artıran ve suyu çekerek ve tutarak cildi nemlendiren organik 
bileşen. Ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesini uyarır.

Cilt tipi Sonuçlar

Özel bakım gerektiren en hassas ve hassas ciltler için uygundur: 
atopik, reaktif, alerjisi olan, aşırı duyarlı veya dolaşım problemleri.

Cildin pH'ına mükemmel bir adaptasyon ile sakinleştirici tonik. 
Serbest radikallere, tahrişlere ve dış etkenlere karşı korurken 
sakinleşir ve nemlenir.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüze ve boynunuza temiz 
bir cilt üzerinde uygulayın. 
Ürünü hafifçe püskürtün 
ya da nemli pamuk 
kullanarak, tamamen 
emilene kadar hafifçe 
vurarak uygulayın.  

• Ultrasonik soyma ile 
kullanıma uygundur.

• Kullanmadan önce, 
ekipman tedarikçisine 
danışmanızı öneririz. 

• Profesyonel kullanım: Kabin 
uygulamasında haftada iki 
kez veya profesyonel 
uzmanın istediği zaman.

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

• Açıklanmadı. 
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SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm
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Teknik döküman

Ürün SENSITIVE ZUL

Moisturizer Cream

Boyut 50 ml. 200 ml. 

Açıklama Yatıştırıcı ve nemlendirici krem Referans 10080050 10080200

YATIŞTIRMA HASSAS CİLT
KORUMA

NEMLENDİRME



SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm 

SENSITIVE ZUL LINE

Ana aktif maddeler
Bisabolol Sitokin IL - 1 ve lökotrien B4 gibi pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırmakta yer alır. 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.

Lactic Acid Laktik asit, sütün fermantasyonundan elde edilen bir alfa hidroksi asittir. Bu bileşenin önemi, cildi 
peeling ve nemlendirme kabiliyetidir. Ölü hücrelerin katmanlarını çıkarırken, cilt daha sağlıklı bir doku 
ve daha sağlıklı bir görünüm alır. Laktik asit cildi yıpratmadan veya tahriş etmeden temizler. 
Korneum tabakasının hidrasyonunu arttırır, cildin genel dokusunu iyileştirir ve kırışıklıkları azaltmaya 
yardımcı olur.

Guaiazulene Dekonjestan etki ve yatıştırıcı özellikleriyle, bu bileşen toksinlerin mükemmel bir gidericisidir. 
Etkileri aynı zamanda antienflamatuar ve yatıştırıcıdır. Yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir, 
tahrişi ve egzamayı önler.

Citric Acid Sitrik asit, cilde uygulandığında, hafif bir peeling uygulayarak ve epidermis kalınlığının artmasına 
ve hidrasyon sabitlenmesine neden olan epidermal ve dermal glikozaminoglikanların 
arttırılmasıyla korneum tabakasının görünümünde değişikliklere neden olan yüksek bir cilt 
toleransı AHA'dır. .

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma kabiliyetini arttırır, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve epidermisin 
yumuşak 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.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / GÜNEŞ ENERJİSİ FİLTRE / SPF 6

Cilt tipi Sonuçlar
Özel bakım gerektiren en hassas ve hassas ciltler için uygundur: 
atopik, reaktif, alerjisi olan, aşırı duyarlı veya dolaşım problemleri.

Yatıştırıcı ve temizleyici emülsiyon. Çevresel saldırılara karşı 
yüksek koruma sağlar ve temizler. Hidrolipidik tabakaya uyum 
sağlayarak hidrasyonu sabitler, kirleri çıkarır ve makyajı kaldırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Temizledikten ve 

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

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Kabin 
tedavisinde haftada iki kez,
veya profesyonel uzmanın 
istediği zaman.

• Evde kullanım: Günlük, 
tercihen sabahları kullanın.

• Açıklanmadı. 
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SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL
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Teknik döküman

Ürün SENSITIVE ZUL

Concentrate

Boyut 6 ml. x 5 amp.

Açıklama Sakinleştirici ve temizleyici konsantre Referans 10070006

YATIŞTIRMA HASSAS CİLT
KORUMA

NEMLENDİRME



SENSITIVE CARE BALANCE Çözüm

SENSITIVE ZUL

Ana aktif maddeler

Bisabolol Sitokin IL - 1 ve lökotrien B4 gibi pro-inflamatuar mediatörlerin salınımını sınırlandırmakta yer alır. 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.

Lactic Acid Sütün glukoz fermantasyonundan elde edilen laktik kökenlidir. Bir alfa hidroksi asittir. Bu bileşenin 
önemi, cildi peeling ve nemlendirme kabiliyetidir. Ölü hücrelerin katmanlarını çıkarırken, cilt daha 
sağlıklı bir görünüm alır. Laktik asit, cildi yıpratmadan ve tahriş etmeden temizler. Korneum 
tabakasının  hidrasyonunu arttırır, cildin genel dokusunu iyileştirir ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı 
olur.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Özel bakım gerektiren en hassas ve hassas ciltler için uygundur: 
atopik, reaktif, alerjisi olan, aşırı duyarlı veya dolaşım problemleri.

Kutanöz aşırı duyarlılık ile ilişkili reaksiyonlara karşı anında 
sakinleştirici eylem. Cildin doğal pH'ını dengeler, nemlenmesini 
arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• 1⁄2 SENSITIVE ZUL 
CONCENTRATE ampulü 
uygulayın ve tamamen 
emilene kadar hafifçe 
vurarak yüzünüzün her 
yerine uygulayın.

•  Elektroporasyon ve 
ultrason ile kullanım için 
uygundur. Önce + 
pozisyonu, sonra - 
pozisyounu kullanın 
iyonize etmek için 
uygundur.

• Kullanmadan önce, 
ekipman tedarikçisine 
danışmanızı öneririz.

• Profesyonel kullanım: Her 
seansta 1⁄2 ampul kullanın. 
SENSITIVE ZUL tedavisinde 
veya uzmanın ihtiyaç 
duyduğu durumlarda 
haftada 1 veya 2 kez 
uygulayın. 

* Cilt durumuna ve profesyonel 
uzmanın istediği zaman (lazer 
epilasyon ve depilasyondan 
sonra veya cilde olası ters 
reaksiyonlardan sonra) uygulayın.

• Açıklanmadı. 
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