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SİBİRYA DOĞASININ 
GÜCÜ HAYATI İYİ 
YÖNDE DEĞİŞTİRİR!
Bizler 22 yıl önce hedefimizi belirledik: Sibirya’nın 
yabani bitkileri temelinde sağlık ve güzelliği 
destekleyici ürünler yaratmak. Sibirya doğasının 
zenginliği ve endoekoloji, adaptif tıp ve kronobiyoloji 
gibi alanlardaki perspektifli bilimsel araştırmalar 
sayesinde hedefimize ulaştık.

Siberian Wellness bugün dünyanın 65 ülkesinde 
bilinmekte ve talep edilmektedir. Resmi satışlarımız 
Avrupa, ABD, Vietnam, Meksika ve BDT ülkelerinde 
gerçekleştirilmektedir: her insan her yaşında 
kendisini iyi hissetmek ve mükemmel görünmek ister. 
Bizler emin bir şekilde şunu söyleyebiliriz: Sibirya’nın 
kalbinden gelen güzellik, sağlık ve spor ürünlerimizi 
dünya çapında milyonlarca kişi talep etmektedir.
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BİLİM — HER BİR 
ÜRÜNÜMÜZÜN 
TEMEL TAŞIDIR!
Kendi bilimsel araştırmalarımız — Siberian 
Wellness’in gurur duyduğu hususlardır. Bilim 
ve İnovasyon Merkezimizde bizler bitkilerin 
biyolojik aktifliklerini, özelliklerini ve insan 
vücudu üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Önde 
gelen teknolojiler, biyolojik aktif bileşenlerin 
kullanımında geniş deneyime sahip olan en iyi 
uzmanlar ve araştırma görevlileri sayesinde 
bizler yıldan yıla piyasaya yeni inovatif ürünler 
çıkarıyoruz. Aynı zamanda bizler genç bilim 
adamlarının gelecek vaat eden girişimlerini hayata 
geçirerek ve yerli araştırma potansiyelini ortaya 
koyarak Rus bilimini destekliyoruz.
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KALİTEDE ÖNCELİK
Kendi üretimimiz sayesinde, ürün yaratma sürecinin 
tamamını (geliştirme aşamasından Şirketin Hizmet 
Merkezlerine gönderilmesine kadar) kontrol altında 
tutmak gibi eşsiz bir fırsata sahibiz. 

ÜRETİMİMİZİN 3 ANA İLKESİ:

KALİTE KONTROL 
Tesislerimiz Güney Kore, Japonya ve Çin’de 
üretilen modern ve yüksek teknolojik ekipmanlarla 
donatılmıştır. Ham maddelerin seçiminde ve 
tarifelere uyumunda sürekli olarak denetimi ve hazır 
olan ürün partilerinin kontrol edilmesi, Siberian 
Wellness kalitesinin garanti temelidir. Kalitemiz ISO 
ve GMP sertifikaları ile kanıtlanmıştır.

EKOLOJİKLİK 
Biyobozunur maddelerin kullanımı, membran 
teknolojili su arıtma tesisleri ve kapsamlı hava 
filtreleme sistemi Rus ve uluslararası çevre dostu 
üretim standartlarına tam olarak uymamızı 
sağlamaktadır. 

PROFESYONELLİK  
Üretim ekibimizin kalifikasyonu, yetkinliği ve 
motivasyonu, gurur duyduğumuz hususlardır. 
Mesleki gelişme programları uzmanların becerilerini 
en üst düzeyde tutmamıza ve üretim hatlarını 
güvenilir ve kalifiye ellere vererek yeni kapasiteler 
geliştirmemize yardım etmektedir. 
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BİZİM ÜRÜN 
ÜRETİMİNE 
YAKLAŞIMIMIZ
BİZ sülfatları, parabenleri, ftalatları, mineral yağları, 
yapay renkleri veya kokuları KULLANMIYORUZ.

BİZ ürünlerimizin hiç birini hayvanlar üzerinde TEST 
ETMİYORUZ!

BİZ, şeker, yabancı yağlar, düşük kaliteli soya ve 
bezelye proteinleri KULLANIMINI REDDETTİK.

BİZ bugünlerde dünyada mevcut olan 
kalınlaştırıcılardan ve koruyuculardan en doğal 
olanları SEÇİYORUZ.

BİZ doğanın bağışladığı ve özenli bir şekilde seçildiği 
bileşenleri KULLANIYORUZ.

BİZ ileri bilimsel gelişmeleri TANITIYORUZ.

BİZ ürünümüzü kendi yüksek teknolojili üretim 
tesislerimizde ÜRETİYORUZ.

BİZ bileşenler ve dozajlarla ilgili yasalara tam uyumu 
GARANTİ EDİYORUZ
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
Metabolizmaya destek sağlayan üçlü bir  
PREMİUM sistemi 
Ürünün temelini, vahşi doğa şartlarında yetişen Sibirya bitkilerinden elde 
edilen vitamin, mineral ve zengin bitki ekstreleri içeren üç farklı formül 
oluşturmaktadır. 
500032

206 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.
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ARINMA

FORMÜL 1

İçindekiler (Formül 1): Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, Nem verici (Gliserol 
E 422)), Kırmızı yonca ot çiçek, Kuşekmeği 
otu, Ekinezya kök, Sinameki Yaprağı, 
Meyan kökü, Dulavrat otu kökü, Sarı 
Kantaron otu, Kırk kilit otu, Kırmızı ayı 
üzümü yaprağı, Frenk üzümü yaprağı, 
Ölmez çiçeği, Ihlamur çiçeği, Partenelle, 
Ayı üzümü yaprağı.

60 kapsül

FORMÜL 2

İçindekiler (Formül 2): Brokoli, 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
Nem verici (Gliserol E422)), Yeşil çay 
yaprağı, Karahindiba kök, Köknar 
sürgün, Beşparmak otu rizom, Maydanoz 
yaprakları, Meryem ana dikeni tohumu.

60 kapsül

FORMÜL 3

İçindekiler (Formül 3): Limon kabuğu 
(Sitrus bioflavonoidler) Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, Nem verici 
(Gliserol)), Vitamin C (L-askorbat), 
D-alfa tokoferil süksinat, Vitamin 
E, Yabani kekik, Kuşburnu meyvesi, 
Üzüm çekirdeği tohumu, Çinko sitrat 
(Çinko), Ahududu yaprağı, Nergis çiçeği, 
L-selenometionin (Selenyum), Yaban 
mersini yaprakları, Şeftali meyve, 
Manganez aspartat (Manganez), Retinil 
palmitat (Vitamin A), Bakır L-lizin şelat 
(Bakır).

60 kapsül
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Bitkiler içeren Takviye Edici Gıda
Ürünün içeriği ekinezya ekstraktı, 
dulavratotu kökü ve sinameki yaprakları ile 
zenginleştirilmiştir.

İçindekiler: Kuşburnu , Guar zamkı, Yer elması, Elma, Damarotu, 
Hatmi, Dulavratotu, Kırk Kilit Otu, Ekinezya, Mayıs Papatyası, 
Beşparmakotu, Sinameki yaprağı.

80 g 
500216 35 TL

LYMPHOSAN J COMFORT
Kollajen Hidrolizat İçeren Takviye Edici Gıda
Kolajen, kıkırdak ve bağ dokularında yer alan 
yapısal bir proteindir. Üründe bu madde, vücut 
tarafından emilebilen hidrolizat şeklinde 
kullanılmaktadır. İçeriğinde ayrıca kuşburnu 
ekstresi barındırır.

İçindekiler: Kuşburnu, kollajen hidrolizat, guar zamkı, yer elması, 
elma, söğüt kabuğu.

80 g  
500217 35 TL
Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: Yetişkinlerin 
günde 1 ya da 2 defa 1’er çay kaşığı (7,5 g) gıdayı 
bir fincan (200 ml) ılık su ile (50-65 C) elektrikli 
karıştırıcı yardımı ile homojen bir şekilde 
karıştırarak tüketmesi tavsiye edilir.

Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: Yetişkinlerin 
günde 1 ya da 2 defa 1’er çay kaşığı (7,5 g) gıdayı 
bir fincan (200 ml) ılık su ile (50-65 C) elektrikli 
karıştırıcı yardımı ile yüksek hızda homojen bir 
şekilde karıştırarak tüketmesi tavsiye edilir.
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PARACLEANCE TRIPLE SET 
Üç fazlı bitkisel kompozisyon. 
500116

80 TL

TAVSIYE EDILEN GÜNLÜK PORSIYON:  YETIŞKINLERIN;
1. ve 2. günler Paracleanse Formül 1’den günde 1 defa 2 kapsül  ve Enterovit’ten 1 çay kaşığı (10 g),
3. ve 14. günler arası (3. ve 14. gün dahil) Paracleanse Formül 1’den günde 1 defa 2 kapsül, 
Phytopar’dan günde 1 defa 5 kapsül ve Entorovit’ten 1 çay kaşığı (10 g),
15. gün Paracleanse Formül 1’den günde 1 defa 2 kapsül ve Enterovit’ten 1 çay kaşığı (10 g) 
yemeklerle veya suyla alması önerilir.
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PARACLEANS
FORMÜL 1
İçeriğinde kırmızı ayı üzümü, 
sarı kantaron, at kuyruğu ve 
kadımalak yer almaktadır.

İçindekiler: (2 kapsülde): Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, kadımalak (Polygonum 
aviculare, 80 mg), kırmızı yonca (Trifolium 
pratense, 60 mg), sarı kantaron (Hypericum 
perforatum, 60 mg), ekinazeya (Echinacea 
sp., 60 mg), meyan kökü (Glycyrrhiza glabra, 
30 mg), dulavratotu (Arctium majus, 30 mg), 
at kuyruğu (Equisetum arvense, 30 mg), 
kırmızı ayı üzümü (Vaccinium vitis-idaea L., 
30 mg), frenk üzümü (Ribes nigrum, 30 mg), 
ıhlamur (Tilia sp., 30 mg).

30 kapsül

PHYTOPAR
FORMÜL 2
Enginar yaprağı, partenelle 
bitkisi ve greyfurt meyvesi.

İçindekiler: (5 kapsülde): Partenelle 
(Tanacetum parthenium, 795 mg), enginar 
(Cynara scolymus, 600 mg), hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, greyfurt (Citrus 
paradisi, 55 mg).

60 kapsül

ENTEROVIT
FORMÜL 3 
İçeriğinde doğal bal ve 
karanfil.

İçindekiler: (1 Çay Kaşığında(10g)): Bal, 
mayıs papatyası (Matricaria recutita, 2 g), 
altınoutu (Helichrysum sp., 2 g), tıbbi nane 
(Mentha piperita, 1 g), karanfil (Syzygium 
aromaticum, 0.6 g).

200 g

VÜCUDUN  
DESTEKLENMESI

11



KUŞBURNULU KARIŞIK BITKI ÇAYI AMINAI EM
Kuşburnulu Karışık Bitki Çayı Aminai Em, geleneksel Buryat tarifelerinin 
temelinde sarı kantaron, kuşburnu meyveleri ve karahindiba kökleri 
karışımının katkısı ile formüle edilmiştir. Sarı kantaronun Buryat 
isimlerinden biri «aminai em», «hayat otu» anlamına gelmektedir.

İçindekiler: sarı kantaron, mısır püskülü, kuşburnu meyve (%10), 
kadımalak, Mayıs papatyası, ölmez çiçek, oolong çayı yaprak, 
dereotu, karahindiba kök.

30 adet demlik poşet 
500021  

20 TL

KARIŞIK BITKI ÇAYI SAGAAN HARAASGAI
Kadınların vucudu için özel olarak tasarlanmış olan Karışık Bitki Çayı 
Sagaan Haraasgai’nin adı Buryatça’dan çevirildiğinde „beyaz kırlangıç” 
anlamına gelmektedir. Buryat efsanesinde, beyaz kırlangıcı görecek olan 
kadının sonsuza dek genç kalacağından söz ediliyor.

İçindekiler: melisa yaprağı, aslankuyruğu, alfaalfa, tıbbi nane 
yaprağı, adaçayı yaprağı, sarı kantaron, keklikotu, kırmızı yonca 
çiçeği, oolong çayı yaprağı.

30 adet demlik poşet 
500023 

20 TL

IHLAMURLU VE ELMALI KARIŞIK BITKI ÇAYI —  
BAELEN AMIN
Temelinde Sibirya ıhlamuru olan bu bitkisel içecek zengin bir tada ve hafif 
ot aromasına sahiptir. Eskiden beri Buryat şifacıları uzun ömrün ve rahat 
nefesin sembolü olan ve evrensel bir tılsım sayılan ıhlamur ağacına hürmet 
ederlerdi. Ihlamur çiçeğine ise her evde şu ana kadar değer verilir.

İçindekiler: Ihlamur (Tilia sp., %23), Elma (Malus domestica Borkh., 
%22), Keklikotu (Origanum vulgare), Tıbbi nane (Mentha piperita), 
Mayıs Papatyası (Matricaria recutita).

25 adet demlik poşet  
500127 

20 TL

KUŞBURNULU KARIŞIK BITKI ÇAYI KURIL SAI
Hoş bir tadı ve kokusu olan Kuril çayı (Sibirya’da beşparmak otunun 
da dahil olduğu bitki grubuna verilen ad) yaygın olarak Rus denizcileri 
tarafından geleneksel çay yerine kullanılıyordu. 

İçindekiler: beşparmakotu, Mayıs papatyası, kuşburnu meyvesi (%17), 
damarotu.

30 adet demlik poşet  
500022 

20 TL

SINAMEKILI KARIŞIK BITKI ÇAYI SEBER NUUR
Buryatça’dan “seber nuur”, “temiz göl” olarak çevirilir. Baykal Gölünün 
kıyılarında yaşayan halklar için temizliğin her zaman sağlık, güç ve kutsallık 
ile bağlantısı vardı. İşte bu yüzden Buryat şifacıları tarifelerini yaratırken 
vücudun içsel temizliğine büyük özen gösteriyorlardı.

İçindekiler: barut ağacı kabuğu, sinameki yaprağı (%11), meyan 
kökü, frenküzümü yaprağı, ıhlamur çiçeği, kakule meyvesi, 
beşparmakotu rizomu, kırmızı yonca çiçeği, oolong çayı yaprağı.

30 adet demlik poşet  
500024 

20 TL

OLKHON DOĞAL OTLARI
Sibirya otları ile bitkisel çay koleksiyonu
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BITKI ÇAYI SHEDITE NOIR
Buryatça’da “Shedite Noir”, “büyülü rüya” anlamına gelir.

İçindekiler: mercanköşk, sarı kantaron, valerian kökü, 
aslankuyruğu, Mayıs papatyası, tıbbi nane, melisa.

30 adet demlik poşet  
500028 

20 TL

KARIŞIK BITKI ÇAYI UYAN NOMO
Buryat dilinde “uyan nomo”, “esnek yay” demektir. Geleneksel Buryat şıfacı-
larının fikirlerine göre daha az hareket eden yaşlı insanların eklemlerindeki 
sıvılarında oluşan durgunluktan dolayı eklem esneklikleride azalır. Kırmızı ayı 
üzümü yaprağı, frenk üzümü yaprağı, at kuyruğu içeriğinde mevcuttur.

İçindekiler: frenk üzümü yaprağı, kuşburnu meyvesi, dulavratotu 
kökü, keçisakalı, meyan kökü, at kuyruğu, oolong çayı yaprağı, 
kırmızı ayı üzümü yaprağı.

30 adet demlik poşet  
500025 

20 TL

KARIŞIK BITKI ÇAYI KHUBAD SAI
Buryatça’da “khubad sai”, “inci çayı” demektir. Bitkisel çayın tarifi eski Buryat 
risalelerine göre formüle edilmiştir.

İçindekiler: fasulye meyve kabuğu, yaban mersini yaprağı, Sibirya 
ginseng kökü, yonca, meyan kökü, oolong çayı yaprağı, huş ağacı 
yaprağı, dulavratotu kökü.

30 adet demlik poşet  
500026 

20 TL

ALIÇ MEYVELI VE NANE RUHLU KARIŞIK BITKI ÇAYI  
SHANGA ZURHEN
Buryatça’dan çevirildiğinde “shanga zurhen”, “güçlü kalp” anlamına 
gelmektedir. Altay ve Buryat şifacıları eski zamanlardan beri içsel uyumu 
yaratmak için nane, melisa ve alıç meyvelerini kullanıyorlardı.

İçindekiler: alıç meyvesi (%21,4), aslankuyruğu, oolong çayı 
yaprağı, şalayık çiçeği, melisa yaprağı, frenk üzümü yaprağı, çoban 
çökerten meyvesi, ahududu yaprağı, nane ruhu (%3,46). 

30 adet demlik poşet  
500027 

20 TL

KULLANIM ŞEKLI: Bir fincana 1 demlik poşeti ve 200 ml kaynatılmış suyu koyduktan sonra 
üstünü kapatınız ve 5-10 dakika denlenmesini bekleyiniz. Yetişkinlerde günde 1 bardak 
yemek sırasında alınır.
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SIBIRYA BITKILERININ DÜNYASI

BEŞPARMAK OTU
Potentilla erecta
Bu meşhur bitki denizciler tarafından Kuril adalarında keşfedilmiş 
olup geleneksel çay yerine demleniyordu. Ayrıca Baykal bölgesinde 
bu bitki eski zamanlardan beri arındırıcı bir madde olarak 
kullanılıyordu. Efsaneye göre Kuril çayının yararlı özellikleri 
köpekler sayesinde açıklığa kavuştu: hasta olan hayvanlar 
kendilerini rahatlatan bu bitkinin peşindeydiler. Günümüzde bile 
sindirim sorunları olan yerli insanlar Kuril çayı tüketmektedirler.

GILABURU
Viburnum opulus
Gilaburu bitkisi meyvelerinin çok ekşi olmasından dolayı yetiştiği 
ülkelerin çoğunda yenilmez kabul edilir. Ama, Sibirya’nın gıda 
kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı yerli halk bu yemişleri de 
işlemesini öğrendi. Örneğin, kartopu yemişleri geleneksel Sibirya 
böreklerinin iç malzemesi olarak kullanılır.

KIRMIZI AYI ÜZÜMÜ
Vaccinium vitis-idaea L.
Üzerinde pembeden mora doğru giden renkte yemişlerin 
bulunduğu küçük çalının sert ve cilalı yaprakları Sibirya’nın 
soğuk kışı boyunca dökülmezler. Birkaç metre kar ile örtünen 
bu bitki -50 °C dereceye kadar soğuk hava şartlarına karşı bile 
dayanıklıdır.

GÜL PARMAK OTU
Comarum palustre
Her sonbahar ilk don olayından sonra Sibirya kadınları 
ailelerinin kış boyunca vitamin tüketmelerini sağlayabilmek 
için bataklıklara yaban mersini toplamaya gidiyorlardı. Onlar 
buzlu suda çalışmaktan dolayı sık sık eklem hastalıklarına 
yakalanıyorlardı. Bu sorunun günümüzde kullanılan şifası 
ise bataklıklarda yetişen ve dikkat bile edilmeyen Altay 
beşparmakotu bitkisidir.

AT KUYRUĞU
Equisetum arvense
%10’a kadar doğal Silisyum (bitkinin içsel iskeletinin 
oluşmasında yer alan bir madde) içerir. Özellikle “iskelet” 
ve boru şeklindeki gövdesi at kuyruğunu en dayanıklı otsu 
bitkilerden biri yapar.

ÇAYIR DÜĞMESI OTU
Sanguisorba officinalis
Bu kırmızı konili uzun boylu bitki Sibiryanın yeşil çayırları 
üzerinde egzotik bir süs gibi görünüyor. Kıpkırmızı renginden 
dolayı yerli insanlar bu bitkiyi “kan içen” olarak adlandırmışlar.
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DOĞAL SİBİRYA BİTKİLERİ

YABANI MERCANKÖŞK
Origanum majorana
Sibirya halklarının aksine çeşni olarak kullanılan mercanköşk 
Avrupa ve ABD halkları arasında çok popüler olan bir bitkidir. 
Ayrıca kekik otu ile mercanköşkten yapılan inanılmaz aromalı 
içecek geleneksel çay yerine tüketilebilir. Mercanköşkün temel 
özelliği, bu şifalı bitkinin tüm mevcut olan türleri arasında en 
yüksek antioksidan aktivitesine sahip olmasıdır.

BAYKAL TAKKE
Scutellaria bacalensis
Baykal takke — genel olarak Baykal bölgesinde yetişen bir 
bitkinin dünya çapında ne kadar meşhur olabileceğini gösteren 
nadir örneklerden biridir. Bu bitki eski zamanlardan beri Çin 
tıbbında kullanılmakla birlikte çeşitli şifa özelliklerinin şaşırtıcı 
çeşitliliğinden dolayı Batı bölgelerinde bulunan doktorlarında 
taktirlerini kazanmıştır.

BATALAK
Hedysarum sibiricum
Batalak — genel olarak Güney Sibirya’da yetişen bir dağ 
bitkisidir. Sibirya avcıları bu bitkiyi uzun ve yorucu av seferleri 
sırasında fiziksel dayanıklılığın desteklenmesi amacı ile 
kullanıyorlardı.

SOLUCAN OTU
Tanacetum vulgare
Parlak zümrütler ile süslü üzeri sanatsal figürler ile kazınmış 
olan altın yarıküre salkımı şeklinde güzel ve şık bir takı düşünün. 
Solucan otu — dünyanın en güzel şifalı bitkilerinden biridir! 
Eski zamanlardan beri Sibirya’da solucan otu karaciğeri çeşitli 
streslere karşı koruma kabiliyeti ile meşhurdur.

SIBIRYA GÜLÜ (SIBIRYA KUŞBURNU)
Rosa dahurica
Kuşburnu, tüm dünyada bilinen bir bitkidir. Ancak kuşburnunun 
birçok türünün var olduğunu çok kişi bilmemektedir. Sibirya 
kuşburnusunun (Sibirya gülünün) özelliği, güzel bir kontrast 
etki yaratan dallarının sıradışı, neredeyse siyah ve koyu kırmızı 
olan meyveleridir.

SIBIRYA KEKIĞI
Thymus serpyllum
Yüksekliği yaklaşık 2 ayak olan ve çok yoğun büyüyen 
geleneksel kekiğin aksine Sibirya kekiği genellikle kayalara 
tutunduğundan dolayı daha alçak ve az yapraklı, Sibirya’nın 
soğuk dağlarında çok az rastlanan böceklerin dikkatini çekmek 
gerektiğinden ise çok çiçekli olur.
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SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III kompleksi sabahları ve akşamları kullanılabilmek için iki 
çeşit kapsülden oluşur. Selenyum, bağışıklık sisteminin normal ionksiyonuna 
katkıda bulunur. Ürün beta-glukan, alfa-linolenik asit ve likopen ile zengin 
olan yulaf kepeği içerir.

İçindekiler (Sabah formülü): 4 kapsülde: Yulaf kepeği (1320 mg, 
Beta glukan(356 mg)), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, R-lipoik 
asit (80 mg, α-lipoik asit (79.2 mg)).
İçindekiler (Akşam formülü): 1 kapsülde: Yulaf kepeği (360 mg, Beta 
glukan (97 mg), Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, renklendirici: 
titanyum dioksit (taşıyıcı: potasyum alüminyum silikat), renklendirici: 
klorofilinlerin bakır kompleksleri)), L-selenometionin (Selenyum), 
Likopen (50 mg, aktif likopen (5 mg)), modifiye mısır nişasta, mısır 
nişastası, glikoz şurubu, antioksidanlar.

150 kapsül 
500072 

70 TL

ALIÇ MEYVELI VE NANE RUHLU KARIŞIK BITKI ÇAYI  
SHANGA ZURHEN
Buryatça’dan çevirildiğinde “shanga zurhen”, “güçlü kalp” anlamına 
gelmektedir. Altay ve Buryat şifacıları eski zamanlardan beri içsel uyumu 
yaratmak için nane, melisa ve alıç meyvelerini kullanıyorlardı.

İçindekiler: alıç meyvesi (%21,4), aslankuyruğu, oolong çayı 
yaprağı, şalayık çiçeği, melisa yaprağı, frenk üzümü yaprağı, çoban 
çökerten meyvesi, ahududu yaprağı, nane ruhu (%3,46). 

30 adet demlik poşet  
500027 

20 TL

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS /  
SELENYUM VE BİTKİLER İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Ürün, Selenyum bileşikleri ile zenginleştirilmiştir. 

İçindekiler: Aserola meyvesi kuru ekstresi (Vitamin C), Ayı 
sarımsağı soğanı kuru ekstresi ,Kuşburnu meyvesi kuru ekstresi 
(Vitamin C), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Selenyumca 
zenginleştirilmiş maya (Selenyum), DL-alfa tokoferil asetat 
(Vitamin E), Sahil çamı kabuğu kuru ekstresi.

60 kapsül 
500031

65 TL
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KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ KORUNMASI  
ve BAĞIŞIKLIK SISTEMININ DESTEKLENMESI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINIZI KORUMAK 
İÇİN KENDİ KİŞİSEL PROGRAMINIZI 

OLUŞTURUN

17
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4. SYNCHROVITALS VII
Lutein, zeaksantin ve beta-karo-
ten gibi birçok bitkisel ışık filtre-
leri olan pigmentler içerir. Ayrıca 
bu ürün doğal antosiyaninler ve 
C vitaminini içerir. 

İçindekiler (Sabah formülü): Sudan bamyası 
çiçeği kuru ekstresi (Hibiscus sabdariff, 160 
mg), Yaban mersini meyvesi kuru ekstresi 
(Vaccinium myrtillus L., 150 mg), Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, Aroniya meyvesi kuru 
ekstresi (Aronia melanocarpa, 50 mg).
İçindekiler (Akşam formülü): Aserola meyvesi 
kuru ekstresi (Malpighia punicifolia L., Vitamin 
C), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Kuşburnu 
meyvesi kuru ekstresi (Rosa canina, Vitamin C), 
Lutein (5 mg), Beta Karoten (5 mg), L-askorbil 
6-palmitat (Vitamin C), Zeaksantin (1 mg).

60 kapsül 
500050 97 TL

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

İçindekiler (Sabah formülü): 4 kapsülde: 
Yulaf kepeği (1320 mg, Beta glukan (356 mg)), 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, R-lipoik 
asit (80 mg, α-lipoik asit (79.2 mg)).
İçindekiler (Akşam formülü): 1 kapsülde: 
Yulaf kepeği (360 mg, Beta glukan (97 mg), 
Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, 
renklendirici: titanyum dioksit (taşıyıcı: 
potasyum alüminyum silikat), renklendirici: 
klorofilinlerin bakır kompleksleri)), 
L-selenometionin (Selenyum), Likopen (50 mg, 
aktif likopen (5 mg)), modifiye mısır nişasta, 
mısır nişastası, glikoz şurubu, antioksidanla. 

150 kapsül 
500072 70 TL

3. 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 (Sabah formülü): Meryemana 
dikeni tohum kuru ekstresi, Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, nem verici (gliserol)), sentella 
kuru ekstresi, enginar yaprakları kuru ekstresi, 
şeytanpençesi kökü kuru ekstresi.
İçindeliker (Akşam formülü): Taurin, kapsül 
(jelatin (sığır), nem verici (gliserol)), sarı 
kantaron kuru ekstresi. 

60 kapsül 
500130 45 TL

1. SYNCHROVITALS II
Değerli bitki ekstreleri gün boyu 
enerjik olmanızı sağlamakla 
birlikte akşam saatlerinde 
sükunete davet eder. Bu ürün 
C vitamini içerir. 

İçindekiler (Sabah formülü): 1 kapsülde: 
Fosfatidilserin (%40) (220 mg, aktif 
fosfatidilserin (154 mg)), Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, L-askorbil 6-plamitat (Vitamin C 
kaynağı), Ginkgo yaprağı kuru ekstresi (60 mg), 
Gotu kola toprak üstü kuru ekstresi (50 mg), 
Ginseng kökü kuru ekstresi (50 mg).
İçindekiler (Akşam formülü): 1 kapsülde: 
Adaçayı yaprağı kuru ekstresi (250 mg), 
Sarı kantaron toprak üstü kuru ekstresi 
(150 mg), Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, 
renklendirici: titanyum dioksit (taşıyıcı: 
potasyum alüminyum silikat), renklendirici: 
klorofilinlerin bakır kompleksleri), L-askorbil 
6-palmitat (Vitamin C kaynağı).

60 kapsül 
500071 92 TL
KULLANIM ŞEKLI: 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.

KULLANIM ŞEKLI: 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.

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler için 
her sabah “Sabah formülü” nden 
1 kapsül, her akşam ise “Akşam 
Formülü”nden 1 kapsül yemekle 
beraber tüketilir. Kullanım süre-
si – 2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: 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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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 (Sabah formülü): Meryemana dikeni tohum kuru ekstresi, 
kapsül (jelatin (sığır), nem verici (gliserol)), sentella kuru ekstresi, 
enginar yaprakları kuru ekstresi, şeytanpençesi kökü kuru ekstresi.
İçindeliker (Akşam formülü): Taurin, kapsül (jelatin (sığır), nem 
verici (gliserol)), sarı kantaron kuru ekstresi.

60 kapsül 
500130 

45 TL

LYMPHOSAN PURE LIFE
Ürünün içeriği ekinezya ekstraktı, dulavratotu kökü ve sinameki  
yaprakları ile zenginleştirilmiştir. 

İçindekiler: Kuşburnu , Guar zamkı, Yer elması, Elma, Damarotu, 
Hatmi, Dulavratotu, Kırk Kilit Otu, Ekinezya, Mayıs Papatyası,  
Beşparmakotu, Sinameki yaprağı.

80 g  
500216 

35 TL

KUŞBURNULU KARIŞIK BITKI ÇAYI AMINAI EM
Kuşburnulu Karışık Bitki Çayı Aminai Em, geleneksel Buryat tarifelerinin 
temelinde sarı kantaron, kuşburnu meyveleri ve karahindiba kökleri 
karışımının katkısı ile formüle edilmiştir. Sarı kantaronun Buryat 
isimlerinden biri «aminai em», «hayat otu» anlamına gelmektedir.

İçindekiler: sarı kantaron, mısır püskülü, kuşburnu meyve (%10), 
kadımalak, Mayıs papatyası, ölmez çiçek, oolong çayı yaprak, 
dereotu, karahindiba kök.

30 adet demlik poşet 
500021 

20 TL

N.V.M.N. FORMULA 4 / TAURİN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Taurin İçeren Takviye Edici Gıda.
Ayrıca bu ürün yüksek miktarda E ve C vitamini içerir. C vitamini  
bağışıklık sisteminin 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 

60 TL

KULLANIM ŞEKLI: 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.
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BAĞIŞIKLIK SISTEMININ DESTEKLENMESI

VÜCUDUNUZUN ARINMASINA  
YARDIMCI OLUN
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ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS /  
ÇİNKO VİTAMİN C VE BAKIR İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA 
Ürün doğal C vitamini ve çinko ile bakır içerir.  
Çinko normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur. 

İçindekiler: Aserola meyvesi kuru ekstresi (doğal olarak vitamin C 
içerir), ekinazeya toprak üstü kuru ekstresi, dulavratotu kökü kuru 
ekstresi, kuşburnu meyvesi kuru ekstresi (doğal olarak vitamin 
C içerir), hidroksipropil metil selüloz kapsül, çinko laktat (çinko), 
çinko sitrat (çinko), bakır sitrat (bakır).

60 kapsül 
500040 

55 TL

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

İçindekiler (Kompleks 1): Sudan bamyası çiçeği kuru ekstresi 
(Hibiscus sabdariff, 160 mg), Yaban mersini meyvesi kuru ekstresi 
(Vaccinium myrtillus L., 150 mg), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
Aroniya meyvesi kuru ekstresi (Aronia melanocarpa, 50 mg).
İçindekiler (Kompleks 2): Aserola meyvesi kuru ekstresi 
(Malpighia punicifolia L., Vitamin C), Hidroksipropil metil selüloz 
kapsül, Kuşburnu meyvesi kuru ekstresi (Rosa canina, Vitamin C), 
Lutein (5 mg), Beta Karoten (5 mg), L-askorbil 6-palmitat 
(Vitamin C), Zeaksantin (1 mg).

60 kapsül 
500050 

97 TL

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 

65 TL

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
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GÖRME SISTEMININ DESTEKLENMESI

GÖRME YETENEĞİNİ  
DESTEKLEMEK İÇİN ÜRÜN  

SETİNİZİ SEÇİN
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Vitaminler, mineraller 
VE BIYORITIMLERIN ENERJISI!
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Günde 
24 saat

Haftada 
7 gün

500048 
HEALTHY RHYTHMS
Günlük vitamin ve mineral 
kompleksi
Healthy Rhythms vitamin ve mineral 
kompleksi birbirini tamamlayan iki 
farklı (sabah ve akşam) kapsülden 
oluşur. Bu sayede vitaminlere, 
minerallere ve diğer biyolojik aktif 
maddelere olan günlük ihtiyacın 
karşılanmasına yardımcı olur.

60 kapsül 
500048  65 TL

İçindekiler: 
Sabah Formülü:Vitamin Karışımı (Maltodekstrin, L-askorbik asit, Nikotinamid, 
D-alfa-tokoferil asetat, D-pantotenat, kalsiyum, Piridoksin hidroklorür, 
Riboflavin, Tiamin hidroklorür, Retinil Asetat, Pteroilmonoglutamik asit, D-Biotin, 
Fillokuinon, Siyanokobalamin, Kolekalsiferol), Hidroksipropil metil selüloz 
kapsül, Standardize Likopen, Sibirya ginsengi, Oolong çayı, Beta karoten (%20
’lik), D-alfa-tokoferil asetat, Para aminobenzoik asit, Ubikinon, Sahil Çamı Kabuk 
Ekstresi, Pteroilmonoglutamik asit.
Akşam Formülü: Mineral Karışımı (Maltodekstrin, Ferroz sulfat, Çinko sitrat, 
Bakır Sülfat, Manganez sülfat, Potasyum İyodür, L-selenometionin), Kedi otu, 
Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, Renklendirici: Titanyum dioksit (Taşıyıcı: 
Potasyum alüminyum silikat), Renklendirici: Klorofilinlerin bakır kompleksleri), 
Kırk kilit otu, Geyik boynuzu tozu, L-selenometionin, Çinko sitrat, Sodyum 
molibdat, Krom pikolinat.
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BEAUTY BOX
Vitaminler ve Koenzim Q10
Kadınların günlük beslenme ihtiyaçlarını 
desteklemek için özel olarak formüle 
edilmiştir. Ürün 12 Vitamin ve Q10 içerir.

İçindekiler: А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12 ve С vitaminleri, 
nikotinamid, folik asit, pantotenik asit, biyotin, taurin, Q10 
koenzimi, tokoferoller karışımı (doğal E vitamini), deniz 
topalak yağı, CaroCare® doğal beta-karoteni.

2'şer kapsül içeren 30 paket  
500172  90 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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ELEMVITALS. IRON  
WITH SIBERIAN HERBS /  
BİTKİ, DEMİR VE VİTAMİNLER 
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Demir kırmızı kan hücrelerinin ve hemog-
lobinin normal oluşumuna katkıda bulunur. 
Vücutta normal oksijen taşınımına katkıda 
bulunur. Normal enerji oluşum metaboliz-
masına katkıda bulunur.

İçindekiler: Dulavratotu kökü kuru ekstresi (Arctium majus), 
Sibirya Ginsengi kökü kuru ekstresi (Eleutherococcus 
senticosus), Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Geyik 
boynuzu tozu (Demir), Vitamin karışımı (Nikotinamid 
(Vitamin B3), maltodekstrin, Piridoksin hidroklorür 
(Vitamin B6), Tiamin mononitrat (Vitamin B1), Riboflavin 
(Vitamin B2), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit)), Ferroz 
fumarat (Demir), L-askorbik asit (Vitamin C). 

60 kapsül 
500039 61 TL

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS / 
BİTKİ VE KALSİYUM İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Kalsiyum normal kas fonksiyonu-
na katkıda bulunur, normal kemi-
klerin korunması için gereklidir.

İçindekiler: Kalsiyum karbonat (Kalsiyum), 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Vitamin ve 
Mineral Karışımı (L-askorbik asit (Vitamin C), 
Laktoz, Çinko sülfat (Çinko), Manganez Sülfat 
(Manganez), Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), 
Kolekalsiferol (Vitamin D), Kalsiyum sitrat 
(Kalsiyum), Soya fasulyesi (Glycine max. 
(L.) Merr, İzoflovan), Kırk kilit otu ekstresi 
(Equisetum arvense).

60 kapsül  
500054 55 TL

ELEMVITALS

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinle 
günde 2 kapsül yemek veya su 
ile almalıdır. Kullanım süresi — 
3 aydır. (yılda 2-3 defa tekrarlanır).

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 
1 kapsül yemek veya su ile almalıdır. 
Kullanım süresi — 1-2 aydır.

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
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ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS / 
ÇİNKO VİTAMİN C VE 
BAKIR İÇEREN TAKVİYE 
EDİCİ GIDA
Çinko normal saçın, normal 
tırnakların ve normal cildin 
korunmasına katkıda bulunur. 
Normal görme yetisinin 
korunmasına katkıda bulunur. 

İçindekiler: Aserola meyvesi kuru 
ekstresi (doğal olarak vitamin C içerir), 
ekinazeya toprak üstü kuru ekstresi, 
dulavratotu kökü kuru ekstresi, kuşburnu 
meyvesi kuru ekstresi (doğal olarak 
vitamin C içerir), hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, çinko laktat (çinko), çinko 
sitrat (çinko), bakır sitrat (bakır).

60 kapsül 
500040 55 TL

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS / BİTKİ 
VE MAGNE-ZYUM İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Magnezyum normal kas 
fonksiyonuna katkıda bulunur. 
Yorgunluğun ve bitkinliğin 
azalmasına katkıda bulunur.

İçindekiler: Magnezyum laktat 
(magnezyum), hidroksipropil metil selüloz 
kapsül, kedi otu kökü kuru ekstresi 
(Valeriana officinalis), alıç meyvesi kuru 
ekstresi (Crataegus sp.). 

60 kapsül  
500038 45 TL

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN 
HERBS / SELENYUM 
VE BİTKİLER İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Selenyum bağışıklık 
sisteminin normal 
fonksiyonuna katkıda bulunur.

İçindekiler: Aserola meyvesi kuru 
ekstresi (Vitamin C), Ayı sarımsağı 
soğanı kuru ekstresi ,Kuşburnu meyvesi 
kuru ekstresi (Vitamin C), Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, Selenyumca 
zenginleştirilmiş maya (Selenyum), 
DL-alfa tokoferil asetat (Vitamin E), Sahil 
çamı kabuğu kuru ekstresi.

60 kapsül  
500031 65 TL

Minerallerin kolayca erişilebilir formları
Optimal günlük dozlar

Bileşenlerin etkili oranı

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler 
günde 1 kapsül yemek veya  
su ile almalıdır. Kullanım  
süresi — 1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler 
günde 1 kapsül yemek veya su 
ile almalıdır. Kullanım süresi —  
1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: 
Yetişkinlerde her öğün 1 kapsül 
olmak üzere günde toplam 3 
kapsül bol su ile alınır. Kullanım 
süresi — 1 aydır.

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
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ESSENTIALS
Kendimizi iyi hissetmemize katkıda  
bulunan ekonomik ürünler serisi

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. FIREWEED AND 
MEADOWSWEET / YAKIOTLU VE KEÇİSAKALLI KARIŞIK 
BİTKİ ÇAYI
Güçlendirici etkili bitki çayı
Tayga lezzetlerine sahip olan bu çay kafein ve yapay katkı maddesi 
içermez.

İçindekiler: Frenküzümü ve frambuaz ile tatlandırılmış yakı otu ve 
keçisakalı içeren karışık bitki çayı.

20 adet poşet  
500202  

18 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. MARINE IODINE AND 
SIBERIAN RHODIOLA / İYOT VE RODİOLA İÇEREN TAKVİYE 
EDİCİ GIDA
Ürün bileşiminde bulunan İyot tiroid hormonlarının normal üretimine ve 
normal tiroid fonksiyonuna katkıda bulunur.
Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

İçindekiler: Rodiola kökü tozu, Kabarcıklı Alg tallyus ekstraktı 
(İyot), Hidroksipropil metil selüloz kapsül.

30 kapsül 
500461  

30 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. VALERIAN AND 
MELISSA / VALERİAN (KEDİOTU) VE MELİSA İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
Melisa, Kediotu (valerian) ve mercanköşk bitkilerinin ekstraktlarıyla 
formüle edilmiş takviye edici gıda ile beslenmenizi destekleyin.

İçindekiler: Kediotu (Valerian) kökü ekstraktı, Hidroksipropil metil 
selüloz kapsül, Mercanköşk ekstraktı , Melisa yaprağı ekstraktı.

30 kapsül 
500211  

30 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH VITAMINS WITH CALCIUM / 
13 VİTAMİN VE KALSİYUM İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
13 vitamin ile Kalsiyum kompleksi.

İçindekiler: Kalsiyum karbonat (kalsiyum), vitamin karışımı 
(maltodekstrin, L-askorbik asit (Vitamin C), Nikotinamid (Vitamin B3), 
DL- alfa tokoferil asetat (Vitamin E), D kalsiyum pantotenat (Vitamin 
B5), Pridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Tiamin hidroklorür (Vitamin B1), 
Riboflavin ( Vitamin B2), Retinil asetat (Vitamin A), Pteroilmonoglutamik 
asit (Folik asit), D- biotin (Biotin), Fillokuinon (Vitamin K), Siyonakobalamin 
(Vitamin B12), Kolekalsiferol (Vitamin D)), hidroksipropil metil selüloz 
kapsül, DL-alfa tokoferil asetat (Vitamin E), L-askorbik asit (Vitamin 
C ), Kolekalsiferol (Vitamin D), Pridoksin hidroklorür (vitamin B6), 
Siyanokobalamin (vitamin B12), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit). 

60 kapsül  
500082

30 TL

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

65 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH BEARBERRY AND 
LINGONBERRY / AYI ÜZÜMÜ VE KIRMIZI AYI ÜZÜMÜ İÇEREN 
TAKVİYE EDİCİ GIDA
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

30 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH BEAUTY VITAMINS / 
MULTİVİTAMİN VE KOENZİM Q 10 İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Koenzim Q10 içeren vitamin kompleksi.

İçindekiler: Vitamin Karışımı (Maltodekstrin, L-askorbik asit (Vitamin 
C), Nikotinamid (Vitamin B3), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), 
D-pantotenat kalsiyum (Vitamin B5), Pridoksin 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 (Aktif taurin), hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
Ubidekarenon (Koenzim Q10), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), 
Kolekalsiferol (Vitamin D), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit). 

30 kapsül 
500115

40 TL

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 1 kapsül yemek veya su ile almalıdır. 
Kullanım süresi — 1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 2 defa birer kapsül yemek esnasında 
almalılar. Kullanım süresi – 1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 1 kapsül yemek veya su ile almalıdır. 
Kullanım süresi — 1-2 aydır.

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 2 defa birer kapsül  yemek esnasında 
almalılar. Kullanım süresi – 1-2 aydır.
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ELEMVITALS. IRON WITH SIBERIAN HERBS / BITKI, DEMIR 
VE VITAMINLER IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Demir kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna 
katkıda bulunur. Vücutta normal oksijen taşınımına katkıda bulunur. 
Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

İçindekiler: Dulavratotu kökü kuru ekstresi (Arctium majus), 
Sibirya Ginsengi kökü kuru ekstresi (Eleutherococcus senticosus), 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Geyik boynuzu tozu (Demir), 
Vitamin karışımı (Nikotinamid (Vitamin B3), maltodekstrin, 
Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Tiamin mononitrat (Vitamin B1), 
Riboflavin (Vitamin B2), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit)), Ferroz 
fumarat (Demir), L-askorbik asit (Vitamin C).

60 kapsül 
500039 

61 TL

TRIMEGAVITALS. BETA-CAROTEN IN SEA BUCKTHORN OIL / 
KIR İĞDESİ VE BETA-KAROTEN İÇEREN TAKVİYE EDİCİ 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 beta-
karoten (aktif beta-karoten). 

60 kapsül 
500060 

45 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH BEAUTY VITAMINS / 
MULTİVİTAMİN VE KOENZİM Q 10 İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Koenzim Q10 içeren vitamin kompleksi. B6, B12 ve B2 vitamini yorgunluk 
ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. 

İçindekiler: Vitamin Karışımı (Maltodekstrin, L-askorbik asit (Vitamin C), 
Nikotinamid (Vitamin B3), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), 
D-pantotenat kalsiyum (Vitamin B5), Pridoksin 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 (Aktif taurin), hidroksipropil metil selüloz kapsül, 
Ubidekarenon (Koenzim Q10), DL-alfa-tokoferil asetat (Vitamin E), 
Kolekalsiferol (Vitamin D), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit). 

30 kapsül  
500115 

40 TL

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH VITAMINS WITH CALCIUM / 
13 VİTAMİN VE KALSİYUM İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
13 vitamin ile Kalsiyum kompleksi.

İçindekiler: Kalsiyum karbonat (kalsiyum), vitamin karışımı 
(maltodekstrin, L-askorbik asit (Vitamin C), Nikotinamid (Vitamin B3), 
DL- alfa tokoferil asetat (Vitamin E), D kalsiyum pantotenat 
(Vitamin B5), Pridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Tiamin hidroklorür 
(Vitamin B1), Riboflavin ( Vitamin B2), Retinil asetat (Vitamin A), 
Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit), D- biotin (Biotin), Fillokuinon 
(Vitamin K), Siyonakobalamin (Vitamin B12), Kolekalsiferol 
(Vitamin D)), hidroksipropil metil selüloz kapsül, DL-alfa tokoferil 
asetat (Vitamin E), L-askorbik asit (Vitamin C ), Kolekalsiferol 
(Vitamin D), Pridoksin hidroklorür (vitamin B6), Siyanokobalamin 
(vitamin B12), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit). 

60 kapsül  
500082 

30 TL

KULLANIM ŞEKLI: Yetişkinler günde 1 kapsül yemek veya su ile almalıdır. 
Kullanım süresi — 1-2 aydır.

*Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
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ENERJI VE CANLILIK

ENERJİNİZİ  
DESTEKLEYİN!
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 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 (Helianthus tuberosus (yumru), İnulin).
75 g 
400237 

30 TL

BODY COMPLIMENT CHROMLIPAZA / ORGANİK KROM,  
KATEŞİNLER VE FENOLLER İLE TAKVİYE EDİCİ GIDA
Krom normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.

İçindekiler: Bitter melon (398 mg) (Momordica grosvenorii), 
Hidroksipropil metil selüloz kapsül, Sibirya Ginsengi (50 mg) 
(Eleutherococcus senticosus, (Eleutherosid B ve E)), Yeşil çay 
(50 mg) (Camellia sinensis), Krom pikolinat (Krom).

60 kapsül 
403728 

75 TL

KULLANIM ŞEKLI: 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.

SINAMEKILI BITKI ÇAYI-CLEANSING TEA 
Body Compliment Cleansing Tea bitkisel çay: Sinameki yapraklarının 
zencefil ve diğer bitkiler ile karışımından hoş kokulu bir lezzet sunar.

İçindekiler: %35 Sinameki Yaprağı, Barut Ağacı Kabuğu, Zencefil, 
Elma, Mayıs Papatyası, Beşparmakotu.

30 adet demlik poşet 
403807

20 TL

ACTIF FIBER. PEKTIN, KITOSAN, LIF VE BITKILER IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Beslenme Takviyesi
Diğer tüm Takviye Edici Gıdalarımız gibi Tarım ve Orman Bakanlığından 
onaylıdır. İçeriğinde bulunan elma pektini, turunçgil lifi, kitosan ve bitkiler 
ile beslenmenizi takviye edin.

İçindekiler: Elma, Guar zamkı, Turunçgil lifi, Damarotu, Dulavratotu, 
Kitosan (kabuklu ürünü).

120 kapsül 
403729 

60 TL

KARIŞIK BITKI ÇAYI KHUBAD SAI
Buryatça’da “khubad sai”, “inci çayı” demektir. Bitkisel çayın tarifi eski Buryat 
risalelerine göre formüle edilmiştir.

İçindekiler: fasulye meyve kabuğu, yaban mersini yaprağı, Sibirya 
ginseng kökü, yonca, meyan kökü, oolong çayı yaprağı, huş ağacı 
yaprağı, dulavratotu kökü.

30 adet demlik poşet  
500026 

20 TL
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FORMDA KALABILMENIZ IÇIN KENDI 
EGZERSIZ PROGRAMINIZI SEÇIN!

HER ZAMAN FORMDA 
KALABİLMEK İÇİN KENDİ EGZERSİZ 

PROGRAMINIZI SEÇİN!
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ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS /  
BİTKİ VE KALSİYUM İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
Kalsiyum, çinko, manganez ve D vitamini beslenmeyi takviye eder.

İçindekiler: Kalsiyum karbonat (Kalsiyum), Hidroksipropil 
metil selüloz kapsül, Vitamin ve Mineral Karışımı (L-askorbik 
asit (Vitamin C), Laktoz, Çinko sülfat (Çinko), Manganez Sülfat 
(Manganez), Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Kolekalsiferol 
(Vitamin D), Kalsiyum sitrat (Kalsiyum), Soya fasulyesi (Glycine max. 
(L.) Merr, İzoflovan), Kırk kilit otu ekstresi (Equisetum arvense).

60 kapsül 
500054 

55 TL

LYMPHOSAN J COMFORT
Kolajen, kıkırdak ve bağ dokularında yer alan yapısal bir proteindir. 
Üründe bu madde, vücut tarafından emilebilen hidrolizat şeklinde 
kullanılmaktadır. İçeriğinde ayrıca kuşburnu ekstresi barındırır.

İçindekiler: Kuşburnu, kollajen hidrolizat, guar zamkı, yer elması, 
elma, söğüt kabuğu.

80 g  
500217 

35 TL

UYAN NOMO GEL
Kondroitin ve organik kükürt içeren vücut jeli
Uçucu yağlar, bitki ekstreleri ve doğal indirgeyici maddelerin oluşturduğu 
zengin karışım. Organik kükürt ve kondroitin cildin metabolik süreçlerini 
hızlandırır, doğal ekstreler ve yağlar yatıştırıcı bir etki sağlar ve rahatlık 
hissi kazandırır.

Aktif içerik: köknar özsuyu, mentol, kafur, papain, sodyum 
kondroitin sülfat, okaliptüs uçucu yağı, köknar uçucu yağı, biberiye 
uçucu yağı, buhur uçucu yağı, karakafes ekstresi, beşparmakotu 
ekstresi, beşparmakotu, sodyum hidroksit, karanfil uçucu yağı.

100 ml 
402579 

30 TL

KARIŞIK BITKI ÇAYI UYAN NOMO
Karışık Bitki Çayı Uyan Nomo, özel olarak tasarlanmıştır. Buryatça’dan 
“esnek yay” olarak tercüme edilen bu ürünün adı sağladığı etkiyi en iyi 
şekilde yansıtmaktadır.

İçindekiler: frenk üzümü yaprağı, kuşburnu meyvesi, dulavratotu 
kökü, keçisakalı, meyan kökü, at kuyruğu, oolong çayı yaprağı, 
kırmızı ayı üzümü yaprağı.

30 adet demlik poşet 
500025 

20 TL
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HAREKETTEN KEYIF ALIN

SINIRLAMALARI KABUL ETMEYİN! 
HAREKETLERİNİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN  

HER ŞEYE SAHİPSİNİZ!
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BİYOLOJİK AKTİF İÇERİKLİ KOZMETİK 
SIBERIAN WELLNESS

GERÇEK 
GÜZELLİĞİN 
EN SAF HALİYLE 
TANIŞIN!

1. BIYOLOJIK AKTIF MADDELERIN  MAKSIMUM KONSANTRESI
Bu özel serinin reçete kaynağı: Vahşi Sibirya bitkilerinin “canlı” özleri, 
yenilikçi biyolojik aktif bileşikler, doğal mineraller, vitaminler ve doğal 
yağlar.
 
2. HIÇBIR  ZARARLI BILEŞEN IÇERMEMESI
Siberian Wellness biyolojik aktif kozmetikler sülfatlar, ftalatlar, 
parabenler ve diğer potansiyel olarak tehlikeli bileşikler içermez.
 
3. KANITLANMIŞ ETKINLIK
Klinik çalışmaların sonuçları kanıtlamıştır: Siberian Wellness biyolojik  
aktif kozmetik ürünlerinin bileşenleri güçlü antioksidan, yenileyici ve 
iyileşmeye yardımcı, gençlik ve güzelliğin destekçilerindendir.
 

BU GÜNDEN İTİBAREN —  
SADECE BİYOLOJİK AKTİF  
KOZMETİK SIBERIAN WELLNESS!

BİYOLOJİK AKTİF İÇERİKLİ KOZMETİK: Siberian Wellness’ ın 
devrimci serisi Doğa, Bilim ve Güzelliği birleştiren konsept!
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TONIK-SOFTENER
Gençleştirici etkili tonik-
softener cilt temizleme 
ritüelini ideal olarak 
tamamlar: yatıştırır, 
yumuşatır, yeniler ve daha 
sonraki bakıma hazırlayarak 
krem ve serumun etkinliğini 
arttırır.

200 ml 
408253 60 TL

TONİK-SOFTENER 
NEDİR?
Hafif dokulu ferahlatıcı 
ve yumuşatıcı ürün. Cildin 
anında nemlenmesini ve 
ışıldamasını sağlayarak 
başka nemlendirici 
ürünlerin etkisini arttırır. 

GÜNLÜK CANLANDIRMA VE BAKIM ULTRA NARIN 
TEMIZLEYICI KREM
Günlük temizleme ritüelinizi 
eksiksiz bir keyfe dönüştürün! 
Ultra narin temizleyici krem, 
sabun bazlı temizleyicilerin 
kullanılamadığı hassas ciltler 
için bile uygundur. Cildi 
yumuşatan Sibirya sedir yağı 
ve keten tohumu ekstresi 
ile zengin bir antioksidan 
kaynağı olan Altay Reishi 
mantarı ekstresinin üzerine 
kurulu bitkisel formülü 
sayesinde cildi kurutmadan 
kirleri ve dekoratif kozmetik 
kalıntılarını etkili bir şekilde 
ortadan kaldırır.

100 ml 
409977 65 TL

EXPERALTA PLATINUM

YENI 
ÜRÜN
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ÖNERILEN KULLANIM ŞEKLI: Uygun miktarı bir pamuk yardımıyla 
yüzünüze masaj yaparak uygulayınız.Sonrasında ılık su ile durulayınız.

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

ÖNERILEN KULLANIM ŞEKLI: Uygun miktarı göz bölgesine temastan 
kaçınarak pamuk yardımıyla yüzünüze uygulayınız. Normal ciltler için 
haftada 1-2 defa , yağlı ciltler için ise günde 2 defa uygulayabilirsiniz.

ÖNERILEN KULLANIM ŞEKLI: 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.

HIDROFILIK YÜZ TEMIZLEME 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 60 TL

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI ETKILI YÜZ PEELINGI 
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 55 TL

CILT GÖRÜNÜM YENILEYICI ETKILI MISEL SU
Misel suyu cildi dekoratif kozmetikler dahil olmak üzere her türlü 
kirlerden özenli bir şekilde temizler. Ürün cilde kapsamlı ve yumuşak 
bakım sağlamakla kalmayıp egzoz ve sigara dumanı gibi olumsuz çevresel 
etkilerden de korur.

200 ml 
408369 55 TL

YÜZ TEMIZLEME VE PEELING LOSYONU 
İçeriğindeki Sibirya crowberry özlerinden gelen doğal alfa hidroksi 
asitleri, Sibirya şirazan üzümü özleri, reishi mantarı özleri ve ardıç yağı 
ile zenginleştirilmiş formülü ile cildinizin yenilenerek muhteşem bir 
görünüme ulaşmasına yardımcı olur.

200 ml 
408370  55 TL
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CANLANDIRICI ETKILI GÖZ KREMI 
Son derece etkili olan bu krem göz çevresindeki mimiksel 
kırışıklıkların ve koyu halkaların ortaya çıkmasını en aza indirir. 
Ürünün özel formülü ödem riskini önleyerek tam nemlendirme 
sağlar. Zaman geçtikçe cilt daha esnek, elastik ve gergin bir hal alır.

15 ml 
404326 45 TL
ÖNERILEN KULLANIM ŞEKLI: Temiz olan göz çevresine sabah ve 
akşam uygulayın.
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ÖNERILEN KULLANIM ŞEKLI: Uygun miktarı temizlenmiş yüzünüze, 
boyun ve dekolte bölgenize uygulayınız.Daha iyi sonuç için 1-2 damla 
Experalta serum ile birlikte uygulayınız.

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

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

HÜCRESEL YENILEME GECE KREMI 
Hacim etkili geliştirilmiş biyo-lifting formülü kırışıklıkların 
düzgünleştirilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak cilt daha pürüzsüz ve 
sıkılaşmış, yüz hatları ise daha net görünür. Cildin hızlı yenilenmesini 
teşvik eden zeytin, shea, susam yağları, yaşlanma karşıtı biyo-peptitler 
kompleksi, şakayık, amaranth ve Hercai menekşeler ekstreleri içerir.

50 ml 
408374 83 TL

CANLANDIRICI ETKILI ULTRA YOĞUN GÜNDÜZ KREMI 
Gelişmiş yaşlanmayı önleyici formül cildin esnekliğini arttırmaya 
yardımcı olur, nem rezervlerinin yenilenmesini ve dehirasyona karşı 
korunmasını teşvik eder. Kremin içeriğinde yer alan doğal bileşenler cildi 
yoğun bir şekilde besleyerek ve nemlendirerek yaşa bağlı değişikliklerden 
korunmasına yardımcı olur, cildi pürüzsüzleştirir ve ışıldayan bir 
görünüme kavuşturur.

50 ml 
408373 83 TL

CANLANDIRICI ETKILI ULTRA HAFIF YAPILI GÜNDÜZ KREMI
Paha biçilmez biyo-peptitler kompleksi, Gotu Kola ve Sibirya deniz 
topalağı ekstreleri cildin derinden nemlendirilmesini, beslenmesini sağlar, 
yaşlanmış cildin yenilenmesine yardımcı olur. Artık birkaç hafta içinde 
yüzünüz daha genç görünür: kırışıklıklar düzgünleşir, yüz ovalı daha net, 
cilt teni ise daha pürüzsüz bir hal alır.

50 ml 
408372 83 TL

{25+}

{40+}

{25+}
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GÜNLÜK GÜZELLİK RİTÜELİ

ANINDA CILT 
RESTORASYONU 
HISSI IÇIN
Canlandırıcı Etkili 
Ultra Hafif Yapılı 
Gündüz Kremi + 
Nemlendirici Etkili 
Yoğun Yüz Serumu

MÜKEMMEL 
LIFTING IÇIN
Canlandırıcı Etkili 
Ultra Yoğun 
Gündüz Kremi + 
Sıkılaştırma Etkili 
Yüz Serumu

MUTLAK 
GENÇLEŞME 
ETKISI IÇIN
Hücresel Yenileme 
Gece Kremi + 
Kırışıklık Görünüm 
Azaltıcı Etkili 
Yoğun Yüz Serumu

IŞILDAYAN BIR 
CILT IÇIN
Canlandırıcı Etkili 
Ultra Hafif Yapılı 
Gündüz Kremi + 
Nemlendirici Etkili 
Yoğun Yüz Serumu 
+ Sıkılaştırma Etkili 
Yüz Serumu

GÜZELLİK KOKTEYLİ TARİFELERİ
Bizler tüm kadınlar için uygun olan evrensel seçenekler sunuyoruz. Fikir ve 
deneyimlerimizden ilham alarak cildinize  uygun benzersiz kombinasyonlar yaratın!

KONSANTRELİ SERUMLARI 
ŞU ŞEKİLLERDE 
KULLANABİLİRSİNİZ:
 • Bağımsız bir araç olarak.
 • Güzellik kokteyli 

kapsamında (kreminize 
sadece birkaç damla 
ekleyin).

1. AVUÇLARINIZI birbirine sürterek ISITIN.

2. KREMİ BİR VEYA BİRKAÇ KONSANTRELİ SERUM İLE 
aşağıda belirtilen oranlarda KARIŞTIRIN: az miktarda 
krem (bezelye tanesi kadar) ile 1-2 damla dilediğiniz 
konsantreli serumu.

3. HAFİF HAREKETLER İLE TEMİZ YÜZÜNÜZE (göz 
çevreleri dahil), boynunuza ve dekolte bölgelerinize 
UYGULAYIN.

EXPERALTA PLATINUM
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SIKILAŞTIRMA ETKILI YÜZ SERUMU 
Sibirya şizandry ekstresi ve arı sütü ile zenginleştirilmiş lüks 
pürüzsüzleştirici etkili serum cildin yenilenmesini, yüz ovalinin 
toparlanmasını, yaşlı cildin esnekliğinin ve genel durumunun iyileşmesini 
teşvik eder. Keçisedefotu, tinder mantar ve yosunlar gibi bitkisel 
bileşenleri cildin nemlenmesini ve kırışıklıkların giderilmesini teşvik eder, 
yüzünüze tazelik kazandırır. 

10 ml 
404325 50 TL

KIRIŞIKLIK GÖRÜNÜM AZALTICI ETKILI YOĞUN YÜZ SERUMU 
Serum cildi yoğun bir şekilde nemlendirerek daha ışıltılı ve genç bir hale 
getirir. Doğal X50 Myocept oligopeptidleri, yüz kaslarına canlandırıcı 
etki sağlayan kompleks ve cilt yapısını restore eden ginseng ekstresi ile 
zenginleştirilmiş olan bu ürün gözle görünen kırışıklıkları belirgin ölçüde 
azaltır. 

10 ml 
404324 50 TL

NEMLENDIRICI ETKILI YOĞUN YÜZ SERUMU 
Yenilikçi X50 Hyalfiller ile hyaluronik asit, nemi tutan yosun ekstreleri, 
arı sütü ve Sibirya arnika ekstresi yaşlı olan cildi bile besler ve 
canlandırır. Birkaç hafta içinde cildiniz belirgin bir şekilde daha ışıltılı ve 
genç bir hal alır, görünen kırışıklıkların sayısı azalır, yüz hatları netleşir, 
cilt teni ise pürüzsüzleşir. 

10 ml 
404322 50 TL

{50+}

{40+}

{30+}
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EXPERALTA PLATINUM

COSMETELLECTUAL SERUM
Yeni formül: Hyaluronik asidin, değerli 
yağlar ve kiraz ekstresi ile kombinasyonu. 
Kırışıklıkların anında düzelmesi, pürüzsüz ve 
ışıldayan bir yüz teni. 

50 ml 
409280 158 TL
UYGULAMA YÖNTEMLERI!
1. Bağımsız bir araç olarak.
2. Günlük kreminize bir ek olarak. 
Düzenli kullanım için, ayrıca lüks görünüme 
ihtiyacınızın olduğu özel günlerde.

{40+}

COSMETELLECTUAL CREAM
 • Kırışıklıkları giderir.
 • Zamanın hızla akıp giden etkisini azaltır.
 • Lüks lifting etkisi ve yüz hatlarını 

belirginleştirme. 

50 ml 
409843 158 TL
UYGULAMA YÖNTEMLERI!
1. Tek başına gündüz nemlendirici krem olarak.
2.Günlük nemlendirici kreminize ek olarak ve 
özellikle daha fresh bir görüntü istediğiniz özel 
günler için.

{25+}
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ICE TOUCH YÜZ MASKESI
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 kıstlı olduğu) 
durumlarda vazgeçilmezdir. 
Güzellik ritüelinizin kapsadığı 
yoğun bakım. 

50 ml 
410091 41 TL

YENI 
ÜRÜN
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407583
ton 1 / açık

407696
ton 2 / orta

NEMLENDIRICI 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 90 TL

EXPERALTA PLATINUM  
ILE KUSURSUZ CILT
DOĞRU NEMLENDİRME, ANTİ-AGİNG BAKIM 
VE CİLT TONUNU ÖZENLİ OLARAK EŞİTLEME

ULTRA HAFIF DOKU
Cildi yormadan gün boyu mutlak rahatlık hissi 
kazandırır.

KUSURSUZ DOĞAL KAPLAMA
Lüks bakım kremi yaşlanmaya karşı  bakım 
sağlayarak görünmez bir tabaka oluşturur ve 
cilt tonunu özenli olarak düzleştirir.

AKTIF NEMLENDIRME
Hyaluronik asit cildi mükemmel nemlendirir, 
daha düzgün ve pürüzsüz kılar.

YAŞLANMAYA KARŞI BAKIM
 • Yüksek biyoyararlanımlı formdaki folik 

asit özellikle göz bölgesindeki kırışıklıkları 
düzeltir.

 • Reishi mantarı ekstresi kolajen sentezini 
arttırarak günden güne cildinize tekrardan 
esneklik ve elastikiyet kazandırır.

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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SİBİRYA İLHAMI
• ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN SINIRLI 
SAYIDA ÖZEL PARFÜM KOLEKSİYONU

• DOĞAL SİBİRYA BİLEŞENLERİNİN 
KARMAŞIK AKORLARI – VAHŞİ 
DOĞANIN ESTETİĞİNE DEĞER 
VERENLER İÇİN.

• SİBERİAN WELLNESS İÇİN ÖZEL 
OLARAK TASARLANMIŞ EŞSİZ 
BİLEŞİMLER.

Dayanıklılık:  
4–6 saate kadar

Hem erkekler hem  
de kadınlar için uygundur

Özlü ambalajlar: bütün 
mesele — içeriktedir
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L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

1. EAU DE PARFUM
50 ml 
406414 230 TL

2. PARFÜMLÜ DUŞ JELI
230 ml 
409848 80 TL

3. PARFÜMLÜ VÜCUT NEMLENDIRICISI 
230 ml 
409849 80 TL

EAU DE PARFUM 
1,5 ml 
407954 20 TL

ALTAI
Açılış notaları: monarda citriodora (ber-
gamot), 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
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ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

EAU DE PARFUM
50 ml 
406413 
230 TL

PARFÜMLÜ 
DUŞ JELI
230 ml 
409846 
80 TL

PARFÜMLÜ VÜCUT 
NEMLENDIRICISI 
230 ml 
409847 
80 TL

TAIGA
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-ahşap

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

1,5 ml 
407956 
20 TL
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OLKHON
Açılış notaları: narenciye 
notaları, monarda citriodora 
(bergamot), narenciye tazeliği
Kalp notaları: incir yaprakları, 
dağ lavantası, baharatlı zencefil
Baz notaları: vetiver, beyaz 
misk, sandal ağacı
Aroma ailesi: narenciye-tazelik

EAU DE PARFUM
50 ml 
406415

230 TL

PARFÜMLÜ DUŞ JELI
230 ml 
409850

80 TL

PARFÜMLÜ VÜCUT 
NEMLENDIRICISI 
230 ml 
409851

80 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA

1,5 ml 
407955 
20 TL
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SIBIRYA KARAKTERI

L’OBSESSION (IHTIRAS)
EAU DE PARFUM
Her şeye rağmen ilerle, her şeyin üstesinden 
gel, sev ve ilham al. Amacına sonsuz ve çok 
güçlü inanma ve her şeye hazır olma hali. Bu, 
senin İhtirasın. Sibirya’nın karakteri – senin 
karakterindir.
Açılış notaları: siyah frenk üzümü, mandalina, portakal
Kalp notaları: gül, osmanthus, sardunya
Baz notaları: misk, deri, styrax, süet

50 ml 
410014 310 TL

LA FORCE (GÜÇ)
EAU DE PARFUM
Senin arzun, kanundur. Gerçeği kafana göre 
değiştirerek sen hakkınla en iyisini alırsın. 
Bakışın itaat ettirir, 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 
410012 310 TL

LA LIBERTÉ (ÖZGÜRLÜK)
EAU DE PARFUM
Kanatlarını açıp yüksel ve keyfini çıkar. Güneşin 
ilk ışınlarıyla birlikte dağ vadisinde uç. 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 
410013 310 TL

Üç farklı aromadan oluşan niş parfümler 
eşsiz koleksiyonu gerçek Sibiryalıların temel 
nitelikleri olan tutkuyu, içsel güçü ve sınırsız 
özgürlüğü uyandırır.
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Yaban Çilegi         & Yesil Çay 
Çilek meyveler ekstresi cildi besler 
ve gençleştirici etki sağlar.

Ahududu meyveler ekstresi cilt 
hücreleri üzerinde canlandırıcı ve 
yenileyici etkiye sahiptir.

Yeşil çay ekstresi, yaşlanmayı 
önleyen ve detoks etkisi olan 
doğal bir antioksidandır.

Bu koleksiyon, duygusal dengenizi 
ve gücünüzü toparlamak, doğal 
güzelliğinizi vurgulamak ve 
kusursuz görünmek gerektiğinde 
kullanılmak üzere özellikle vücut 
bakımı için yaratılmıştır.

SUGAR BODY SCRUB WILD 
STRAWBERRY & GREEN TEA / 
YABAN ÇİLEĞİ VE YEŞİL ÇAY 
ÖZLÜ ŞEKER VÜCUT PEELİNGİ
İçeriğindeki Doğal şeker ve olgun 
meyvelerin ezilmiş çekirdekleri ile 
cildinize harika bir pürüzsüzlük ve 
kadifemsi bir görünüm kazandırmaya 
yardımcı olur.

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

100 ml 
410016 65 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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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 65 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 65 TL
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Sedir & Elma
Sedir yağı besleyici ve antioksidan 
etkiye sahiptir.

Elma suyu tazeler, canlandırır ve 
cildin elastikiyetini arttırır.

Köknar yağı cilde ışıltı kazandırır.

SUGAR BODY SCRUB CEDAR & 
APPLE / SEDİR VE ELMA ÖZLÜ 
ŞEKER VÜCUT PEELİNGİ
İçeriğindeki Doğal şeker ve kıyılmış sedir 
fıstığı kabuğu ile  cilde harika bir pürüzsüzlük 
ve kadifemsi görünüm kazandırmaya 
yardımcı olur.

Aktif içerik: sedir fıstığı kabuğu, sedir esansiyel yağı, köknar 
esansiyel yağı, fıstık ve shea yağları.

100 ml 
410015 65 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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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 65 TL

HERBAL BODY MOISTURIZER 
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 65 TL
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Hafif doku ellere rahatlık, beslenme 
ve yoğun nemlenme sağlar.
· Cildi etkili bir şekilde nemlendirir.
· Cildi canlandırır ve ışıldamasını 
teşvik eder.
· Yapışkanlık hissi bırakmadan 
anında emilir.

1. YULAF SÜTÜ & PIRINÇ YAĞI,  
EL KREMI
Narin aroma
Pirinç kepeği yağı cildin yaşlanmasını önler 
ve elastikiyetini arttırır. Nemlendirici, 
iyileştirici ve yumuşatıcı etkiye sahiptir.

75 ml 
411168 25 TL
2. KEKIK & ADAÇAYI,  
EL KREMI
Misk adaçayı uçucu yağı cilt tonusunu ve 
esnekliğini destekler, mikrosirkülasyonu 
artırır, hücre yenilenmesini uyarır, yumuşatır 
ve canlandırır. 
Adaçayı moral yükseltir.

75 ml 
411169 25 TL
3. AHUDUDU & MINE ÇIÇEĞI,  
EL KREMI
Sulu ahududu ile taze mine çiçeğinin pırıl pırıl 
yemiş-narenciye aroması!
Ahududu ekstresi uzun süreli nemlendirme 
sağlar, içeriğinde bulunan doğal meyve 
asitleri ise cildi aydınlatmaya yardımcı olur.

75 ml 
411170 25 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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SIBERIAN SPA
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SIBIRYA KUŞBURNU ÖZLÜ YÜZ BAKIM KREMI
Kuşburnu yağı içeren multi-aktif krem yüz ve boyun bölgelerine özenli 
bakım sağlayarak cildi nemlendirir ve besler. Gül suyu ile gül uçucu 
yağı cilt tonunu pürüzsüzleştirerek cilde ışıltı ve hafif çiçek aromasını 
kazandırır.

Aktif içerik: kuşburnu yağı, gül suyu, Bulgar gülü yağı, ginseng, 
biberiye ve Snoudon gülü ekstreleri

50 ml 
404113 

48 TL

SIBIRYA KUŞBURNU ÖZLÜ NEMLENDIRICI KÖPÜK
Bu hafif aromalı ürün özellikle günlük cilt bakımı için yaratılmıştır. 
Besleyici ve aynı zamanda yumuşak olan formül, aloe vera, 
gül ve hanımeli ekstreleri gibi güçlü bitkisel antioksidanlar ile 
zenginleştirilmiştir. Mükemmel nemlendirici etkiye sahip olan gül uçucu 
yağı cildin rengini ve genel durumunu iyileştirir.

Aktif içerik: gül çiçeği, hanımeli, kahverengi yosun ve aloe vera 
ekstreleri, gül uçucu yağı.

100 ml 
404111 

48 TL

UYGULAMA YÖNTEMI: Uygun miktarı sabah ve/veya akşam yüzünüze 
hafif masaj yaparak uygulayınız.

UYGULAMA YÖNTEMI: Küçük miktarda ürünü avucunuz yardımıyla 
hafif masaj yaparak temiz üzünüze uygulayıp tamamen emilene kadar 
ovalayın. Düzenli olarak sabah ve akşam uygulayın.

SIBIRYA GINSENGI
3’ü 1 arada: temizleyici + peeling + maske
Bu ürün; temizleme, ölü hücreleri ortadan kaldırma ve derin temizleme 
özellikleri ile cilt bakımının üç genel aşamasını içinde birleştirir. 
İçeriğindeki bitkisel maddeler sayesinde özenli bir şekilde makyajı 
temizler ve kirleri giderir, konfor hissi sağlar.

Aktif içerik: Sibirya ginsengi, meşe kabuğu, ardıç kabuğu, kekik ve 
deve tabanı ekstreleri.

75 ml 
402585

30 TL

BU SAYFADAKI ÜRÜNLER 
STOKLARLA SINIRLIDIR
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ARKTIK YABANMERSINI
Vitaminlerle Zenginleştirilmiş Duş Jeli 
Sibirya yabanmersini ekstresi ve değerli uçucu yağlar içeren lüks duş jeli 
cildi temizleyerek üzerinde orman yemişlerinin hoş aromasını bırakır. 
Ürünün içeriğindeki aktif bileşenler cildin derinlen nemlenmesine ve 
beslenmesine yardımcı olarak esnekliğini ve güzelliğini destekler.

Aktif içerik: Sibirya yaban mersini ekstresi, Virjinya ardıcı, tatlı 
portakal ve greyfurt uçucu yağları.

250 ml  
402418 

35 TL

YABAN ÇILEĞI VE NANE
Canlandırıcı Duş Jeli 
Sibirya bitkileri temelinde formüle edilmiş olan taze aromalı jel cildi etkili 
bir şekilde temizleyerek moralinizi yükseltir. Ürünün içeriğinde yer alan 
nane ekstresi cildi mükemmel canlandırır, yabani çilek taze yaprakları 
esansı ise nemlendirir, enerji ve vitaminler ile besler.

Aktif içerik: yaban çileği ve nane ekstreleri, tatlı portakal ve 
greyfurt uçucu yğları.

250 ml  
402417 

35 TL

SIBIRYA GINSENGI
Güçlendirici Duş Jeli 
Sibirya ginsengi ve Virjinya ardıcı aromalı güçlendirici duş jeli cildi 
temizleyerek enerji kazandırır. Ürünün doğal nemlendirici maddeler ile 
zenginleştirilmiş olan formülasyonu cildi yumuşatır ve kadifemsi kılar.

Aktif içerik: Sibirya ginsengi (Eleutherococcus) ekstresi, Virjinya 
ardıcı, tatlı portakal, bergamot, melekotu ve zencefil uçucu yağları.

250 ml  
402416 

35 TL

SINIRLI 
SAYIDA
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YABAN ÇILEĞI VE NANE
El ve Tırnak Kremi 
Yaban çileği ve nane ekstreleri ile zenginleştirilmiş olan hoş aromalı 
el kremi cildin pürüzsüzleşmesini ve beslenmesini teşvik eder. Kremin 
içeriğinde yer alan aktif bileşenler tırnakların bakımını sağlayarak 
güçlendirir ve kırılganlığını önler. Hafif yapısının sayesinde bu krem 
anında emilir. Hafif yaban çileği aromasını kazandırır.

Aktif içerik: yaban çileği ve nane ekstreleri, tatlı portakal ve 
greyfurt uçucu yağları.

75 ml  
402587  

25 TL

SIBIRYA GINSENGI
El ve Tırnak Kremi 
Hafif yapısına sahip olan krem yapışkanlık hissini bırakmadan anında emilir. 
Sibirya ginsengi ekstresi ve Virjinya ardıcı uçucu yağı ile zenginleştirilmiş 
besleyici formül cildin iyileşmesini ve pürüzsüzleşmesini teşvik eder. 
Formülün içerdiği keratin tırnakların güçlenmesine yardımcı olur.

Aktif içerik: Sibirya ginsengi ekstresi, Virjinya ardıcı, tatlı portakal, 
bergamot, melekotu ve zencefil uçucu yağları.

75 ml  
402588 

25 TL

SIBIRYA KUŞBURNU ÖZLÜ 
El ve Tırnak Kremi 
Bu ürün cildin pürüzsüz olmasını teşvik eder, kremin içeriğinde yer alan 
keratin tırnakların bakımını sağlayarak güçlenmesini ve kırılganlığının 
önlenmesini teşvik eder.

Aktif içerik: Sibirya kuşburnu özü, biberiye özü, Fransız gülü özü, 
Bulgar gülü yağı.

75 ml  
403443 

25 TL

BU SAYFADAKI ÜRÜNLER 
STOKLARLA SINIRLIDIR

67



68



ENDESSENCE — endemik Sibirya bitkilerinin aktif 
maddelerinin devrimci yoğunlaştırıcı kompleksi.

ENDESSENCE ETKISI
 • Kozmetik ürünlerinin içerdiği aktif maddelerin 

çalışmasını yoğunlaştırır.
 • Antioksidan koruma sağlar, cildin koruyucu özelliklerini 

arttırır. 
 • Cilt hücrelerinin sağkalımını arttırarak yenilenmeyi 

teşvik eder, böylece hücresel düzeyde cilt genç 
görünme süresini uzatır.

ENDESSENCE TEKNOLOJILERI 
Geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinden farklı olarak, 
yenilikçi Eutectys™ teknolojisi, endemiklerin "canlı" suyunu 
yüksek biyoaktivite ile muhafaza edilebilmesine yardım 
ederek bitkilerin yararlı maddelerinin neredeyse tamamen 
ayıklanmasını sağlar.

ENDESSENCE BITKILERI 
ENDESSENCE kompleksi beş endemik Sibirya bitkisinin 
aktif maddelerine dayanmaktadır:

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

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

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

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

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

Endemik bitkilerin* yüksek biyoaktivitesini devrim 
niteliğindeki ekstraksiyon teknolojisi ile birleştirerek bizler 
son derece etkili bir ENDESSENCE kompleksi elde ettik.

* Endemik bitkiler veya endemikler, sadece belirli bir bölgede (bu durumda Sibirya'da) 
yetişen bitkilerdir.
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GÖZ ÇEVRESI IÇIN NEMLENDIRICI 
KREM
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  
409254 32 TL

ENDESSENCE
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NEMLENDIRICI YÜZ KREMI
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  
409253 41 TL

TEMIZLEYICI VE NEMLENDIRICI YÜZ 
JELI
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, ENDESSENCE — endemik Sibirya bitkilerinin 
(Sagan Dale, Eleutherococcus kökü, Maral kökü, Snoudon gülü, 
Baykal takke) ekstreleri.

300 ml  
409252  42 TL
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411574
SIBERIAN WELLNESS  
MATLAŞTIRMA YÜZ MASKESI 
Yorgun ciltler için doğal kurtuluş! Ginseng ve 
ginkgo biloba ekstreleri cildin güzel ve genç 
kalmasını destekler, sedir ve shea yağları 
mükemmel yumuşatır, biyoyararlanabilen 
formdaki folik asit ekstresi cildin elastikiyetini 
artırmaya yardımcı olur.
50 ml 
411574 32 TL

ENDESSENCE

72



SIBERIAN WELLNESS NEMLENDIRME YÜZ MASKESI
Doğanın ta kendisinin sunduğu doğru nemlendirme tarifesi: fındık yağı 
ve ENDESSENCE ile birlikte seramid kompleksi. Siz mutlak bir rahatlık 
hissediyorsunuz: cildiniz nemlendirilir ve kurumaya karşı korunur. Siz 
artık havanın kaprislerinden ve zamanın etkisinden korkmuyorsunuz!
50 ml  
411571 32 TL

SIBERIAN WELLNESS DERIN TEMIZLIK YÜZ MASKESI
Temizlenmeye yeni bir yaklaşım: termo-etki formülü kirleri giderir ve 
gözeneklerin daralmasına katkıda bulunur, porselen ve deniz kili yağ 
bezlerinin çalışmasının düzenlenmesine katkıda bulunur, ENDESSENCE 
kompleksinin bitki ekstreleri cildin genç halinin ve güzelliğinin 
korunmasında yardımcı olur.
50 ml 
411572 32 TL

SIBERIAN WELLNESS YENILEME YÜZ MASKESI 
Temizlenmeye yeni bir yaklaşım: termo-etki formülü kirleri giderir ve 
gözeneklerin daralmasına katkıda bulunur, porselen ve deniz kili yağ 
bezlerinin çalışmasının düzenlenmesine katkıda bulunur, ENDESSENCE 
kompleksinin bitki ekstreleri cildin genç halinin ve güzelliğinin 
korunmasında yardımcı olur.
50 ml  
411573 32 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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ENDESSENCE
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HACIM ŞAMPUANI
İnce saçlar için doğal bitkisel şampuan, doğal 
bir hacmin korunmasına yardımcı olur. Saçları 
nazikçe temizler, yağ ve saç şekillendirme 
ürünlerinin kalıntılarını ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur ve aynı zamanda saç şeklinin 
korunmasına katkıda bulunur. Saçınız 
yoğunluğu ve hacmi sayesinde harika görünür. 

Aktif içerik: Sibirya çamı yağı, ginseng kökü ekstresi, Sibirya 
mazı yağı, ginkgo biloba ekstresi, ENDESSENCE — endemik Sibirya 
bitkilerinin (Sagan Dale, Eleutherococcus kökü, Maral kökü, Snoudon 
gülü, Baykal takke) ekstreleri.

250 ml  
409257 42 TL

HACIM SAÇ KREMI
Ürünün içeriğinde yer alan Sibirya bitki 
ekstreleri, saçınıza güç katan, hacim ve 
doğal parlaklık kazandıran naturel ve narin 
formülasyonu oluşturur.

Aktif içerik: Sibirya papatyası yağı, zencefil kökü ekstresi, Sibirya 
mazı yağı, Sibirya aynısefası ekstresi, ENDESSENCE — endemik 
Sibirya bitkilerinin (Sagan Dale, Eleutherococcus kökü, Maral kökü, 
Snoudon gülü, Baykal takke) ekstreleri.

250 ml  
409258 44 TL

Sadece harici kullanım içindir. Çocuklar için uygun değildir. Kozmetiklere karşı alerjiniz varsa ürünü 
kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Işıktan koruyarak, oda sıcaklığında saklayın. Açıldıktan sonra 6 ay boyunca kullanılabilir.

UYGULAMA KILAVUZU: saçınızı yıkadıktan 
sonra nemli saçınıza uygulayıp tüm uzunluğuna 
yayın, ardından 1-2 dakika sonra bol su ile 
yıkayın.  UYGULAMA KILAVUZU: nemli saçınıza 

uygulayıp masaj hareketleri ile köpükleştirin, 
ardından bol su ile yıkayın. En iyi etki için saç 
kremi ile birlikte kullanın.

YENI 
ÜRÜN
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ENDESSENCE
SIBERIAN WELLNESS BESLEYICI ŞAMPUAN 
B6 ve PP vitaminleri, dulavratotu ve zencefil ekstreleri içeren şampuan 
saç folikülünün normalleşmesine yardımcı olur. ENDESSENCE kompleksi, 
D-panthenol ve inulin saçları nemlendirir, daha esnek bir hale getirir, 
doğal bir parlaklık ve ışıltı kazandırır.
250 ml  
406327 38 TL

SIBERIAN WELLNESS BESLEYICI SAÇ KREMI 
Apigenin ve pantenol içeren saç kremi saçları güçlendirir ve 
pürüzsüzleştirir, büyümesini teşvik eder. Dulavratotu ve zencefil 
ekstreleri saç folikülü işlevinin normalleşmesine yardımcı olur, 
ENDESSENCE kompleksi ve D-panthenol saçları nemlendirir, esnek kılar, 
parlaklık ve ışıltı kazandırır.
250 ml  
404783 38 TL

SIBERIAN WELLNESS BESLEYICI SAÇ MASKESI 
Keratin hidrolizat, kafein ve PP vitamini içeren maske saç köklerini 
güçlendirmeye yardımcı olur ve saçın büyüme sürecini aktive eder. Bal 
kremi, ENDESSENCE kompleksi ve D-panthenol saçları nemlendirir 
ve pürüzsüzleştirir, daha şekillendirilebilir bir hale getirir, güzellik, 
pürüzsüzlük ve parlaklık kazandırır.
150 ml  
404785 43 TL
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SIBERIAN WELLNESS CANLANDIRICI ŞAMPUAN 
Şampuan kuru ve boyalı saçları nazikçe temizler ve onarır. PP ve B6 
Vitaminleri, kırılgan saçların iyileşmesine yardımcı olur, kuruluğu ortadan 
kaldırır ve saç renginin parlaklığını korur. Aloe ekstresi ve ENDESSENCE 
kompleksi saçları nemlendirerek canlılığını, güzelliğini ve parlaklığını 
yeniden kazandırır.
250 ml  
410276 38 TL

SIBERIAN WELLNESS CANLANDIRICI SAÇ KREMI 
Ketencik, portakal ve shea yağları içeren saç kremi kuru ve boyalı saçları 
yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. Keratin hidrolizat, zarar görmüş saçı 
onarmaya yardımcı olur, bitkisel ENDESSENCE kompleksi, dulavratotu 
ve aloe suyu ekstreleri derinlemesine nemlendirir, ışıltı ve parlaklık 
kazandırır.
250 ml  
404786 38 TL

SIBERIAN WELLNESS CANLANDIRICI SAÇ MASKESI 
Fosfolipitler ve ENDESSENCE kompleksi içeren lüks maske kuru ve 
yıpranmış saçlar için üçlü bakım sağlar: besler, neme doyurur ve her 
kullanımdan sonra daha şekilledirilebilir bir hale getirir. Keratin, zarar 
görmüş saçların seçici restorasyonunu sağlar, nar yağı yumuşatır ve 
pürüzsüzleştirir.
150 ml  
405818 43 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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SIBERIAN WELLNESS  
INTIMATE WASH
Ürünün narin dokusu intim bölgenin hassas 
cildini nazikçe temizler. Bileşimdeki uçucu 
yağlar doğal mikrofloranın restorasyonuna ve 
lokal bağışıklığın korunmasına katkıda bulunur. 

250 ml  
411568 35 TL

SIBERIAN WELLNESS  
INTIMATE CARE DEODORANT GEL
Yumuşak temizleyici jel cildi nemlendirerek ve 
koku giderici etki sağlayarak intim bölgedeki 
rahatsızlık hissinin ve nahoş kokuların 
giderilmesine yardımcı olur. Aktif maddelerin 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi ile 
birleşimi cildin doğal korunmasını arttırır. 

250 ml  
411576 35 TL

ENDESSENCE
ÇOK 

YAKINDA 
SATIŞTA
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SIBERIAN WELLNESS  
SUN СARE FACE CREAM SPF 50
ENDESSENCE kompleksi, panthenol ve 
aynısefa ekstresi içeren krem çevrenin olumsuz 
etkileri ile başa çıkmaya yardımcı olur. Yüksek 
performanslı filtreler UVA ve UVB ışınlarına 
karşı güvenilir koruma sağlar. 

50 ml  
412269 62 TL

SIBERIAN WELLNESS  
SUN CARE BODY LOTION SPF 30
ENDESSENCE bitki kompleksi içeren yumuşak 
nemlendirici UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili 
bir koruma ve yumuşak bir bakım sağlar. Cildi 
foto-yaşlanmadan, yanıklardan ve hasarlardan 
güvenli bir şekilde korur. Habeş hardal yağı, 
E vitamini ve aynısefa yağı, cildi nazikçe 
koruyarak pürüzsüz ve yumuşak bir hale getirir 

100 ml  
412270 62 TL

ÇOK 
YAKINDA 
SATIŞTA
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DUHAAL AZA CANLANDIRICI ETKILI 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 

30 TL

DUHAAL AZA ISITICI ETKILI 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  

30 TL

DUHAAL AZA RAHATLATICI ETKILI 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  

30 TL

MASAJ BALSAMI
Aromalı balsam rahatsız edici bedensel hislerin hafiflemesine, egzersiz ve 
ağırlık kaldırma sonrası yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur. Zengin 
bitki ekstreleri kompleksi ile köknar yağı ürüne aromaterapi, ısıtıcı ve 
canlandırıcı etki kazandırır. 

Aktif içerik: köknar yağı, kafur, okaliptüs uçucu yağı, çam reçinesi, 
sarı kantaron, kekik, huş mantarı, meşe kabuğu, şakayık, öksürük 
otu, ısırgan otu, ortanca, soda otu, beyaz yonca, melek otu ve 
beşparmak otu ekstreleri.

250 ml  
401806 

30 TL
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BACAK JELI
Bu bitkisel kriyojel, ayaklardaki yorgunluğu ortadan kaldırmaya yardımcı 
olur. Uçucu yağların sakinleştirici etkisi ve anında bacaklara kazandırdığı 
serinlik hissi, ayak kaslarınızın gevşemesine ve yorgunluk ile kırgınlık 
hissinin yok olmasına yardımcı olur.

Aktif içerik: susam yağı, at kestanesi ekstresi, siyah mürver 
ekstresi, nane uçucu yağı, kafein, karanfil uçucu yağı, trehaloz, 
mercanköşk uçucu yağı, okaliptüs uçucu yağı, altın otu uçucu yağı.

75 ml  
401803  

30 TL

MÜKEMMEL BACAKLAR IÇIN CANLANDIRICI KREM
Bacaklarda ağırlık hissini gidererek, kalıcı olarak kendinizi konforlu 
ve hafif hissetmenizi sağlar, yoğun nemlendirir. Kekliküzümü uçucu 
yağı canlandırıcı etkiye sahiptir, bioflavonoid hesperidin ise cilt 
mikrokapilerlerini olumlu etkiler. 

Aktif içerik: gliserin, soya fasülyesinin hidrojenlenmiş 
poligliseritleri, keklik üzümü yağı, mentol.

75 ml  
401804 

30 TL

UYAN NOMO GEL
Kondroitin ve organik kükürt içeren vücut jeli
Uçucu yağlar, bitki ekstreleri ve doğal indirgeyici maddelerin oluşturduğu 
zengin karışım. Organik kükürt ve kondroitin cildin metabolik süreçlerini 
hızlandırır, doğal ekstreler ve yağlar yatıştırıcı bir etki sağlar ve rahatlık 
hissi kazandırır.

Aktif içerik: köknar özsuyu, mentol, kafur, papain, sodyum 
kondroitin sülfat, okaliptüs uçucu yağı, köknar uçucu yağı, biberiye 
uçucu yağı, buhur uçucu yağı, karakafes ekstresi, beşparmakotu 
ekstresi, beşparmakotu, sodyum hidroksit, karanfil uçucu yağı.

100 ml 
402579 

30 TL

ONARIM JELI
Temiz bitkisel ve uçucu yağların Sibirya arı propolisi, polen ve 
arı sütü ile etkili birleşimi yatıştırıcı etki sağlayarak güneşe, 
rüzgara, soğuk havaya ve böceklerin ısırıklarına maruz kalan cildin 
iyileşmesini teşvik eder. 

Aktif içerik: ayçiçeği tohumu yağı, hint yağı, balmumu, zeytinyağı, 
susam yağı, lavanta esansiyel yağı, köknar özsuyu, köknar uçucu 
yağı, okaliptüs uçucu yağı, arı sütü ekstresi, horoz ibiği ekstresi, arı 
poleni ekstresi, bal ekstresi, biberiye yaprağı ekstresi, sandal ağacı 
uçucu yağı, tokoferol.

30 ml  
401802 

30 TL
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Flor, lauril sülfatlar, PEG, 
parabenler, sert aşındırıcı 
maddeler, antiseptikler, 
sentetik tatlandırıcı ve 
renklendiriciler içermez. 
Hayvanlar üzerinde test 
edilmemiştir.
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SIBIRYA PROPOLISI DIŞ MACUNU
Doğal koruma
Sibirya Propolisi Diş Macunu doğal propolis emülsiyonu, uçucu yağlar ve 
değerli Sibirya bitkilerinin ekstrelerini içerir.

75 ml  
403380 

20 TL 

SIBIRYA GÜLÜ DIŞ MACUNU
Onarım ve yenileme
Sibirya Gülü Diş Macunu kırmızı kil doğal mineralleri, uçucu yağlar 
ve kuşburnu, ardıç, adaçayı, papatya ve deniz topalağı gibi değerli 
bitkilerin ekstrelerini içerir. 

75 ml 
403379 

20 TL

KULLANIM ŞEKLI: Gargaranın 10-15 damlası 100 ml su ile karıştırılır. 
Elde edilen solüsyon ağız gargarası olarak kullanılır.

TAZE NEFES AĞIZ ÇALKALAMA SUYU
Klorheksidin ve okaliptüs yapraklarından elde edilen Klorofillipt 
içeren çalkalama suyu tahriş gidermeye yardımcı olur ve diş etlerini 
kanamalardan korur. 

250 ml  
401915  
30 TL

YABANI IĞDE IÇEREN DOĞAL DIŞ MACUNU 
Günlük bakım ve diş hassasiyetlerinin en aza indirgenmesi
En hassas dişlerin ve diş etlerinin bile doğal korumasını sağlayan bir 
üründür. Ürün, antioksidan etkiye sahip olan yabani iğde yağı ve suyu içerir.

75 ml  
403024 

20 TL 
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VITAMAMA

OMEGA-3 SOFTGELS. OMEGA-3 VE A, 
E, D VITAMINLERI IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
Omega-3 asitleri ve vitaminler
A vitamini normal görme yetisinin korunmasına 
katkıda bulunur. D vitamini normal kemiklerin, 
normal kas fonksiyonunun, normal dişlerin, 
korunmasını destekler. Dengeli ve çeşitli 
beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

İçindekiler: Keten tohumu, Omega 3 yağ asitleri (balık ürünü),  
DL-alfa-tokoferil asetat, Retinil palmitat, Kolekalsiferol.

75 mg 
500126 50 TL

SIBERIAN IMMUNITY BONBONS /  
YER ELMASI TOZU VE C VİTAMİNİ 
İÇEREN DRAJE
Bağışıklık Sistemi desteği için
Güçlü bağışıklık sistemi için Siberian Immunity 
Bonbons ürünündeki C vitamini bağışıklık 
sisteminin normal fonksiyonunu destekler.
Faydalı etkinin sağlanması için çocukların günde 
2-6 draje, yetişkinlerin 5-10 draje yemeklerden 
30 dakika önce tüketmesi önerilir. Dengeli ve 
çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

İçindekiler: Şeker, şeker şurubu (şeker, su), süttozu, %12 yer elması 
tozu, %4 kakao tozu, dulavratotu (inulin), %2 C vitamini, parlatıcı 
kaplama (glikoz şurubu, su, stabilizör: gam arabik, ayçiçek yağı, 
asitlik düzenleyici: sitrik asit, koruyucu: potasyum sorbat).

150 gr 
500120 35 TL
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VITAMAMA BABY BITKISEL ÖZLÜ BANYO KONSANTRESI
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 40 TL

VITAMAMA BABY BEBEK KREMI 
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 40 TL

VITAMAMA BABY BEBEK TEMIZLEME 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 45 TL
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* GERÇEK DOĞA | GERÇEK BİLİM | İNSANLAR İÇİN

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

SİZİN DANIŞMANINIZ:  

 

www.siberianhealth.com


