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DOĞALLIK —  
GÜZELLİK-UZMANLIK!  
25 YILLIK DENEYİM  

ÜÇ KITADA 60’TAN FAZLA ÜLKEDE BENZERSİZ 
İŞ ORTAKLIĞI FIRSATI

Uluslararası HACCP, ISO ve GMP standartlarına uygun 
kendi üretim tesisimizle gurur duyuyoruz.

ÜRÜN GAMIMIZ: 
 • GÜZELLİK
 • TEMİZLİK/HİJYEN
 • TAKVİYE EDİCİ GIDALAR
 • RENKLİ KOZMETİK
 • PARFÜM

Sibirya’da doğduk, değerlerimizi ve felsefemizi tüm 
dünyaya ulaştırıyoruz!

Bize güç ve enerji veren doğal hayata saygı duyuyoruz.

Her zaman yeniliklerin öncüsü olmaya çalışıyoruz.

SAĞLIKLI VE ZİNDE YAŞAMIN UZMANLIĞINI 
KEŞFEDİN!



EKOPROJELER  
Yeryüzünde doğal yaşamı korumaya yardımcı 100’den 
fazla gönüllü çalışmayı gerçekleştiriyoruz.

Baykal Gölü ve WWF gibi büyük fonlarla aktif olarak 
işbirliği yapıyoruz.

2020 ve 2021 yılları içinde büyük ölçekli bir orman 
yetiştirilmesi adına çalışmalarımızı büyük ölçüde bitirme 
noktasına getirdik (Rusya Doğa Koruma Derneği ile 
işbirliği içinde).

SIBERIAN WELLNESS MARKASININ 
SUNULDUĞU HER YERDE DOĞANIN 
KORUNMASINA DESTEK OLUYORUZ.

DOĞAYI KORUMAK İÇİN SİZ DE KATILIN —  
SİZİN İÇİN EKOLOJİK BİR PROJE OLACAK!

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 



RELAX BOX / MAGNEZYUM VE BİTKİLER İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
STRESE KARŞI KORUMA
İçeriğinde bulunan magnezyum, kediotu ve passiflora ekstreleri ile 
kendirizi rahat hissedin.

İçindekiler (Formül 1): Sitrik asidin magnezyum tuzları (Magnezyum Sitrat), Magnezyum, 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Kediotu ekstresi (Valerik Asit), Alıç ekstresi.

İçindekiler (Formül 2): Passiflora Ekstresi, Sarı Kantaron Ekstresi (Hiperisin), Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül.

30 paket x 4 kapsül  
500931 313 TL

YENİ GÜNE HAZIR 
OLUN!

KOLAY KULLANIM: 
GÜNDE SADECE BİR 
KERE

PRATİK FORM: HER 
ZAMAN ELİNİZİN 
ALTINDA

DAILY 
BOX

BEAUTY BOX
VİTAMİNLER VE KOENZİM Q10
Günlük beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle 
edilmiştir. Ürün 12 Vitamin ve Q10 içerir.

İçindekiler (Formül 1): Vitamin karışımı [Maltodekstrin, L-askorbik asit (Vitamin C), 
Nikotinamid (Vitamin B3), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), D-pantotenat, kalsiyum 
(Vitamin B5), Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Tiamin hidroklorür 
(Vitamin B1), Retinil asetat (Vitamin A), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit), D-biotin 
(Biotin), Fillokuinon (Vitamin K), Siyanokobalamin (Vitamin B12), Kolekalsiferol (Vitamin D), 
Taurin, Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Ubidekarenon (Koenzim Q10), DL-alfa-tokoferil 
asetat (Vitamin E), Kolekalsiferol (Vitamin D), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit).

İçindekiler (Formül 2): Kır iğdesi yağı, sığır kaynaklı jelatin kapsül, Tokoferol karışımı 
(Vitamin E), %30’luk beta-karoten (beta-karoten).

2'şer kapsül içeren 30 paket  
500172  120 TL

BOOST BOX / ARABİNOGALAKTAN, BİTKİ 
EKSTRELERİ, ÇİNKO, VİTAMİN C VE BAKIR İÇEREN 3 
FORMÜLLÜ TAKVİYE EDİCİ GIDA
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN
C vitamini ve çinko, metabolizmanın normal işleyişine katkıda 
bulunur. Ginseng kökü ekstresi metabolizmanın doğal savunmasına 
katkıda bulunurken, ekinezya ekstresi solunum sisteminin normal 
işleyişine yardımcı olur.

İçindekiler (Formül 1): Aserola meyvesi kuru ekstresi (Vitamin C), ekinazya toprak üstü kuru 
ekstresi, dulavratotu kökü kuru ekstresi, kuşburnu meyvesi kuru ekstresi (Vitamin C), kapsül: 
hidroksipropil metil selüloz, çinko laktat (çinko), çinko sitrat (çinko), bakır sitrat (bakır)

İçindekiler (Formül 2): Arabinogalaktan ve polifenoller içeren karışım (arabinogalaktan, 
polifenoller), kapsül: hidroksipropil metil selüloz, kırmızı ginseng ekstresi (ginsenositler), 
damarotu ekstresi

İçindekiler (Formül 3): Arabinogalaktan ve polifenoller içeren karışım (arabinogalaktan, 
polifenoller), kapsül maddesi (hidroksipropil metil selüloz, renklendirici: titanyum dioksit, 
taşıyıcı: potasyum alüminyum silikat, renklendirici: klorofillerin bakır kompleksleri ve 
klorofilinler), adaçayı ekstresi, mayıs papatyası ekstresi, kekik ekstresi.

Net Miktar: 90 Kapsül  
(1. Formül: 30 Kapsül, 2.Formül: 30 Kapsül, 3.Formül: 30 Kapsül) 
500526  152 TL
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
METABOLİZMAYA DESTEK SAĞLAYAN ÜÇLÜ PREMİUM SET 
Ürünün temelini, doğal şartlarında yetişen Sibirya bitkilerinden elde edilen vitamin, mineral ve 
zengin bitki ekstreleri içeren üç farklı formül oluşturmaktadır. 

500032 60 kapsül 318 TL

Tavsiye Edilen Günlük 
Porsiyon:  Yetişkinler 
Formül 1’den her 
sabah 2 kapsül, 
Formül 2’den her 
akşam 2 kapsül, 
Formül 3’den her 
sabah ve akşam birer 
kapsül yemeklerle 
veya su ile almalıdır.

N.V.M.N. FORMULA 4 /  
TAURİN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
TAURİN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Ayrıca bu ürün yüksek miktarda E ve C vitamini içerir. C 
vitamini metabolizmanın normal fonksiyonuna katkıda bulunur. 

İçindekiler: Taurin, L-askorbik asit (Vitamin C), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
D-alfa-tokoferol (Vitamin E), Alfa lipoik asit, Retinil asetat (Vitamin A).

120 kapsül 500020 105 TL

KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler günde 1 kapsül yemek veya su ile 
almalıdır. Kullanım süresi 1 aydır (yılda 2-3 defa tekrarlanır).

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

FORMÜL 1
60 kapsül

İçindekiler (Formül 1): Damarotu 
yaprağı kuru ekstresi (208 mg), rezene 
meyvesi kuru ekstresi (200 mg), 
hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
mayıs papatyası çiçeği kuru ekstresi 
(160 mg), dulavratotu kökü kuru 
ekstresi (120 mg), kırk kilit otu toprak 
üstü kuru ekstresi (68 mg), ekinazya 
toprak üstü kuru ekstresi (44 mg).

FORMÜL 2
60 kapsül

İçindekiler (Formül 2): Su teresi toprak 
üstü ekstresi (200 mg), hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, bayır turpu kökü 
kuru ekstresi (200 mg), ayı sarımsağı 
soğanı kuru ekstresi (160 mg), sarı 
kantaron toprak üstü kuru ekstresi 
(120 mg), adaçayı yaprağı kuru 
ekstresi (120 mg).

FORMÜL 3
60 kapsül

İçindekiler (Formül 3): Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, vitamin ve 
mineral karışımı (100 mg, hacim 
arttırıcı:mikrokristalin selüloz, çinko 
sitrat (çinko), riboflavin (vitamin B2), 
pridoksin hidroklorür (vitamin B6), tiamin 
hidroklorür (vitamin B1), manganez 
sülfat (manganez), bakır sülfat (bakır), 
potasyum iyodür (iyot), sodyum selenit 
(selenyum), krom pikolinat (krom)), 
üzüm tohumu kuru ekstresi (100 mg), 
büyük meyveli vaksiniyum meyvesi kuru 
ekstresi (100 mg), adaçayı yaprağı kuru 
ekstresi (100 mg), kekik toprak üstü 
kuru ekstresi (80 mg), keklikotu toprak 
üstü kuru ekstresi (80 mg), L-askorbik 
asit (vitamin C), yeşil çay yaprağı kuru 
ekstresi (60 mg), DL- alfa tokoferil 
asetat (vitamin E), likopen (40 mg, aktif 
likopen(4 mg)), yaban mersini meyvesi 
kuru ekstresi (40 mg), rutin (28 mg), 
beta karoten (20 mg, aktif beta karoten 
(4 mg)), sahil çamı kabuğu kuru ekstresi 
(10 mg), retinil asetat (vitamin A).
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KALICI  
GÜZELLİK

CHRONOLONG
SODYUM HİYALÜRONAT, İZOFLAVONLAR, VİTAMİNLER VE TAURİN İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Kompleks, genistein ve başka soya izoflavonları gibi doğal fitoöstrojenler 
açısından zengin olan soya fasulyesi ekstresini içerir. Ürünün bileşimi, cildin 
önemli bir bileşeni olan hyaluronik asit ile güçlendirilmiştir. D3 vitamini, 
sağlıklı kemiklerin, dişlerin ve normal kas fonksiyonlarının korunmasına 
yardımcı olur. Antioksidan olan taurin, serbest radikallere karşı koruma 
sağlamada yardımcı olur.

İçindekiler: Soya fasulyesi ekstresi (Soya İzoflavonları: Genistein, Daidzein, Glisitein), Taurin, Sodyum 
Hyaluronat (Hyaluronik asit), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Vitamin D3 (Kolekalsiferol (Vitamin D), 
Arap zamkı, Sükroz, Mısır nişastası, Orta zincirli trigliserid, Antioksidan: Alfa tokoferol: E307), 
Pteroilmonoglutamik asit (Folik Asit).

30 kapsül / 15 g 500449  155 TL
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AKTİF BİR YAŞAM TARZI İÇİN 
MODERN, PRATİK VE HESAPLI 
ÜRÜNLER!

Aktif ve zinde yaşam tarzını 
benimseyip, zamana meydan 
okuyanlar için yılların getirdiği 
deneyimle birleşen yüksek kaliteli 
ve etkin bir ürün...

ANLAŞILABİLİR:
bütün aile için temel formülasyonlar.

RAHAT:
ürün seçiminde kolaylık.

ERİŞİLEBİLİR: 
kolay satın alma seçenekleri.

WELLNESS 
TARZINDAKİ 
YAŞAM İÇİN 
BEŞ ÖNEMLİ 
KATEGORİ!SORBENTS

AKTİF BİR YAŞAM İÇİN AKILLI  
DETOKS ÇÖZÜMLERİ

MINERALS
METABOLİK SÜREÇLERİ UYUMLU
HALE GETİREN ORGANİK MİNERAL 
FORMLARI

BOTANICS
DOĞAL FORMÜL 
ANINDA ETKİ  

FATTY ACIDS
BİTKİSEL VE HAYVANSAL 
KÖKENLİ ÇOKLU DOYMAMIŞ LİPİT 
KOMPLEKSLERİ

VITAMINS
ORGANİZMANIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN OPTİMUM MİKTARDA 
VİTAMİNLER
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ESSENTIAL MINERALS IODINE / İYOT VE RODİOLA 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Ürünün içeriğinde alg tallyus ekstresi – yüksek iyot içeren deniz 
yosunu. İyot troid bezinin hormon üretimini ve troid bezi işlevinin 
normalleşmesini teşvik eder. 

İçindekiler: Rodiola kökü tozu, kabarcıklı alg tallyus ekstresi (iyot), kapsül:hidroksipropil metil 
selüloz.

60 kapsül / 30 g 500658  65 TL

ESSESNTIAL MINERALS CALCIUM / KALSİYUM 
VE VİTAMİNLER İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Vitaminler ve mineraller içeren  takviye edici gıda. Yüksek miktarda 
kalsiyum ve D vitamini içerir. Kalsiyum normal kemiklerin ve dişlerin 
korunması için gereklidir.

İçindekiler: Kalsiyum karbonat (Kalsiyum), Hipromelloz Kapsül, Vitamin ve Mineral Karışımı: 
L-askorbik asit (Vitamin C), Laktoz, Çinko sülfat (Çinko), Manganez sülfat, (Manganez), Piridoksin 
hidroklorür (Vitamin B6), Fillokuinon (Vitamin K), Kolekalsiferol (Vitamin D), Soya fasulyesi 
ekstresi (Soya İzoflavonları ve Genistein), Kırk Kilit Otu ekstresi.

60 kapsül / 39,6 g 500628  90 TL

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS / 
ELEMVITALLER. SİBİRYA BİTKİLERİ İLE ÇİNKO
ÇİNKO, BAKIR, C VİTAMİNİ İÇEREN TAKVİYE GIDA VE BİTKİSEL ÖZÜTLER
Ürün organik formda çinko ve bakırın yanı sıra aynı doğal C vitamini 
içerir. Çinko normalleşmeye yardımcı olur karbonhidratların ve 
makrobesinlerin metabolizması, korunmasına yardımcı olur kemikler, 
saçlar ve cilt normaldir. Bakır bağışıklık sisteminin bakımını ve hücrelerin 
oksidatif stresten korunmasını destekler.

İçindekiler: Aserola ekstresi, Ekinezya ekstresi, Dulavratotu ekstresi, Kuşburnu ekstresi, 
Hipromelloz Kapsül, Çinko laktat (Çinko), Çinko sitrat (Çinko), Bakır sitrat (Bakır).

60 kapsül / 34,2 g 500631  87 TL

ESSENTIAL  
MINERALS

Mg
MAGNEZYUM —  
DOĞAL HUZUR!

MİNERALLERİN KOLAYCA ERİŞİLEBİLİR FORMLARI
OPTİMUM GÜNLÜK DOZLAR
BİLEŞENLERİN ETKİLİ ORANI

ESSENTIAL MINERALS IRON / DEMİR VE VİTAMİNLER 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Demir, hücrelerde oksijenin taşınımına katkıda bulunurken, niasin 
ile birlikte metabolizmasının daha aktif olmasına katkıda bulunur. 
C vitamini, demir emilimini arttırır.  

İçindekiler: Aserola ekstresi (Vitamin C), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Sibirya ginsengi 
ekstresi (Eleutherosid B ve E), Ferroz fumarat (Demir), Vitamin Karışımı: Nikotinamid (Vitamin 
B3), Maltodekstrin, Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Tiamin 
hidroklorür (Vitamin B1), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit), Siyanokobalamin (Vitamin B12).

60 kapsül / 34,2 g 500627 97 TL

ESSENTIAL MINERALS 
MAGNESIUM / 
MAGNEZYUM VE 
BİTKİLER İÇEREN TAKVİYE 
EDİCİ GIDA
Magnezyum, sinir sistemi ve 
kasların normal durumunu 
korumak için gereklidir. Yorgunluk 
ve bitkinliğin azaltılmasına 
yardımcı olur. Ürün vücut için 
en organik formda bulunan bitki 
özleri (kediotu, Baikal takke ve alıç 
meyvesi) ile zenginleştirilmiştir.

İçindekiler: Sitrik asidin magnezyum tuzları 
(Magnezyum Sitrat), Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, Kediotu ekstresi, Alıç ekstresi.

60 kapsül / 36 g 500629  65 TL
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ESSENTIAL SORBENTS 
JOINT COMFORT
KOLAJEN HİDOLİZAT, SELÜLOZ VE BİTKİ EKSTRELERİ İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Ürün, selüloz kaynağı olan bitkisel sorbent pektin ile kolajen 
hidrolizat içerir. Kolajen, kıkırdak ve bağ dokularında yer alan 
yapısal bir proteindir. Üründe bu madde, vücut tarafından daha 
kolay emilen hidrolizat şeklinde kullanılmaktadır. 

İçindekiler: Kuşburnu Tozu, Kollajen Hidrolizat, Guar Zamkı, Yer Elması Tozu, Elma 
Tozu, Söğüt Kabuğu Ekstresi.

80 g 500633 54 TL

ESSENTIAL SORBENTS PURE LIFE
PEKTİN VE BİTKİ EKSTRELERİ İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Pektin içeren bu bitkisel ürün sindirim sisteminin normal 
çalışması için önemli unsur olan diyet liflerini yüksek miktarda 
içerir. Pektinler, kandaki kolesterolün normal seviyede olmasını 
destekleyen diyet liflerinin bir türüdür. Ayrıca ürünün içeriği 
rezene, dulavratotu kökü ve zeytin yaprağı ekstreleri ile 
zenginleştirilmiştir.

İçindekiler: Kuşburnu Tozu, Guar Zamkı, Yer Elması Tozu, Elma Tozu, Damarotu 
Tozu, Hatmi Tozu, Dulavratotu Tozu, Kırk Kilit Otu Ekstresi, Ekinezya Ekstresi, Mayıs 
Papatyası Ekstresi, Beşparmakotu Ekstresi, Sinameki Yaprağı Ekstresi. 

80 g 500632 53 TL

ESSENTIAL  
SORBENTS

BESİNSEL SELÜLOZ TEMELİNDE FORMÜLE  
EDİLEN KOMPLEKSLER

INULIN CONCENTRATE / YER ELMASI TOZU 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Şaşırtıcı bir bitki olan yer elmasının en önemli biyolojik aktif 
bileşenlerinden oluşan bir komplekstir. Yer elması, kökünde 
bulunan inülin maddesinin ortaya çıkması ile gerçek bir üne 
kavuştu.

İçindekiler: Yer Elması Tozu (İnulin).

75 g 400237 39 TL
KULLANIM ŞEKLİ: Ürünün 1 çay kaşığını (1-2 g) su ile karıştırıp 
sabahleyin yemek yemeden 30 dakika önce tüketin. 10 gün ara 
ile 20 günlük iki kür şeklinde uygulanır.
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TRIMEGAVITALS. LUTEIN  
AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE / KIR İĞDESİ 
YAĞI, LUTEİN VE ZEAKSANTİN 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
DENİZ TOPALAK YAĞI, LUTEİN, ZEAKSANTİN 
VE E VİTAMİNİ İLE 
Bilgisayar monitöründe ve diğer elektronik 
cihazların ekranlarında çok fazla zaman 
geçirenler için yüksek konsantrasyonda 
doğal pigmentler-lutein ve zeaksantin 
filtreleri içerir. Ek olarak, kompleks hücreleri 
oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan 
Sibirya deniz topalak yağı ve E vitamini ile 
zenginleştirilmiştir.

İçindekiler: Kır iğdesi yağı, kapsül: sığır kaynaklı jelatin, Flora 
GLO® Lutein % 20 (lutein, zeaksantin, antioksidan: DL-alfa 
tokoferol), DL-alfa tokoferil asetat (Vitamin E), standardize 
zeaksantin (zeaksantin).

30 kapsül 500688 109 TL

ESSENTIAL  
FATTY ACIDS

VİTAMİNLER, MİNERALLER VE 
BİYORİTİMLERİN ENERJİSİ!

TRIMEGAVITALS. BETA-CAROTEN 
IN SEA BUCKTHORN OIL / KIR 
İĞDESI VE BETA-KAROTEN İÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün Beta-Karoten ve Kır İğdesi içerir. E 
vitamini ve vücutta A vitaminine dönüşen 
ve pro-vitamin A olarak adlandırılan beta-
karoten içerir.

İçindekiler: Kır iğdesi meyve yağı (Hippophae rhamnoides), 
sığır kaynaklı jelatin kapsül, tokoferol karışımı (Vitamin E), 
%30’luk betakaroten (aktif beta-karoten).

60 kapsül 500060 67 TL

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 1 kapsül 
yemek veya su ile almalıdır. Kullanım süresi — 
1-2 aydır.
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ESSENTIAL VITAMINS B-COMPLEX & BETAINE / B 
VİTAMİNLERİ VE BETAİN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Betain, folik asit, B6 vitamini ve B12 vitamininden oluşan besleyici 
karışım. Kalp-damar sisteminin desteklenmesi için. Folik asit, B6 vitamini 
ve B12 vitamini, homosisteinin normal metabolizmasına katkıda bulunur.
B6 ve B12 vitaminleri, kırmızı kan hücrelerinin normal oluşumuna 
katkıda bulunur.
Folik asit, normal kan oluşumuna ve aminoasitlerin sentezine 
katkıda bulunur.
B6 Vitamini, sisteinin normal sentezine katkıda bulunur.

İçindekiler (1 kapsülde): Betain Hidroklorür (betain), hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
siyanokobalamin (Vitamin B12), piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), pteroilmonoglutamik asit 
(Folik asit). 

30 kapsül / 18,3 g 500625 65 TL

ESSENTIAL  
VITAMINS

ORGANİZMADA KARMAŞIK BİYOKİMYASAL 
SÜREÇLERİ DÜZENLEYEN VİTAMİNLER 

ESSENTIAL VITAMINS VITAMIN D3 / D₃ VITAMINI
Ekstra saf MCT yağında (medium chain triglyceride oil) hipoalerjenik D₃ 
vitamini kaynağı. 

İçindekiler: Orta Zincir Trigliseridleri, Kolekalsiferol (Vitamin D).

30 ml 500820 63 TL

NATURAL VITAMIN E / E VITAMINI
E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur. 
E vitamini, güçlü antioksidan etkileri olan farklı kimyasal bileşikler 
grubudur. Vücut için hayati öneme sahip olmalarına rağmen vücut 
tarafından üretilmemektedir. Bu nedenle diyette düzenli olarak E 
vitamini alımı önemlidir. Bitkisel yağlar ve yeşil yapraklı sebzeler 
E vitamini içerse de besinlerdeki miktar her zaman günlük ihtiyacı 
karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle takviye edici gıda faydalı olabilir.

İçindekiler: E vitamini, orta zincirli trigliseritler, deniz topalak yağı.

30 ml 500981 216 TL

Çocuklar için 
uygundur!

3+

Konsantreli 
içerik – uzun bir 
süre için yeterli!

200  
000  
МЕ

Rahatça 
dozajlanır

400  
МЕ

Tüm aile 
için büyük 
ambalajda 

ESSENTIAL VITAMINS BEAUTY VITALS /GÜZELLİK 
VİTAMİNLERİ
Kadınlar için Q10 ve folik asit içeren vitaminler kompleksi: Saç ve cilt 
güzelliğinin desteklenmesi, yaşlanmaya karşı koruma ve enerji ile 
doyurulma.

İçindekiler: Vitamin Karışımı: Maltodekstrin (Stabilizatör), L-askorbik asit (Vitamin C), 
Nikotinamid (Vitamin B3), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), D-pantotenat, kalsiyum 
(Vitamin B5), Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Tiamin hidroklorür 
(Vitamin B1), Retinil asetat (Vitamin A), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit), D-biotin (Biotin), 
Fillokuinon (Vitamin K), Siyanokobalamin (Vitamin B12), Kolekalsiferol (Vitamin D), Taurin, 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Ubidekarenon (Koenzim Q10), DL-alfa-tokoferil asetat 
(Vitamin E), Kolekalsiferol (Vitamin D), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit).

30 kapsül  500652 60 TL
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SİBİRYA BİTKİLERİNİN ÖZLERİ, 
KÖKLERİ VE MEYVELERİ 
VÜCUDUNUZU DESTEKLEMEYE 
VE SİZE ESENLİK VERMEYE 
YARDIMCI OLUR! 

ESSENTIAL BOTANICS 
NEDİR?  
SİBİRYA DOĞASININ GÜCÜ!
 • Yüksek kalitede ham maddeler;
 • Formüle edilmiş bitki, kök ve 
meyve özleri.

ESSENTIAL BOTANICS  
VALERIAN & MELISSA /  
VALERİAN (KEDİOTU) VE MELİSA 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Kediotu, melisa ve kekik özlerinden 
oluşan bitkisel formülü ile doğal uykunun 
başlamasına destek olurken, uyku kalitesinin 
artırılmasına yardımcı olur.
Melissa otu vücuda çok sayıda biyoflavonoid 
ve diğer organik bileşikleri sağlar. 

İçindekiler (1 kapsülde): Kediotu (Valerian) kökü ekstresi 
(Valerik asit), hidroksipropil metil selüloz, mercanköşk 
ekstresi, melisa yaprağı ekstresi.

30 kapsül  500657 46 TL

ESSENTIAL  
BOTANICS
HIZLI VE ETKİLİ 
DOĞAL FORMÜL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH 
BEARBERRY AND LINGONBERRY / 
AYI ÜZÜMÜ VE KIRMIZI AYI ÜZÜMÜ 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Kendinizi konforlu hissetmenizi destekleyen 
bitkisel kompleks; kırmızı ayı üzümü 
ekstresinde yer alan arbutin, ayı üzümü 
ekstresinde yer alan hidrokinon ve bayır 
turpu ekstresinde yer alan uçucu yağlar içerir.

İçindekiler: Ayı üzümü (Arctostaphylos uva-ursi, 178 
mg), Kırmızı ayı üzümü (Vaccinium vitis-idaea L, 121 mg), 
hidroksipropil metil selüloz kapsül, büyük meyveli vaksiniyum 
(Oxycoca macrocarpa, 89 mg), bayır turpu (Cochleria 
armoracia, 12 mg). 

30 kapsül 500143 45 TL
KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler günde 1 kapsül 
yemek veya su ile almalıdır. Kullanım süresi — 
1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler günde 2 defa 
birer kapsül yemekl esnasında alınmalıdır.

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH 
ARONIA AND LUTEIN / ARONİYA 
VE LUTEİN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ 
GIDA
Kombinasyon, antosiyaninler ve lutein içerir.

İçindekiler: Aroniya meyve ekstraktı (Aronia melanocarpa), 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Yaban mersini meyve 
ekstraktı (Vaccinium myrtillus L.), Kadife çiçeği ekstraktı 
(Tagates erecta)

60 kapsül  500084 95 TL
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KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler her sabah 
“Sabah formülü”nden 4 kapsül, her akşam ise 
“Akşam formülü”nden 1 kapsül yemeklerle 
veya su ile almalıdır. Kullanım süresi — 2 aydır.

SYNCHROVITALS SERİSİNİN 
ANA ÖZELLİĞİ, gün içinde 
vücudun çalışma sistematiğine 
uyumlu olarak çalışan dengeli 
iki fazlı bir kompozisyon 
olmasıdır.

SYNCHROVITALS 
SERİSİ — VÜCUDUZLA 
UYUM İÇİNDE OLUN!

SYNCHROVITALS VII
Lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi birçok bitkisel ışık filtreleri olan 
pigmentler içerir. Ayrıca bu ürün doğal antosiyaninler ve C vitaminini içerir. 

İçindekiler Formül 1 (Koyu Renkli Kapsül): Bamya çiçeği ekstresi, Yaban mersini ekstresi, 
Hidroksipropil metil selüloz (Hipromelloz) Kapsül, Aroniya ekstresi.

İçindekiler Formül 2 (Açık Renkli Kapsül): Aserola ekstresi (Vitamin C), Hidroksipropil metil 
selüloz (Hipromelloz) Kapsül, Kuşburnu ekstresi (Vitamin C), %10 standardize Lutein: Lutein, 
Modifiye mısır nişastası, Glikoz şurubu, Mısır nişastası, Antioksidan: DL-alfa-tokoferol, 
Antioksidan: Sodyum askorbat, %20 standardize Beta karoten: Beta karoten, Modifiye mısır 
nişastası, Su, Antioksidan: DL-alfa-tokoferol, L-askorbil 6-palmitat (Vitamin C), %5 standardize 
Zeaksantin: Zeaksantin, Modifiye mısır nişastası, Su, Antioksidan: DL-alfa-tokoferol.

60 kapsül 500050  145 TL

SYNCHROVITALS V
ARABINOGALAKTAN VE KIRMIZI GINSENG EKSTRESI İÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün, ResistAid™ kompleksi (karaçamdan elde edilen arabinogalaktan 
ve polifenollar kompleksi) içerir. Arabinogalaktan, bağışıklık sistemini 
olumlu etkileyen (ve bu sayede gastrointestinal sistemin işlevinin 
korunmasına yardımcı olan) çözünür diyet liflerinin kaynağıdır.

İçindekiler (Formül 1): Arabinogalaktan ve polifenoller içeren karışım (arabinogalaktan, 
polifenoller), kapsül: hidroksipropil metil selüloz, kırmızı ginseng ekstresi (ginsenositler), 
damarotu ekstresi.

İçindekiler (Formül 2): Arabinogalaktan ve polifenoller içeren karışım (arabinogalaktan, 
polifenoller), kapsül maddesi (hidroksipropil metil selüloz, renklendirici: titanyum dioksit, taşıyıcı: 
potasyum alüminyum silikat, renklendirici: klorofillerin bakır kompleksleri ve klorofilinler), 
adaçayı ekstresi, mayıs papatyası ekstresi, kekik ekstresi (rutin)

60 kapsül 500073 86 TL

SYNCHROVITALS IV
Sabah formülü silimarin kaynağı olan meryem ana dikeni içerir. Akşam 
formülü ise sarı kantaron ekstresi dahil olmak üzere çeşitli Sibirya bitki 
ekstrelerini kapsar.

İçindekiler Kompleks 1 (Açık renk kapsül) (1 Kapsülde): Taurin (Aktif Taurin, 233.4 mg), 
Devedikeni ekstresi (Silybum marianum, Silimarin 83.3 mg), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
Beşparmakotu ekstresi (Potentilla erecta, 94 mg)

İçindeliker Kompleks 2 (Koyu renk kapsül) (1 Kapsülde): Taurin (Aktif Taurin, 536 mg), Kapsül 
(Hidroksipropil metil selüloz, renklendirici: titanyum dioksit (taşıyıcı: potasyum alüminyum 
silikat), renklendirici: klorofillerin bakır kompleksleri), Sarı kantaron ekstresi (Hypericum 
perforatum, Hiperisin 0.17 mg).

60 kapsül 500130 76 TL
KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler için her sabah “Sabah formülü” nden 
1 kapsül, her akşam ise “Akşam Formülü”nden 1 kapsül yemekle beraber 
tüketilir. Kullanım süresi — 2 aydır.

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III kompleksi sabahları ve 
akşamları kullanılabilmek için iki çeşit 
kapsülden oluşur. Ürün beta-glukan, alfa-
linolenik asit ve likopen ile zengin olan yulaf 
kepeği içerir. 

İçindekiler Formül 1 (Yeşil Renkli Kapsül): Yulaf kepeği (Beta 
glukan), Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, Renklendirici: 
Titanyum dioksit (E 171), Taşıyıcı: Potasyum alüminyum silikat 
(E 555), Renklendirici: Klorofilinlerin bakır kompleksleri (E141)), 
Alfa lipoik asit.

İçindekiler Formül 2 (Bej Renkli Kapsül): Alıç ekstresi, 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, L-selenometionin 
(Selenyum), %10 Standardize Likopen (Likopen, Modifiye mısır 
nişastası, Mısır nişastası, Glikoz şurubu, Antioksidan: Sodyum 
askorbat (E 301), Alfa tokoferol (E307)).

150 kapsül 500072 149 TL

SYNCHROVITALS II
C vitamini içeren değerli bitki ekstreleri gün 
boyu enerjik olmanızı sağlamakla birlikte 
akşam saatlerinde sizi daha dingin bir 
görünüme sevk eder. 

İçindekiler Formül 1 (Bej Renkli Kapsül): Ginkgo ekstresi 
(Ginkgoflavoglikozitler), Kırmızı Kore Ginsengi ekstresi 
(Ginsenositler), Gotu Kola ekstresi, Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, L-askorbil 6-palmitat (Vitamin C).

İçindekiler Formül 2 (Yeşil Renkli Kapsül): Adaçayı ekstresi, 
Sarı Kantaron ekstresi (Hiperisin), Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, Titanyum dioksit (E 171), Potasyum alüminyum 
kompleksleri (E141), L-askorbil 6-palmitat (Vitamin C).

60 kapsül 500071 171 TL
KULLANIM ŞEKLİ: Yetişkinler her sabah 
“Sabah formülü”nden 1 kapsül, her akşam ise 
“Akşam formülü”nden 1 kapsül yemeklerle 
veya su ile almalıdır. Kullanım süresi — 
2 aydır.
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YOO GO BETA-GLUCAN 
DRINK MIX  
(STRAWBERRY) /BETA 
GLUKAN, İZOMALTOOLİ-
GOSAKKARİTLER VE ÇİLEK 
TOZU İÇEREN TAKVİYE 
EDİCİ GIDA
SweOat® doğal yulaf biyo-
glukanları içeren içecek: lezzetli 
bir selüloz ve diyet lifleri 
kaynağı. Kolesterolü düşürmesi, 
bağırsakların işlevini düzenlemesi 
ve kan glukozunu kontrol etmesi, 
EFSA ve FDA gibi uzman kuruluşları 
tarafından onaylanan etkileridir.

İçindekiler: Yulaf bitkisi ekstresi (beta glukan), 
izomaltooligosakkaritler, kurutulmuş çilek 
tozu, asitlik düzenleyici: malik asit, kıvam 
arttırıcı: guar gam, doğal aroma verici: çilek, 
tatlandırıcı: steviol glikozitler.

5 g’lık 14 porsiyon 
500512 112 TL

YOO GO ACTIVE FIBER 
DRINK MIX  
(APPLE-LEMON) /  
PEKTİN,LİF, İZOMOLTOOLİ-
GOSAKKARİTLER VE  
BİTKİLER İÇEREN ELMA 
VE LİMON AROMALI  
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Limon ve elma suyu içeren 
ferahlatıcı içecek diyeti düzeltme, 
kalori kontrolü ve günlük doğal 
elyaf kaynağı olarak idealdir.

İçindekiler: Turunçgil lifi (limon ve misket 
limonu kaynaklı), elma (pektin), elma ekstresi, 
izomaltooligosakkaritler, damarotu, asitlik 
düzenleyici: malik asit, guar zamkı, aroma 
verici: limon suyu, doğal aroma verici: elma, 
tatlandırıcı: steviol glikozitler.

5 g’lık 14 porsiyon 
500543 87 TL

Neden  Neden  
Active Active 
Fiber?Fiber?

Çünnkü lif  

lezzetli 

olabilir! 

YOO GO! ACTİVE FİBER 
DRİNK MİX AŞAĞIDAKİ 
GİBİ GÜNÜNÜN 
MÜKEMMEL GEÇMESİNE 
YARDIMCI OLUR:
 • Diyetini ayarlamayı 
planlıyorsan.

 • Kalorileri kontrol etmeye 
çalışıyorsan. 

 • Tatlılardan kolayca 
vazgeçmek istiyorsan.

 • Her gün için doğal lif 
kaynağı arıyorsan.

Etkili ve faydall
beslenme
markasl

Lezzetli!

Faydalll!

Pratik!

Stevia ekstresinden elde edilen 
doğal tatlandırıcı hoş ve aynı 
zamanda fazla şekerli olmayan 
bir tat verir.

Özenle seçilmiş bileşenler.

Sadece cebine koy ve yanına al!
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GO FIT L-CARNITINE / L-KARNİTİN
DAHA GÜÇLÜ, ENERJİK VE DAYANIKLI
Yağ metabolizmasını arttırır, aerobik 
sporlarda (koşu, yüzme) vücudun 
dayanıklılığını artırır, fiziksel egzersizler 
sırasında kasları yıkımdan korur ve onarım 
süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur. 
Ürün, dünyaca ünlü Lonza firmasından hızlı 
sindirilebilen ve vücuda girer girmez anında 
etki etmeye başlayan L-karnitin içerir.

İçindekiler: L-Karnitin L-tartarat, L-Karnitin bazı, hidroksipropil 
metil selüloz kapsül.

120 kapsül 500285 146 TL
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SIBERIAN WELLNESS BİYOLOJİK AKTİF İÇEREK 
KOZMETİK ÜRÜNLER SERİSİ

GERÇEK GÜZELLİĞİN 
EN DOĞAL HALİYLE 
TANIŞIN!

1. BİYOLOJİK AKTİF MADDELERİN  MAKSİMUM 
KONSANTRASYONU
Bu özel serinin reçete kaynağı: Doğal Sibirya bitkilerinin 
“canlı” özleri, yenilikçi biyolojik aktif bileşikler, doğal 
mineraller, vitaminler ve doğal yağlar.

2. POTANSİYEL ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEMESİ
Siberian Wellness biyolojik aktif kozmetikler sülfatlar, 
ftalatlar, parabenler ve diğer potansiyel olarak tehlikeli 
bileşikleri içermez.

3. KANITLANMIŞ ETKİ
Klinik çalışmaların sonuçları kanıtlamıştır: Siberian 
Wellness biyolojik  aktif kozmetik ürünlerinin bileşenleri 
güçlü antioksidan, yenileyici ve güçlenmeye yardımcı, 
gençlik ve güzelliğin destekçilerindendir.

KALICI GÜZELLİĞİNİZİ DESTEKLEMEK İÇİN 
HEMEN KULLANMAYA BAŞLAYIN!

BİYOLOJİK AKTİF İÇEREN KOZMETİK:  
Siberian Wellness’ ın devrimci serisi Doğa, Bilim ve 
Güzelliği birleştiren konsept!
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COLOR BOOM
PARLAKLIĞI VE 
ETKİLEYİCİLİĞİ 

BİRLEŞTİREN COLOR 
BOOM MARKAMIZ, 
EN SON MAKYAJ 

TRENDLERİNİ, 
yüksek performanslı ürünler 

ve uzmanından güzellik 
tavsiyeleriyle  
size bir arada  

sunuyor.

GÜZELLİĞİN 
RENKLİ 
DÜNYASINA 
HOŞ GELDİNİZ
Siberian Wellness’de renkli kozmetik 
kategorisi, renklerden çok daha fazlasını 
vadediyor.

Çünkü biz, makyajın doğal güzelliğinizi 
zenginleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Sofistike ürünleri ve gelişmiş 
formülasyonları bir araya getiren 
geniş portföyümüzle güzelliği ve saflığı 
sunuyoruz.

Böylece kozmetik serilerimiz; ruh haliniz 
veya tarzınız nasıl olursa olsun, sizinle 
mükemmel uyum sağlar!

Çünkü hayat renklerle güzel!

RENKLİ KOZMETİK 
ÜRÜNLERİMİZLE TANIŞIN
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Gözler
Göz makyajınızda, yüzün diğer 
bölgelerinden farklı olarak, yaratıcı 
olmayı deneyebilir, makyajınızı 
eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Yeni 
renkler ve farklı uygulama teknikleri 
keşfedin, hayal ettiğiniz buğulu 
gözlere veya rüya gibi romantik 
bakışlara sahip olun!

BELIRGIN VE ETKILEYICI 
GÖZLER IÇIN

GÖZ SÜRMESI,  
GÖZ KALEMI
Hayalinizdeki 
görünüme kavuşmak 
üzere kalın veya ince 
çizgiler çekin.

RIMEL
Kirpiklerinizi 
ister uzatın, ister 
kalınlaştırın, ister 
belirginleştirin.

KAŞ
Kaşlarınızı 
şekillendirip, 
son dokunuşu 
yapın.

5 BOYUTLU HACİMLİ 
KİRPİKLER

5D DIMENSION MASCARA
Ağırlık yapmayan hafif formülü ile kirpiklerde 
topaklanma, akma ve bulaşmaya neden olmaz. 
Her kirpik için dizayn edilmiş özel fırçası 
sayesinde, dipten uca ve baştan sona tüm 
kirpikleri yakalar. Kirpikleri uzatır, kıvırır, ayırır, 
hacimlendirir ve gür görünmesini sağlar. Ekstra 
hacimli ve tek tek ayrılmış kirpikler, gün boyu 
kalıcılığını kaybetmez. Her kirpik için dizayn 
edilmiş özel fırçası sayesinde, kirpiklerinizi 
adeta yeniden yaratır. 
 90 TL
SONUÇ: HACİMLİ VE UZUN KİRPİKLER.

HEM ETKİLEYİCİ,  
HEM ÇEKİCİ GÖZLER

WATERPROOF MASCARA SUPER-
CURL VOLUMİNOUS 
Kıvrımlı silikon fırçası, kirpikleri dipten uca 
kadar her bir kirpiği kavrayarak kaldırır. Daha 
belirgin görünüm için tüm kirpikleri ayırır, 
kıvırır ve hacim verir. Kirpiklerinizin çok düz 
olmasından şikayetçiyseniz, kıvrımlı fırçası 
ile waterproof maskara bunu tamamen 
değiştirmektedir. Yay şeklindeki fırçası 
sayesinde kirpik dibine tam uyum sağlar 
ve tek hamlede kirpiklerinizi ortaya çıkarır. 
Waterproof formülü sayesinde her türlü zorlu 
koşula karşı dayanıklılığını korur.  
Akma, bulaşma ve topaklanma yapmaz.
 90 TL
SONUÇ: UZUN, KIVRIK VE BELİRGİN 
KİRPİKLER.

419725  
Extreme 
Black (01)

419726  
Black (01)
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BAKIŞLARINIZ 
SİZİ ANLATSIN
Kaşlar ve Göz Hatları
Mükemmel bir görünüm için kaşlarınızı 
belirginleştirin ve kirpikleriniz kalın, ince ve kalıcı 
çizgilerle gözlerinizi ortaya çıkarsın.

EYEBROW KIT
Setin içerisinde bulunan kaş farı boşlukları 
doldururken, wax ile sabitleyebilirsiniz. Çift 
yönlü aplikatörün bir yönü ile kaşlarınızı 
şekillendirin ve belirginleştirin, diğer yönü ile 
boşlukları doldurarak arzuladığınız kaşlara  
sahip olun.
 100 TL

EYE PENCIL 
Keskin siyah bir çizgi ya da dağıtılmış dumanlı 
göz makyajı, tercihin ne olursa olsun Eye 
Pencil mükemmel performans sergiler. Kremsi 
yapısı sayesinde, göz kapağınızdan kolayca 
kayarak pürüzsüz bir uygulama yapmanızı 
sağlar. Yumuşak formülü sayesinde, buğulu göz 
makyajı için mükemmel bir tercih. Yoğun siyah 
renk gözlerinizin parlaklığını ortaya çıkarır.
 50 TL

FINE EYELINER
Hassas keçeli ucu sayesinde istediğin 
kalınlıkta parlak ve siyah çizgiler elde 
edebilirsin. Likit yapısı sayesinde uygulanır. 
Uygulama bittikten sonra siyah renk 
pigmentleri göz kapağına sıkıca tutunur ve 
sabitlenir. Gün içinde çatlamaz, bulaşmaz ve 
pul pul dökülme yapmaz.
 70 TL

419749 
Dark Brown 
(01)

419748  
Ultra Black 01 

419747 
01 black 
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Yüz
Makyajın başladığı yer! Tuvalimiz; 
bizim yüzümüz. Nemlendirme ve 
güneş koruma özelliği ile kusurlarınızı 
örtün, cilt tonunuzu eşitleyin, 
makyajınızı diğer adımlara hazırlayın 
ve mükemmel görünümü yakalayın.

KUSURSUZ BIR CILT IÇIN  
6 BASIT ADIM

BAZ
Pürüzsüz bir cilt 
için tüm yüze 
baz uygulayarak 
başlayın.

FONDÖTEN
Yüzünüze ve boyun 
bölgenize eşit bir 
şekilde fondöten 
uygulayın.

KAPATICI
Kapatıcı ile 
koyu halkaları 
veya kusurları 
gizleyin.

PUDRA
Makyajınızın 
daha uzun süre 
dayanıklı olması 
için  pudra ile 
sabitleyin.

ALLIK/
BRONZLAŞTIRICI
Yüzünüzün kemik 
yapısını öne çıkaracak, 
teninize ağlıklı bir ışıltı 
katacak şekilde allık 
veya bronzlaştırıcı 
uygulayın.

AYDINLATICI
Burun kemiğine, 
dudak üstüne, 
elmacık ve kaş 
kemiklerine 
uygulayarak 
cildinize ışıltı katın.

LIGHTWEIGHT SKIN 
SERUM FOUNDATION
SPF 15
Hafif dokusuna rağmen yüksek kapatıcılığı 
ile cilt üzerindeki tüm kusurları yok eder. 
Cildinizde, doğal görünen pürüzsüz bir 
kapatıcılık sağlar. Uygulandığı anda cilde taze, 
sağlıklı ve eşitlenmiş bir görünüm verir. İnce 
çizgilerin ve gözeneklerin görünümünü azaltır. 
Cildin doğal güzelliğinin ortaya çıkmasına 
yardımcı olur. Uzun süre kalıcı formülü 
sayesinde kusursuzluğun gün boyu devam 
etmesini sağlar.
 190 TL

419737 
13 Pale 
Almond

419736 
14 Natural

419735 
15 Сream 
Beige

419734 
16 Light 
Beige

MINERAL PRIMER 
OIL FREE
Gözenekleri ve kusurları gizler. Ciltteki çizgi ve 
kırışıklıkların görünümünü azaltır. İnce doku, 
kadifemsi ve kusursuz bir zemin hazırlar. 
Uzun süre kalıcı, kusursuz bir cilt makyajı elde 
etmenin ilk adımı baz kullanmaktan geçer. 
Makyajın kalıcılığını arttırır ve gün boyu 
pürüzsüzlük sağlar.

419720 150 TL
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419744 
01 Vanilla

419745 
02 Sand

419746 
03 Natural 
Pair

419742 
02 Nude

419743 
03 Medium

419741 
01 Ivory

GÖRÜNMEZ 
KALIRKEN, CILT 
KUSURLARINI 
ANINDA VE 
GÜVENLI 
BIR ŞEKILDE 
GIZLER

PERFECT SKIN MINERAL POWDER 
Cildinizde, uzun süre kalıcı mat bir bitiş sağlar. 
Cildin nefes almasına izin veren formülü ile 
mükemmel bir görünüm sağlar. Yumuşak 
yapısı, kadifemsi bir pürüzsüzlük sağlar ve 
ciltteki aşırı yağlanmayı kontrol eder. İçinde 
bulunan özel pigmentleri sayesinde, cildin soluk 
görünmesini engeller. Ciltteki renk eşitsizlikleri 
ve kusurları gizler. Cildinize doğal görünen bir 
kusursuzluk verir. Minerallerle zenginleştirilmiş 
formülü cildi dış etkenlere karşı korur.
 170 TL

LONG-WEAR MINERALIZE 
CONCEALER
Kusursuz bir cilde hazır mısınız? Kolay kullanım 
sağlayan aplikatörü ile cildinizde istediğiniz 
bölgeyi kolayca kapatın. Göz altı morlukları, 
sivilceler ve cilt lekeleri için yüksek düzeyde 
kapatıcılık sağlar. Long-wear Mineralize 
Concealer kusurları gizlerken ince çizgilerin 
arasına dolmaz. Özel formülü sayesinde, göz 
altını kurutmadan mükemmel bir kapatıcılık 
elde edebilirsiniz. Göz çevresinde aydınlık ve 
canlı bir görünüm sağlar.
 80 TL
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MÜKEMMEL GÖRÜNÜN
1. Cildinizi tonlamak ve tonu daha kalıcı 

hale getirmek için makyajın altına 
fondöten uygulayın.

2. Cilt kusurlarını gizlemek için cildinize 
uygun bir fondöten uygulayın.

3. Göz altındaki morlukları ve torbaları 
gizlemek için kapatıcı kullanın ve ardından 
sonucu düzeltmek için pudra kullanın.

4. (Şekil 1’de) Şekillendirmeyi kullanarak 
elmacık kemiklerini seçin, burnun 

kenarlarına, şakaklara ve saç çizgisi 
boyunca hizasında uygulayın.

5. (şekil 2) Bir kalem kullanarak hafif 
vurgular yapın: alnın ortasında, burun 
köprüsünde, gözlerin köşelerinde ve 
kaşların altında, çenede ve üst dudağın 
üstünde. 

6. (Şekil 3’te) Yanaklarınıza allık ile 
dokunarak mükemmel görünümü 
elde edin.

1

2
3

CREAMY BALM FINE   
CONTOURING STICK
Kontür uygulaması makyajı, gölgeyi ve ışığı 
mükemmel biçimde dengeler. Yüz hatlarını 
boyutlandırmak anlamına gelmektedir. Kremsi 
ve kolay dağılan formülü sayesinde, mükemmel 
görünüme ulaşabilirsiniz. Kadifemsi yapısı, 
yüzünüzle mükemmel bir uyum sağlar ve cildin 
doğal görünümünü bozmaz. Uzun süre kalıcı 
formülü, uygulandıktan sonra gün boyu sabit 
kalır ve dağılmaz. Bu ürün ile birlikte, oldukça 
basit ve hızlı uygulama yapabilirsiniz. Yüzünüzü 
boyutlandırırken aynı zamanda kusurları ve 
renk eşitsizliklerini ortadan kaldırır.
 100 TL

GLOW BALM FLASH 
HIGHLIGHTING STICK
Pratik ambalajı ile ışıldamak istediğin her 
an kolayca uygulayabilirsin. Işığı yansıtan 
pigmentleri ile yüzünüzün ön plana çıkmasını 
istediğiniz bölgelerde ışığı yansıtın. Kremden 
pudraya dönüşen yapısı kolayca uygulanır. 
Cildinizde uzun saatler boyunca, sağlıklı ve 
aydınlık bir görünüm isteyenlerin bir numaralı 
tercihi. Yumuşak formülü sayesinde naturel 
durur, cildinizle bütünleşerek, doğal bir 
görünüm verir.
 120 TL

419721 
06 espresso

419722 
11 pink flash

419724 
12 peach 
flash
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STAY MATTE 
LONG-WEAR LIQUID 
LIPSTICK
Yoğun renk veren pigmentleri 
sayesinde istediğiniz etkileyici 
ve çekici dudaklara kolayca 
ulaşırsınız. Dudaklarınızı 
kurutmadan, pürüzsüz bir 
görünüm verir. Üstelik rujun 
mükemmel bir şekilde yayılmasını 
sağlayan aplikatörü ile uygulaması 
çok rahattır. Uygulandıktan sonra 
akma, bulaşma yapmaz, kalıcılığını 
asla kaybetmez. 
 110 TL

419733 
010 Tender 
Terra

419732 
011 Autumn 
Timber

419731 
012 Fall Rose

419730 
013 Cherry 
Blossom

419729 
040 Peach

419728 
045 Cinnabar

419727 
048 Ruby

VELVET MATTE 
LONG-WEAR LIP CREAM
Özel formülü ve kremsi yapısı sayesinde 
tek katla pürüzsüz uygulama ve yoğun 
kapatıcılık sağlar. Eşsiz aplikatörü sayesinde, 
dudaklarınıza hacimli ve dolgun bir 
görünüm kazandırır. Dudak üzerinde ağırlık, 
pul pul dökülme ve çizgilenme yapmaz. 
Uygulandıktan sonra bulaşma yapmaz ve 
kalıcılığını kaybetmez. İddialı renkler ile 
dolgun ve dikkat çekici dudaklar elde etmek 
için özel olarak tasarlandı. 
 110 TL

Çarpıcı bir ifade oluşturmanın 
en etkili yolu; dolgun ve çekici 
dudaklar! Neyse ki sınırsız renk ve 
doku yelpazesine sahip rujlarımız 
ve dudak kalemlerimiz ile her gün 
yepyeni çarpıcı bir görünüm elde 
edebilirsiniz.

ÇARPICI DUDAKLAR IÇIN IPUÇLARI

Dudaklar

DUDAK KALEMINI RUJ 
GIBI KULLANIN.
Dudak kalemiyle 
dudağınızı çerçeveledikten 
sonra içini yine aynı 
kalemle doldurarak pratik 
bir makyaj uygulaması 
yapabilirsiniz.

DUDAĞINIZDAN BIR YA 
DA IKI TON KOYU DUDAK 
KALEMI ILE DUDAKLARINIZI 
ÇERÇEVELEYIN.
Rujunuzdan bir ya da iki ton 
koyu renkteki dudak kalemiyle 
dudaklarınızı daha belirgin ve 
dolgun gösterebilirsiniz.
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BİLİM VE DOĞANIN 
GÜCÜYLE BULUŞAN 

MUCİZE FORMÜL

DOĞAL 
YAŞLANMA 
KARŞITI BAKIM*,
DIŞ FAKTÖRLERİN TÜM ETKİLERİNİ 
EN AZA İNDİREREK GENÇ, IŞILTILI 
VE AYDINLIK BİR KUSURSUZ BİR 
GÖRÜNÜM SAĞLAR.

* В ассортименте Siberian Wellness.

EŞSİZ 
AMBALAJ: 
YENİLİKÇİ 
KORUMA

ESTETİK AMBALAJ
+
ÜRÜNÜN 
OKSİDASYONDAN 
TAM KORUNMASI

Özel vakum teknolojisi ile 
temassız ürün kullanımı

İstenilen miktarda 
kremi çıkarmak 
için parmağınızı 
kanal boyunca 
kaydırmanız 
yeterli.

Kaydırma hareketiniz 
ne kadar uzun olursa, 

o kadar fazla ürün 
çıkarırsınız.

* Siberian Wellness serileri içerisinde.

  96,98% 
DOĞAL KÖKENLİ BİLEŞENLER

BİYO-
YARARLANILABİLİR 

GLİKOJEN 
PhytoSpherix™: cildin 
kendi hyaluronik asit, 
kolajen ve elastinini 

sentezlemek için  
güçlü enerji.

BİYO-
YARARLANILABİLİR 
SİLİKON Algisium™: 

cilt tonunu ve 
sıkılığını korur.

DÜŞÜK MOLEKÜL 
AĞIRLIKLI 

HYALURONİK ASİT: 
Cildin nem rezervini 

artırır.

Vagestop™ 
SPARASSIS 
MUSHROOM 

EXTRACT: yeni nesil 
intradermal UV 

koruması.

GEN  
YAŞLANMA 

MEKANİZMALARI 
İÇİN  

DESTEK

BİTKİ  
HÜCRELERİNİN 
KONSANTRESİ 
PhytoCellTec™: 

hücre yenilenme 
ve yenilenmesi 

mekanizmalarının 
restorasyonu ve 

korunması.

44 45

B
E

A
U

T
Y



Testler, Estetik Tıp ve Uzmanlık Merkezi (Moskova) tarafından gerçekleştirilmiştir.

KLİNİK 
OLARAK 
KANITLANMIŞ

SONUÇ: SIKI, KADİFEMSİ VE 
PARLAK CİLT.

BIONETICA
MOISTURE SURGE 
BEAUTY SERUM
DERİN HİDRASYON, 
OLAĞANÜSTÜ SIKILAŞMA
Ultra hafif yüz serumu tamamen 
rahatlık hissi verir: Hücrelerin 
beslenmesi, gözeneklerin nefes 
alması ve detoksifikasyonu için 
gerekli olan cildin hidrasyonunu 
ve mikro sirkülasyonunu sağlayan 
süreçleri düzenler.

411374  50 ml 720 TL
411375  7 ml 33 TL

MÜKEMMEL 
HİDRASYONU KEŞFEDİN
YETERLİ SU TÜKETİMİ DOĞRU CİLT  
HİDRASYONU İÇİN YETERLİ OLMADIĞINDA BİONETİCA’YA 
İHTİYACINIZ VAR DEMEKTİR.

Uygulamadan 
önce

Uygulamadan 
sonra

+ 27,1%

+ 11,3%

Cİ
LT

 E
SN

EK
Lİ

Ğİ

N
EM

Lİ
 C

İL
T

  97,2% 
DOĞAL KÖKENLİ BİLEŞENLER

46 47

B
E

A
U

T
Y



4 HAFTALIK KULLANIMDA KLİNİK 
OLARAK ONAYLANDI*

BIONETICA
ULTRA 
LIGHTWEIGHT 
FACE CREAM
NEMLENDİRME, KORUMA, IŞILTI
Hafif dokulu krem, sürekli 
nemlendirme sağlar, sağlıklı cilt 
fonksiyonunu uzun süre korur 
ve gözeneklerin görünümünü 
gözle görülür şekilde azaltır. Cilt 
parlaklığını ve elastikiyetini geri 
kazanır, geliştirilmiş antioksidan 
koruma sayesinde dış etkenlere 
karşı cildi daha dayanıklı hale 
getirir.

410240  50 ml 720 TL
410284  7 ml 33 TL

CİLDİNİZDEKİ IŞILTI 
SÜREKLİ CANLI KALSIN

  96,98% 
DOĞAL KÖKENLİ BİLEŞENLER

80% 70% 80% 90%100%
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Testler, Estetik Tıp ve Uzmanlık Merkezi (Moskova) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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4 HAFTALIK KULLANIMDA KLİNİK 
OLARAK ONAYLANDI*

BIONETICA
ULTRA RICH FACE 
CREAM
TONLAMA ESNEKLİK, 
KIRIŞIKLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
Zengin dokuya sahip krem   ciltte 
mikro rahatlama sağlar: yüz 
hatları daha net, cilt daha düzgün 
hale gelir. Cilt her gün gözle 
görülür şekilde daha sıkı, pürüzsüz 
ve ışıltılı bir hal alır.

410241  50 ml 720 TL
410283  7 ml 33 TL

  98,73% 
DOĞAL KÖKENLİ BİLEŞENLER

GENETİK DÜZEYDE 
GÜZELLİK
AKILLI PYTOCELLTEC SAYESİNDE CİLDİNİZİN 
İHTİYACINI ANLAR

60% 90% 90% 90% 100%
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Testler, Estetik Tıp ve Uzmanlık Merkezi (Moskova) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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EXPERALTA PLATİNUM

PEPTİD İÇEREN 
KOZMETİK 
ÜRÜNLER – İLERİ 
SEVİYE CİLT BAKIMI

Peptid bazlı kozmetikler, ileri bir 
teknoloji ile üretilirken, cildinizde 
ilk kullanımdan itibaren hissedilen 
değişimlerin hissedilmesine yardımcı 
olurlar.

Peptitler, sadece birkaç amino asitten oluşan 
bileşiklerdir. Peptit nanomolekülleri cildin 
derinlemesine nüfuz eder ve rejenerasyon 
süreçlerini uyararak belirgin ve uzun süreli 
gençleştirici etki elde etmenizi sağlar.
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COSMETELLECTUAL SERUM
Yeni formül: Hyaluronik asidin, değerli yağlar 
ve kiraz ekstresi ile kombinasyonu. Pürüzsüz 
ve ışıldayan bir yüz. 

50 ml 409280 251 TL

UYGULAMA YÖNTEMLERİ!
1. Bağımsız bir ürün olarak.
2. Günlük kreminize bir ek olarak. 
Düzenli kullanım için, ayrıca şık görünüme 
ihtiyacınızın olduğu özel günlerde.

ELMAS TOZU İLE 
BAĞLANTILI OLAN 
PEPTİD KOMPLEKSİ 
Yüksek seviyede biyoyararlanıma 
sahip olan güçlü bir antioksidan 
erken yaşlanmaya karşı korur.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR 
ÜNİTE

DOĞA DOSTU 
AMBALAJ!

COSMETELLECTUAL 
CREAM / 
COSMETELLECTUAL KREM
Cildinizi akıllı krem ile şımartın! 
Hafif ve kadifemsi yapısı 
sayesinde bu ürün anında emilir 
ve ideal bir makyaj bazı olarak 
kullanılabilir. Akıllı formülasyon 
derma seviyesinde çalışmaktadır: 
DiamondSIRT® cildin içten 
onarımını teşvik eder, SWT-7™ 
(swertia ekstresi) yatay ve dikey 
kırışıklıkların düzelmesine katkıda 
bulunur (olumlu etkisi 7 gün 
sonra fark edilir). Altay bölgesi 
Reishi mantarı güçlü antioksidan 
özelliklere sahip olup cildi erken 
yaşlanmaya karşı korur.

50 ml 413494  
(değiştirilebilir ünite ile) 284 TL
50 ml 413495  
(değiştirilebilir ünite) 152 TL

3 ÇEŞİT AVANTAJ:
 ν Ambalajının işlenmesi 

sırasında atmosfere %85 
daha az karbondioksit 
çıkar*.

 ν İç termos (değiştirilebilir 
ünite — dolum) geri 
dönüştürülmüş PP'den 
(polipropilenden) üretilir.

 ν Pahalı güzel bir kutunun 
tekrar tekrar kullanımı: 
değiştirilebilir bir iç termos 
kolayca yenisiyle değiştirilir. 

* Ambalaj üreticisi RPC BRAMLAGE'in verilerine göre.

DAHIYANE 
EKOLOJIK 
SORUMLULUK
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FLAWLESS LOOK TINTED 
MOISTURIZER SPF 15 / 
NEMLENDİRİCİ VE TONLAYICI 
KREM SPF 15
Lüks bakım kremi, anti-aging bakım 
sağlayarak cilt tonunu nazikçe düzleştiren 
görünmez bir kaplama oluşturur. Cildi 
yormadan gün boyu mutlak rahatlık hissi 
kazandırır. 

30 ml 154 TL

411998
ton 2 / orta

407583
ton 1 / açık

ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Uygun miktarı 
yüzünüze ,dekolte bölgesine ve boyun bölgesine 
uygulayınız. Daha iyi sonuçlar için 1-2 damla 
experalta serum ile birlikte uygulayınız.

ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Temiz olan göz 
çevresine sabah ve akşam uygulayın.

REVITALIZING EYE CREAM / 
CANLANDIRICI ETKİLİ GÖZ KREMİ 
Son derece etkili olan bu krem göz 
çevresindeki mimiksel kırışıklıkların ve koyu 
halkaların oluşumunu en aza indirir. Ürünün 
özel formülü tam nemlendirme sağlar. Zaman 
geçtikçe cilt daha esnek, elastik ve gergin bir 
hal alır.

15 ml 404326 70 TL

REJUVENATING ULTRA 
LIGHTWEIGHT DAY CREAM / 
CANLANDIRICI ETKİLİ ULTRA 
HAFİF YAPILI GÜNDÜZ KREMİ
Paha biçilmez biyo-peptitler kompleksi, Gotu 
Kola ve Sibirya deniz topalağı ekstreleri cildin 
derinden nemlendirilmesini, beslenmesini 
sağlar, yaşlanmış cildin yenilenmesine 
yardımcı olur. Birkaç hafta içerisinde etkisini 
görebilirsiniz. Kırışıklıklar düzgünleşir, yüz ovalı 
daha net, cilt teni ise daha pürüzsüz bir hal alır.

50 ml 408372 115 TL

25+
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ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Uygun miktarı bir pamuk 
yardımıyla yüzünüze masaj yaparak uygulayınız.Sonrasında ılık 
su ile durulayınız.

ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Uygun miktarı pamuk yardımıyla 
yüzünüze uygulayınız.Göz makyajınızı temizlemek için ise 
gözünüz kapalı haldeyken uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.
Uyguladıktan sonra durulamanıza gerek kalmayacaktır.

HYDROPHILIC CLEANSING OIL / HİDROFİLİK 
YÜZ TEMİZLEME YAĞI 
Düzenli cilt ve makyaj temizleyici yağ, doğal yağlar ve su 
temelinde formüle edilmiştir. Hoş bir emülsiyonu oluşturan 
bu ürün yağlılık hissi bırakmadan cildinizi mükemmel olarak 
temizler. Kuru ve hassas ciltler için idealdir.

200 ml 408368 102 TL

LUXURIOUS FACE RENEWAL MICELLAR 
WATER / CİLT GÖRÜNÜM YENİLEYİCİ ETKİLİ 
MİSEL SU
Misel suyu cildi dekoratif kozmetikler dahil olmak üzere her 
türlü kirlerden özenli bir şekilde temizler. Ürün cilde kapsamlı 
ve yumuşak bakım sağlamakla kalmayıp olumsuz çevresel 
etkilerden de korur.

200 ml 408369 94 TL
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ICE TOUCH YÜZ 
MASKESI CILDI 
"UYANDIRIR", 
YORGUNLUK 
IZLERINI SILER 
VE CILT CILT 
TONUNU EŞITLER.

REJUVENATING BALANCING SOFTENER /  
TONİK-SOFTENER
Gençleştirici etkili tonik-softener cilt temizleme ritüelini ideal olarak 
tamamlar: yatıştırır, yumuşatır, yeniler ve bakıma hazırlayarak krem ve 
serumun etkinliğini arttırır.

200 ml 408253 94 TL

ICE TOUCH INSTANT LIFT MASK / ICE TOUCH YÜZ 
MASKESİ
Anında muhteşem dönüşüm! Canlandırıcı bitki ekstreleri, hardal yağı ve 
Altay Reishi mantarı ekstresi ile zenginleştirilmiş olan bu soğutma etkili 
yüz maskesi cildi “uyandırır”, yorgunluk izlerini siler, şişkinliği azaltır ve 
lifting etkisi sağlar. Sıcak havalarda ve zeitnot (zamanınızın kısıtlı olduğu) 
durumlarda vazgeçilmezdir. Güzellik ritüelinizin kapsadığı yoğun bakım. 

50 ml 410091 63 TL

ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Göz bölgesine temasından kaçınarak 
uygun miktarı yüzünüze masaj uygulayınız.2-3 dakika beklettikten 
sonra ılık su ile durulayınız.Derinlemesine temizlik için haftada 1-2 defa 
kullanılması önerilir.

PORE CLEANSING FACIAL EXFOLIATOR /  
GÖZENEK SIKILAŞTIRICI ETKİLİ YÜZ PEELİNGİ 
Lüks exfoliant hassas ve tahrişe eğilimli ciltler dahil olmak üzere tüm 
cilt tiplerinin çok kademeli ve yumuşak olarak temizlenmesini sağlar: 
sebumu ve ölü hücreleri nazikçe ortadan kaldırır, gözenekleri açar. Bu 
sayede cilt nefes almaya başlar ve daha pürüzsüz bir hal alır. 

100 ml 408371 94 TL
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BAKIMINIZDAN  
MAKSİMUM
SONUÇ ELDE EDİN Konsantreleri kullanmanın rahatlığı için 

dropper satın alınabilir.

107557  7 TL

“NEMLENDİRME”  
AMPULLÜ KONSANTRE
Aktif konsantre, kuru cildin susuzluğunu 
giderir: Neme doyurur, genç ışıltısını yeniden 
kazandırır, ince çizgilerin ve kırışıklıkların 
görünümünü azaltır.

30 ml 416106 111 TL

“LİFTİNG VE ESNEKLİK”  
AMPULLÜ KONSANTRE
Aktif konsantrenin hedefe odaklı üç eylemi: 
Cilt elastikiyetinin arttırılması, kırışıklarla 
mücadele ve yüz ovalinin liftingi. 

30 ml 416107 111 TL

BACUCHİOL İÇEREN  
AMPULLÜ KONSANTRESİ
Bakuchiol (retinolün bir bitkisel analoğu) 
içeren aktif konsantre kırışıklıkların derinliğini 
azaltır, cilde daha pürüzsüz bir renk 
kazandırır, serbest radikallere karşı korur ve 
erken yaşlanmaya direnç sağlar.

30 ml 416108 111 TL

“CANLANMA”  
AMPULLÜ KONSANTRE
Günün hareketliliğinden miras kalan donuk 
ve enerjisini yitirmiş cildinizin esnekliğinin 
artmasına yardımcı olur. 

30 ml 416105 111 TL
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EXPERALTA AURUM

CİLDİNİZİN 
IŞILDAMASINA 
«YATIRIMINIZ» 
Experalta Aurum ürünleri, doğal 
güzellik ve ışıltı kaynaklarını harekete 
geçirerek cildi dönüştürür.

Formüller beş temel 
bileşen içerir: 

DAHA 
PÜRÜZSÜZ VE 
IŞILTILI BİR TON*

* S
er

in
in

 a
kt

if 
bi

le
şe

nl
er

in
in

 in
 v

iv
o 

te
st

le
rin

in
 s

on
uç

la
rın

a 
gö

re
.

SLS/SLES içermez

Fitalatlar 
içermez

Mineral yağ 
içermez

GDO içermez hayvanlar üzerinde 
test edilmemektedir

Parabenler 
içermez

GENÇLİĞİN 
RESTORASYON 
RİTÜELİ

-%55 DAHA AZ 
FARK EDİLEN 
KIRIŞIKLIKLAR*

+%101 DAHA NEMLİ 
BİR CİLT*

+%30

zerdeçal  
ekstresi

altın 
peptitleri

arı sütü

propolis  
ekstresi

altay balı içeren 
nemlendirici 

kompleks
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Kolajen sentezini, cildin 
elastikiyetini ve sıkılığını artırır:

+%230  
tip I kolajeni sentezi

+%205  
tip III kolajeni sentezi

SONUÇ:  
daha sıkı ve ipeksi bir cilt.

* Serinin aktif bileşenlerinin in vivo testlerinin 
sonuçlarına göre.

KOZMETİK DROPPER
(ayrı satılır)
107557 7 TL

CİLDİ UYANDIRAN  
YÜZ SERUMU
CİLT 
YOĞUNLUĞUNU 
X2* ARTIRIR

Golden Collagenine 
MVP
İçeriğindeki baldan elde edilen 
nemlendirici bir kompleks 
ve kolloidal altın ile oluşan 
yenilikçi Maltodekstrin, Asetil 
Heptapeptid 9, Kolloidal Altın 
kompleksi ile formüle edilmiş bir 
bakım serumu. Bu serum, hücre 
yenilenmesini destekleyen içerikler 
açısından zengindir. Cildinizi 
nemlendirerek, ince çizgiler ve 
kırışıklıkları önlemeye yardımcı 
olur, cildinize bakımlı ve doğal bir 
görünüm kazandırır.   

TEGO® Turmerone  
zerdeçal kökü ekstresi) 
Yüksek antioksidan içeriği 
nedeniyle, serbest radikallerin 
%90’ına kadarını yakalayabilen 
bir avcıdır.

CİLDİ UYANDIRAN YÜZ 
SERUMU
30 ml 418895 129 TL

YENİ ÜRÜN
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-%65
DAHA AZ 
KAŞINTI 
VE TAHRİŞ *

30 
DAKIKA 
SONRA*
ANINDA  
NEMLENME

Altay balI içeren 
nemlendirici 
kompleks
Anında yoğun uzun süreli 
nemlendirme için.

Mandelik asit
Cilt tonunun 
dengelenmesine 
yardımcı olur.

* Serinin aktif bileşenlerinin in vivo testlerinin sonuçlarına göre.

BESLEYİCİ YÜZ 
MASKESİ
50 ml 418893 111 TL

NEMLENDİRİCİ YÜZ TEMİZLEME JELİ
CİLT BAKIMINDA BİRİNCİ ADIM
Koruyucu bariyeri bozmadan ve kurutmadan cildi derinlemesine ama 
nazikçe temizle.

Propolis ekstresi 
Cildi besleyerek, cildin 
dokusunu ve metabolik 
süreçlerinin iyileşmesine 
yardımcı olur. 

Madecassoside  
Cildi yumuşatır, yatıştırır 
ve nemlendirir.

YENİ ÜRÜN YENİ ÜRÜN
NEMLENDİRİCİ YÜZ 
TEMİZLEME JELİ
200 ml 418896 111 TL

48 
SAAT BOYUNCA*
İLK UYGULAMADAN 
SONRAKİ 
NEMLENME

5  
GÜNE KADAR*
OPTİMİZE EDİLMİŞ 
NEMLENDİRİCİ İÇERİK 
(uygulamadan sonra 5 güne 
boyunca cildi nemlendirir)

BESLEYİCİ YÜZ MASKESİ
ANINDA DÖNÜŞÜM: CİLDİNİZDE 
IŞILTILI VE ESNEK GÖRÜNÜM
Cilde kapsamlı bakım sağlar, besler ve yumuşaklık verir.  
Pürüzsüzlük ve esneklik kazandırır, cilt tonunu dengeler.
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1 AYLIK KULLANIM 
SONRASI*:
 • Basen bölgesinde 1.6 cm 
azalma hacmin azaltılması 
1.6 cm ile.

 • Selülit görünümünde 
azalma (“portakal 
kabuğu” görünümünde  
% 9 azalma).

 • Daha pürüzsüz bir cilt 
(% 6,5 daha fazla dermal 
yoğunluk).

BROWNSLIM 
KOMPLEKSİ 
antrenman 

etkisini arttırarak 
bel çevresinin 
incelmesine 

yardımcı olur.

MOLEKÜL X50 
Lipid sentezini azaltır ve 
cildin yüzeyinde “portakal 
kabuğu” görünümünde 
bir azalma ve yumuşama 
sağlar.

SARMAŞIK ÖZÜ 
Kan dolaşımının aktive 
edilmesine destek olur. 
P vitamini, damarların 
kılcal geçirgenliğini azaltır.

YÜKSEK 
KONSANTRASYONDA 
ARNİKA VE KESTANE  
ÖZÜ KOMPLEKSİ 
Belirgin bir lenfatik drenaj 
etkisi gösterir.

EXPERALTA PLATINUM  
THE BODY LAB   
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE
Egzersizinizin etkisini artırın! Etkinliğini 
arttırmak için antrenmandan hemen sonra 
temiz cilde uygulayın. 

150 ml 411382 152 TL

KANITLANMIŞ ETKİ

Enstrümantal klinik 
çalışmalar, NATURETHIC 
(Barcelona).

SİZ HAREKET EDİN —
O HAREKETE  
GEÇSİN
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SİBİRYA 
İLHAMI
 • Erkekler ve kadınlar için sınırlı 
sayıda özel parfüm koleksiyonu

 • Doğal Sibirya bileşenlerinin 
MÜKEMMEL AROMASI — doğanın 
estetiğine değer verenler için.

 • Siberian Wellness için özel olarak 
tasarlanmış eşsiz bileşimler.

Dayanıklılık:  
4–6 saate kadar

Hem erkekler hem  
de kadınlar için uygundur

Doğal bileşenli  
özel ambalajlar

ALTAI
EAU DE PARFUM
Açılış notaları: monarda citriodora 
(bergamot), hindistan cevizi suyu, tiare (Tahiti 
gardenya)
Kalp notaları: portakal çiçeği (flerdorange), 
ylang-ylang, yasemin
Baz notaları: sümbülteber, bourbon vanilyası, 
beyaz misk
Aroma ailesi: çiçek-meyve
50 ml 411164 600 TL

TAIGA
EAU DE PARFUM
Açılış notaları: Sibirya sedir iğneleri, kakule, 
kuzey selvi
Kalp notları: Sibirya çamı
Baz notaları: sandal ağacı, Sibirya sedir, paçuli, 
amber, köknar balsamı, iğne yapraklı orman 
yosunu
Aroma ailesi: Şipre-odun
50 ml 411162 600 TL

419218 Altai, Eau de Parfum, 1,5 ml 20 TL
407955 Olkhon, Eau de Parfum, 1,5 ml 20 TL
407956 Taiga, Eau de Parfum, 1,5 ml 20 TL
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LA FORCE | GÜÇ
EAU DE PARFUM
Bakışın etkiler, enerjin yanına çeker, imajın ise büyüler. Bu, 
senin Gücün. Sibirya’nın karakteri – senin karakterindir.
Açılış notaları: limon, greyfurt, kimyon
Kalp notaları: küçük hindistan cevizi, amber, süet
Baz notaları: sandal ağacı, vetiver, misk

50 ml 420243 350 TL

LA LIBERTÉ | ÖZGÜRLÜK
EAU DE PARFUM
Kanatlarını açıp yüksel ve keyfini çıkar. Hiç bir şey 
seni tutamaz. Sen hem etrafındaki hem de içindeki 
sonsuzluğun farkındasın. Bu, senin Özgürlüğün. 
Sibirya’nın karakteri – senin karakterindir.
Açılış notaları: köri yaprakları, mandalina, biber
Kalp notaları: ardıç meyveleri, menekşe, küçük hindistan cevizi
Baz notaları: narenciye, deri, buhur

50 ml 420244 350 TL
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ÉVOLUCION | EVRİM
EAU DE PARFUM

419225  50 ml 494 TL
412917  5 ml 45 TL

BEKLENTİ AROMA
MEYVELİ, ÇİÇEKLİ

Dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları 
Lucas Sieuzac ve Olaf Larsen, 
doğallık ve tutku ile ışıldayan bir 
koku yarattılar. Beyaz çiçekler, 
hafif tatlı meyveler ve yeşil 
yaprakların parlak notaları bu 
büyüleyici kompozisyonu açarlar. 
Kokunun kalbinde amber, odunsu  
ve tatlı vanilya notalarının duyusal 
bazına götüren ravent yaprakları, 
beyaz yasemin ve portakal 
çiçekleri ile birleştirilmiş yeşil ve 
çiçekli notalardan bir duet  yer 
almaktadır. 

MÜKEMELLİK-AROMA
ODUNSU

Dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları 
Lucas Sieuzac ve Olaf Larsen 
tarafından tasarlanan bu koku, 
hindistan cevizi ve pembe biberin 
baharatlı notalarının zencefil 
tazeliğiyle birleşimi ile açılır. 
Kompozisyonun kalbinde amber 
sıcaklığı ve paçuli, vanilya 
ve tonka fasulyesinin tatlılığı 
bir araya gelmektedir.

ERKEKLER 
VE KADINLAR İÇİN

%15–20 ORANINDA 
PARFÜM YAĞI İÇERİĞİ

KALICILIĞI:  
6–8 SAATE KADAR

ABSOLU | KESİNLİK
EAU DE PARFUM

417626  50 ml 669 TL
419218  5 ml 45 TL

KOLEKSİYON, DÜNYACA 
ÜNLÜ PARFÜM 
TASARIMCILARI LUCAS 
SIEUZAC VE OLAF 
LARSEN İŞBİRLİĞİ İLE 
TASARLANDI.

Fransız Parfüm 
tasarımcısı  
Lucas Sieuzac 

Parfüm tasarımcısı  
Olaf Larsen 

SEYAHAT-AROMA
ORYANTAL, BAHARATLI, ÇİÇEKLİ

Dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları 
Lucas Sieuzac ve Olaf Larsen bu 
kokudaki gelişmeyi, soğuk buhur 
ve acı kara biber ile birlikte deniz 
tuzu notalarından başlattılar. 
Kalp notalarını, amber, misk ve 
heyecan verici vanilyanın heyecan 
verici kokusuyla örtülmüş ylang-
ylang, pudra iris ve beyaz yasemin 
çiçeklerinden oluşan bir buket ifade 
etmektedir. 

DYNAMIQUE | DİNAMİK
EAU DE PARFUM

418434  50 ml 669 TL
412916  5 ml 45 TL
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GOLDEN AMBER 
& MIDNIGHT SAFFRON
EAU DE PARFUM

50 ml 417418 275 TL

Baş döndüren odunsu oryantal koku sizi mıknatıs 
gibi çeker. Kendini kraliçe gibi hisset. Çekici paçuli ile 

çevrili çiçek notalarının tatlı nugası seni baştan çıkaran 
dünyalara götürür, meşe yosununun sıcak notaları ise 

lüks bir atmosfer yaratır.

AMİRİS ESANSİYEL YAĞI 
Sıcak odunsu balzamik akor, tutkulu duyguların tamamen 

açılmasına yardımcı olur.

TUTKULU VE 
BAŞTAN ÇIKARICI

EŞSİZ ÇİÇEK NOTALARIYLA DOLU ODUNSU 
ORYANTAL BİR OSUNSU.

Belen Garcia – Eurofragance için kokular 
yaratan, kendi kendini yetiştirmiş benzersiz bir 
parfümcü.

ORYANTAL, ODUNSU  
paçuli, amiris, sandal, amber, 
misk, meşe yosunuHer gün için taze ve 

rengarenk kadınsı bir aroma.

YAĞ ORANI 
%15

YENİ ÜRÜN
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DARK VANILLA & 
CHERRY BLOSSOM
EAU DE PARFUM

50 ml 417417 275 TL

FRESH FIG &  
SPARKLING TANGERINE
EAU DE PARFUM

50 ml 417419 275 TL

Lucas Sieuzac – prestijli 
profesyonel ödüller sahibi 
dünyaca ünlü üçüncü 
kuşak Fransız parfümcü.

Angeline Poubeau 
(Anjelin Pubo) — lüks 
parfüm evleri için 
kokular yaratan ünlü 
bir  Fransız parfümcü. 

YAĞ ORANI 
%15

Her gün için taze ve 
rengarenk kadınsı bir 
aroma.

YAĞ ORANI 
%15

Her gün için taze ve 
rengarenk kadınsı bir 
aroma.

MEYVELİ, ÇİÇEKLİ  
kiraz çiçekleri, beyaz 
çiçekler, badem, vanilya, 
ahşap notaları

NARENCİYELİ,  
YEŞİL, TAZE 
su notaları, turunçgiller, 
lotus çiçeği, menekşe, 
elemi, incir yaprakları

Hafif ve çiçeksi bir koku – Çekiciliğin ve 
kadınsılığın cisimleşmiş hali, büyük bir 
metropol dinamiklerinin ortasında bulunan 
modern bir hanım efendinin enerjisi ve cesur 
fikirlerinin eş anlamlısı. Güneşli portakal, 
beyaz çiçekler ve çarpıcı bademlerin 
rengarenk notalarının dünyasına dal!

TATLI PORTAKAL YAĞI  
Yaşam enerjisiyle doldurur, romantik bir ruh 
hali yaratır.

Başarının ve hayattan keyif almanın kokusu! 
Kullanıcısı nazik ve aynı zamanda güçlü biri, 
güzelliği ve iradeli kararları ile büyüler. Lotus 
çiçeklerinin asaleti ile dolu olan kompozisyon 
yazın taze ve romantik, kışın ise sofistike ve 
aqua’dır.

ELEMİ YAĞI  
Limon nüanslarına sahip baharatsı ahşaplı 
aroma ilham verir ve rahatlatır.

ŞENLİK 
HAVASI
ÇİÇEKSİ MEYVELİ KOKU 
NEŞELENDİRİR, ŞEN BİR 
DUYGU YARATIR!

ZITLIKLARIN 
UYUMU
TAZE KOMPOZİSYON, AYNI 
ANDA HEM KADINSAL 
HASSASİYETİ HEM DE 
KARAKTERİN GÜCÜNÜ 
VURGULAR.

YENİ ÜRÜN YENİ ÜRÜN
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HER 
KUTUDA 
MUCİZEVİ 
BİR TILSIM 
SİZİ 
BEKLİYOR

Angeline Poubeau – niş markalarının 
ve demokratik markaların 
başyapıtlarının yaratıcısı olan ünlü 
bir Fransız parfümcü.

AROMA AİLESİ:  
derili, çiçekli
AÇILIŞ NOTALARI:  
mandalina, pembe biber, 
baharatlar
KALP NOTALARI:  
amber, deri, gül yaprakları
İZ:  
balzamik notalar, kaşmir, misk, öd, 
dumanlı notalar

1 PRIMUM 
EAU DE PARFUM 

50 ml 419967 805 TL

HAKİKİ LİDERLER İÇİN 
DERİLİ, ÇİÇEKLİ BİR 
AROMA

Şirketin 25. yıldönümüne adanan özel 
koleksiyonundan BİR TILSIM NO.1. Bir 
numara, koşulsuz liderlik ve yeniliğin 
sembolüdür. Bu koku ile kendinizi cesurca 
ifade etmeye, “ben”inizi ve benzersiz 
fikirlerinizi sergilemeye hazırsınız. Narin 
gülün tüm kırılganlığına rağmen burada 
güçlü, güzel bir deri akoru hakimdir. 
Çekiliğinizi yansıtan koku...

AROMATIK MADDELER VE 
UÇUCU YAĞLAR ORANI %20

Yüksek konsantrasyon parfümün geride 
bıraktığı izi uzatır ve kalıcılığını artırır. 

AROMATIK MADDELER VE 
UÇUCU YAĞLAR ORANI %20

Yüksek konsantrasyon parfümün geride 
bıraktığı izi uzatır ve kalıcılığını artırır. 

GERÇEK ZEVKİ 
VE KEYİF ALMAYI 
BİLENLER İÇİN 
ODUNSU VE GURME 
BİR KOKU

9 NONUM  
EAU DE PARFUM 

50 ml 419968 805 TL

Soizic Beaucourt (Suazik Bokur) – Parfums 
Sélectifs by Aromapolis Olfactive Studio kapsül 
kompozisyonlarının yaratıcısı, Eurofragance 
(Barselona) ekibinin üyesidir.

Şirketin 25. yıldönümüne adanan özel 
koleksiyonundan BİR TILSIM NO.9! 
Dokuz numara, bizi vücudumuzun her 
hücresine kadar hayattan zevk almaya 
teşvik eder. Değişken, eğlenceli, dürtüsel 
kompozisyon zevkler hakkında çok şey 
bilir – koku daha az düşünmenizi ve 
daha fazla hissetmenizi sağlar. Hayatın 
tadını sonuna kadar çıkarmak için tüm 
duyularınızı kullanın!

AROMA AİLESİ:   
odunsu, gurme
AÇILIŞ NOTALARI:  
kiraz, meyve notaları, buhur
KALP NOTALARI:  
baharatlar, zencefil, karanfil, 
ahşap notaları, sedir, rom
İZ:  
vanilya, paçuli, vetiver, gurme 
notaları, balzamik notalar, deri

YENİ ÜRÜN YENİ ÜRÜN
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HERBAL BODY MOİSTURİZER 
CEDAR & APPLE / SEDİR VE 
ELMA ÖZLÜ BİTKİSEL VÜCUT 
NEMLENDİRİCİSİ
Narin dokuya sahip olan yapısı ile cildinizi 
yumuşatmaya ve beslemeye yardımcı 
olurken  içeriğindeki elmanın iştah açan aroması 
ile cildinize ferahlık katmaya yardımcı olur.

Aktif içerik: sedir ve soya yağları, elma suyu ve köknar 
esansiyel yağı.

250 ml 410018 96 TL

HAND & BODY WASH CEDAR & 
APPLE / SEDİR VE ELMA ÖZLÜ EL 
VE VÜCUT TEMİZLEME JELİ
İpeksi dokuya sahip olan kremsi duş jeli 
asil sedir ve iştah açan elma aromaları 
ile zenginleştirilmiştir: cildinizin narince 
temizlenmesi, nemlendirilmesi ve 
yumuşatılmasına yardımcı olur.

Aktif içerik: shea, fıstık ve sedir yağları, elma suyu ve köknar 
esansiyel yağı.

250 ml 410021 96 TL

RASPBERRY & VERBENA 
HAND CREAM
Ahududu ile taze mine çiçeğinin mükemmel 
aroması! Ahududu ekstresi uzun süreli 
nemlendirme sağlar, içeriğinde bulunan 
doğal meyve asitleri ise cildi aydınlatmaya 
yardımcı olur.

75 ml 411170 42 TL

OAT MILK & RICE BRAN 
OIL HAND CREAM
Pirinç kepeği yağı cildin 
yaşlanmasını önler ve 
elastikiyetini arttırır. Nemlendirici 
ve yumuşatıcı etkiye sahiptir.

75 ml 411168 42 TL

HERBAL BODY 
MOISTURIZER WILD 
STRAWBERRY & GREEN 
TEA / YABAN ÇİLEĞİ VE 
YEŞİL ÇAY ÖZLÜ BİTKİSEL 
VÜCUT NEMLENDİRİCİSİ
Narin dokuya sahip olan yapısı 
ile cildinizi yumuşatmaya ve 
beslemeye yardımcı olurken  olgun 
çileklerin hoş kokusu ve yeşil çayın 
ferahlatıcı aroması ile cildinize 
ferahlık katmaya yardımcı olur. 

Aktif içerik: çilek, yeşil çay ve ahududu 
ekstreleri.

250 ml 410019 96 TL

HAND & BODY WASH 
WILD STRAWBERRY 
& GREEN TEA /  
YABAN ÇİLEĞİ VE YEŞİL 
ÇAY ÖZLÜ EL VE VÜCUT 
TEMİZLEME JELİ
İpeksi dokusu, içeriğindeki olgun 
Çileklerin hoş kokusu ve yeşil 
çayın ferahlatıcı aroması ile 
cildinizin narince temizlenmesi, 
nemlendirilmesine yardımcı olur.

Aktif içerik: fıstık ve shea yağları, çilek, yeşil 
çay ve ahududu ekstreleri.

250 ml 410022 96 TL
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ENDEMİK SİBİRYA  
BİTKİ ÖZLERİ 
KOMPLEKSİ
• KONSANTRE GÜÇ
• YÖNLENDİRİLEBİLİR ETKİ
• HIZLI VE GÖZLE GÖRÜLÜR ETKİ 

ENDEMIX TEKNOLOJİLERİ 
Geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinden farklı olarak, yenilikçi 
Eutectys™ teknolojisi, endemiklerin "canlı" dokusunu yüksek 
biyoaktivite ile muhafaza edilebilmesine yardım ederek bitkilerin 
yararlı maddelerinin neredeyse tamamen emilmesini sağlar.

ENDEMIX BİTKİLERİ 
Endemik bitkilerin* yüksek biyoaktivitesini devrim niteliğindeki 
ekstraksiyon teknolojisi ile birleştirerek bizler son derece etkili bir 
ENDEMIX kompleksi elde ettik. ENDEMIX kompleksi beş endemik 
Sibirya bitkisinin aktif maddelerine dayanmaktadır:

Sibirya ginsengi — uyarıcı, canlandırıcı ve 
adaptojenik etkisi ile bilinmektedir.

Sagan Dale — antioksidan ve antiseptik 
özellikleri ile ünlüdür, hücresel 
metabolizmanın gelişmesini teşvik eder.

Snoudon gülü (kırmızı fırça) — hücreleri 
toksin ve artıklardan temizler, 
metabolizmayı normalleştirir, bağışıklık 
sistemini güçlendirir.

Baykal takke — adaptojenik, antioksidan, 
yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir.

Leuzea (maral kökü)  — canlandırıcı, uyarıcı, 
adaptojenik etkiye sahiptir.

* Endemik bitkiler veya endemikler, sadece belirli bir bölgede (bu 
durumda Sibirya'da) yetişen bitkilerdir.

by SIBERIAN WELLNESS

1

3
2

ENDEMIX ETKISI

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN 
İÇERDİĞİ AKTİF 
MADDELERİN ÇALIŞMASINI 
YOĞUNLAŞTIRIR.

GÜÇLÜ KORUMA SAĞLAR, 
CİLDİN KORUYUCU 
ÖZELLİKLERİNİ  
ARTTIRIR. 

CİLT HÜCRELERİNİN 
CANLILIĞINI ARTTIRARAK 
YENİLENMEYİ TEŞVİK 
EDER, BÖYLECE HÜCRESEL 
DÜZEYDE CİLT GENÇ 
GÖRÜNME SÜRESİNİ UZATIR.
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SIBERIAN WELLNESS  
SUN СARE FACE CREAM 
SPF 50
Oldukça hafif, kolay emilen ve 
yapışkan his bırakmayan yapısı 
ile güneşin tadını çıkarın. UV 
ışınlarına karşı 50 faktöre kadar 
yüksek koruma sağlar. Sibirya’ya 
özgü bitki özleri ve antioksidanlar 
ile zenginleştirilmiş formülü ile 
gün boyunca cildinizi besler ve 
derinlemesine nemlendirir. Ayrıca 
leke oluşumunun ve photo-agingin 
önlenmesine yardımcı olur. 

50 ml 412269 83 TL

SIBERIAN WELLNESS  
SUN CARE BODY LOTİON 
SPF 30
Cildinize maksimum bakım 
sağlamak için E vitamini, 
değerli bitkisel yağlar ve özler 
ile zenginleştirilmiş kadifemsi 
yumuşak formülü ile cildinizi 
nemlendirin ve UVA / UVB 
ışınlarına karşı koruyun. Crambe 
yağı, nergis özü, pantenol, E 
vitamini, ENDESSENCE – endemik 
Sibirya bitkilerinin özleri ile 
cildinizin bakımına destek olurken, 
güneş ışınlarına karşı güvenli 
koruma sağlanmasında rol oynar.  

100 ml  412270 94 TL

SIBERIAN WELLNESS MOISTURIZING 
FOAM WASH
Aloevera, sinirotu, limon otu ve sarı papatya suyu 
içeren özel formülü ve köpük formu ile cildi nazikçe 
temizler ve nemlendirir, pürüzsüz bir cilt sağlar.

150 ml  417694 46 TL
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A, E, C VİTAMİNLERİ İLE 
GÜZELLİĞİNİZ İÇİN GECE 
SAATLERİNDE DOĞAL 
ANTİOKSİDAN KORUMA, HER 
YAŞTAN ERKEK VE KADINLARA 
UYGUN BİTKİ KOMPLEKSİ 
ENDEMIX™ İLE GELİŞTİRİLMİŞTİR.
 • Kızarıklık ve tahrişe duyarlı hassas cildi 
yatıştırır.

 • Strese ve çevresel etkilere (kuru hava, 
kışın sıcaklık değişiklikleri) maruz kalan 
cildin iyileşmesine yardımcı olur.

 • Kızarıklık görünümünün giderilmesine 
destek olur.

 • Cildi aydınlatır ve renk tonunu eşitler.
 • Belirgin bir yaşlanma karşıtı ve UV 
koruyucu etkiye sahiptir.

 • Cilt bağışıklığını destekler.

ANTİOKSİDAN ETKİSİNİ 
ARTIRMAK İÇİN NOVOMIN  
İLE BİRLİKTE KULLANILMASI 
TAVSİYE EDİLİR.

EŞSİZ 
VİTAMİN 
MOLEKÜLÜ 
SEPIVITAL™

ANTIOXIDANT-RICH 
TONER
Etkili antioksidan ile cildinizin 
gençliğinize ve güzelliğinize özen 
gösterin! ENDEMIX ™ kompleksi 
ve benzersiz vitamin molekülü 
Sepivital ™ içeren tonik cildin 
durumunu iyileştirir, şişkinliği 
giderir ve belirgin bir yaşlanma 
karşıtı etkiye sahiptir.

200 ml 411582 54 TL

ANTIOXIDANT-RICH 
NIGHT FACE CREAM
Fındık yağı ve A, E, C vitaminleri 
içeren zengin gece kremi cildi 
besler, antioksidanlarla doyurur 
ve doğal nem dengesini geri 
kazandırır. Sabahları cilt taze, 
dinlenmiş ve güzellikle ışıltılı 
görünür.

50 ml 411584 74 TL

ANTIOXIDANT-RICH DAY 
FACE CREAM SPF 15
Güçlü antioksidanlar ve eşsiz 
vitamin molekülü Sepivital ™ 
kombinasyonu sayesinde, krem   
cilde etkili bir bakım yapar, 
gençliği ve güzelliği korur. Bitki 
kompleksi ENDEMIX ™, güneş 
ışığına maruz kaldığında kolajenin 
parçalanmasını azaltır.

50 ml 411583 74 TL
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ALL-IN-ONE  
ANTI-AGING TREATMENT
Bu yumuşak krem, olgun cilt 
ihtiyaçları için özel olarak 
tasarlanmıştır. Cildin hassas bir 
şekilde besler, nemlendirir ve 
tonlandırır. Hafif bir cilt aydınlatıcı 
etkisi sağlar, melanin sentezinin 
normalleşmesine yardımcı 
olarak yaşa bağlı pigmentlerin 
görünmesinin engellenmesine katkı 
sağlar. Cildin doğal elastikiyetinin 
geri kazanılmasına yardımcı olur. 

50 ml  404778 65 TL

RENEWAL FACE CREAM
Koenzim Q10 içeren yüz kremi, 
strese maruz kalmış yorgun 
ve donuk cildi canlandırmaya 
yardımcı olmak için özel olarak 
tasarlanmıştır. Düzenli kullanım 
ile cilt daha pürüzsüz, taze ve 
parlak görünüme kavuşur. Temiz 
cilde, sabah ve/veya akşam yüz ve 
boyun bölgenize uygulayın.

50 ml 411211 79 TL

RENEWAL EYE CREAM
Koenzim Q10 içeren göz kremi, 
göz çevresinin kapsamlı bakımını 
sağlar. Göz çevresinin renk 
tonlamasının düzenlenmesine 
yardımcı olurken cilde aydınlık 
ve aydınlatıcı görünüm vererek, 
yorgun görünümünü giderir ve 
nemlendirir.

15 ml 411212 51 TL

Aktif içerik: deniz topalağı ve echium tohumları yağları, yulaf ve keten tohumu ekstreleri, 
ENDEMIX — endemik Sibirya bitkilerinin (Sagan Dale, Eleutherococcus kökü, Maral kökü, 
Snoudon gülü, Baykal takke) ekstreleri.

REJUVENATING FACE CREAM
Nadir bulunan doğal yağlara dayalı olan ipeksi 
formül Endemik Sibirya bitkileri, güçlü doğal 
antioksidanlar ve nadir doğal yağlar bu etkili 
besleyici kremin temelini oluşturdu. Ürünün 
yoğun yaşlanmayı önleyici formülü, tüm 
yorgunluk ve kuruluk belirtilerini ortadan 
kaldırır, kırışıklıkların düzelmesini teşvik eder, 
cilde yeniden doğal ışıltısını ve esnekliğini 
kazandırır. 

75 ml 411586 60 TL

REJUVENATING EYE CREAM
Endemik Sibirya bitkileri, değerli 
mineraller ve bitki yağlarına dayanan güçlü 
yaşlanma önleyici formülü yardımıyla göz 
kapaklarındaki cildinize esneklik kazandırın. 
Kremin kadifemsi dokusu cildi derinlemesine 
nemlendirerek mimiksel kırışıklıkların 
düzelmesini teşvik eder, gözlerinize genç ve 
işiltılı bir görünüm kazandırır.

15 ml 411587 43 TL

REJUVENATING FACIAL 
CLEANSING GEL
Nadir bulunan doğal yağlara dayalı ipeksi 
formül  
10 farklı doğal ekstre ve yağ temelinde 
formüle edilen yumuşak dokulu bitkisel jel 
cildinizi kurutmadan derinliğine temizler, 
normalleştirir, canlandırır ve yumuşak scrube 
etkisi sağlar. Makyajı ve sebum fazlalıklarını 
etkili olarak ortadan kaldırır, cildin 
yenilenmesini ve gençleşmesini teşvik eder. 

Aktif içerik: deniz topalağı ve echium tohumları yağları, yulaf 
ve keten tohumu ekstreleri, ENDEMIX — endemik Sibirya 
bitkilerinin (Sagan Dale, Eleutherococcus kökü, Maral kökü, 
Snoudon gülü, Baykal takke) ekstreleri.

300 ml 411585 60 TL
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NEMLENDİRİCİ YÜZ 
TONİĞİ
Tonik cildi mükemmel bir 
şekilde nemlendirir, yumuşatır, 
canlandırır, cilde tazelik hissi verir. 
Cadı fındığı, hasır çiçeği ve neroli 
hidrolatları hidrolipid dengesini 
korur ve cildi yatıştırır. 

200 ml 414810 53 TL

MOISTURIZING FACE 
CREAM
Bitkisel kompleks içeren olan 
hafif yapılı biyoaktif krem, 
derinlemesine nemlendirir 
ve cildin nemini korumaya 
yardımcı olur. İnce çizgilerin 
pürüzsüzleştirilmesine ve cilt 
dokusunun beslenmesine katkı 
sağlar. Kuru ve hassas ciltler 
dahil tüm cilt tiplerine parlaklık 
ve tazelik katar. Tüm cilt tipleri 
için uygundur.

50 ml 404777 74 TL

HYDRATING FACE 
NEMLENDİRİCİ YÜZ 
SPREYİ     
Yosun özleri ve deniz tuzu içeren, 
yüzü yoğun bir şekilde tazeleyen 
ve nemlendiren, cilt dokusunu 
eşitleyen, gözenekleri sıkılaştıran 
ve parlaklık katan çok işlevli 
nemlendirici sprey. Günün her 
saatinde yardımcı olur: Sabahları 
cildi uyandırır, gün içinde 
nemlendirir, makyajı düzeltir, 
akşam toneri kolayca değiştirir. 
Yanınızda götürmek ve istediğiniz 
yerde kullanmak için uygun!

60 ml 416038 35 TL

SORUNLU CİLTLER İÇİN 
KREM
Yüksek konsantrasyonda biyolojik 
olarak kullanılabilir kükürt ve 
manolya özü içeren karmaşık 
bir cilt bakım ürünü, aknenin 
ana nedenlerine karşı belirgin 
bir etkiye sahiptir ve belirgin 
kusurları azaltır *. Prebiyotik 
mikrobiyomu düzenler ve cildin 
doğal savunmasını güçlendirir. 
Yatıştırır, kızarıklık, tahriş ve diğer 
rahatsız edici hislerin şiddetini 
azaltır. Günlük bakım ve ara sıra 
yaşanan sivilceler için tek seferlik 
kullanıma uygundur.

50 ml 414563 100 TL

MATTIFYING FACE TONER
Kekik ve adaçayı hidrolatlı toner, 
yaralanmaların iyileşmesini 
destekler, siyah nokta ve kusur 
riskini azaltır, gözenekleri 
derinlemesine ve nazikçe temizler, 
sebum üretimini düzenler, 
yerel bağışıklık üzerinde faydalı 
bir etkiye sahiptir ve hücre 
yenilenmesini uyarır.

200 ml 414811 42 TL

* LLC "Estetik Tıp ve Uzmanlık Merkezi"nin klinik ve 
laboratuvar çalışmalarına dayalı uzman görüşü – 
kullanım başına aylık %45.7 daha az akne yükü.

#Í/Ä
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ENZYME FACE PEELING
Nar enzimleriyle yapılan 
hassas jel peeling, kese ve 
kimyasal cilt peelingine ideal bir 
alternatiftir! Cildi nazikçe yeniler: 
Gözenekleri derinlemesine ve 
etkili bir şekilde temizler, yaşlılık 
lekelerini aydınlatır ve yenileme 
sürecini başlatır. 

50 ml 415754 44 TL

WHITENING FACE MASK 
Düzenli kullanımla niasinamid ve 
alfa-arbutin içeren maske, ciltte 
melanin üretimini azaltılmasına 
yardımcı olur. Yaşlılık lekelerinin 
yoğunluğunu azaltır, cilt tonunu ve 
dokusunu eşitler.

50 ml 415753 51 TL

* Klinik olarak kanıtlanmış cilt 
aydınlatma etkisi (2 aylık kullanımdan 

sonra % 18 daha açık renki cilt).

ETKİLİ SONUÇLAR İÇİN GÜNLÜK 
KULLANIMINIZA DAHİL EDİN:
ANTİOKSİDAN SERİSİ 
ÜRÜNLERİNİ VEYA SPF 
KORUMALI ÜRÜNLERİ KULLANIN.

PORSELEN CİLT
YENİ GÜZELLİK TRENDİ!
IŞIK SENİ ÇAĞIRIYOR!
Pigmentasyonu azaltmak, önlemek ve size 
yeni özel ürünler sunabilmek için parlatıcı 
bakım konusunu araştırdık.

 • YILIN HER DÖNEMİ KULLANIMA UYGUN
 • PROBLEMLİ VE HASSAS DAHİL TÜM CİLT 

TİPLERİ İÇİN
 • GÖZENEKLERİ DERİNLEMESİNE TEMİZLER 

VE GERGİNLEŞTİRİR, YAĞLI CİLDİ 
DÜZENLER

 • YAŞ VE GÜNEŞ KAYNAKLI LEKELERİ 
ÖNLER*

 • DERMİS'İN TONUNU DÜZENLER
 • CİLT KUSURLARINI DAHA AZ GÖRÜNÜR 

HALE GETİRİR
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NOURISHING FACE MASK 
Deniz topalağı ve kimyon yağları ile hafif 
kremsi maske cildin etkili bir şekilde 
beslenmesine, yenilenmesine ve elastikiyetinin 
artırılmasına yardımcı olur. Ürün özellikle göz 
çevresi, boyun ve dudak üstünü hedef alarak 
ipeksi ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza 
destek olur.

100 ml 410277 62 TL

NOURISHING HAND CREAM
Macadamia yağı ve squalane içeren besleyici 
el kremi, elleri etkili bir şekilde nemlendirir, 
yumuşak, pürüzsüz ve kadifemsi his sağlar. 
Cildin sıkılığını ve elastikiyetini korumaya 
yardımcı olur. Cilt tarafından mükemmel bir 
şekilde emilir ve yapışkan hissi bırakmaz.

75 ml 414983 45 TL

NOURISHING BODY CREAM
Antepfıstığı, deniz topalak ve kamelina yağları 
ile kadifemsi bir yapıya sahip olan vücut 
kremi, kuru ve nemsiz cildi besler ve nem 
seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Cilt 
tarafından anında emilir ve kolayca dağılır. 
Temiz cilde, hafif masaj hareketleriyle yağlı 
kremi uygulayın. Vücut tarafından tamamen 
emilmesini sağlayın.

150 ml 409978 59 TL

POTASYUM ALUM
Potasyum Alum emici, 
antimikrobiyal ve 
antienflamatuar özelliklere 
sahiptir. 

BODY DEODORANT
Potasyum tuzu esaslı deodorant, 
gözenekleri tıkamadan fazla 
terlemeyi etkili bir şekilde 
düzenler. Çay ağacı, adaçayı ve 
lavantanın çinko glukonat ve 
hidrolatları, hoş olmayan kokulara 
neden olan bakterilerin gelişimini 
engellemeye yardımcı olur, cilt 
tahrişini ve kızarıklığı önler.

60 ml 406402  53 TL

REFRESHING BODY WASH
Deniz topalağı sulu aroması ile 
narin bir jel cildi nazikçe temizler 
ve besler. Bitkisel ENDESSENCE 
kompleks ve deniz topalağı 
ekstresi cildin yenilenmesine 
katkıda bulunur, kekik hidrolatı 
canlandırır, betain ve amarant 
proteinleri cildi yumuşatarak 
gerginlik hissinin ve kuruluğun 
ortaya çıkmasını önler.

Aktif içerik: deniz topalağı ekstresi, kekik 
hidrolatı, betain, amarant proteinleri, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi 
(sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, 
maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 410274 33 TL
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INTIMATE WASH
Nazik sabun nazikçe temizler, 
gün boyu temizlik ve tazeliğin 
korunmasına yardımcı olur, doğal 
mikrofloranın yenilenmesine 
yardımcı olur. Bileşimdeki 
uçucu yağlar ve manolya özü, 
hassas bakım sağlar, kuruluk 
ve rahatsızlık hissini ortadan 
kaldırmaya yardımcı olur, doğal 
mikrofloranın yenilenmesine ve 
yerel bağışıklığın korunmasına 
yardımcı olur.

Aktif maddeler: çay ağacı, lavanta, nane ve 
biberiye esansiyel yağları, aloe suyu, özü 
manolya, bitki özlerinden oluşan bir kompleks  
ENDEMİX (sagan-daili özleri, eleutherococcus- 
ka, kırmızı fırça, maral kökü, Baykal takke).

300 ml 411568 55 TL

INTIMATE CARE 
DEODORANT GEL
Dış genital bölgeyi nazikçe 
temizler ve rahatsız edici kokuları 
gidermeye yardımcı olur. Hassas 
temizleme jeli uzun süreli bir 
temizlik ve ferahlık hissi vermeye 
yardımcı olur. Aktif maddelerin 
ENDEMIX bitki ekstreleri 
kompleksi ile birleşimi cildin doğal 
korunmasını arttırır. 

150 ml 411576 56 TL
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CALMING AFTER SHAVE 
BALM 
Tıraş sonrası tahriş olan cildin 
rahatlamasına yardımcı olan 
bir çözüm. Cildi yatıştırır ve 
yumuşatır. Aynı zamanda cildin 
nazikçe yenilenmesine katkı 
sağlar, yapışkan ve gerginlik 
hissi bırakmadan hızlıca cilt 
tarafından emilir.

Aktif içerik: çam fıstığı, fındık be fıstık yağları, 
zencefil, biberiye, adaçayı ve vetiver ekstresi.

100 ml 411580 65 TL

CALMING SHAVING GEL
Tazeleyici jel tıraş rutinini daha 
konforlu ve daha zevkli hale 
getirir. Esansiyel yağlar tahrişin 
önlenmesine yardımcı olur. 
Bitkisel özler cildin yenilenmesini 
destekleyerek cildin tazelenmesini 
sağlar.

Aktif içerik: sinir otu ve keçisedefi ekstreleri, 
adaçayı, nane, ardıç ve vetiver uçucu yağları.

100 ml 411581 65 TL

MALE ESSENTIALS SHAMPOO  
& BODY WASH
İkisi bir arada şampuan ve duş jeli, saçınızı ve 
vücudunuzu gün boyu dinamik tutmaya yardımcı 
olur.  Düzenli kullanım için idealdir. Hassas formülü 
ile cildi tahriş etmez ve ciltte gerginlik hissi 
bırakmadan temizler. İçeriğindeki kafein ve l-arginin 
eşit renk tonlamasına yardımcı olurken, ginseng ve 
kekik özleri cildi besler.

Aktif bitkisel içerik: ginseng ve kekik ekstreleri, nane, adaçayı ve 
bergamot esansiyel yağları, ENDEMIX bitki ekstreleri kompleksi 
(sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal 
takke ekstreleri).

250 ml 411579 43 TL
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HAND & BODY LIQUID 
SOAP
Aloe, huş ağacı, papatya ve 
peygamber çiçeği özlü hassas 
sabun, hassas cildi bile nemlendirir 
ve nazikçe temizler. Tahriş ve 
kızarıklığın giderilmesine yardımcı 
olur, antioksidan etkisi vardır, cildi 
yumuşak ve kadifemsi yapar.

300 ml 412444  50 TL

HAND & BODY CREAM
Aloe vera ve huş ağacı, papatya 
ve peygamber çiçeği özleri içeren 
hafif krem   cildi nemlendirir, besler, 
yatıştırır ve yumuşatır, rahatlık 
ve kadifemsi his verir, cildin 
yenilenmesini destekler. Kuru 
ve hassas ciltler için uygundur, 
anında emilir ve yapışkan bir his 
bırakmaz.

300 ml 412445  50 TL

SABUN VE KREM BANYONUZUN VAZGEÇİLMEZLERİ 
OLACAKTIR;
 • birkaç farklı ürünü aynı anda değiştirin ve yerden 
tasarruf edin

 • tüm aile üyeleri için uygun

ANTI ODOR FOOT CREAM
Evosina® doğal bitki özü, manuka, mazı 
ağacı, çay ağacı yağları ve maclaya özü 
antibakteriyel etkiye sahiptir ve hoş olmayan 
kokuyu giderir. Eğir, meşe kabuğu ve tapyoka 
nişastası özleri terlemeyi azaltır ve gün 
boyunca tazeliği korur.

Aktif içerik: sodyum usnat (Evosina® doğal bitki özü), ladin 
iğneleri, manuka, mazı ağacı, çay ağacı yağları, çay ağacı 
ve okaliptüs uçucu yağları, macleia, eğir ve meşe kabuğu 
özleri, tapyoka nişastası, ENDESSENCEbitki özleri kompleksi  
(Adams ormangülü (sagan-dali) bitkisi, eleutherococcus, 
kırmızı fırça otu, maral kökü, Baykal takkesi).

75 ml 411588  60 TL
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KENEVİR TOHUMU YAĞI 
İÇEREN SAÇ ŞAMPUANI
Kenevir tohumu yağı içeren 
şampuan, saçları nazik şekilde 
temizler, besler ve nemlendirir. 
Saçların daha parlak ve yumuşak 
olmasına katkı sağlar. Saç tellerini 
düzleştirir ve ağırlaştırmadan 
taranmasını kolaylaştırır.

Aktif içerik: kenevir tohumu yağı, at kestanesi 
ekstresi, hasır çiçeği ve yer minesi hidrolatları.

200 ml 415503 48 TL

KENEVİR TOHUMU YAĞI 
İÇEREN SAÇ MASKESİ
Kenevir yağı içeren maske, 
saçın tüm uzunluğu boyunca 
derinlemesine beslenmesine ve 
nemlenmesine yardımcı olur. Saç 
köklerini güçlendirmeye, parlaklık 
ve pürüzsüzlük kazandırmaya 
yardımcı olur.

Aktif içerik: kenevir tohumu ve macadamia 
yağları, at kestanesi ekstresi, hasır çiçeği 
hidrolatı, fiberHance™ bm solution, NATURA-
TEC ABYSOFT™.

200 ml 415505 48 TL

YENİ ÜRÜNLER

DİNGİNLİK 
VE CANLILIK
TAZE, SULU DOĞAL 
YEŞİLLİKLERİN AROMASI 
SAÇLARINIZA VE CİLDİNİZE 
CANLILIK KAZANDIRIR.

Diğer aktif bileşenlerle 
zenginleştirilmiş kenevir 
tohumu yağının faydaları, 
Siberian Wellness saç ve 
vücut bakım ürünleri serisinde 
sizinle buluşuyor.

KENEVİR TOHUMU YAĞI
 • cildin beslenmesi ve 
korunması

 • ciltte nem seviyesinin 
normalleşmesi

 • cilt kuruluğunun giderilmesi
 • cildin pürüzsüzlüğü ve 
ipeksiliği

106 107

B
E

A
U

T
Y



SİZ – İLGİNİN 
MERKEZİNDESİNİZ!

YENİ NESİL SAÇ 
BAKIMI 
ÜRÜNLERİ

İNOVASYON. GÜÇ. PARLAKLIK. 
SİZ – İLGİNİN MERKEZİNDESİNİZ!

SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ 
SAÇLARINIZI SADECE TEMİZ, 
PARLAK GÖRÜNMESİNE 
YARDIMCI OLMAZ. SİZE ÖZGÜVEN, 
ÇARPICI BİR İMAJ KAZANDIRIR, 
GÜZELLİĞİNİZİ VURGULAR VE 
KENDİNİZİ İYİ HİSSETTİRİR!

İlginin merkezinde olacağınız yeni nesil 
Siberian Wellness saç bakım ürünlerini 
sizlere sunabilmek için modern teknolojiler 
ile yenilikçi, doğal ve profesyonel içerikleri bir 
araya getirdik!
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HAIR NOURISHING MASK
Maske, saçları derinlemesine besler. Parlak, ışıltılı ve ipeksi görünmesine 
yardımcı olur. Bitkisel keratinli doğal formül, saçlarınızı canlılıkla 
doldurarak güçlendirir ve bitkisel yağlar ile doğal parlaklık ve ışıltı verir.

Aktif içerik: kuaternize keratin, Habeş hardal yağinin fi ̇tosterolleri ̇, yeşil çay mumu, buğday 
ve kamelya yağları ile buğday kepeği ekstresi birleşimine dayalı lipitler kombinasyonu, 
FiberHance™, ENDEMIX™ bitki ekstreleri kompleksi sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, 
maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

200 ml 416046 60 TL

REJENERASYON

GÜZEL, ÇARPICI, 
IŞILTILI, ETKİLEYİCİ

DRY AND СOLORED HAIR SHAMPOO
BUĞDAY VE PROTEİNLER
Buğday proteinleri ve lipit içeren besleyici şampuan, zarar görmüş ve 
boyalı saçları nazikçe temizler, doğal görünümüne yardımcı olurken, 
esnek ve kolay taranabilir hale getirir. Akıllı formülü, kırılganlığı %80 
oranında azaltır, pürüzsüzlük ve parlaklık kazandırır, boyalı saçlarda 
rengin korunmasına yardımcı olur.

Aktif içerik: buğday mikroproteinleri, buğday ve kamelya yağları ile buğday kepeği ekstresi 
birleşimine dayalı lipitler kombinasyonu, FiberHance™, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi 
(sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 416044 52 TL

DRY AND СOLORED HAIR СONDITIONER
BUĞDAY VE PROTEİNLER
Yıpranmış saçları dipten uca doğru güçlendirerek onaran bitkisel 
keratin ve buğday lipidleri içeren etkili bir saç kremi. Kütikülü kapatarak 
boyalı saçın renginin korunmasına yardımcı olur. Saç kırılganlığını %80 
oranında azaltır, saçlara elastikiyet ve doğal bir parlaklık kazandırır.

Aktif içerik: kuaternize keratin, buğday mikroproteinleri, buğday ve kamelya yağları ile buğday 
kepeği ekstresi birleşimine dayalı etkili lipitler kombinasyonu, FiberHance™, adaçayı ve kekik 
hidrolatları, ENDEMIX™ bitki özütleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, 
maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 416045 57 TL

YENİ ÜRÜNLER
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PARLAK VE 
PÜRÜZSÜZ SAÇLAR

NEMLENME

YENİ ÜRÜNLER

MOISTURIZING HAIR SHAMPOO
ALOE VE D-PANTENOL
Bu hafif şampuan saçı ve saç derisini etkili ve 
nazikçe temizler, kullanımı rahattır ve günlük 
kullanıma uygundur. Aloe suyu, D-pantenol 
ve yeşil çay yaprağı hidrolatı saçları uzun 
süreliğine nemlendirir, nem kaybını önler, 
saçları güçlendirir, daha pürüzsüz ve elastik 
bir hal kazandırır.

Aktif bileşenler: aloe suyu (%2), D-pantenol, yeşil çay 
hidrolatı, ENDEMIX™ bitki ekatreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, snoudon gülü, maral kökü va Baykal takke 
ekstreleri).

250 ml 416039 52 TL

MOISTURIZING HAIR 
СONDITIONER
ALOE VE D-PANTENOL
Aloe suyu ve D-pantenol içeren nemlendirici 
yumuşak saç kremi, kuru ve nemli saçların 
taranmasını ve şekillenmesini kolaylaştırır, 
saçın zayıflamış bölgelerini onarır, elektrostatik 
gerilimi indirir, elastikiyeti korur ve 
ağırlaştırmadan parlaklık kazandırır.

Aktif içerik: aloe suyu (%5), D-pantenol, Habeş hardal yağının 
fitosterolleri, yeşil çay yaprağı ekstresi, ENDEMIX™ bitki 
ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, Snoudon 
gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 416040 57 TL

SIBERIAN WELLNESS  
ANTI-DANDRUFF SCALP HERBAL 
SHAMPOO
ENDEMIX ™ bitki kompleksi içeren doğal 
şampuan, kepek nedenlerinin ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olarak patojenik 
mikrofloranın gelişmesini önler.

250 ml 404788 56 TL

AĞIRLAŞTIRMADAN HER GÜN!
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WEAKENED HAIR 
SHAMPOO 
Zayıf ve ince saçlar için şampuan, 
özenli bakım ve yumuşak 
temizleme sağlar. Kırmızı biber 
(Şili) ekstresi, niasinamid ve 
buğday proteinleri saç folikülü 
fonksiyonunu normalleştirmeye 
yardımcı olur. Doğal bileşenler 
saç köklerini besler ve güçlendirir, 
kırılmayı azaltmaya ve saça hacim 
kazandırmaya yardımcı olur.

Aktif bileşenler: kırmızı biber ve at 
kestanesi ekstreleri, mentol, hint yağı, 
niasinamid, D-pantenol, buğday proteinleri, 
bitki ekstreleri kompleksi, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve 
Baykal takke ekstreleri).

250 ml 417704 56 TL

GÜÇLÜ  
VE GÜR SAÇLAR

SAÇIN UZAMASI VE GÜÇLENMESİ

YENİ ÜRÜNLER

VOLUMIZING SHAMPOO
SOYA VE KERATİN
Şampuan saçları ve saç derisini 
etkili ve nazikçe temizler, saçların 
güçlenmesine yardımcı olur ve 
görsel hacim kazandırır. Saçın 
elastikiyetini korur ve kırılganlığını 
azaltır.

Aktif bileşenler: Fision™ KeraVeg18 bitkisel 
keratini (soya ve buğday aminoasitleri), 
FiberHance™, adaçayı ve kekik hidrolatları, 
ENDEMIX™ bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral 
kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 416042 52 TL

VOLUMIZING HAIR 
CONDITIONER
SOYA VE KERATİN
Daha dolgun saçlar için hacmi 
artıran soya ve buğday amino 
asitleri içeren hafif saç kremi. Saç 
gövdesinin elastikiyetini arttırır, 
kırılganlığı ve saç dökülmelerini 
azaltır, kafa derisindeki 
yağlılık oranını düzenler. Saçı 
ağırlaştırmaz, gün boyu kök 
hacminin korumasına yardımcı olur.

Aktif içerik: Fision™ KeraVeg18 bitkisel 
keratini (soya ve buğday aminoasitleri), 
FiberHance™, adaçayı ve kekik hidrolatları, 
ENDEMIX™ bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral 
kökü ve Baykal takke ekstreleri).

 250 ml 416043 57 TL

SAÇ HACMİ
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97%
DOĞAL

EXTRA RICH MASSAGE BALSAM
 • Cildi ısıtarak rahatlamasına katkı sağlar.
 • Gücü geri kazandırır.
 • Kol ve bacak eklemlerindeki gerginliğin 
giderilmesine destek olur.

Aktif bileşenler: köknar yağı, kafur, okaliptüs, çam, kekik, 
meşe kabuğu, şakayık, ısırgan otu, şerbetçiotu, beşparmakotu 
özleri.

250 ml 409066 61 TL

EFSANEVİ 
FORMÜLLER! 
1996’DAN BERI

Siberian Wellness balsamları, 
her bir aile bireyi tarafından, 
yılın herhangi bir zamanında 
mutlaka kullanılabilecek 
ürünleri bünyesinde barındırır.

ETKİLİ FORMÜLLER 
Kanıtlanmış etkiye sahip 
doğal maddeler ve farmasötik 
bileşenlerin karışımı.

ETİK 
Hayvanlar üzerinde test 
edilmemiştir.

DOĞAL 
Her balsamda doğal kaynaklı 
bileşen oranı: % 88–%100.

25 YILLIK TECRÜBE 

DÜNYANIN  
> 60 ÜLKESİNDE

YILDA TAN FAZLA
> 3.500.000
KULLANICI

MASAJ İÇİN 
AROMABALLER
Masaj ve aromaterapi için 
bitkisel balsam. Sibirya doğasının 
gücü ve gücü, 10 bitki özünün 
eşsiz bir konsantresinde ruhun 
rahatlamasına ve yenilenmesine 
yardımcı olur. Üç doğal yağ – 
Shea, Sweet Badem ve Castor — 
kolay kayma sağlar ve cildi 
yumuşatır.
Çay ağacı, köknar ve okaliptüsün 
esansiyel yağlarının karışımı, 
çam iğnesi notaları ile özel bir 
rahatlatıcı koku yaratır. Hızlı emilir, 
günlük vücut bakımı için uygundur.

Aktif bileşim: meşe kabuğu ekstresi, ısırgan 
otu ekstresi, sarı kantaron ekstresi, kuru dut 
ekstresi, öksürük otu ekstresi, kuru chaga 
ekstresi (%10 polifenol), muz ekstresi, hint 
yağı, shea yağı, tatlı badem yağı, kafur, E 
vitamini , esansiyel köknar yağı, okaliptüs 
esansiyel yağı, çay yağı inci ağaç.

200 ml 418681 59 TL

99%
DOĞAL

YENİ ÜRÜN
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DUHAAL AZA 
INVIGORATING MASSAGE 
OIL / DUHAAL AZA 
CANLANDIRICI ETKİLİ 
MASAJ YAĞI 
Sibirya bitkilerinin uçucu 
yağları ve nanenin canlandırıcı 
etkili sıcaklığını ve enerjisini 
keşfet! Bu yağ ile yapılan masaj 
kan dolaşımını hızlandırır ve 
yorgunluğu giderir.

Aktif içerik: lemongrass, nane, kekik ve köknar 
uçucu yağları, yeşil kahve ve fındık yağları.

100 ml 401832 48 TL

DUHAAL AZA WARMING 
MASSAGE OIL / DUHAAL 
AZA ISITICI ETKİLİ MASAJ 
YAĞI 
Isıtıcı yağ ile yapılan masaj 
vücudu genel olarak olumlu 
bir şekilde etkinleştirerek kan 
dolaşımını stimüle eder. Aşırı kas 
yorgunluğunun giderilmesine 
yardımcı olur.

Aktif içerik: kırmızı biber ve vanilya yağları, 
zencefil, tarçın, misk adaçayı, vetiver ve 
mandalina uçucu yağları.

100 ml 401833 48 TL

DUHAAL AZA RELAXING 
MASSAGE OIL / DUHAAL 
AZA RAHATLATICI ETKİLİ 
MASAJ YAĞI 
Sandal, kakule, sardunya ile 
okaliptüsün zarif karışımı 
organizmanızı olumlu etkileyerek 
gücünüzü toplamanızı teşvik 
eder, bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmenize yardımcı olur. 
Cildinize pürüzsüz ve yenilenmiş 
bir görünüm kazandırır.

Aktif içerik: lavanta, nane ve sandal ağacı 
uçucu yağları, sarı yonca ekstraktı, susam yağ.

100 ml  401834 48 TL

FRESHBREATH 
MOUTHWASH
 • Ağız içi boşluğunu temizler.
 • Bakterilere karşı korur ve 
ağız içinin doğal mikroflorasını 
destekler.

 • Diş etlerini kanamalara karşı 
korur.

 • Ağız kokusunun giderilmesine 
katkı sağlar.

Aktif bileşenler: Macleia özü, klorheksidin, 
okaliptüs, nane, çay ağacı, adaçayı özleri.

250 ml 409069 52 TL

FLEX RUB BASIC
Balsam, sürekli tek bir pozisyonda 
çalışan ve günlük hareket imkanı 
sınırlı olan kişiler için idealdir. 
Kondroitin, organik kükürt 
ve köknar özü eklemler, sırt 
ve dizlerdeki rahat hareketi 
destekler. Mentol, gerginliği ve 
rahatsızlığı gidermeye yardımcı 
olur. Papaya enzimi, aktif 
bileşenlerin etkisini hızlandırır.

Aktif bileşenler: köknar reçinesi, kondroitin, 
organik kükürt, karakafes ve kılıç özleri, 
papain, okaliptüs, köknar, biberiye, karanfil 
özleri.

100 ml 414328 48 TL

96%
DOĞAL

93%
DOĞAL
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HER AİLE İÇİN  
SİBİRYA GELENEKLERİ!

REPAIR GEL
Reçineler içeren tamamen doğal bir balsam - tüm aile için evrensel 
bir “cankurtaran”! Uçucu yağlar cilt yüzeyinde koruyucu bir film 
oluşturarak cildin güneşe, soğuğa, rüzgara ve olumsuz dış etkenlere 
maruz kaldıktan sonra yenilenmesine yardımcı olur. Bitki özleri ve E 
Vitamini cildi rahatlatır.

Aktif bileşenler: hint yağı, balmumu, tokoferol, çam reçinesi, lavanta yağı, biberiye yaprağı 
özü, köknar yağı, mazı yağı, okaliptüs yağı, arı sütü özü, amarant özü, bal özü, polen özü, 
sandal ağacı yağı.

30 ml 416558 48 TL

HERBAL CHEST RUB
Isıtıcı Balsam — % 97 doğal! Köknar reçinesi, uçucu yağlar ve Sibirya 
bitkilerinin özleri içeren balsam cildi ısıtır, yerel bağışıklığı artırır, 
savunmayı uyandırır.

Aktif bileşenler: terebentin, kafur, kırmızı biber meyvelerinin standartlaştırılmış özü, 
okaliptüs, sardunya, buhur, köknar, ravensara, sedir, kekik, adaçayı, mercanköşk uçucu 
yağları kompleksi, ıhlamur çiçeği, meşe, huş tomurcukları, adaçayı , nane, manolya ve 
biberiye özleri.

50 ml 409064 49 TL

100%
DOĞAL

TONIFYING CREAM FOR PERFECT LEGS 
Yorgunluğun hızla giderilmesi ve bacaklardaki ağırlık hissinin 
giderilmesi için aktif tonlama kompleksi içeren doğal krem.
 • Derideki kan dolaşımının aktivasyonu: trokserutin, niasinamid, 
kafein, at kestanesi özleri, kasap süpürgesi ve üzüm yaprağı.

 • Isınma etkisi ve hafiflik hissi: şifalı sülük ve dağ arnikası özleri.
 • Genel cilt tonunu iyileştirme: nane, limon, selvi ve misket limonu 
esansiyel yağları. Her adımda hafifliği ve rahatlığı hissedin!

Aktif maddeler: trokserutin, niasinamid, kafein, at kestanesi, kasaplık ve üzüm yaprağı özleri, 
tıbbi sülük ve dağ arnika özleri, nane, limon, selvi ve misket limonu esansiyel yağları.

75 ml 416559 65 TL

REPAIR GEL WITH PANTHENOL/ PANTHENOL ONARICI JELİ
E vitamini ve D-pantenol içeren canlandırıcı jel, cilde nazikçe bakım yapar. 
güçlendirilmiş. Poliprenoller açısından zengin iğne yapraklı kompleks içeren 
formül, güneşe, rüzgara, dona ve güneşe maruz kaldıktan sonra cildin 
yenilenmesini destekler. Hyaluronik asit, allantoin ve tamanu yağı içeren 
değerli bir bileşim cildi tonlandırır ve tazeler, tahriş ve pullanmayı gidermeye 
yardımcı olur. Herhangi bir yağlı kalıntı bırakmadan hızla emilir.
%93 doğal içerik. 

Aktif maddeler: D-pantenol (%5), İskenderiye defnesi yağı (tamanu), iğne yapraklı multivitamin 
kompleksi, sodyum hyaluronat, lavanta ve çay ağacı esansiyel yağları, allantoin, vitamin E (tokoferil 
asetat) özü manolya, skualen.

40 ml 417706 46 TL

YENİ ÜRÜN
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SIBERIAN 
WELLNESS’TEN 
AĞIZ BAKIMI:
KENDİNİZE YENİ BİR SIBERIAN 
WELLNESS GÜLÜŞÜ TASARLAYIN

DOĞAL 
BİLEŞENLER%99,1

YABAN MERSİNİ & AKTİF KARBON
TOOTHPASTE BİLBERRY AND CHARCOAL
Aktif kömür temiz ve kar beyazı diş 
minesinden sorumludur, yaban mersini 
ekstresi ise diş etlerini korur ve lezzet büyüsü 
katar.  

75 ml 411381 44 TL

YABAN ÇİLEĞİ & KIRMIZI KİL
TOOTHPASTE STRAWBERRY AND RED CLAY
Ağız boşluğunu korumak üzere lezzetli yaban 
çileği ekstresi, ferahlatıcı manolya ve hızlı 
temizleyici kırmızı kil (hassas diş mineleri için 
bile uygundur).

75 ml 411380 44 TL

TURUNÇ & LİMONOTU
TOOTHPASTE CHİNOTTO AND LEMONGRASS
Yeşil portakal, egzotik limonotu ve mükemmel 
manolya, nefesinizi etkileyici bir şekilde 
tazeliyor ve diş taşı oluşumunu engelliyor.  

75 ml 411379 44 TL
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BAKTERİLERE KARŞI 
KORUMA
Lavanta ve papatya uçucu yağları, 
iyi bilinen doğal antiseptiklerdir.

MUTLULUK AROMASI
Lavanta, anti-stres olarak çalışır, 
sakinleştirir ve olumlu bir ruh 
hali yaratır

DİŞ MİNESİNİN YOĞUN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
İnci tozundan ve multimineral 
kompleksten iki kalsiyum kaynağı.

ÇEKİCİ PARLAKLIK
Yumuşak formül, hassas diş 
mineleri için bile uygundur.

MOUNTAIN LAVENDER 
EXTRA RİCH BOTANİCAL 
TOOTHPASTE
TOTAL PROTECTİON 
DOĞAL PROFİLAKTİK DİŞ 
MACUNU 
DAĞ LAVANTASI
KAPSAMLI BAKIM
Biyoaktif diş macunu, nahoş ağız 
kokusuna neden olan bakterilerden 
korur ve diş ile diş etlerinin 
sağlığını destekler. Doğal lavanta 
uçucu yağı, ağız boşluğunun 
mikroflorasının normal dengesini 
koruyarak tüm vücut üzerinde 
faydalı bir etkiye sahiptir.

100 ml 417381 34 TL

MARINE CALCIUM 
EXTRA RİCH BOTANİCAL 
TOOTHPASTE 
ENAMEL CARE 
DOĞAL PROFİLAKTİK DİŞ 
MACUNU
DENİZ KALSİYUMU
DIŞ MİNESİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
Remineralize edici macun diş 
minesini güçlendirir ve onarır, 
nazikçe parlatır ve aydınlatır.

100 ml 417382 34 TL

SIBERIAN PROPOLIS 
EXTRA RICH BOTANICAL  
TOOTHPASTE NATURAL  
ORAL CARE
SİBİRYA PROPOLİSİ
Bu bileşenler diş eti kanamasının 
ve şişmesinin azalmasını, ağız 
mukozasının dengelenmesini teşvik 
eder, diş çürüklerinin oluşmasını 
önlemeye yardımcı olur.  

100 ml 411376 35 TL

SIBERIAN ROSE HİPS 
EXTRA RICH BOTANICAL  
TOOTHPASTE NATURAL  
REPAİR & RENEWAL
SİBİRYA GÜLÜ
Ağız dokularının restorasyonunu 
etkili bir şekilde teşvik eder, diş 
minesini güçlendirir ve diş çürüğü 
riskinin azaltılmasına yardımcı olur. 

100 ml 411377 30 TL

SIBERIAN SEA-
BUCKTHORN EXTRA RICH 
BOTANICAL TOOTHPASTE 
SENSİTİVE TEETH CARE
SİBİRYA DENİZ TOPALAĞI
Diş macununun yumuşak yapısı 
diş minesine zarar vermeden en 
hassas dişlerin bile özenle ve etkili 
bir şekilde temizlenmesini sağlar.   

100 ml 411378 30 TL
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TAİGA ENERJİSİ  
ÇOKLU KORUMA

98,3% 
DOĞAL KAYNAKLI 
İÇERİK

DOĞAL PROFİLAKTİK DİŞ 
MACUNU 
CORENRG 
ÖNLEYİCİ DİŞ MACUNU FAYDALI 
ORAL MİKROFLORA KORUYOR
Doğal köknar suyu bazlı diş 
macunu kapsamlı koruma ve ağız 
sağlığı sağlar.

75 ml 417379 41 TL

15 AKTİF 
DOĞAL 
İÇERİK

YENİ ÜRÜN

100% HÜCRE  
FIR SUYU

diş etlerini güçlendirmeye 
yardımcı olur

B I O E F E C T I V E ®
KIRIN SUYU HÜCRE KONSANTR

100%  
kanayan diş etlerini ve diğer 
problemlerin riskini azaltır.
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SÜREKLİ ENERJİK 
VE GÜÇLÜ 

HİSSET!

SAĞLIKLA 
BÜYÜ

BU HARİKA 
DÜNYAYI KEŞFET!

DOĞAL GELİŞİME 
DESTEK

VITAMAMA  
IMMUNOTOPS SYRUP 
GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIĞI 
DESTEKLEMEK İÇİN
Çocuğunuz gözlerinizin önünde 
büyürken, sağlıklı, aktif ve enerjik 
kaldıklarına şahit olacaksınız.

İçindekiler: Elma suyu konsantresi, Vişne suyu 
konsantresi, Hindiba Ekstraktı, Mayıs Papatyası 
Ekstresi, Kekik Ekstresi, Kuşburnu Ekstresi, L-Askorbik 
Asit (Vitamin C), Ahududu Ekstresi, Damarotu 
ekstresi.

95 ml 500715 44 TL

VITAMAMA. DINO LECITHINO 
LECITHIN SYRUP (CHERRY)
LESİTİN İÇEREN ŞURUP TAKVİYE EDİCİ GIDA
Çocuklar ve ebeveynler için günlük olarak 
kullanılabilecek ezzetli kiraz aromalı takviye 
edici gıda. Meyve suyundan formüle edilmiş, 
ilave şeker* veya koruyucu içermeyen saf 
ayçiçeği lesitini içerir. Lesitin bir fosfolipiddir ve 
beyin ve sinir hücrelerinin zarlarında bulunur.
*doğal olarak şeker içerir.

İçindekiler: Elma suyu konsantresi, vişne suyu konsantresi, 
su, ayçiçek lesitini (fosfotidilkolin), asitlik düzenleyici: 
askorbik asit, aroma verici: doğal vişne aroması, kıvam 
artırıcı: karragenan (E407).

95 ml 501007 48 TL

• C vitaminli

• Şekersiz

• Koruyucu maddeler 
içermez

 • Çocuklar, ülkemizin ve  dünyanın geleceğidir. 
Siberian Wellness olarak, çocuk gelişimini 
destekleyecek çalışmalar yapıyoruz.

 • Çocuğunuzun sağlığını ve doğru gelişimini 
özenle destekleyebilmek için, harika 
içeriklerle oluşturduğumuz bir bileşik 
hazırladık! 

 • Bileşimlerinde artık, daha az şeker 
mevcut, koruyucu maddeler ise hiç 
bulunmamaktadır! 

YENİ ÜRÜN
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VITAMAMA BABY BABY BATH HERBAL 
CONCENTRATE / VITAMAMA BABY BİTKİSEL ÖZLÜ 
BANYO KONSANTRESİ
Çocuğunuzu hoş kokulu banyo keyfi ile sevindirin! Bitkiler temelinde 
formüle edilen balsam köpük oluşturmaz ve bebeğin cildine yumuşak bir 
bakım sağlar. Aynısefa, kırlangıç otu ve suketeni cildi tazeler ve tahrişi 
ortadan kaldırır. Lavanta ve papatya uçucu yağları cildi yatıştırarak 
bebeğin huzurlu uyumasını teşvik eder.

Aktif içerik: aynısefa, kırlangıç otu ve suketeni, lavanta ve papatya uçucu yağları.

200 ml 404241 63 TL

VITAMAMA BABY BABY CREAM / VITAMAMA BABY 
BEBEK KREMİ 
Hayatın ilk günlerinden itibaren bebeğin cilt bakımı için yumuşak krem. 
Pantenol cildin optimal seviyede nemlenmesini sağlayarak bariyer 
fonksiyonlarını güçlendirir. Mavi papatya ve lavanta uçucu yağları 
tahrişleri gidermeye ve pullanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Aktif içerik: pantenol, papatya damıtması, lavanta ve papatya uçucu yağları.

200 ml 404240 63 TL

VITAMAMA BABY BABY CLEANSING FOAM / 
VITAMAMA BABY BEBEK TEMİZLEME KÖPÜĞÜ
Papatya ve çam sularını içeren yumuşak sabun bebeğinizin hassas 
cildini özenli ve etkili bir şekilde temizleyerek yumuşak ve nemli 
kalmasına yardımcı olur. Papatya ve lavanta yağları bebeğinizin narin 
cildinin doğal kalmasını destekler.

Aktif içerik: papatya ve çam damıtmaları, lavanta ve papatya esansiyel yağları.

250 ml 404242 68 TL
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GREEN LIQUID HAND WASH 
 • Mükemmel bir şekilde temizler, kalıntı 
bırakmaz, kokuları etkili bir şekilde ortadan 
kaldırır.

 • Toksik maddeler içermez.
 • Elleri, bulaşıkları, yüzeyleri ve gıda 
ürünlerini yıkamak için uygundur.

 • Cilt ve çevre için güvenlidir.

400 ml 412254 59 TL

İÇERMEZ:
• Sentetik Koku

• Sülfat
• Ftalat

• Paraben

 • ETKİLİ ŞEKİLDE KİRİ TEMİZLER,  
KOKU BIRAKMAZ

 • ÇEVRE İÇİN GÜVENLİ

 • CİLTTE KURULUK YAPMAZ

LABORATUVAR 
TESTLERİ İLE 
ONAYLANDI!

MUTFAKTA 
VE EVDE 
TEMİZLİK 
ARTIK ÇOK 
KOLAY!

MUTFAK MASASI VE 
MUTFAK EŞYALARI

MUTFAKTA ÇALIŞMAK 
İÇİN EL YIKAMA

YUMURTA, MEYVE, 
SEBZE VE YEŞİLLİK 
YIKAMA 

MÜKEMMEL:
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SİZİN DANIŞMANINIZ:  

 

www.siberianwellness.com

* GERÇEK DOĞA | GERÇEK BİLİM | İNSANLAR İÇİN

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

10
77

29
 | 

01
20

22


