
YENİ SİBİRYA'YI 
KEŞFET!!

SPORT, NUTRITION  
& BEAUTY
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BIZLER — 
WELLNESS-
UZMANLARIYIZ! 
24 YILLIK TARIH 
ÜÇ KITADA BULUNAN 60'TAN FAZLA  
ÜLKE ÜRÜNLERIMIZI KULLANMA  
IMKANINI ELDE ETMIŞTIR 

Bizler GMP, ISO ve HACCP gibi uluslararası 
standartlar ile uyumlu olan kendi üretim üssümüz 
ile gurur duymaktayız. 

Beş alana ilişkin ürünler: 

 • GÜZELLIK
 • HIJYEN
 • TAKVIYE EDICI GIDALAR
 • BESLENME
 • PARFÜMLER 

Sibirya'da doğduk; değerlerimizi ve felsefemizi tüm 
dünyaya taşıyoruz!

Bize güç ve enerji veren vahşi doğaya saygılı 
davranıyoruz.

Her zaman bilgi akışının ve trendlerin zirvesinde 
olmaya çalışıyoruz.

Pozitifliği paylaşıyoruz, iyimserlik yüklüyoruz ve iyi 
işleri yapmada acele ediyoruz. 

KENDIN IÇIN WELLNESS DÜNYASINDA 
EKSPER YAKLAŞIMINI KEŞFET!
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EKO-PROJELER 
"Etrafındaki Dünya" doğa koruma vakfı sekiz yıldır 
faaliyet göstermektedir ve saker şahinlerinin 
kurtarılmasından Baykal gölünün gözlemlenmesine 
kadar yüzden fazla çevre girişimini desteklemektedir. 

"Baykal Gölü" ve WWF gibi büyük vakıflarla aktif bir 
şekilde işbirliği yapıyoruz.

2020 yılında ormanların ekilmesine ilişkin geniş 
çaplı bir projenin hazırlanması aktif bir şekilde 
devam etmektedir. (Rusya Doğa Denetim Kurumu ile 
işbirliği içerisinde) 

SIBERIAN WELLNESS MARKASININ TEMSIL 
EDILDIĞI HER YERDE ÇEVRE HAREKETINI 
GELIŞTIRMEKTEYIZ: 

Üretimde ve tariflerde, Etkinliklerde ve çevrim içi 
platformlarda, kişisel sunumlarda ve ofislerdeki 
ortak buluşmalar sırasında. 

BIZE KATIL — VE SANA UYGUN 
EKOPROJEMIZI KEŞFET! 

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 
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TAKVIYE EDICI GIDALAR

DAILY BOX
YENI GÜNE  
HAZIR OL!

BASIT KULLANMA KURALLARI: 
GÜNDE BIR DEFA ALIN

BASIT FORM: RAHAT BIR SET — 
HER ZAMAN EL ALTINDA

PULSE BOX
OMEGA-3 YAĞ ASITLERI VE VITAMINLER IÇEREN TAKVIYE EDICI 
GIDA
EPA ve DHA kalbin normal çalışmasına katkıda bulunur. 
Olumlu etki günlük 250 mg EPA ve DHA alımıyla 
elde edilir. Folik asit, B6 vitamini ve B12 vitamini, 
homosisteinin normal metabolizmasına katkıda bulunur. 
B6 Vitamini, sisteinin normal sentezine katkıda bulunur.

Formül No 1 (kırmızı kapsüller). Içindekiler: betain hidroklorür, jelatin, 
siyanokobalamin, piridoksin hidroklorür, pterolglutamik asit, boyalar: demir 
oksitleri ve demir hidroksitleri (E172), titanyum dioksit (E171).

Formül No 2 (sarı kapsüller). Içindekiler: balık yağından elde edilen yağ asidi 
etil esteri, jelatin.

Formül No 3 (turuncu kapsüller). Içindekiler: balık yağından elde edilen yağ 
asidi etil esteri, jelatin, likopen. 

90 kapsül / 64,2 g 500443 18,94 € 
(her biri 3 kapsül içeren 30 paket)

VISION BOX
OMEGA-3 YAĞ ASITLERI, VITAMINLER, MINERALLER VE BITKI 
EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
DHA görme yeteneğinin korunmasına katkıda bulunur 
ve günlük 250 mg'lık alımıyla olumlu bir etki gösterir. 
Riboflavin (B2 vitamini), A vitamini ve çinko, görme 
yeteneğinin korunmasına katkıda bulunur. C ve E 
vitaminleri, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına 
yardımcı olur.

Formül No 1. Içindekiler: deniz topalak yağı, jelatin, lutien ve zeaksantin 
bakımından zengin Tagetes erecta ekstresi, dl-α-tokoferil asetat.

Formül No 2. Içindekiler: balık yağından elde edilen yağ asidi etil esteri, 
jelatin.

Formül No 3. Içindekiler: jelatin, üzüm çekirdeği ekstresi, Avrupa turnası 
meyve ekstresi, adaçayı yaprağı ekstresi, kekik ekstresi, mercanköşk 
ekstresi, L-askorbik asit, yeşil çay yaprağı ekstresi, yaban mersini yaprağı 
ekstresi, rutin, dl-α-tokoferil asetat, çinko oksitleri, çam kabuğu ekstresi, 
likopen, beta-karoten, riboflavin, piridoksin, tiamin, manganez sülfat, retinil 
asetat, bakır oksit, potasyum iyodür, sodyum selenit, krom (III) klorür.

120 kapsül / 84,3 g 500361 21,94 € 
(her biri 4 kapsül içeren 30 paket)
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FORMÜL 1
60 kapsül / 30 g

Içindekiler: rezene ekstresi, jelatin, 
sinir otu ekstresi, papatya ekstresi, 
dulavratotu kökü ekstresi, at 
kuyruğu ekstresi, ekinezya 
ekstresi, aloe vera jel ekstresi.

FORMÜL 2
60 kapsül / 30 g

Içindekiler: su teresi ekstresi, 
jelatin, yabani sarımsak ekstresi, 
sarı kantaron ekstresi, adaçayı 
ekstresi, bayır turpu ekstresi, 
Baykal takke ekstresi.

FORMÜL 3
60 kapsül / 32,4 g

Içindekiler: jelatin, üzüm 
çekirdeği ekstresi, turna ekstresi, 
adaçayı ekstresi, kekik ekstresi, 
mercanköşk ekstresi, L-askorbik 
asit, yeşil çay ekstresi, dl-alfa-
tokoferol, likopen, yaban mersini 
meyve ekstresi, rutin, beta-
karoten, çam kabuğu ekstresi, 
laktoz, maltodekstrin, çinko 
sitrat, tiamin hidroklorür, 
riboflavin, piridoksin hidroklorür, 
bakır sülfat, potasyum iyodür, 
manganez sülfat, sodyum selenit, 
krom pikolinat, retinol.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
BITKI EKSTRELERI, VITAMINLER VE MINERALLER IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Metabolizmaya destek sağlayan üçlü bir PREMIUM sistemi. Ürünün 
temelini, vahşi doğa şartlarında yetişen Sibirya bitkilerinden elde 
edilen vitamin, mineral ve zengin bitki ekstreleri içeren üç farklı formül 
oluşturmaktadır. 

FORMULA 4 N.V.M.N
A, C VE E VITAMINLERI 
ILE LIPOIK ASIT IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün yaklaşık 20 yıldır 
en güçlü antioksidan 
formüllerden biri 
olarak kabul edilen A, 
E ve C vitaminlerinden 
oluşan bir kompleks 
içermektedir. Kompleksin 
etkisi, ürünün sağladığı 
antioksidan korumayı 
önemli ölçüde artırmayı 
sağlayan taurin ve 
lipoik asit gibi organik 
antioksidanlar ile 
güçlendirilmiştir.

Içindekiler: taurin, L-askorbik asit, 
dl-alfa-tokoferol asetat, jelatin, 
alfa-lipoik asit, retinol asetat, 
hidroksipropil metil selüloz.

120 kapsül / 78 g 
500020 18,30 €

RENAISSANCE TRIPLE SET.  
FORMULA 3
BITKI EKSTRELERI, VITAMINLER 
VE MINERALLER IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
Renaissance Triple Set. 
Formula 3, bitkisel ve mineral 
kökenli olan aktif bileşenlerin 
karmaşık bir kompleksidir. 
Eser elementler ve vitaminler 
hücrelerin oksidatif strese 
karşı korunmasını, bağışıklık 
sisteminin normal olarak 
işlevini, yorgunluğun azalmasını 
teşvik eder.

Içindekiler: jelatin, üzüm çekirdeği 
ekstresi, turna ekstresi, adaçayı ekstresi, 
kekik ekstresi, mercanköşk ekstresi, 
L-askorbik asit, yeşil çay ekstresi, dl-
alfa-tokoferol, likopen, yaban mersini 
meyve ekstresi, rutin, beta-karoten, çam 
kabuğu ekstresi, laktoz, maltodekstrin, 
çinko sitrat, tiamin hidroklorür, riboflavin, 
piridoksin hidroklorür, bakır sülfat, 
potasyum iyodür, manganez sülfat, 
sodyum selenit, krom pikolinat, retinol.

120 kapsül / 64,8 g 
500113 31,57 €

yıllık bilimsel 
araştırmalar

yıllık pratik 
uygulamalar

gerekli  
oranlarda olan 
aktif bileşenler

35

20

500032   
43,76 €
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AKTIF BIR YAŞAM TARZI 
IÇIN GÜNLÜK MODERN VE 
UYGUN FIYATLI ÜRÜNLER!

YENI BIR TARZ VE YENI BIR ISIM 
Zamana ayak uyduranlar için

TANIDIK BILEŞIMLER  
VE YÜKSEK KALITE 
Uzun yılların deneyimini takdir 
edenler ve ürünün etkinliğinden 
ve güvenilirliğinden emin olmak 
isteyenler için

ANLAŞILABILIR:
Tüm aile bireyleri için temel 
formülasyonlar.

RAHAT:
Ürün serisinde konforlu 
yönlendirme.

ERIŞILEBILIR: 
Istenilen ürünün en basit şekilde 
seçimi.

WELLNESS 
TARZINDAKİ 
YAŞAM İÇİN 
BEŞ ÖNEMLİ 
KATEGORİ!

MINERALS
METABOLIK SÜREÇLERI UYUMLU
HALE GETIREN ORGANIK MINERAL 
FORMLARI

FATTY ACIDS
BITKISEL VE HAYVANSAL KÖKENLI ÇOKLU 
DOYMAMIŞ YAĞ ASITLERINE DAYANAN 
LIPIT KOMPLEKSLERI

SORBENTS
KOLAY YAŞAM IÇIN AKILLI
DETOKS ÇÖZÜMLERI

VITAMINS

BOTANICS

ORGANIZMANIN DESTEKLENMESI 
IÇIN OPTIMAL MIKTARDA 
VITAMINLER

SIBIRYA BITKILERINE DAYALI 
FORMÜLASYONLAR 
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ESSENTIAL  
MINERALS

MINERALLERIN KOLAYCA ERIŞILEBILIR FORMLARI 
OPTIMAL GÜNLÜK DOZLAR 
BILEŞENLERIN ETKILI ORANI

Mg
MAGNEZYUM — 
DOĞAL  
SAKİNLİK!

ELEMVITALS. IRON WITH SIBERIAN HERBS
DEMIR, VITAMINLER VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün, vücutta oksijen iletimi süreçlerinin normalleşmesine 
katkıda bulunan organik demir bileşiklerini içerir. C vitamini demir 
emilimini arttırır, riboflavin, B6 vitamini ve niasin normal enerji 
metabolizmasını teşvik eder.

Içindekiler: aserola ekstresi, jelatin, Sibirya ginsengi kökü ekstresi, demir fumarat, 
nikotinamid, piridoksin hidroklorür, riboflavin, tiamin hidroklorür, folik asit, 
siyanokobalamin.

60 kapsül / 34,2 g 500039 17,33 €

ELEMVITALS. MAGNESIUM WITH SIBERIAN HERBS
MAGNEZYUM VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Magnezyum sinir sisteminin ve kasların normal işlevini destekler, 
yorgunluk ve bitkinliği azaltmaya yardımcı olur. Ürün, vücut 
için en uygun formdaki kediotu, Baykal takke ve alıç meyvesi 
ekstreleri ile zenginleştirilmiştir.

Içindekiler: magnezyum sitrat, jelatin, kediotu ekstresi, alıç meyve ekstresi, Baykal 
takke ekstresi.

60 kapsül / 36 g 500038 12,20 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
IYOT VE GINSENG KÖKÜ EKSTRESI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Ürünün içeriğinde fucus yaprak ekstresi – yüksek iyot 
içeren deniz yosunu. Iyot troid bezinin hormon üretimini 
ve troid bezi işlevinin normalleşmesini teşvik eder. Ek 
olarak ürün Eleutherococcus ve Snoudon gülü ekstreleri ile 
zenginleştirilmiştir.

Içindekiler: Snoudon gülü kökü tozu, jelatin, glikoz, Sibirya ginsengi kökü ekstresi, siyah 
yosun (fukus) ekstresi, maltodekstrin, boyalar: amonyak karamel, potasyum iyodür.

60 kapsül / 30 g 500658 8,99 €
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Сa
KALSİYUM —  
DOĞAL  
DAYANIKLILIK

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
ÇINKO VE BAKIR EKSTRELERI, C VITAMINI VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün doğal C vitamini ve organik çinko ile bakır içerir. 
Çinko karbonhidrat ve makro elementler metabolizmasının 
normalleşmesini teşvik eder, kemiklerin, saçların ve cildin sağlıklı 
olmasına yardım eder. Bakır bağışıklık sisteminin desteklenmesini 
ve hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasını sağlar.

Içindekiler: aserola meyve ekstresi, ekinezya otu ekstresi, dulavratotu kökü ekstresi, 
kuşburnu meyve ekstresi, çinko laktat, çinko sitrat, bakır sitrat, jelatin.

60 kapsül / 34,2 g 500040 14,23 €

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
MINERALLER VE VITAMINLER IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Kalsiyum, çinko, manganez ve D vitamini kemiklerin 
sağlam olması için gereklidir. Kalsiyum kas aktivitelerinin 
normalleşmesini teşvik eder ve hücre bölünmesinde önemli bir rol 
oynar. B6 vitamini bağışıklık sisteminin normalleşmesine yardımcı 
olur. C vitamini kolajen sentezini uyarır, D vitamini ise kalsiyum ve 
fosfor emilimini teşvik eder.

Içindekiler: kalsiyum karbonat, jelatin, maltodekstrin, kalsiyum hidroksiapatit, kalsiyum 
sitrat, soya ekstresi, at kuyruğu ekstresi, askorbik asit, kolekalsiferol, piridoksin 
hidroklorür, çinko sitrat, manganez sülfat.

60 kapsül / 42 g 500054 9,63 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
SELENYUM, VITAMINLER VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN  
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün, tırnak ve saç sağlığını, bağışıklık sisteminin ve tiroid bezinin 
normal işlevini teşvik eden önemli bir eser element olan selenyum 
ile zenginleştirilmiştir. Selenyum, C ve E vitaminleri hücreleri 
oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.

Içindekiler: sarımsak ekstresi, aserola ekstresi, inaktive edilmiş maya, kuşburnu meyve 
ekstresi, dlalfa-tokoferol asetat, Baykal takke ekstresi, sahil çam ekstresi, jelatin.

60 kapsül / 30,6 g 500031 14,23 €
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ESSENTIAL  
SORBENTS
BESINSEL SELÜLOZ TEMELINDE 
FORMÜLE EDILEN KOMPLEKSLER

LYMPHOSAN PURE LIFE
PEKTIN VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Pektin içeren bu doğal 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.

Içindekiler: pektin, guar zamkı, yer elması yumru tozu, rezene ekstresi, dulavratotu 
kökü ekstresi, kuru zeytin yaprağı ekstresi, harpago ekstresi, Baykal takke ekstresi, 
Eleutherococcus ekstresi, kuşburnu ekstresi, atkuyruğu ekstresi, ekinezya ekstresi, 
aloe vera ekstresi.

90 g 500030 14,23 €

LYMPHOSAN N SUPPORT
SELÜLOZ VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Diyet lifi kaynağı olan ve mükemmel bitkisel bir sorbent olan 
pektin içeren bitkisel ürün. Turna yemişi ve at kuyruğu ekstreleri 
diyetinizi organik asitler ve tanenler ile zenginleştirir. Pektinler, 
kandaki kolesterol seviyesinin normalleşmesine katkıda bulunur.

Içindekiler: pektin, guar zamkı, turna meyve ekstresi, yer elması yumru tozu, at 
kuyruğu ekstresi. 

90 g 500029 14,23 €

LYMPHOSAN L VITALITY
SELÜLOZ VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Pektin içeren bu doğal ürün sindirim sisteminin normal çalışması 
için önemli unsurlar olan diyet liflerini yüksek miktarda içerir. 
Pektinler, kandaki kolesterolün normal seviyede olmasını 
destekleyen diyet liflerinin bir türüdür. Ürün, dünya çapında 
popüler olan deve dikeni ekstresi, değerli nane, papatya, kekik, 
sarı kantaron ve aloe vera ekstreleri içerir.

Içindekiler: pektin, guar zamkı, nane ekstresi, yer elması yumru tozu, papatya çiçek 
ekstresi, kekik ekstresi, deve dikeni meyveleri, sarı kantaron ekstresi, aloe vera ekstresi.

90 g 500042 14,23 €
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LYMPHOSAN J COMFORT
KOLAJEN HIDOLIZAT, SELÜLOZ VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün, diyet lifi kaynağı olan bitkisel sorbent pektin ile kolajen 
hidrolizat içerir. Kolajen, her şeyden önce kıkırdak ve bağ 
dokularında yer alan yapısal bir proteindir. Üründe bu madde, 
vücut tarafından daha kolay emilen hidrolizat şeklinde 
kullanılmaktadır. Içeriğinde yer alan değerli kuşburnu ekstresi, 
kıkırdakların normal işlevi için gerekli olan kolajenin oluşumunu 
teşvik eden C vitamini içerir.

Içindekiler: kolajen hidrolizat (sığır), pektin, guar zamkı, kuşburnu ekstresi, söğüt 
kabuğu ekstresi.

90 g 500019 16,26 €

LYMPHOSAN C BALANCE
SELÜLOZ VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün, bitkisel sorbent şeklindeki birkaç çeşit çözünür diyet 
lifleri içerir. Tüm dünyada popüler olan yeşil çay ve alıç meyve 
ekstrelerinden oluşur.

Içindekiler: narenciye diyet lifleri, yer elması yumru tozu, sinir otu tohum kabukları tozu, 
guar zamkı, ksantan zamkı, yeşil çay ekstresi, alıç meyve ekstresi.

90 g 500043 12,20 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
PEKTIN VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Kadınlar için tasarlanmış olan bu kompleks, besinsel selüloz 
kaynağı olan bitkisel sorbent pektini içerir. Ürünün bileşiminde 
popüler bitki ekstreleri yer almaktadır: su teresi, aloe vera, 
nane yaprağı, Altay'ın eteklerinde yetişen çayır yonca çiçekleri. 
Üzüm çekirdeği ekstresi kozmetik endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılır, soya ise kadın vücudu için önemli maddeler olan 
fitoöstrojenler içerir.

Içindekiler: pektin, guar zamkı, su teresi ekstresi, yer elması yumru tozu, maltodekstrin, 
nane yaprak ekstresi, üzüm çekirdeği ekstresi, yonca çiçek ekstresi, soya ekstresi, aloe 
vera jel-ekstresi. 

90 g 500044 12,20 €

TOPINAMBUR-PULVER
Doğal inülin konsantresi, 
muhteşem yer 
elması bitkisinin en 
önemli biyolojik aktif 
bileşenlerinin kompleksidir. 
Bununla birlikte 
yumrularında inülinin 
keşfedilmesi, yer elmasına 
gerçek bir ün ve şöhret 
kazandırdı: Inülin, optimal 
bağırsak mikroflorasını 
koruyarak karbonhidrat 
ve yağ metabolizmasının 
normalleşmesine katkıda 
bulunur.

Içindekiler: %100 yer elması yumru 
tozu (Helianthus Tuberosus).

75 g 400237 4,92 €
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ESSENTIAL  
FATTY ACIDS
ESANSIYEL OMEGA  
ASITLERININ KAYNAĞI

TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
ÇOKLU DOYMAMIŞ OMEGA-3 ASITLERI VE 
LIKOPEN IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Eikosapentaenoik asit (EPA) ve 
dokosaheksaenoik asit (DHA) içeren ürün 
kalp işlevinin normalleşmesini teşvik eder. 
Olumlu etki günlük 250 mg EPA ve DHA 
alımıyla elde edilir. Diyetteki doymuş yağ 
asitlerinin tekli doymamış ve / veya çoklu 
doymamış yağ asitleri ile değiştirilmesi 
kandaki normal kolesterol seviyelerinin 
korunmasına yardımcı olur. Ürün doğal 
kökenli likopen ile zenginleştirilmiştir.

Içindekiler: balık yağından elde edilen yağ asidi etil 
esteri, jelatin, likopen.

30 kapsül / 22,2 g 5FP183 13,27 €

TRIMEGAVITALS.  
BORAGE AND AMARANTH OIL
E, D3 VITAMINLERI VE GAMA LINOLENIK ASIT 
IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Lipid kompleksi, omega-6 asitlerinden 
birini (gamma-linolenik) ve E ve D 
vitaminler kompleksi içerir. E vitamini 
vücudu oksidatif strese karşı korur. 
D vitamini bağışıklık sistemini destekler ve 
hücre bölünmesinde önemli bir rol oynar.

Içindekiler: hodan yağı, jelatin, amarant yağı, dl-alfa-
tokoferol asetat, kolekalsiferol.

30 kapsül / 23,7 g 500049  14,23 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
OMEGA-3 ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASITLERI VE 
E VITAMINI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Bu kompleks yağ asitlerinin konsantre 
edilmiş etil esterleri şeklindeki omega-3 
asitleri ile doyurulmuştur. Içerik açısından 
çok zengin olan keten tohumu yağı, 
doğal bir asit kaynağıdır. Omega-3 
asitleri sağlıklı beslenmenin önemli bir 
bileşenidir. Ürünün bileşimi E vitamini ile 
zenginleştirilmiştir.

Içindekiler: Balık yağından oluşan yağ asidi etil esteri, 
jelatin, keten yağı, DL-alfa-tokoferol asetat.

30 kapsül / 23,7 g 500062  13,70 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
DENIZ TOPALAK YAĞI, LUTEIN, ZEAKSANTIN 
VE E VITAMINI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Işık filtreleri olan lutein ve zeaksantin 
pigmentlerini yüksek konsantrasyonda 
içeren bu kompleks özellikle bilgisayar 
veya başka elektronik cihazların karşısında 
çok zaman geçirenler için faydalıdır. 
Ayrıca ürün Sibirya deniz topalak yağı 
ve hücrelerin oksidatif strese karşı 
korunmasını teşvik eden E vitamini içerir.

Içindekiler: deniz topalak yağı (%57), jelatin, lutein 
bakımından zengin olan dik kadife çiçeği ekstresi (%7), 
zeaksantin (%0,1), dl-alfa-tokoferol asetat, dl-alfa-
tokoferol'un antioksidan maddeleri.

30 kapsül / 20,7 g 500102  14,23 €

TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
DENIZ TOPALAK YAĞI, BETA KAROTEN VE E 
VITAMINI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Bu ürün zengin içerikli doğal deniz topalak 
yağı, E vitamini ve doğal beta-karoten 
(vücutta A vitaminine dönüştüğü için 
pro-vitamin A olarak adlandırılan) içerir. 
A vitamini, bağışıklık sistemini destekler ve 
işlevini korumaya yardımcı olur, E vitamini 
hücreleri oksidatif strese karşı korur.

Içindekiler: deniz topalak yağı, jelatin, ayçiçeği yağı, 
tokoferol karışımı, beta karoten.

30 kapsül / 23,1 g 500060  11,77 €
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BETAINE & B-VITAMINS 
BETAIN, B6 VITAMINI, FOLIK ASIT VE B12 VITAMINI IÇEREN  
TAKVIYE EDICI GIDA
Betain, folik asit, B6 vitamini ve B12 vitamininden oluşan besleyici 
karışım. Kalp-damar sisteminin desteklenmesi için. Homosistein, 
aminoasitlerin metabolizmasının (veya metiyonin ve sistein 
sentezinin) bir ürünüdür. B6, B12 ve folik asit vitaminlerinin eksikliği, 
kan plazmasında homosistein düzeylerinin artmasına neden olabilir. 
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.

Içindekiler: betain, jelatin, B12 vitamini, B6 vitamini, folik asit. 

30 kapsül / 18,3 g 500625 14,98 €

ESSENTIAL  
VITAMINS

ORGANIZMADA KARMAŞIK BIYOKIMYASAL 
SÜREÇLERI DÜZENLEYEN VITAMINLER  
VE ÖNEMLI BESINLER
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ESSENTIAL  
BOTANICS
YÖNLENDIRILEBILIR 
ETKILI DOĞAL 
FORMÜLASYONLAR

Sibirya bitkileri, kökleri ve 
meyve ekstreleri, vücudu 
yumuşak ve etkin olarak 
destekleyerek size canlılık ve 
zindelik kazandırır! 

ESSENCE OF BOTANICS 
IÇERIĞINDE NELER VAR?
SIBIRYA DOĞASININ GÜCÜ!
 • En yüksek kalitede 

hammaddeler.
 • Bitkilerin, köklerinin ve 

meyvelerinin standardize 
edilmiş ekstreleri.

ARONIA & LUTEIN
ARONIA TOZU, YABAN MERSINI EKSTRESI, 
LUTEIN VE ZEAKSANTIN IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
Insan vücudundaki en şaşırtıcı 
organlardan biri olan gözler her gün 
strese maruz kalmaktadır. Bilgisayarda 
çalışma, çok televizyon izleme ve 
gece araba kullanma gözler için 
özellikle yorucudur. Kapsüller, aronia 
ve yaban mersini ekstreleri içerir. Ek 
olarak kapsüllerin içinde lutein de yer 
almaktadır.

Içindekiler: aronia tozu, jelatin, yaban mersini ekstresi, 
lutein ve zeaksantin içeren Tagetes erecta dik kadife 
çiçeği ekstresi. 

30 kapsül / 13,5 g 
500653 7,60 € 

BEARBERRY & LINGONBERRY
AYI ÜZÜMÜ YAPRAK EKSTRESI, KEKREYEMIŞ 
YAPRAK TOZU, TURNA MEYVE TOZU VE 
YABAN TURPU EKSTRESI IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
Ürün, özel kekreyemiş yaprak tozu ve ayı 
üzümü ekstresi kombinasyonunun yanı 
sıra turna meyve tozu ve yaban turpu 
ekstresi içerir. 
Kekreyemiş ayrıca ikincil bitkisel 
bileşenler içerir. Ayı üzümü, yaban mersini 
ile iyi uyum sağlayan bir bitkidir. Ayı 
üzümünün biyoaktif maddesi arbutindir. 
Eski zamanlardan beri insanlar, ayı 
üzümünün olumlu özelliklerini biliyorlardı. 
Yararlı içerikler kekreyemişin sadece 
meyvelerinde değil, yapraklarında da 
bulunur. 
Ürünün özellikle soğuk mevsimlerde 
kullanılması tavsiye edilir.

Içindekiler: ayı üzümü yaprak ekstresi, kekreyemiş 
yaprağı tozu, jelatin, turna meyve tozu, yaban turpu 
kökü ekstresi. 

30 kapsül / 13,5 g 
500656 7,17 €
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BAIKAL TEA 
COLLECTION NEDIR? 
 • Maksimum fayda, aroma 

ve lezzet sağlamak için 
doğru seçilmiş bitki 
karışımları.

 • Ekolojik olarak temiz 
bölgelerden toplanan 
otlar.

 • Meyve ve bitkileri 
profesyonel ve özenle 
toplama.

 • Ürünün %100 doğal 
bileşimi: bitkisel 
hammaddesinden 
paketleme 
detaylarına kadar.

 • Koleksiyona karşı 
60 ülkede uzun yıllar 
boyunca duyulan sevgi, 
tanınma ve 12 yıllık 
başarılı satışlar. 

GELENEKSEL BITKI 
KARIŞIMLARININ 
AROMASININ TADINI 
ÇIKARIN. BAIKAL TEA 
COLLECTION, HER YUDUMU 
SIBIRYA DOĞASININ GÜCÜ 
VE SAFLIĞI DEMEK!

HERBAL TEA № 2
KADIN AHENGI
Kadının iç uyumunu geri kazanması için 
biraz huzur ve bir bardak özel bitki çayı 
gerekir. Adaçayı, melisa ve nane bazlı 
kokulu demleme içeceği huzur verecek ve 
tamamen dinlenmeye yardımcı olacaktır. 
Yaz bitkilerinin yumuşak tadından ve 
aromasından zevk alın!

Içindekiler: alfalfa bitkisi, aslankulağı otu, (bilinen) kekik, 
nane yaprakları, melisa, adaçayı yaprakları.

1,5 g'lık 30 adet demlik poşet 
500582  5,89 €

HERBAL TEA № 3
DOĞAL SAKINLIK
Yumuşak bitkisel tada sahip bir bardak 
aromalı çay stresli iş gününden sonra 
rahatlamaya ve ahengi elde etmeye yardım 
edecektir. Baykal takkesi, nane, melisa ve 
kekik, yaz yaylasının huzur verici aromasını 
verip olumlu düşüncelere ve duygulara 
odaklanmaya yardım edecektir. 

Içindekiler: Baykal takke kökleri (%30), melisa otu, kekik, 
papatya çiçekleri, nane yaprakları. 

1,5 g'lık 30 adet demlik poşet  
500583 5,89 €

HERBAL TEA № 4
ORMANIN NEFESI
Kekik, ıhlamur ve papatyanın aromatik 
kombinasyonu soğuk algınlığı mevsiminde 
güç verecek ve hayatı kolaylaştıracaktır. 
Elma dilimleri çayın tadına meyveli 
notaları katmaktadır.

Içindekiler: ıhlamur çiçeği (% 23), elma dilimleri (% 22), 
kekik (% 20), nane (% 20), papatya çiçeği (% 15).

1,5 g'lık 30 adet demlik poşet  
500584 5,89 €
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HERBAL TEA № 6
DOĞAL DESTEK
Ferahlatıcı notalara sahip, nane, papatya, 
mısır püskülleri ve çoban değneği otu 
temelinde oluşturulmuş karışımı deneyin.

Içindekiler: mısır püskülleri, nane yaprakları, papatya 
çiçekleri, kuşburnu meyveleri, çoban değneği otu.

1,5 g'lık 30 adet demlik poşet  
500586 5,89 €

HERBAL TEA № 7
AKTIF RITIM
Yaban mersini ve frenk üzümü yaprakları ile 
desteklenen atkuyruğu otu ve karahindiba 
köklerinin temelinde oluşturulan doğal bir 
karışım, yaşamın aktif ritmi için doğal bir 
destek haline gelecektir!

Içindekiler: çayır kraliçesi otu (% 51), frenk üzümü 
yaprağı, kuşburnu meyveleri, karahindiba kökü, 
atkuyruğu otu, meyan kökü, yaban mersini yaprağı.

1,5 g'lık 30 adet demlik poşet  
500587 5,89 €

"BAIKAL TEA COLLECTION"  
SETI
Doğanın değerli armağanını 
keşfedin – geleneksel Sibirya 
bitki çayının harika aroması ve 
tadını. Otçu ustalar tarafından 
özenle toplanan bu çay, gününüze 
enerji katarak şehir hayatının 
koşuşturmacalarından kaçmanıza 
yardımcı olacaktır. Dört farklı 
tat – mükemmel bir zindelik ve 
ruh hali için!

HERBAL TEA № 2 
HERBAL TEA № 3 
HERBAL TEA № 4 
HERBAL TEA № 6

1,5 g'lık 40 adet demlik poşet 
500856 8,56 €
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YABANI MERCANKÖŞK
Origanum vulgare
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 türler arasında en yüksek antioksidan 
aktivitesine sahip olmasıdır.

BAYKAL TAKKE
Scutellaria baicalensis
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 doktorların da 
takdirlerini 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 davurica
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
Çok yoğun gelişen ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe 
ulaşan sıradan kekiğin aksine, Sibirya kekiği genellikle 
kayaçlara ve değişik yüzeylere tutunur. Soğuk Sibirya 
dağlarında çok nadir bulunan böcekleri yanına çekmek 
için gerekli olan çok sayıda çiçek açar.

KURIL ÇAYI
Pentaphylloides fruticosa
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.

SIBIRYA ŞEYTANAYAĞI
Bupleurum sibiricum
Şekli tavşan kulağına benzeyen yapraklar 
sayesinde Buryatlar bu bitkiyi "tavşan kulağı" diye 
adlandırıyorlar. Şeytanayağı hem Çin hem de Buryat-
Tibet tıbbında en saygı duyulan bitkilerden biridir. 
Ancak bu bitkinin Çin'de popüler olan kısmı, kökleridir. 
Oysa Buryatlar özellikle sindirim sistemi problemleri 
için yararlı olan birçok aktif bileşen içeren yer üstü 
parçalarını kullanırlar.

KIRMIZI AYI ÜZÜMÜ
Vaccinium vitis-idaea
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 (-58 °F) 
dereceye kadar ve hatta daha 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. Buzlu suda onlar sık sık 
ayaklarını üşütüyorlardı. Bu da daha sonra eklemlerde 
ciddi hastalıklara yol açıyordu. 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.

ÜRÜNLERIMIZDE KULLANDIĞIMIZ DOĞAL SIBIRYA 
OTLARI, MANTARLARI, BAHARATLARI VE YEMIŞLERISİBİRYA BİTKİLERİNİN DÜNYASI
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SONSUZ  
GÜZELLİK 

HEALTHY RHYTHMS
VITAMINLER, MINERALLER, BITKI EKSTRELERI, GEYIK BOYNUZU TOZU, 
LIKOPEN VE PARA-AMINOBENZOIK ASIT IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Healthy Rhythms vitamin ve mineral kompleksi birbirini 
tamamlayan iki farklı (sabah ve akşam) kapsülden oluşur. Bu 
sayede vitaminlere, eser elementlere ve diğer biyolojik aktif 
maddelere olan günlük ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra aktivite 
ve dinlenme fazlarının değişimi de dikkate alınmıştır.

Içindekiler (sabah kapsülü): C vitamini, mikrokristalin selüloz (dolgu maddesi), jelatin, 
likopen, eleutherococcus ekstresi, yeşil çay ekstresi, beta-karoten, E vitamini, para-
aminobenzoik asit, nikotinamid, Q10 koenzimi, çam ekstreleri, pantotenik asit, 
D3 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, B2 vitamini, B1 vitamini, A vitamini, folik asit, 
biyotin, K1 vitamini.

Içindekiler (akşam kapsülü): kediotu ekstresi, jelatin, at kuyruğu ekstresi, Baykal takke 
ekstresi, sodyum molibdat, geyik boynuzu tozu, çinko sitrat, selenyumlu maya, demir 
sülfat, krom pikolinat, bakır sülfat, manganez sülfat, potasyum iyodür.

60 kapsül / 31,5 g 500048 17,33 €

TETRARDIOL
BETAIN, B6 VITAMINI, FOLIK ASIT VE B12 VITAMINI IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
Homosistein, kalp ve kan damarlarının çalışmasını olumsuz 
etkileyen ve miktarları yaş ile birlikte hızla yükselmeye başlayan 
bir metabolizma ürünüdür. Tetrardiol polivitamin kompleksi, 
homosistein nötrleştirme sürecini uyaran en etkili dört doğal 
bileşen içerir.

Içindekiler: Betain, maltodekstrin, piridoksin hidroklorür, folik asit, siyanokobalamin.

30 kapsül / 18,9 g 400924 17,33 €

ADAPTOVIT
MARAL KÖKÜ, SNOUDON GÜLÜ, ELEUTHEROCOCCUS VE GINSENG 
IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
TEG Adaptovit, insan vücudundaki adaptasyon mekanizmalarını 
etkileyen karmaşık bir gıda takviyesidir. Maral kökü, ginseng 
ve eleutherococcus ekstreleri, yorgunluk ile başa çıkmaya ve 
ciddi yüklenimler sonrasında gücün yeniden toplanmasına 
katkıda bulunur.

Içindekiler: su, maral kökü ekstresi, Snoudon gülü kökü ve rizomu ekstresi, 
Eleutherococcus kökü ekstresi, ginseng kökü ekstresi, Çin şizandra tohumu ekstresi, 
sodyum benzoat (E211), etil alkol.

10 ml 500094 10,70 €

LIMITED

NEW FORMULA

CHRONOLONG
SODYUM HIYALÜRONAT, IZOFLAVONLAR, VITAMINLER VE TAURIN IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA.
Ürün, genistein gibi doğal fitoöstrojenler açısından zengin soya 
fasulyesi ekstresi içerir. Ürünün bileşiminde, cildin önemli bir bileşeni 
olan hyaluronik asit yer almaktadır. D vitamini hücre bölünmesinde rol 
oynar, normal kas fonksiyonunun, normal kan kalsiyum seviyesinin ve 
diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Folacin, normal homosistein 
metabolizmasına katkıda bulunur. Kadın güzelliği ve gençliğinin 
desteklenmesi!

Içindekiler: Izoflavon ile zenginleştirilmiş soya ekstresi, taurin, hidroksipropil metilselüloz, 
sodyum hiyalüronat, kolekalsiferol, folik asit.

30 kapsül / 15 g 500449  28,46 €
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SYNCHROVITALS SERISININ 
ANA ÖZELLIĞI, GÜN BOYUNCA 
VÜCUDUN ÇALIŞMA 
ÖZELLIKLERI DIKKATE ALINARAK 
SEÇILEN DENGELI IKI FAZLI 
KOMPOZISYONLARDIR.
 • Maddelerin maksimum verimlilikle 

sadece kendi fazlarında çalışması.

 • Günün farklı saatlerinde organizmanın 
çeşitli sistemlerinin desteklenmesi ve 
normalleştirilmesi.

 • Iyileşme süreçlerinin hızlandırılması.

SYNCHROVITALS II
C VITAMINI VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Değerli bitki ekstreleri gün boyu enerjik 
olmanızı sağlamakla birlikte akşam 
saatlerinde sakinlik verir. Bu ürün vücut 
için çok önemli olan ve sinir sisteminin 
normal işleyişini desteklemeye yardım 
eden C vitamini içerir.

Içindekiler (Kompleks No 1): fosfatidilserin (soya), 
askorbil palmitat, hidroksipropil metilselüloz, ginkgo 
biloba ekstresi, gotu kola ekstresi, ginseng ekstresi, 
D-glikoz.

Içindekiler (Kompleks No 2): adaçayı ekstresi, sarı 
kantaron ekstresi, hidroksipropil metilselüloz, askorbil 
palmitat, laktoz, Baykal takke ekstresi.

60 kapsül / 33 g 500071  30,50 €

SYNCHROVITALS III
SELENYUM, LIKOPEN, ALFA LIPOIK ASIT  
VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE  
EDICI GIDA
Synchrovitals III, iki çeşit kapsülden 
oluşur: sabah ve akşam kullanımı için. 
Selenyum, bağışıklık sisteminin normal 
işleyişini teşvik ederek hücreleri oksidatif 
strese karşı korumaya yardımcı olur. Ürün 
beta-glukan, alfa-linolenik asit ve likopen 
ile zengin olan yulaf kepeği içerir.

Içindekiler (Kompleks №1): glukan bakımından 
zenginleştirilmiş kepek, hidroksipropilmetilselüloz, alfa-
lipoik asit.

Içindekiler (Kompleks №2): glukan bakımından zengin 
olan kepek, hidroksipropilmetilselüloz, inaktive edilmiş 
maya, R-likopen, alıç meyve ekstresi, modifiye edilmiş 
nişasta, mısır nişastası, glukoz, antioksidanlar: sodyum 
askorbat ve DL-alfa-tokoferol. 

150 kapsül / 72 g 500072  19,90 €

SYNCHROVITALS 
SERİSİ — 
ORGANİZMANIZLA 
UYUM İÇİNDE!
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SYNCHROVITALS IV
SELÜLOZ VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
Kompleks No 1 silimarin kaynağı olan ve 
toksik maddelerin vücuttan atılımını teşvik 
eden deve dikeni içerir. Akşam formülü ise 
metabolizma süreçlerini normalleştirmeye 
yardım eden adaptogen olan sarı kantaron 
ekstresi dahil olmak üzere çeşitli Sibirya 
bitki ekstrelerini kapsar.

Içindekiler (Kompleks No 1): taurin, deve dikeni meyve 
ekstresi, hidroksipropil metilselüloz, beşparmakotu 
rizomu ekstresi.

Içindekiler (Kompleks No 2): taurin, hidroksipropil 
metilselüloz, sarı kantaron ekstresi, Baykal takke 
kökü ekstresi. 

60 kapsül / 37,5 g 500130  8,24 €

SYNCHROVITALS V
ARABINOGALAKTAN VE BITKI EKSTRELERI IÇEREN 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.

Içindekiler (Kompleks No 1): karaçamdan ekstrakte edilen arabinogalaktan, 
hidroksipropil metilselüloz, ginseng kökü ekstresi, sinir otu ekstresi, glikoz, 
maltodekstrin.

Içindekiler (Kompleks No 2): karaçamdan ekstrakte edilen arabinogalaktan, 
hidroksipropil metilselüloz, adaçayı ekstresi, papatya ekstresi, kekik ekstresi, laktoz. 

60 kapsül / 27 g 500073  18,30 €

SYNCHROVITALS VI
GLUKOZAMIN HIDROKLORÜR, KONDROITIN SÜLFAT VE BITKI 
EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Bu ürün Glukozamin hidroklorür ve Kondroitin sülfat gibi iki 
bileşenin sıkça rastlanan bileşimini içerir. Bu maddelerin etkisi 
dünya çapında meşhur olan beyaz söğüt kabuğu, erkeç sakalı ve 
kuşburnu ekstreleri ile güçlendirilmiştir. Ürün bileşiminin içerdiği 
C vitamini, kıkırdak fonksiyonunu normalize etmek için gerekli 
olan kolajen oluşumunu teşvik eder.

Içindekiler (Kompleks No 1): glukosamin hidroklorür (kabuklulardan elde edilir), söğüt 
kabuğu ekstresi, kondroitin sülfat, hidroksipropil metilselüloz.

Içindekiler (Kompleks No 2): glukozamin hidroklorür (kabuklulardan elde edilen), erkeç 
sakalı ekstresi, kondroitin sülfat, hidroksipropil metilselüloz, kuşburnu meyve ekstresi.

60 kapsül / 41,4 g 500065  13,27 €

SYNCHROVITALS VII
ANTOSIYANINLER, LUTEIN, ZEAKSANTIN, BETA-KAROTEN VE BITKI 
EKSTRELERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
Ürün bilgisayar monitörleri ve başka cihazların ekranları 
karşısında çok zaman geçirenler için formüle edilmiştir. Çok çeşitli 
bitkisel ışık filtreleri olan pigmentler içerir: lutein, zeaksantin 
ve beta-karoten. Ayrıca bu ürün doğal antosiyaninler ve görme 
yeteneğini korumaya yardımcı olan A vitamini içerir.

Içindekiler (Kompleks No 1): antosiyaninler bakımından zengin olan ebegümeci çiçek 
ekstresi, antosiyaninler bakımından zengin olan yaban mersini meyve ekstresi, 
hidroksipropil metilselüloz, antosiyaninler bakımından zengin olan aronia meyve 
ekstresi, maltodekstrin.

Içindekiler (Kompleks No 2): aserola ekstresi, maltodekstrin, kuşburnu ekstresi, lutein 
bakımından zengin olan dik kadife çiçeği ekstresi, hidroksipropil metilselüloz, beta-
karoten, askorbil palmitat, modifiye edilmiş nişasta, sentetik zeaksantin, mısır nişastası, 
sukroz, sodyum askorbat.

60 kapsül / 30,9 g 500050 23,43 €
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HUŞ MANTARI
Inonotus obliquus
Onlarca yıldır büyümekte olan ve çapı 3 fite varan huş 
mantarına, olgun huş ağaçlarının gövdelerinde rastlanır. 
Sibirya şamanları bu mantarın Dünya'nın kutsal 
enerjisini biriktirdiğine inandıkları için huş mantarını 
bedeni ve zihni güçlendirmek için kullanıyorlardı. 
Şamanlar, huş mantarlarını toplayanların çok dikkatli 
olmaları gerektiğini söylüyorlardı: serbest bırakılan 
inanılmaz güçlü enerjiden şok olma tehlikesi var.

SIBIRYA MELEK OTU
Angelica archangelica
Bu bitkinin kırışıklı gövdesinin yüksekliği 6 fite 
ulaşabilir, kokulu çiçekleri ise 4-5 fit çapında büyük bir 
şemsiye oluşturur. Bu olağanüstü boyutlar melek otunu 
Sibirya'daki en büyük otsu bitkilerden biri yapar. Içi boş 
gövdesinde biriken tatlı ve hoş kokulu bitki suyu yerel 
halk tarafından beğenilir.

SIBIRYA DENIZ TOPALAĞI
Hippophae rhamnoides
Belki de sadece Sibirya'da değil, tüm gezegende 
bu küçük turuncu yemişler kadar zengin bir 
biyoyararlanılabilir beta-karoten kaynağı 
bulunmamaktadır. Diğer bitkilerin aksine, deniz topalak 
meyveleri, beta karoteni çözen bir yağ içerir. Bu sayede 
beta karoten vücut tarafından mümkün olduğunca 
çok emilir.

KIŞ ORTANCASI
Bergenia crassifolia
Sibirya çayı olarak da bilinen bu bitki, en şiddetli 
donlara bile dayanabilen çok kalın ve sert yapraklara 
sahiptir. Ilkbahar ve yaz aylarında, kış ortancası 
yaprakları doğal fermantasyona uğrar ve koyu renkli 
ve kuru olur. Yerli sakinler, özellikle bu yaprakları 
hoş kokulu canlandırıcı bir içecek elde edebilmek 
için topluyorlar.

SIBIRYA SEDIRI
Pinus sibirica
Sedir, Sibirya ormanlarındaki en yüksek ağaçlardan 
biridir. Yüksekliği 150 fite, gövde çapı ise 7 fite 
ulaşabilir. Ayrıca Sibirya sediri, uzun ömrün 
sembolüdür: onun ömrü 500–700 yıldır. Sedir fıstığı ise 
yerel halkın beslenmesinin önemli bir parçasıdır.

ZIZIPHORA
Ziziphora bungeana
Kartallar ile yapılan sert kurt avından sonra yurduna 
gelip ve atından inip ziziphora ve üstünde yüzen yak 
yağı ile bir bardak sıcak çay içmek, Altay göçebelerinin 
eski bir geleneğiydi. Onlar, ziziphoranın kalbi 
canlandırdığına ve kanı beslediğine inanıyorlardı.

SIBIRYA ALTIN KÖKÜ
Rhodiola rosea
Rhodiola rosea veya Sibirya altın kökü, Sibirya'nın 
en özel adaptojen bitkisidir. Maral kökü ve 
Eleutherococcus'un aksine, altın kök Sibirya'nın 
en kuzeyindeki dağlarında en az 3000-5000 fitlik 
yükseklikte yetişir. Büyüme doğası gereği, bu bitki 
donmaya karşı çok dayanıklı ve -60 °C (-76 °F)'ye kadar 
soğuğa dayanabilir!

SIBIRYA GINSENGI
Eleutherococcus senticosus
Uzun yıllar boyunca ünlü Sibirya bilim adamı I. 
Brekhman, kırmızı ginsengin yerini alabilecek, yani yan 
etkileri olmadan strese karşı direnci artıracak uyarıcı 
bir bitki bulmaya çalıştı. Yıllarca süren araştırmalar 
boşuna değildi: bu özellikler, bundan sonra Sibirya 
ginsengi olarak adlandırılan Eleutherococcus'un 
kökünde bulundu.

SIBIRYA ARALYASI
Aralia mandshurica
Bu dikenli çalının kabuğu, kökleri ve çiçekleri ile yapılan 
çay ve alkol tentürleri Sibirya'da uzun yıllardır baş 
ağrıları, yorgunluk, fiziksel ve cinsel güçsüzlük ile 
mücadelede kullanılmıştır. Sibirya ginsengi ve altın 
kök ile birlikte Aralya, en ünlü Sibirya adaptojen 
bitkilerinden biridir.

MARAL KÖKÜ
Leuzea carthamoides
Leuzea aspir veya maral kökü, kızıl geyiklerin (Altay 
dağlarında yaşayan Sibirya geyiği) en sevdiği 
bitkilerden biridir. Yerliler, geyiklerin bu bitkinin 
köklerini zevk ile yediklerini fark ettiler ve bunun için 
buna "maral kökü" diye bir isim koydular. Levzey güçlü 
bir adaptojen olmanın yanı sıra doğal bir anabolik olan 
ekdisteron içeriği ile bilinmektedir.

SIBIRYA KARAÇAMI
Larix sibirica
Bu ağacın genç dalları benzersiz bir antioksidan olan 
dihidrokversetin içerir. Başka bir iyi bilinen antioksidan 
olan kuersetinin yakın bir "akrabasıdır". Ancak kimyasal 
yapıdaki bazı farklılıklar nedeniyle dihidrokuersetin 
daha yüksek bir antioksidan aktiviteye sahiptir.

SIBIRYA YABANI SARIMSAĞI
Allium ursinum
Bu küçük Sibirya bitkisinin Latince adı “ayı soğanı” 
anlamına geliyor, çünkü ayılar kokusu açısından 
sarımsağa benzeyen bu yabani sarımsak ampullerini 
yemeyi çok seviyorlar. "Ayı soğanının" vitaminler 
açısından zengin olduğunu bilen Sibirya sakinleri 
geleneksel olarak bu bitkinin yapraklarını ve saplarını 
kış mevsiminde tüketmek üzere topluyorlar.

ÜRÜNLERIMIZDE KULLANDIĞIMIZ DOĞAL SIBIRYA 
OTLARI, MANTARLARI, BAHARATLARI VE YEMIŞLERISİBİRYA BİTKİLERİNİN DÜNYASI
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Saglllklll  
beslenmenin  
markasll

Lezzetli!

Faydalll!

Gunun her 
saatinde!

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!

YAPAY AROMA, 
DOLGU MADDESİ, 
BITKISEL 
PROTEINLER

DOLGU MADDESİ, 
BİTKİSEL PROTEİN

YOO GO! SHAKE IT!
TATLANDIRICI, KAKAO VE ZENCEFIL IÇEREN PROTEIN IÇECEĞI 
HAZIRLAMAK IÇIN TOZ
Süt proteini konsantresi temelinde hazırlanan ve besin maddeleri 
bakımından zengin olan bu kokteyl, özellikle vücutlarına özen 
gösteren insanlar için yaratılmıştır.
ÜRÜNÜN IÇINDEKILERI*:
 • 15,7 g protein kas kütlesinin desteklenmesine ve artmasına, 

normal kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur.
 • 2 mcg (NRV'nin** %80'i) B12 vitamini yorgunluğun azalmasına, 

sinir sisteminin normal çalışmasına ve bağışıklık fonksiyonunun 
hızlanmasına yardımcı olur.

 • 22 mg (NRV'nin** %28'i) C vitamini normal kemik fonksiyonu için 
normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur, fiziksel yüklenimler 
sırasında ve sonrasında bağışıklığı destekler.

* Bir porsiyonda. ** NRV – besin değeri.

Içindekiler: süt proteini (süt proteini konsantresi) (%71), sinir otu tohum zarları (%10), 
yağsız kakao tozu (%10), zencefil kökü tozu (%3), L-karnitin tartrat (%2), yulaf beta-
glukanları (%1), acı kavun (momordika) ekstresi (%1), balık yağı (%1), aserola ekstresi (%0,5), 
stevia yapraklarının steviol glikozitleri, siyanokobalamin, L-askorbik asit.

175 g (7х25 g) 500541 12,95 €

YOO GO! SHAKE IT!
TATLANDIRICI, HINDISTAN CEVIZI IÇEREN BISKÜVI AROMALI PROTEIN 
IÇECEĞI HAZIRLAMAK IÇIN TOZ
Süt proteini konsantresi temelinde hazırlanan ve besin maddeleri 
bakımından zengin olan bu kokteyl, özellikle vücutlarına özen 
gösteren insanlar için yaratılmıştır. Hindistan cevizi ve stevia 
ekstresinden elde edilen doğal tatlandırıcı, hoş ve aynı zamanda 
fazla şekerli olmayan bir tat verir. Protein, kas kültesinin ve kemik 
sağlığının desteklenmesine yardım etmektedir. B12 vitamini, 
yorgunluğun azatılmasına, sinir sisteminin normal işleyişine 
ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine yardım etmektedir. C 
vitamini, yoğun fiziksel efor sırasında ve sonrasında normal kemik 
fonksiyonu ve normal bağışıklık sistemi fonksiyonu için normal 
kolajen oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
ÜRÜNÜN IÇINDEKILERI*:
 • 17 g protein kas kütlesinin desteklenmesine ve artmasına, 

normal kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur.
 • 1,8 mcg (NRV'nin** %72'si) B12 vitamini yorgunluğun 

azalmasına, sinir sisteminin normal çalışmasına ve bağışıklık 
fonksiyonunun hızlanmasına yardımcı olur.

 • 21,5 mg (NRV'nin** %27'si) C vitamini normal kemik fonksiyonu 
için normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur, fiziksel 
yüklenimler sırasında ve sonrasında bağışıklığı destekler.

* Bir porsiyonda. ** NRV – besin değeri.

Içindekiler: süt proteini konsantresi (%83), sinir otu tohum zarları (%5), hindistan cevizi 
gevreği (%3), L-karnitin tartrat (%2), hindistan cevizi aroması, bisküvi aroması, yulaf beta-
glukanları (%1), acı kavun (momordika) ekstresi (%1), balık yağı (%1), aserola ekstresi (%0,5), 
stevia yapraklarının steviol glikozitleri, siyanokobalamin, L-askorbik asit.

175 g (7х25 g) 500564 12,95 €
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YOO GO! BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
TATLANDIRICI VE SELÜLOZ IÇEREN AROMALI 
BIR IÇECEK HAZIRLAMAK IÇIN TOZ
Biyoaktif yulaf beta-glukanları içeren 
içecek: lezzetli bir selüloz kaynağı. Beta-
glukanların yiyeceklere dahil edilmesi, 
yemek yedikten sonra kan şekerini 
düşürmeye yardımcı olur. Beta-glukanların 
ayrıca kan kolesterolünü düşürdüğü 
keşfedilmiştir. Olumlu etki, yulaf, yulaf 
kepeği, arpa veya arpa kepeğinden veya bu 
tahılların karışımlarından elde edilen beta-
glukanların günlük 3 g alımı ile elde edilir.
IÇERIĞINDE NE VAR?*
 • 3,5 g biyoaktif SweOat® yulafı
 • Kıyılmış çilek yemişleri

* Bir porsiyonda. 

Içindekiler: ısıl işlemi görmüş yulaf kepeği (%71), 
izomaltooligosakarit, çilek tozu (%11,5), asit düzenleyicisi 
malik asit, koyulaştırıcı guar zamkı, çilek aroması, 
tatlandırıcı steviol glikozitler.

70 g (14х5 g) 500512 11,66 €

YOO GO! ACTIVE FIBER  
DRINK MIX (APPLE-LEMON)
TATLANDIRICI VE SELÜLOZ IÇEREN AROMALI 
BIR IÇECEK HAZIRLAMAK IÇIN TOZ
Iştahını sen kontrol ediyorsun, o seni 
değil! Lifli besinleri tercih edenler için yeni 
bir güne başlamak için lezzetli bir içecek. 
Glikoz kaynağı. 
IÇERIĞINDE NE VAR?*
 • narenciye lifi
 • elma pektini
 • geniş yapraklı sinir otu tohum zarları
 • elma ve limon suyu tozu / kuru elma 

ve limon suyu
 • 3,5 g lif
 • % 0 şeker 

* Bir porsiyonda. 

Içindekiler: narenciye lifi (% 40), elma pektini (% 20), 
elma suyu tozu (% 15), izomaltooligosakkarit, geniş 
yapraklı sinir otu tohum zarı tozu (Plantago ovata %10), 
asitlik düzenleyici elma asidi, kıvam arttırıcı guar sakızı, 
limon suyu tozu (%1), doğal elma aroması, tatlandırıcı 
steviol glikozitler. 

70 g (14х5 g) 500543  8,56 €

Neden  Neden  
Active Fiber?
Active Fiber?

YOO GO! ACTIVE FIBER 
DRINK MIX TAM SANA GÖRE!
EĞER:
 • Diyetini ayarlamayı 

planlıyorsan.
 • Kalorileri kontrol etmeye 

çalışıyorsan. 
 • Tatlılardan kolayca vazgeçmek 

istiyorsan.
 • Her gün için doğal lif kaynağı 

arıyorsan.

Çünkü lif  
lezzetli olabilir! 
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MEGA ESSENTIALS, PROFESYONEL VE AMATÖR SPORCULAR  
İÇİN TASARLANMIŞ OPTİMUM DOZLARDA 13 VİTAMİN  
VE 8 MİNERAL İÇERİR. 
Bunun dışında bu kompleks sporcular için kritik derecede önemli olan bileşenlerin —  
demir ve çinkonun mükemmel dozunu içeriyor. 

MEGA ESSENTIALS
VITAMINLER VE MINERALLER IÇEREN TAKVIYE 
EDICI GIDA
13 vitamin ve 8 mineralden oluşan bu karışım, 
vücuda özellikle yüksek fiziksel yüklenim 
dönemlerinde değerli besinlerin tedarik 
edilmesini sağlar. Ürün, A, E ve C vitaminler 
kompleksi içerir. Riboflavin (B2 vitamini) 
yorgunluğun ve halsizliğin azalmasını, B6 
ve B12 vitaminleri ile pantotenik asit ise 
normal enerji metabolizmasını teşvik eder. 
Manganez, kalsiyum ve D vitamini kemiklerin 
korunmasına katkıda bulunur. Bakır ve iyot – 
sinir sisteminin normal işlevini, demir – hızlı 
bir şekilde güç toplanızı, selenyum –bağışıklık 
sisteminin normal işlevini, çinko – normal 
karbonhidrat metabolizmasını, magnezyum – 
normal kas işlevini teşvik eder. Vitamin ve 
mineraller karışımı, sporu gerçek bir bayrama 
dönüştürecek! 

Içindekiler: kalsiyum karbonat, magnezyum sitrat, dolgu 
maddesi: mikrokristalin selüloz, C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12 
vitaminleri, nikotinamid, folik asit, pantotenik asit, biyotin, 
çinko sülfat, bakır sülfat, potasyum iyodür, demir laktat, 
manganez sülfat, sodyum selenit, hapın dış kaplaması: polivinil 
alkol, topaklanma önleyici madde polietilen glikol, boya, 
titanyum dioksit, talk, yapışma önleyici, boyalar: demir oksit ve 
hidroksitleri.

120 tablet / 167,4 g 500284 14,77 €

GÜÇLÜ, MAKSİMUM SEVİYEDE  
TAM KAPSAMLI 
VİTAMİN-MİNERAL KOMPLEKSİ

DEMİR,
kırmızı kan hücrelerinin 
ve hemoglobinin 
normal oluşumuna ve 
organizmada normal 
oksijen taşınmasına 
katkıda bulunur. 
Gücün hızlıca yeniden 
kazanılmasına yardımcı 
olur.

ÇİNKO
normal karbonhidrat 
metabolizmasını, 
makrobesin 
metabolizmasını, DNA 
sentezini ve protein 
sentezini destekler. 

VİTAMİNLER VE MİNERALLER
tüm sporcular için eşit derecede 
gereklidir, ancak bazı spor 
alanlarında demir ve çinko kritik 
derecede önemlidir. Örneğin, 
döngüsel spor sporcuları 
(triatloncular, bisikletçiler), 
uzun süreli yoğun aerobik 
egzersizlerden dolayı bu mikro 
bileşenlere daha çok ihtiyaç 
duyarlar. 
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OMEGA-3 ULTRA
ÇOKLU DOYMAMIŞ OMEGA-3  
ASITLERI IÇEREN TAKVIYE EDICI GIDA
ORGANIZMAYI YOĞUN FIZIKSEL EFOR SIRASINDA 
DESTEKLEMEK IÇIN HER GÜN OMEGA-3 YAĞ ASITLERININ 
YÜKSEK IÇERIĞI. 
Yüksek konsantrasyonda omega-3. 4 kapsül, en önemli omega-3 
asitlerinin günlük normlarının %100'ünü içerir: deniz balıklarının 
saflaştırılmış yağından elde edilen eikosapentaeonik ve 
dokozahekzaenoik asitleri. EPA ve DHA içeren ürün kalbin normal 
çalışmasına katkıda bulunur. Olumlu etki günlük 250 mg EPA ve 
DHA alımıyla elde edilir. Diyetteki doymuş yağ asitlerinin mono 
doymamış ve / veya çoklu doymamış yağ asitleri ile değiştirilmesi 
kandaki normal kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. 

Içindekiler: balık yağı konsantresi (etil eter), jelatin.

120 kapsül / 102 g 
500484  20,65 €

4 kapsül 
2144 mg 
omega-3 
asitleri
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
STRAWBERRY/BILBERRY
TATLANDIRICI IÇEREN ÇILEK / YABAN MERSINI AROMALI PROTEIN IÇECEĞI 
HAZIRLAMA TOZU
Yabanmersini suyu ile çok bileşenli protein kokteyli, hızlı proteinlerin 
(peynir altı proteini izolatı) yavaş proteinler (kazein) ile optimal 
kombinasyonudur. Ayrıca bu kokteyl zincir dallı aminoasitler (BCAA) 
içerir. Protein kas kütlesini arttırmaya ve kemikleri normal durumda 
tutmaya yardımcı olur.
Ürünü yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz: Antrenmana veya yürüyüşe 
giderken günlük diyetinizi desteklemek için küçük bir poşeti yanınıza alın!

Içindekiler: süt protein konsantresi (%89), peynir altı suyu protein izolatı (%4), doğal 
aromatizatör (%3), L-karnitin (%2), yaban çileği tozu (%0,3) / yaban mersini tozu (%0,45), sitrik 
asit, tatlandırıcılar: steviol glikozitler, siyanokobalamin.

375 g (15х25 g) 500447/500448 24,72 €

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
AMINO ASITLER, KAKAO VE TATLANDIRICI 
IÇEREN PROTEIN IÇECEĞI HAZIRLAMA TOZU
Çok bileşenli protein, farklı asimilasyon 
sürelerine sahip olan yüksek kaliteli 
proteinlerden oluşur: protein hidrolizat 
ve amino asitler (BCAA), peynir altı 
suyu proteini ve kazein. Ürün, enerji 
potansiyelini artıran ve spor meraklıları 
arasında en popüler olan birçok 
bileşen içerir, böylece protein yalnızca 
profesyonel sporcular için değil, spora 
yeni başlayanlar için de idealdir. Protein 
kas kütlesini arttırmaya ve kemikleri 
normal tutmaya yardımcı olur.

Içindekiler: süt proteini konsantresi (%80,3), kakao tozu 
(%7,5), peynir altı suyu proteini hidrolizatı (%4), peynir 
altı suyu proteini izolatı (%4), L-lösin (%2), L-izolösin (%1), 
L-valin (% 1), tatlandırıcı: steviol glikozitler, soya lesitini 
(emülgatör).

450 g (15х30 g) 500466   24,72 €

WHEY SILVER ICE PRO
AMINO ASITLER, SINIR OTU TOHUM ZARLARI 
VE KAKAO IÇEREN PROTEIN IÇECEĞI 
HAZIRLAMA TOZU
Bir porsiyon 24 g peynir altı suyu proteini 
içerir, bunun 7,5 g'ı yüksek kaliteli 
BCAA'dır.
Protein kas kütlesini arttırmaya ve 
kemikleri normal durumda tutmaya 
yardımcı olur.
Ürünü yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz: 
Antrenmana veya yürüyüşe giderken 
günlük diyetinizi desteklemek için küçük 
bir poşeti yanınıza alın!

Içindekiler: peynir altı suyu proteini izolatı (%80,2), süt 
proteini konsantresi (%7), yüksek oranda saflaştırılmış 
kakao tozu (%6), sinirotu tohumu kabukları tozu 
(%3), L-lösin (%1,7), L-izolösin ( %0,9), L-valin (%0,9), 
tatlandırıcı: steviol glikozitler, soya lesitini (emülgatör).

450 g (15х30 g) 500366 41,20 €

YAPAY AROMA VE KOYULAŞTIRICI,  
DOLGU MADDESI, BİTKİSEL PROTEIN

YAPAY AROMA, KOYULAŞTIRICI, 
KORUYUCU MADDE, DOLGU MADDESİ, 
BİTKİSEL PROTEİN

ULTRA DAYANIKLILIK İÇİN 
TEMİZ ENERJİ!

LIMITED

LIMITED

LIMITED

SMART-PROTEIN:  
GERÇEK PROFESYONELLER 
İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ İÇERİK!
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SIBERIAN 
WELLNESS  
AĞIZ BAKIMI: 
HER GÜN MÜKEMMEL BIR 
GÜLÜMSEME

DIŞ MACUNU

SIBIRYA DENIZ TOPALAĞI
GÜNLÜK BAKIM VE DIŞ HASSASIYETLERININ 
EN AZA INDIRGENMESI
Yabani Iğde Içeren Doğal Diş Macunu en 
hassas dişlerin ve dişetlerinin bile doğal 
korumasını sağlayan bir üründür. Ürün, 
antioksidan etkiye sahip olan yabani iğde 
yağı ve suyu içerir.

Aktif içerik: deniz topalak yağı, aynısafa maseratı, deniz 
topalak ekstresi (meyve), doğal mentol, mercanköşk 
ekstresi.

100 ml  
411378 6,19 €

DIŞ MACUNU 

SIBIRYA PROPOLISI
DOĞAL KORUMA
Sibirya Propolisi Diş Macunu doğal 
propolis emülsiyonu, uçucu yağlar ve 
değerli Sibirya bitkilerinin ekstrelerini 
içerir.

Aktif içerik: arı propolisi, ortanca, adaçayı, papatya, 
sardunya ve deniz topalak ekstreleri ve yağları 
kompleksi.

100 ml  
411376  6,19 €

DIŞ MACUNU

SIBIRYA GÜLÜ
ONARIM VE YENILEME
Sibirya Gülü Diş Macunu kırmızı kil doğal 
mineralleri, uçucu yağlar ve değerli bitki 
ekstreleri içerir: kuşburnu, ardıç, adaçayı, 
deniz topalak ve papatya ekstreleri.

Aktif içerik: sibirya kuşburnu, kırmızı kil, sibirya ardıcı, 
adaçayı, deniz topalak ve papatya ekstreleri.

100 ml  
411377  6,19 €

48 49

B
E

A
U

T
Y



DIŞ MACUNU

YABAN ÇILEĞI VE KIRMIZI KIL
Doğal bileşenler (% 99.1): çilek suyu, kırmızı kil ve manolya 
kabuğu ekstresi — ağız ve dişler için kapsamlı koruma sağlar, 
hassas diş minesini temizler, tartar oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur, diş çürümesine ve ağız kokusuna neden olan 
bakterilere karşı korur.
Papain, dişlerin doğal beyazlığına yeniden kavuşmaya ve onu 
korumaya yardımcı olur. Çilek tohumları, fırçalama sırasında 
diş minesine zarar vermeyen doğal kökenli yumuşak bir 
aşındırıcıdır.
Doygun renk ve tat: Canlandırıcı çilek suyu ve kırmızı kil.

Aktif bileşenler: çilek suyu ve tohumları, kırmızı kil, manolya kabuğu ekstresi, papain, 
ksilitol% 10. 

75 ml 411380  4,76 €

DIŞ MACUNU 

YABAN MERSINI & AKTIF KÖMÜR
Doğal bileşenler (% 99.1) kapsamlı ağız bakımıyla ilgilenecektir: 
aktif kömür gülümsemenizi kar gibi bembeyaz tutmaya ve taze 
bir nefese sahip olmanıza yardımcı olacaktır! Yaban mersini diş 
etlerinin korunmasına, L-arjinin proteini ise diş hassasiyetini 
azaltmaya yardımcı olacaktır. Ksilitol diş çürümesine neden 
olan bakterilere karşı korunmaya destek olacaktır. 
Uyumlu tat ve sıradışı renk:
Eşsiz ferahlatıcı yaban mersini lezzeti ve aktif kömür. 

Aktif bileşenler: yabanmersini suyu, limon otu yaprağı, aktif kömür, manolya kabuğu 
ekstresi, papain, ksilitol % 10. 

75 ml 411381  4,76 €

DIŞ MACUNU 

TURUNÇ & LIMONOTU
Turunç ve ferahlatıcı limon otu içeren diş macunu, 
gülümsemenizi özenle korumak için doğanın tam olarak kendisi 
kullanılarak yaratıldı!
Doğal bileşenler (% 99.1): Manolya kabuğu diş çürümesine 
ve ağız kokusuna neden olan bakterilere karşı korunmaya 
yardımcı olur, limon otu yağı mükemmel koku giderici 
özelliklere sahiptir. Yeşil çay hassas diş etlerini desteklemede 
görevlidir.
Tazeleyici tat: Turunç ve limon otunun ferahlığı.

Aktif bileşenler: turunç suyu, limon otu yaprakları, manolya kabuğu ekstresi, yeşil 
çay ekstresi, papain, ksilitol% 10. 

75 ml 411379  4,76 €
50 51

B
E

A
U

T
Y



KOZMETIK ÜRÜNLERININ 
IÇERDIĞI AKTIF 
MADDELERIN ÇALIŞMASINI 
YOĞUNLAŞTIRIR

ANTIOKSIDAN 
KORUMA SAĞLAR, 
CILDIN KORUYUCU 
ÖZELLIKLERINI ARTTIRIR

CILT HÜCRELERININ SAĞKALIMINI 
ARTTIRARAK YENILENMEYI 
TEŞVIK EDER, BÖYLECE 
HÜCRESEL DÜZEYDE CILT GENÇ 
GÖRÜNME SÜRESINI UZATIR

1

3
2

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

BİYOLOJİK 
AKTİF KOZMETİK 
ÜRÜNLER
• KONSANTRE GÜÇ
• YÖNLENDIRILEBILIR ETKI
• HIZLI VE GÖZLE GÖRÜLÜR ETKI

ENDEMIK SIBIRYA 
BITKILERININ AKTIF 
MADDELERININ YENILIKÇI 
YOĞUNLAŞTIRICI 
KOMPLEKSI

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

Sibirya ginsengi (eleutherococcus) — 
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 cüruflardan temizler, 
metabolizmayı normalleştirir, bağışıklık 
sistemini güçlendirir.

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

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

by SIBERIAN WELLNESS
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DAHA FAZLA ETKI IÇIN 
GÜNLÜK BAKIMINIZA 
ANTIOKSIDANLAR 
IÇEREN ÜRÜNLERI 
DAHIL EDIN VE SOKAĞA 
HER ÇIKTIĞINIZDA SPF 
KORUMALI ÜRÜNLERI 
KULLANIN.

AYDINLIĞIN 
TARAFINA GEÇ!
Pigmentasyonu azaltıcı ve 
önleyici yeni özel ürünleri size 
tavsiye etmek için beyazlatıcı 
bakım konusunu inceledik.

PORSELEN CİLT
AYDINLIĞIN TARAFINA GEÇ!

BEYAZLATICI YÜZ MASKESI
Beyazlatıcı etkili gece yüz maskesi, 
pigment lekelerinin yoğunluğunu 
azaltmaya, cilt tonunu ve dokusunu 
pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. 
Düzenli olarak kullanıldığında niasinamid 
ve alfa-arbutin içeren bu gece yüz 
maskesi aşırı melanin üretimini engeller, 
beyazlatıcı etki sağlar, pigment lekelerinin 
yoğunluğunu azaltmaya ve cilt tonunu ve 
dokusunu pürüzsüzleştirmeye yardımcı 
olur. Kolajen sentezini aktive eder, cildin 
nemini korur. 

Aktif bileşenler: niasinamid, alfa-arbutin, allantoin, 
betain, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve 
Baykal takke ekstreleri).

50 ml 415753  5,95 €

 • CILDIN IŞIĞA 
DUYARLILIĞINI 
ARTTIRMAZ

 • HASSAS CILTLER 
IÇIN UYGUNDUR

 • ÇILLERIN 
GÖRÜNÜMÜNÜ 
AZALTIR.

 • YAŞA BAĞLI 
PIGMENTASYONU 
AZALTIR.

ENZIMLI YÜZ PEELING'I
Epidermisin keratinize partiküllerini 
ortadan kaldırır, hücre yenilenmesini 
uyarır, gözenekleri sıkılaştırır, cildi 
pürüzsüz ve kadifemsi kılar. Hassas ciltler 
için uygundur.
Nar enzimleri yumuşak eksfoliasyon 
sağlar, polifenollar ve vitaminler ile 
zengin olan nar ekstresi cildi sıkılaştırır, 
nemlendirir ve canlandırır, yüz rengini 
daha taze ve pürüzsüz kılar. Işığa 
duyarlılığı.

Aktif bileşenler: lactobacillus / nar meyvesi enzimi 
ekstresi, betain, nar ekstresi, ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

50 ml 415754  5,95 €
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Aktif içerik: deniz topalağı ve echium 
tohumları yağları, yulaf ve keten 
tohumu ekstreleri, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon 
gülü, maral kökü ve Baykal 
takke ekstreleri).

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 ışıltılı bir 
görünüm kazandırır. 
15 ml 
411587  5,95 €

NEMLENDIRICI YÜZ KREMI
Bu etkili ve besleyici kremin temelini 
endemik Sibirya bitkileri, güçlü doğal 
antioksidanlar ve nadir bulunan 
doğal yağlar oluşturur. 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 8,33 €

TEMIZLEYICI VE 
NEMLENDIRICI YÜZ JELI
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.
300 ml 
411585 7,14 €

NADIR BULUNAN 
DOĞAL YAĞLARA 
DAYALI OLAN 
IPEKSI FORMÜL
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YÜZ IÇIN
ELLER IÇIN
BOYUN VE DEKOLTE 
BÖLGESI IÇIN
YOĞUN BAKIMA IHTIYAÇ 
DUYAN TÜM VÜCUT 
BÖLGELERI IÇIN

KARA KIMYON YAĞI  
kolajen üretimini uyaran, cildi besleyen ve 
hücre işlevini normalleştiren vitaminlerin 
doymuş ve doymamış yağ asitlerinin, 
minerallerin ve enzimlerin vazgeçilmez 
bir kaynağıdır.

HABEŞ HARDAL YAĞI  
yoğun bir şekilde nemlendirir ve nem 
kaybını önler, cildin elastikiyetini ve 
sıkılığını artırır.

DENIZ TOPALAĞI YAĞI  
cildin önemli bariyer işlevini destekler, 
onu yeniler ve canlılığını geri kazandırır, 
cildin erken yaşlanmasına karşı etki eder.

BESLEYICI YÜZ MASKESI
Kuru ciltler için maske. Deniz topalağı, 
habeş hardalı ve kara kimyon yağları cildi 
besler ve canlandırıcı nem ile doyurur, 
rahatlık hissi verir.
Deniz topalağı, Habeş hardalı ve kara 
kimyon doğal yağlarını içeren hafif 
krem yapısına sahip olan maske cildi 
etkili bir şekilde besler, yenilenmesini 
uyarır, elastikiyetini artırır ve cilt rengini 
iyileştirir. Bitkisel bileşenler boyun, göz 
ve dudak çevresindeki ince kırışıklıkları 
gidermeye yardımcı olur. Sonuç: pürüzsüz, 
esnek ve kadifemsi bir cilt!

Aktif içerik: deniz topalağı yağı, kara kimyon yağı, Habeş 
hardal yağı, soya yağı, ENDESSENCE bitki ekstreleri 
kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, maral kökü, 
Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri).

100 ml 410277 8,00 €
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YENILEYICI YÜZ MASKESI
Doğal bileşenler cildin restorasyonuna ve yenilenmesine 
katkıda bulunarak cilt durumunu belirgin derecede 
iyileştirir. 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.

Aktif içerik: sedir, ketencik ve shea yağları, kafein, PP vitamini, çinko, 
kalsiyum, biyoyararlanabilen formdaki folik asit, gül esansiyel yağı, ginkgo 
biloba ve ginseng ekstreleri, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

50 ml 411573  7,02 €

MATLAŞTIRICI YÜZ MASKESI
Porselen ve yeşil killerin hedefe odaklı yardımı: etkili 
gözenek temizleme ve yağlı parlaklığa karşı koruma. Yağlı 
parlaklıktan kurtulun: cildinize gün boyu güzellik ve tazelik 
kazandırın! Iki çeşit kil (porselen ve yeşil) gözenekleri etkin 
bir şekilde temizleyerek matlaştırıcı etki sağlar. Cadı fındığı, 
çam ve kekik hidrolatları cildi tazeler ve canlandırır, yağ 
bezlerinin çalışmasının düzenlenmesine katkıda bulunur.

Aktif içerik: porselen ve yeşil kil, cadı fındığı, çam ve kekik çiçekleri ile 
yaprakları, mazi ağacı, kekik, köknar ve çay ağacı yağları hidrolatları, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

50 ml 411574  7,02 €

DERINLEMESINE TEMIZLEYICI YÜZ MASKESI
Tüm cilt tipleri için direnlemesine temizleme ve detoks 
etkisi. Temizlenmeye yeni bir yaklaşım: termo-etki 
formülü kirleri giderir ve gözeneklerin daralmasına 
katkıda bulunur, porselen ve deniz killeri yağ bezlerinin 
çalışmasının düzenlenmesine katkıda bulunur, 
ENDESSENCE kompleksinin bitki ekstreleri cildin genç 
halinin ve güzelliğinin korunmasında yardımcı olur.

Aktif içerik: porselen kil, deniz kili, kafur, nane ve mazı uçucu yağları, mürver, 
hanımeli, at kestanesi ve alıç ekstreleri, ENDESSENCE bitki ekstreleri 
kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal 
takke ekstreleri).

50 ml 411572  7,02 €

NEMLENDIRICI YÜZ MASKESI
Cildin nem dengesinin hızla iyileşmesi. 
Doğal bileşenler, hafif jel dokusu. Doğanın 
ta kendisinin sunduğu doğru nemlendirme 
tarifesi: fındık yağı ve ENDESSENCE'in 
seramid kompleksi ile birleşimi. Siz mutlak 
bir rahatlık hissediyorsunuz: cildiniz 
nemlenir ve kurumaya karşı korunur. Siz 
artık havanın kaprislerinden ve zamanın 
etkisinden korkmuyorsunuz!

Aktif içerik: macadamia yağı, trehaloz, fındık yağı, 
sedir yağı, aloe yaprağı suyu ekstresi, seramidler, doğal 
polisakarit glukomannan, ENDESSENCE bitki ekstreleri 
kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, 
maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

50 ml 411571  7,02 €

DOĞRU 
NEMLENDIRME
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YENILEYICI YÜZ KREMI 
Q10 koenzimi içeren aktif yenileyici krem 
cilt hücreleri tarafından enerji üretimini 
aktive eder, hücre yenilenmesini iyileştirir. 
Nar çekirdek yağı cildi nemlendirir, 
yeniler ve gözle görülür biçimde 
dönüşümünü sağlar.

Aktif bileşenler: Q10 koenzimi, hyaluronik asit, nar 
çekirdekleri yağı, E vitamini, skualen, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, 
Maral kökü, Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri).

50 ml 411211 11,42 €

ALL-IN-ONE ANTI-AGING BAKIM
Besleyici krem olgun ciltlere özenli bir 
bakım sağlar, besler ve nemlendirir. 
Kolajen ve elastin eksikliğini gidermeye 
yardımcı olur, cildin doğal elastikiyetini 
yeniden kazandırır. Bileşimindeki doğal 
bitki ekstreleri yaşlanma süreçlerini 
yavaşlatmaya yardımcı olur ve pigment 
oluşumunu önleyerek yumuşak bir 
beyazlatıcı etki sağlar. 

Aktif bileşenler: sinir otu, kırmızı üzüm, gilaburu, meyan 
kökü ekstreleri, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi 
(Sagan Dale, Eleutherococcus, Maral kökü, Snoudon 
gülü, Baykal takke ekstreleri).

50 ml 404778  11,42 €

NEMLENDIRICI YÜZ KREMI 
Bitkisel ENDESSENCE kompleksi içeren 
hafif biyoaktif krem derinlemesine 
nemlendirir, küçük kırışıklıkların 
düzelmesine yardımcı olur, cildin 
elastikiyetini ve esnekliğini yeniden 
kazandırır. En kuru ve hassas ciltlere bile 
sağlıklı bir ışıltı ve tazelik kazandırır.

Aktif bileşenler: siyah ladin, sarı huş ağacı, kırmızı akça 
ağacı ve Banks çamı ekstreleri, Salinicoccus hispanicus 
biyo-fermente edilmiş ekstresi, ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, 
Maral kökü, Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri).

50 ml 404777  11,42 €
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YENILEYICI YÜZ PEELING`I
Kuru ve hassas ciltlerin özenle temizlenmesi ve yenilenmesi. 
Gilaburu ve turna yemişleri ile birlikte ceviz kabuğu tozu ölü cilt 
hücrelerini yok eder, doğal yağlar cildi mükemmel bir şekilde 
nemlendirir, ENDESSENCE kompleksi ise hücre yenilenmesini 
hızlandırır.

 Aktif bileşenler: ceviz kabuğu tozu, kafein, gilaburu ve turna yemişleri, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, Maral kökü, 
Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri). 

75 ml 411564 7,97 €

MATLAŞTIRICI YÜZ TONIĞI 
Ardıç suyu temelinde formüle edilen tonik normal, yağlı ve 
karma ciltler için idealdir. Yağlı parlaklığın giderilmesine 
yardımcı olur, cildi matlaştırır, gözeneklerin daralmasını sağlar.

Aktif bileşenler: ardıç ve kekik hidrolatları, florentin (köknar) suyu, meyve asitleri 
kompleksi, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, 
Maral kökü, Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri).

200 ml 411570 7,97 €

NEMLENDIRICI YÜZ TONIĞI 
Lavanta suyu ve ıhlamur çiçeği içeren tonik kuru ve hassas 
ciltler için mükemmeldir. Canlandırır, cildin hassasiyetini 
azaltmaya ve erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur.

Aktif bileşenler: lavanta, ıhlamur ve peygamber çiçeği hidrolatları, pamuk ve pirinç 
yağları, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, Maral 
kökü, Snoudon gülü, Baykal takke ekstreleri).

200 ml 411569 7,97 €

CANLANDIRICI YÜZ YIKAMA JELI 
Tüm cilt tipleri için ENDESSENCE bitki kompleksi içeren 
efsanevi ürün. Bitkisel Yüzey Aktif Maddeleri temelinde 
kurulan doğal (sabunsuz) bir formülasyon özenle ve etkili 
bir şekilde her türlü günlük kir ve makyajı ortadan kaldırır. 
Gerginlik ve rahatsızlık hissi bırakmaz, tazelik ve temizlilik hissi 
verir.

Aktif bileşenler: aloe yaprağı suyu ekstresi, Sibirya yemişler ekstreleri (kiraz, 
hanımeli, yaban çileği, gilaburu, turna, ahududu, siyah frenk üzümü), ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (Sagan Dale, Eleutherococcus, Maral kökü, Snoudon gülü, 
Baykal takke ekstreleri).

75 ml 411565 7,97 €

NEMLENDIRICI YÜZ TONIĞI 
Tonik cildi mükemmel bir şekilde 
nemlendirir, yumuşatır, canlandırır, cilde 
tazelik ve rahatlık hissi verir. Cadı fındığı, 
hasır çiçeği ve neroli hidrolatları hidrolipid 
dengesini korur ve cildi yatıştırır.

Aktif bileşenler: cadı fındığı, hasır çiçeği ve neroli 
hidrolatları, karaçam polisakkaritleri, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri). 

200 ml 414810 7,97 €
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Aktif içerik: PP vitamini, 
Sibirya mazı yağı, nane, 
limon ve lime esansiyel 
yağları, ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve 
Baykal takke ekstreleri).

HACIM SAÇ KREMI
Ürünün içeriğinde yer alan Sibirya bitki 
ekstreleri, saçınıza güç katan, hacim ve 
doğal parlaklık kazandıran naturel ve 
narin formülasyon oluşturur.
250 ml 409258  7,14 € 

HACIM ŞAMPUANI
Ince saçlar için doğal bitkisel şampuan, 
saçları derinlemesine temizleyerek yağ ve 
saç şekillendirme ürünlerinin kalıntılarının 
giderilmesine yardımcı olur, saç hacminin 
uzun süre korunmasını sağlar. Saçlarınız 
artık daha kalın ve daha güzel görünüyor!
250 ml 409257  7,14 €
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YENIDEN CANLANDIRICI 
ETKILI 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.

Aktif içerik: hindistancevizi yağı, nar çekirdeği yağı, fosfolipitler, 
ketencik ve shea yağları, portakal kabuğu esansiyel yağı, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke 
ekstreleri), dulavratotu ekstresi, papatya ekstresi, soya yağı. 

150 ml 405818 10,00 €

SAÇ UZATICI ETKILI 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.

Aktif içerik: keratin hidrolizat, ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri), 
D-pantenol, dulavratotu ekstresi, zencefil ekstresi, 
adaçayı, anason ve lavanta esansiyel yağları.

150 ml 404785 10,00 €

SAÇ UZATICI ETKILI ŞAMPUAN
B6 ve PP vitaminleri, dulavratotu ve 
zencefil ekstreleri içeren şampuan 
saç folikülünün normalleşmesine 
yardımcı olur. ENDESSENCE kompleksi, 
D-panthenol ve inülin saçları nemlendirir, 
daha esnek bir hale getirir, doğal bir 
parlaklık ve ışıltı kazandırır.

Aktif içerik: B6 ve PP vitaminleri, dulavratotu ve 
zencefil ekstreleri, keratin hidrolizat, pantenol, inülin, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal 
takke ekstreleri).

250 ml 406327 7,97 €

YENIDEN CANLANDIRICI 
ETKILI ŞAMPUAN 
Bitkisel şampuan saçları özenli bir şekilde 
temizler ve düzenli kullanımı ile kuru ve 
yıpranmış saçların durumunu iyileştirir. 
Karaçam polisakaritleri ve pantenol kırılgan 
saçların restorasyonuna, kuruluğun ortadan 
kaldırılmasına ve rengin parlaklığının 
korunmasına katkıda bulunur, saçları esnek 
ve pürüzsüz kılar. Dulavratotu ve papatya 
ekstreleri saç derisinin durumunu iyileştirir, 
tahriş ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur, 
aloe ekstresi ve ENDESSENCE bitki kompleksi 
saçları nemlendirir, vitaminlere doyurur, canlılığı, 
güzelliği ve parlaklığı yeniden kazandırır.

Aktif içerik: Karaçam polisakaritleri, pantenol, dulavratotu, 
papatya ve aloe ekstreleri, ENDESSENCE bitki ekstreleri 
kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, Snoudon gülü, maral 
kökü ve Baykal takke ekstreleri).

250 ml 410276 7,97 €
YENIDEN CANLANDIRICI 
ETKILI 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.

Aktif içerik: ketencik, portakal kabuğu ve shea yağları, 
keratin hidrolizat, dulavratotu ekstresi, aloe yaprağı suyu 
ekstresi, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke 
ekstreleri).

250 ml 404786 9,04 €

SAÇ UZATICI ETKILI 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.

Aktif içerik: apigenin, pantenol, dulavratotu ve zencefil 
ekstreleri, adaçayı ve lavanta esansiyel yağları, 
ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal 
takke ekstreleri). 

250 ml 404783 9,04 €

PAPATYA 
EKSTRESI  
cilt metabolizmasını 
uyarır ve dokuları 
yeniler. Papatya düşük 
alerjik potansiyele 
sahiptir ve içindeki 
bisabolol, ciltte 
aktif bileşenlerin 
emilmesine 
yardım eder.
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GÜNEŞ KORUMA 
FAKTÖRLÜ YÜZ 
KREMI SPF 50
Foto yaşlanma ve 
pigmentasyona karşı çok etkili 
koruma, yumuşak cilt bakımı. 
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.

Aktif içerik: pantenol, aynısefa yağı, 
E vitamini, pantenol, yüksek etkili 
filtreler kombinasyonu, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral 
kökü ve Baykal takke ekstreleri).

50 ml 412269 12,02 €

GÜNEŞ KORUMA 
FAKTÖRLÜ VÜCUT 
LOSYONU 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.

Аktif içerik: Habeş hardalı yağı, aynısafa 
yağı, E vitamini, pantenol, yüksek etkili 
filtreler kombinasyonu, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan dale, 
eleutherococcus, Snoudon gülü, maral 
kökü ve Baykal takke ekstreleri).

100 ml 412270 12,02 €

SUYA 
DAYANIKLILIK

PIGMENTA- 
SYONA KARŞI  
KORUMA. 
7 SAATE KADAR 
ETKINDIR.
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YATIŞTIRICI ETKILI 
TIRAŞ SONRASI 
BALSAM
Tıraş sonrası rahatsızlık 
hissinin giderilmesine, 
cildi yatıştırmaya ve 
yumuşatmaya, yenilenme 
sürecini harekete 
geçirmeye yardımcı olur. 
Balsam cildi hoş bir şekilde 
tazeler, yapışkanlık ve 
gerginlik hissi bırakmadan 
hızlıca emilir.

Aktif içerik: sedir, fındık ve fıstık 
yağları, biberiye, adaçayı ve 
vetiver ekstreleri, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon 
gülü, maral kökü ve Baykal takke 
ekstreleri).

100 ml 411580  9,04 €

YATIŞTIRICI 
TIRAŞ JELI
Ferahlatıcı jel tıraş 
sürecini daha konforlu ve 
keyifli bir hale getirmeye 
yardımcı olur. Esansiyel 
yağlar tahrişleri önler, 
bitki ekstreleri cildin 
yenilenmesine yardımcı 
olur, ENDESSENCE 
kompleksi cilt gençliğinin 
ve tazeliğinin korunmasını 
uyarır.

Aktif içerik: sinir otu ve keçisedefi 
ekstreleri, adaçayı, ardıç ve vetiver 
esansiyel yağları, ENDESSENCE 
bitki ekstreleri kompleksi (sagan 
dale, eleutherococcus, Snoudon 
gülü, maral kökü ve Baykal takke 
ekstreleri).

100 ml 411581 9,04 €

ADAÇAYI YAĞI  
tıraştan sonra iltihap gelişimini önlemeye 
ve sebum üretimini normalleştirmeye 
yardım eder, kokuları giderir, gözenekleri 
daraltmaya ve akne belirtilerini 
azaltmaya yardımcı olur.

ÇAM FISTIĞI  
gençliği korumaya yardım ederek yağı 
cildin yenilenmesine yardımcı olur, onu 
besler ve yumuşatır.

ERKEKLER IÇIN  
ŞAMPUAN & DUŞ JELI
Evrensel 2'si 1 arada ürün, tüm gün 
boyunca vücuda ve saçlara tazelik 
ve enerji verir, düzenli kullanım için 
mükemmeldir. Hassas ciltleri tahriş etmez, 
kurutmaz, kolay durulanır, gerginlik 
hissi bırakmaz. Kafein ve L-arginin cildi 
canlandırır, ginseng ve kekik ekstreleri 
genel olarak güçlendirici etki sağlar.

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

250 ml 411579  9,04 €
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MANOLYA EKSTRESI  
çeşitli yatıştırıcı ve yumuşatıcı 
özelliklerle karakterize edilir 
ve bu nedenle geleneksel 
Çin tıbbında ve Ayurveda'da 
nörojenik cilt tahrişini gidermek 
ve cilt kızarıklığını azaltmak için 
kullanılır.

LAKTIK ASIT  
doğal mikrofloranın 
desteklenmesine yardımcı olur, 
patojenik bakteri oluşumunu 
önler ve intim bölgesinin pH 
dengesini korur.

BESLEYICI VÜCUT KREMI
Hoş kremsi bir dokuya sahip ürün, fıstık, 
deniz topalağı ve ketencik yağları ile 
doludur. Kuru ve susuz cilde tazeliği ve 
kadifemsi dokunuşu kazandırır. Çilek özü 
ve ENDESSENCE bitkisel kompleksi cildin 
lipit bariyerini onarmaya yardımcı olur, 
rahatlık ve yumuşaklığını geri kazandırır.

Aktif içerik: yabani çilek ekstresi, fıstık, deniz topalak ve 
ketencik yağları, ENDESSENCE bitki ekstreleri kompleksi 
(Sagan Dale, Eleutherococcus, Maral kökü, Snoudon 
gülü, Baykal takke ekstreleri).

150 ml 409978 6,90 €

FERAHLATICI DUŞ JELI
Deniz topalağı sulu aroması ile narin bir 
jel cildi nazikçe temizler ve besler. Bitkisel 
ENDESSENCE kompleksi 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 6,90 €

KOKU GIDERICI AYAK KREMI
Evosina® doğal bitki özü, manuka, mazı 
ağacı, çay ağacı yağları ve maclaya özü 
antibakteriyel etkiye sahiptir, kaşıntıyı, 
yanma hissini 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, ENDESSENCE 
bitki özleri kompleksi (Adams ormangülü (sagan-dali) 
bitkisi, eleutherococcus, kırmızı fırça otu, maral kökü, 
Baykal takkesi).

75 ml 411588  5,95 €

INTIM BÖLGESI TEMIZLEME JELI 
Intim bölgesinin hassas cildini nazikçe 
temizler. Deodorant etkisi sağlar, 
mikroflora dengesini korur. Yumuşak 
temizleyici jel cildi nemlendirerek ve koku 
giderici etki sağlayarak intim bölgedeki 
rahatsızlık hissinin giderilmesine yardımcı 
olur. Aktif maddelerin ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi ile birleşimi cildin 
doğal korunmasını arttırır.

Aktif içerik: sabun fındık, manolya, eğir, amarant, 
aynısafa ve papatya ekstreleri, ENDESSENCE bitki 
ekstreleri kompleksi (sagan dale, eleutherococcus, 
Snoudon gülü, maral kökü ve Baykal takke ekstreleri).

150 ml 411576 8,00 €

EĞIR VE 
AMARANT 
EKSTRELERI,  
yorgun ve tahriş 
edilmiş cilde yenileyici 
bir etki sağlamaktadır. 
Cildin sıkılığını ve 
elastikiyetini arttırır, 
cildi yatıştırır ve cilt 
koruyucu özelliklere 
sahiptir.

74 75

B
E

A
U

T
Y



AMUR MANTAR AĞACI
Phellodendron amurense
Gingko biloba gibi Amur mantar ağacı relikt bitkidir. 
Başka bir deyişle bu ağaç gezegenimizde Buz 
Devrinden bile önce vardı. Amur mantar ağacının 
kabuğu geleneksel Çin tıbbında çok amaçlı bir madde 
olarak sık sık kullanılmaktadır.

YAKI OTU
Chamerion angustifolium
Bu bitki üzün süredir Sibiryalılar tarafından 
bilinmektedir. Geleneksel çay yaprakları gibi yakı 
otununda yaprakları kolayca fermente edilir ve bu 
sayede geleneksel çayın mükemmel bir alternatifi 
olarak kullanılabilir.

ARNIKA
Arnica montana
Arnika, dünyanın kardiyovasküler sistemini 
destekleyen en güçlü bitkilerinden biridir. Ancak 
bu bitkiyi elde etmek kolay değildir: arnika Alpin 
çayırlıklarda 9000 fit yüksekliğinde yetişir. Bu husus 
arnikanın toplanmasını oldukça zorlaştırır.

SIBIRYA KETENI
Linum usitatissimum
Genellikle Sibirya sakinleri keten liflerini daha pahalı 
bir madde olan pamuğun yerine kullanıyorlardı. Keten 
işlem gördükten sonra geriye kalan tohumlardan 
zamanla yağ üretip tüketmeye başladılar. Keten 
yağının kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkisi 
bilim adamları tarafından ancak XX. yüzyılın sonunda 
keşfedilmiştir.

KEKLIK DÜĞMESI
Orthilia secunda
Bu küçük yaprak dökmeyen bitkiye halkın verdiği 
ismi "kadınların orman otu"dur. Bunun nedeni keklik 
düğmesinin genel olarak kadınlarda kısırlık tedavisinde 
kullanılmasıdır.

SAUSSUREA
Saussurea pygmea
Genellikle dağların buzul düzeyinde yetiştiği için 
saussurea tipik bir dağ bitkisidir. Bu bitkinin acımasız 
güneş ışınlarından kurtulabilmesini sağlayan birkaç 
özelliği vardır: gövdesi üzerinde çok sayıda uzun tüyler 
yer almaktadır, kökleri ise iç içe geçmiş bir halde olup 
yarıküre şeklindeki bir kitle oluşturur (yerli insanlar bu 
kitleleri "cadı halkaları" adlandırmışlar.

SIBIRYA KÖKNARI
Abies sibirica
Bu uzun boylu ve yapraklarını dökmeyen ağaç reçinesi 
ile meşhurdur. Çam veya sedir ağaçlarının aksine 
Sibirya köknarının gövdesi çok ince, yumuşak ve 
üzerinde çok sayıda küçük çıkıntılar olan pürüzsüz bir 
kabuğa sahiptir. Yerli halklar bu kabukları bıçak yardımı 
ile açarak içinden çıkan reçineyi toplayıp yaraları 
iyileştirmek için kullanıyorlardı.

SIBIRYA ARDICI
Juniperus sibirica
Yüzyıllar boyunca Sibirya sakinleri, uçucu yağlar 
ile zengin olan ardıcın antibakteriyel ve antifungal 
özelliklerini biliyorlardı. Onlar ağacın taze dalcıklarını 
kaynatıp yıkadıktan sonra varillerin içinde uzun kış boyu 
gıda malzemelerini depoluyorlardı.

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.

TURNA YEMIŞI
Vaccinium oxycoccus
Yabani kırmızı ayı üzümü çok sayıda antioksidan içerir. 
Bu yemişlerin hem içerik hem de dış görünümü açısından 
Amerika'da yetişen "kardeşlerinden" çok büyük farkı var: 
bunlar daha küçük, şekil olarak daha kalın, daha yoğun 
kokulu, tat olarak ise ne ekşi ne de tatlıdır.

ÖKSÜRÜK OTU
Tussilago farfara
Bu bitkinin yapraklarının üst yüzeyi pürüzsüz ve soğuk, 
alt yüzeyi ise kadifemsi ve ılıktır.

SIBIRYA KEKLIK ÜZÜMÜ
Chimáphila umbellata
Farklı ülkelerde birkaç farklı dilden çevirildiğinde bu 
bitkinin adı "kışı seven" anlamına geliyor. Bunun nedeni, 
kekliğin Sibirya olmak üzere Kuzey ormanlarında yetişen 
nadir yaprak dökmeyen otsu bitkilerden biri olmasıdır.

ÜRÜNLERIMIZDE KULLANDIĞIMIZ DOĞAL SIBIRYA 
OTLARI, MANTARLARI, BAHARATLARI VE YEMIŞLERISİBİRYA BİTKİLERİNİN DÜNYASI
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SİBİRYA 
BALSAMLARI
1996 YILINDAN BERI VAR  
OLAN MARKA

EFSANEVİ, 
ZAMAN İÇİNDE 
TEST EDİLMİŞ 
TARİFELER!

Siberian Wellness'in Sibirya 
balsamları, her aile için her gün, 
yılın herhangi bir zamanı için bir 
musthave'dir! 
ETKILI FORMÜLASYONLAR
Doğal içeriklerin kombinasyonu 
ve uzun yıllara dayanan 
araştırma deneyimi
ETIK
Hayvanlar üzerinde test 
edilmemiştir.
DOĞALLIK
Her balsamda %88–%100 doğal 
kökenli içerikler.

24 YILLIK SATIŞLAR 

DÜNYANIN > 60 ÜLKESI

YILDA > 3 500 000  
KULLANICI

MASAJ BALSAMI 
Isıtıcı ile rahatlatıcı etkiye ve müthiş 
bir aromaya sahip olan balsam, cilde 
derinlemesine nüfuz eden ve hızlı 
iyileşme sağlayan güçlü bitkisel 
bileşenler ve doğal uçucu yağlardan 
oluşan benzersiz ve son derece etkili bir 
komplekstir.

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

250 ml 409066 8,69 €
99%
NATURAL

UÇUCU  
YAĞ

BITKI  
EKSTRESI

2
13

FERAHLATICI GARGARA  
(KONSANTRE)
AĞZIN KORUNMASI VE HER GÜN TAZE NEFES.
Günlük ağız bakımını daha da etkili hale 
getirmek ister misin? Doğa doğru çözümü 
bilir! 
Güzel ve geniş gülümsemeler için macleia 
ve uçucu yağlara dayalı doğal tazelik 
konsantresi! %96 oranındaki doğal 
içerikler profilaktik özelliklere sahip 
olarak ağız hijyeninin korunmasına 
yardımcı olur ve nefesi ferahlatır. 
Doğal temizlik hissinin tadını çıkar. 
Özgürce iletişim kur, geniş gülümse!

Aktif içerik: macleia ekstresi, klorheksidin, okaliptüs, 
nane, çay ağacı, adaçayı ve virola uçucu yağlar 
kompleksi.

250 ml 409069 6,90 €

96%
NATURAL
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HER AİLE 
İÇİN SİBİRYA 
GELENEKLERİ!

100%
NATURAL

ONARIM JELI
Sibirya çam reçinesi, arı poleni ve arı 
sütü, biberiye ve amarant ekstreleri 
ile okaliptüs, köknar, mazı ve lavanta 
uçucu yağlarına dayanan etkili bir doğal 
kompleks güneş, rüzgar, don ve böcek 
ısırıklarına maruz kaldıktan sonra hasarlı 
cildi yatıştırır ve onarmaya yardımcı olur.

Aktif içerik: hint yağı, balmumu, tokoferol, çam reçinesi, 
uçucu lavanta yağı, biberiye yaprağı ekstresi, uçucu 
köknar yağı, uçucu mazı yağı, uçucu okaliptüs yağı, arı 
sütü ekstresi, amarant ekstresi, bal ekstresi, arı poleni 
ekstresi, uçucu sandal ağacı yağı. 

30 ml 416558 6,66 €

GÖĞÜS IÇIN BITKISEL BALSAM
Cildin derinlemesine ısınması ve vücudun 
savunma güçlerinin harekete geçirilmesi 
için balsam.
Soğuk algınlığı ve hipotermi durumlarında 
güvenilir bir yardımcı. Balsam, cildi 
ısıtmak ve vücudun savunma güçlerini 
harekete geçirmek için tasarlanmıştır. 
Köknar reçinesi ve standardize edilmiş 
kırmızı biber ekstresi ısıtıcı etki 
sağlayarak vücuda güya enerji verir. 
Sibirya bitkileri ve uçucu yağlar 
kompleksi, çevrenin olumsuz etkilerine 
karşı korunmada yardımcı olur, bu da 
özellikle mevsim arası dönemlerinde 
önemlidir.

Aktif içerik: köknar reçinesi, kırmızı biber yağı, uçucu 
yağlar kompleksi (okaliptüs, sardunya, buhur, köknar, 
ravensara, sedir, kekik, adaçayı, mazı, mercanköşk, 
yabani mercanköşk), bitki ekstreleri kompleksi (ıhlamur 
çiçeği, meşe, huş tomurcukları, adaçayı, nane).

50 ml 409064 5,71 €

MÜKEMMEL BACAKLAR IÇIN 
CANLANDIRICI KREM
Bacaklarda yorgunluğu hızla gidermek 
ve ağırlık hissini ortadan kaldırmak için 
aktif canlandırıcı kompleks içeren doğal 
bir krem.
 • Derideki kan dolaşımının hızlandırılması: 

trokserutin, niasinamid, kafein, at 
kestanesi, tavşanmemesi ve üzüm 
yaprakları ekstreleri.

 • Isıtıcı etki ve hafiflik hissi: tıbbi sülük ve 
dağ arnikasi ekstreleri.

 • Cilt tonusunun genel iyileşmesi: nane, 
limon, selvi ve misket limonu esansiyel 
yağları.

Her adımında hafifliği ve rahatlığı hisset!

Aktif bileşenler: trokserutin, niasinamid, kafein, at 
kestanesi, tavşanmemesi ve üzüm yaprağı ekstreleri, 
tıbbi sülük ve dağ arnikası ekstreleri, nane, limon, mazı 
ve misket limonu esansiyel yağları. 

75 ml 416559 8,09 €
95%
NATURAL

97%
NATURAL
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BASIC VÜCUT BALSAMI
10 yılı aşkın bir süredir satış hit'imiz olan Uyan Nomo 
balsamının klasik formülü yeni bir tasarımda! Zengin uçucu 
yağlar, bitki ekstreleri ve doğal onarıcı maddeler kokteyli içeren 
CHONDRO-C kompleksi, hareket rahatlığını korumaya yardımcı 
olur. Organik kükürt ve kondroitin yatıştırır, rahatlık hissi verir 
ve ciltteki metabolik süreçleri hızlandırır.
100 ml 414328 6,19 €

ACTIVE  
VÜCUT BALSAMI
Hareket özgürlüğü ve 
antremanlarda maksimum 
performans! Düzenli fiziksel aktivite 
yapan herkes için benzeri olmayan 
CHONDRO-A kompleksi ve bitki 
ekstreleri içeren balsam. Ciltteki 
kan dolaşımının aktivasyonunu 
hızlandırır, kas rahatlığı hissi 
kazandırır ve hoş bir şekilde ısıtır.
75 мл 414749 7,14 €

Yüksek fiziksel aktivitede 
günlük destek için 
CHONDRO-A kompleksi:
 • Glukozamin
 • Metilsülfonilmetan
 • B3 vitamini
 • Iğne yaprak ağaçlarının 

reçinesi 
 • Mentol, vanilil butil eter, 

kafur

ANTREMANLARINA 
KONFOR KAT!

CHONDRO-C çok faktörlü 
eylem kompleksi:
 • Kondroitin
 • Kafur
 • Mentol
 • Papaya enzimi
 • Iğne yaprak ağaçlarının 

reçinesi 
 • Organik kükürt
 • At kuyruğu ve karakafes 

otu ekstreleri
 • Uçucu yağlar kompleksi 

(okaliptüs, köknar, biberiye, 
buhur, karanfil). 
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UYAN NOMO
VÜCUT BALSAMI 
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, kondroitin, organik kükürt, karakafes ve at 
kuyruğu ekstreleri, papain, uçucu yağlar kompleksi (okaliptüs, köknar, biberiye, 
kafur, karanfil).

100 ml 
402579 5,83 €

SAÇ DERISI LOSYONU
Saç derisi bakımı ürünü. Bu ürünün içeriğinde yer alan uçucu 
yağlar yatıştırıcı bir etki sağlar, bitki ekstreleri ise aşırı saç 
derisi pullanmasının giderilmesini teşvik eder. Saç köklerinin 
üzerinde olumlu etkisi olan aktif bileşenler kompleksi saçları 
daha güçlü ve dayanıklı kılar.

Aktif içerik: Mayıs papatyası, sarı kantaron, dulavratotu, siyah mürver, karabuğday 
ekstreleri, aloe vera, kafein.

250 ml 
401805  8,09 €

MASAJ BALSAMI
Aromalı balsam rahatsız edici bedensel hislerin hafiflemesine, 
egzersiz ve ağırlık kaldırma sonrası yorgunluğun giderilmesine 
yardımcı olur. Zengin bitki ekstreleri ve köknar yağı kompleksi, 
ürünün çok çeşitli etki gamasını belirler: aromaterapik, ısıtıcı ve 
canlandırıcı.

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 8,09 €

LIMITED LIMITED

TAPTAZE NEFESLER IÇIN 
AĞIZ GARGARASI
(KONSANTRE)
Günlük ağız bakımı çok daha etkili bir hale 
geldi! "Sibirya Balsam Koleksiyonu" ferah 
bir nefes için yeni formül sunar. Sibirya 
karaçamı ve nane ekstreleri, adaçayı, 
meyan kökü, azgın teke otu ve Baykal 
takke, önleyici özelliklere sahip olarak 
ağız hijyenini korumaya yardım eder ve 
nefesinizi tazeler.

Aktif içerik: okaliptüs yaprağı ekstresi, Sibirya karaçam 
ekstresi, okaliptüs yağı, nane ekstresi, adaçayı, meyan 
kökü, Japon madımak ve Baykal takke ekstreleri, 
papatya ekstresi ve çay ağacı yağı.

250 ml 401915 6,43 €
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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  6,90 €

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 ekstresi, susam yağı.

100 ml  
401834 6,90 €

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  6,90 €

86 87

B
E

A
U

T
Y



1

2

3

Yaban Çilegi &
Yesil Çay

DOĞA ILE UYUM IÇINDE OL!
Bu koleksiyon, duygusal dengenizi ve gücünüzü 
toparlamak, doğal güzelliğinizi ortaya çıkarmak ve 
kusursuz görünmek gerektiğinde kullanılmak üzere 
özellikle vücut bakımı için geliştirilmiştir.

3. YABAN ÇILEĞI & YEŞIL ÇAY
ŞEKER VÜCUT PEELINGI
Şeker ve ezilmiş çilek çekirdekleri ile narin peeling cilde enfes 
bir yumuşaklık kazandırır. Yeşil çayın ferahlatıcı notaları ile 
vurgulanan duygusal çilek aroması, cilt bakımını zarif bir zevk 
haline getirir! Çilek ekstresi cildi derinlemesine besler ve ışıltı 
kazandırır. Yabani yemişler temelinde formüle edilen ürünlerin 
kullanımı ile günlük bakım, cildinizin kusursuzluğunun anahtarıdır!

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

100 ml 410016 7,14 €

1. YABAN ÇILEĞI & YEŞIL ÇAY
EL SABUNU VE DUŞ JELI
Ipeksi dokulu jel-krem olgun çileklerin duyusal aroması ile birlikte 
ferahlatıcı yeşil çay notalarını da taşıyor. Etkili olarak kirleri 
giderir, cildi daha ışıltılı ve esnek kılar!

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

250 ml 410022 7,14 €

2. YABAN ÇILEĞI & YEŞIL ÇAY
BITKISEL VÜCUT NEMLENDIRICISI
Cilt bakımını gerçek bir keyife dönüştürür! Yumuşak dokulu 
nemlendirici cildi yumuşatır ve besler, şehvetli çileklerin ve 
ferahlatıcı yeşil çayın aromasını kazandırır. Ürünün temelini lüks 
shea ve fıstık yağları, canlandırıcı yeşil çay yaprağı ekstresi, 
ayrıca mükemmel nemlendirici ve besleyici özellikleri olan çilek ve 
ahududu ekstreleri oluşturur.

Aktif içerik: çilek, yeşil çay ve ahududu ekstreleri. 

250 ml 410019 7,74 €
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3. SEDIR & ELMA
ŞEKER VÜCUT PEELINGI
Şeker ve ezilmiş çam fıstığı kabukları ile yumuşak bir 
peeling cildi yeniler, tazelik ve yumuşaklık hissi kazandırır! 
Muhteşem shea ve fıstık yağları nemlendirici özelliklere 
sahiptir, değerli sedir yağı mükemmel şekilde cildi besler 
ve vitaminlere doyurur. Peeling bileşimindeki köknar 
yağı, esnek ve ışıltılı bir cilde sahip olmak isteyenler için 
bir nimettir. Çünkü köknar yağı içeren ürünler kolajen 
oluşumunu teşvik eder ve cildin esnekliğini arttırır.

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

100 ml 410015 7,14 €

2. SEDIR & ELMA
BITKISEL VÜCUT NEMLENDIRICISI
Narin bir dokuya sahip olan vücut nemlendiricisi 
mükemmel bir şekilde emilir, cildi yumuşatır ve 
nemlendirir, pürüzsüzleştirir. Elma suyu cildi yeniler, 
canlandırır ve esnekliğini artırır, değerli sedir yağı cildi 
mükemmel besler. Ürünün uygulanmasından sonra 
vücutta asil sedir ve olgun elmanın hış aroması kalır!

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

250 ml 410018 7,74 €

1. SEDIR & ELMA
EL SABUNU VE DUŞ JELI
Olgun elma ve asil sedir aroması sabahın erken 
saatlerinde iyi bir ruh hali kazandıracaktır! Bitkisel 
içerikli yumuşak formül etkili bir iyileşme sağlar ve 
cildi mükemmel bir şekilde yenileyerek güzel ve sağlıklı 
görünümünü tekrardan kazandırır.

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

250 ml 410021 7,14 €

Sedir &  Elma
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Hafif dokulu ve narin aromalı krem, 
ellerinize hoş bir rahatlık, beslenme 
ve yoğun nemlendirme sağlar. PP 
vitamini cildin yenilenmesini teşvik 
eder, kolajen sentezini hızlandırır, 
cildin doğal pürüzsüzlüğe ve 
esnekliğe kavuşmasına yardım 
eder. Bu krem işte, evde ve 
seyahat sırasında vazgeçilmez bir 
yoldaşınız olacaktır.

2. TAZE YULAF & PIRINÇ YAĞI
EL KREMI
Inanılmaz narin bir aroma.

Аktif içerik: pirinç kepeği yağı, yulaf ekstresi, PP 
vitamini.

75 ml 411168 4,05 €

1. AHUDUDU & YER MINESI
EL KREMI
Sulu ahududu ile taze mine çiçeğinin pırıl 
pırıl yemiş-narenciye aroması!

Аktif içerik: ahududu ekstresi, yer minesi hidrolatı, PP 
vitamini.

75 ml 411170 4,05 €
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VITAMAMA
DOĞADAN GELEN MUTLULUK!
Kendi annelik deneyimimize dayanarak 
Sibirya'nın olağanüstü doğal zenginliğini 
araştırdık ve çocukların bağışıklık sistemlerini 
güçlendirmek, hassas ciltlerini korumak için 
"VITAMAMA" markasını geliştirdik. 

Tüm ürünlerin temelinde doğal bileşenler 
ve eşsiz etkileri kanıtlanmış formüller yer 
almaktadır. 

Siberian Wellnes'in ''VITAMAMA'' serisi çocukların 
neşeli ve aktif, anne babaların da güven içinde ve 
mutlu olmaları için geliştirilmiştir.

DOĞADAN GELEN EN GÜZEL 
MUCIZE — AKTIF ÇOCUKLAR VE 
MUTLU ANNE BABALAR!
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VITAMAMA OMEGA-3 
ÇOKLU DOYMAMIŞ OMEGA-3 ASITLERI IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA
3+ çocuklar için özel bir omega-3 asitleri 
kompleksi.
 • DHA görme yeteneğinin ve beynin 

normal fonksiyonunun korunmasına 
yardımcı olur. Olumlu etki günlük 
250 mg DHA alımıyla elde edilir.

 • EPA ve DHA kalbin normal çalışmasını 
teşvik eder. Olumlu etki günlük 250 mg 
DHA ve EPA alımıyla elde edilir.

 • Alfa-linolenik asit normal kan kolesterol 
seviyesinin korunmasına yardımcı olur. 
Olumlu etki günlük 2 g alfa-linolenik asit 
alımıyla elde edilir.

Orijinal ve konforlu dozaj: Jelatinden 
yapılan bir balık şeklinde olan kapsül 
moralinizi yükseltmenin yanı sıra ürünün 
içeriği oksidasyona karşı korur.

Аktif içerik: keten yağı, jelatin, balık yağından oluşan 
yağ asidi etil esteri, E, A ve D vitaminleri. 

128 kapsül / 100 g 500681 13,38 €

VITAMAMA BABY

PAPATYA 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 7,26 €

VITAMAMA BABY

PAPATYA ÖZLÜ 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 7,85 €

VITAMAMA BABY

PAPATYA ÖZLÜ 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 7,26 €

96 97

K
ID

S



EXPERALTA PLATINUM
PEPTID IÇEREN 
KOZMETIK 
ÜRÜNLER – ILERI 
SEVIYE CILT 
BAKIMI

Peptid bazlı kozmetikler, kolajen 
ve elastinin BÜYÜK moleküllerine 
sahip olan kremlerden çok daha 
etkilidir. Bu tür kozmetikler 
karmaşık üretim süreci nedeniyle 
daha yüksek maliyete sahiptirler 
ancak garantili sonuçlar sağlarlar.

Peptitler, sadece birkaç amino 
asitten oluşan bileşiklerdir. Peptit 
nanomolekülleri dermisin derinlemesine 
nüfuz eder ve rejenerasyon süreçlerini 
uyararak belirgin ve uzun süreli 
gençleştirici etki elde etmenizi sağlar.
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ELMAS TOZU ILE 
BAĞLANTILI OLAN 
PEPTIDLER KOMPLEKSI 
Yüksek seviyede biyoyararlanıma 
sahip olan güçlü bir antioksidan 
erken yaşlanmaya karşı korur.

Özel kaplara (mikro kürelere) 
"ambalajlandırılmış" olan bu asit cildin 
derin katmanlarına nüfuz eder, orada 
yayılıp şişer ve kırışıklıkları içten "iterek" 
anında gençlendirici etki sağlar.

COSMETELLECTUAL SERUM
Yeni nesil entelektüel serumun formülü, 
kırışıklıklar üzerinde derin ve uzun 
süreli bir etki yaratan Hyaluronic Filling 
Spheres (Hyaluronik Dolum Küreleri) ile 
zenginleştirilmiştir. Reishi mantarı ve 
kiraz yaprağı ekstreleri, Sibirya turnası 
tohumu yağı güçlü olarak yaşlanmayı 
geciktirerek ve antioksidan etki 
sağlayarak cildin daha genç ve ışıltılı bir 
hale kavuşmasını teşvik eder.

50 ml 409280 27,01 €

DEĞIŞTIRILEBILIR 
ÜNITE

DOĞA DOSTU 
AMBALAJ!

COSMETELLECTUAL KREM
Cildinizi lüks 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) 27,97 €
50 ml 413495  
(değiştirilebilir ünite) 14,88 €

3 ÇEŞIT AVANTAJ:
 ν Ambalajının işlenmesi sırasında 
atmosfere %85 daha az 
karbondioksit çıkar*.

 ν Iç 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.

AKILLI  
EKOLOJIK  
SORUMLULUK 

YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI  
HYALURONIK 
ASIT
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411998 
ton 2 / orta

407583 
ton 1 / açık

NEMLENDIRICI VE TONLAYICI KREM SPF 15
Eriyen dokuya sahip olan lüks bakım kremi cildi nemlendirir ve 
cilt tonunuzu yumuşak bir şekilde düzleştirerek görünmez bir 
tabaka oluşturur. Özel 3'ü 3 arada formülü:
1. Ince çizgilerin ve kırışıklıkların daha yumuşak 
görünmesini sağlar.
2. Cildin ışıldamasına ve daha genç görünmesine yardımcı olur.
3. SPF sayesinde UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur.
Kremin düzenli kullanımı cildin yenilenmesine, güçlenmesine 
ve pürüzsüz bir yapıya sahip olmasına yardımcı olur.
30 ml 21,78 €

GÖZ KREMI
Son derece etkili olan göz kremi mimiksel kırışıklıkların ve göz 
çevresindeki koyu halkaların ortaya çıkmasını en aza indirir. 
Doğal oligosakaritler, uzun süreli nemlendirme sağlar. Zaman 
geçtikçe cilt daha esnek, elastik ve gergin bir hal alır. Zeytin ve 
kamelya yağlarının, balmumu ve jojobanın oluşturduğu doğal 
temelinde formüle edilen ultra hafif yapılı onarıcı krem üzün 
süreli ve görünmez korumayı sağlayan ganoderma, shiksha ve arı 
sütü ekstreleri ile zenginleştirilmiştir. 
15 ml 404326 10,00 €

HÜCRESEL YENILEME GECE KREMI
Hacim etkili geliştirilmiş biyo-lifting formülü kırışıklıkların 
düzgünleştirilmesine yardımcı olur. Sonuç: 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, amarant ve Hercai 
menekşe ekstreleri içerir.
50 ml 408374 21,78 €

CANLANDIRICI ETKILI ULTRA YOĞUN GÜNDÜZ KREMI
Gelişmiş anti-age formülü cildin esnekliğini artırır ve 
dehidrasyona karşı koruyarak nem rezervelerinin dolmasına 
yardımcı olur. Kremin içeriğinde yer alan Snoudon gülü, 
aynısefa ve ginseng gibi doğal bileşenler cildi yoğun bir şekilde 
besleyerek ve nemlendirerek yaşlanmaya bağlı değişikliklere 
karşı korunmasını ve daha pürüzsüz ve ışıltılı bir hale gelmesini 
teşvik eder. Cildin uzun süreli nemlenmesini teşvik eden doğal 
biyo-peptid kompleksi, zeytinyağının sabunlaşmayan maddeleri, 
Snoudon gülü, aynısefa ve ginseng ekstreleri içerir. 
50 ml 408373 21,78 €

CANLANDIRICI ETKILI ULTRA HAFIF GÜNDÜZ KREMI
Paha biçilmez biyo-peptitler kompleksi, gotu kola ve Sibirya 
deniz topalağı ekstreleri cildin derinden nemlendirilmesini ve 
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. Temelinde Sibirya deniz topalağı ve kanola tohumu 
yağları olan ultra hafif yapılı gündüz kremi biberiye, gotu kola, 
ganoderma ve shiitake mantarı ekstreleri ile zenginleştirilmiştir. 
Günden güne doğal güzelliğinizi destekler. 
50 ml  408372 21,78 €
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MISEL SU
Yeni bir misel formülü sayesinde bu makyaj temizleyicisi 
ekstradan yumuşak ve etkili bir temizleme sağlar. En hassas 
ciltler için bile uygundur. Bitki ekstreleri ile zengin olan bu ürün 
antioksidan ve yaşlanma önleyici etkiye sahip olmanın yanı sıra 
cildi besler, korur ve daha genç görünmesini teşvik eder. 
200 ml 408369 12,85 €

NEMLENDIRICI VE TEMIZLEYICI YAĞ
Cildi temizlemek ve makyajı kaldırmak için bitki yağları ve su 
temelinde formüle edilmiş lüks yağ. Hoş bir emülsiyon oluşturarak 
ve yağlılık hissi bırakmadan bu ürün cildi mükemmel bir şekilde 
temizler. Yağ, kuru ve hassas ciltler için idealdir.
200 ml 408368 13,33 €

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 12,85 €

104 105

B
E

A
U

T
Y



ICE TOUCH YÜZ 
MASKESI CILDI 
"UYANDIRIR", 
YORGUNLUK IZLERINI 
SILER VE CILDIN 
RENGINDE IYILEŞME 
SAĞLAR.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI YÜZ PEELINGI
Lüks peeling hassas ve tahriş olmaya eğilimli ciltler dahil olmak 
üzere tüm cilt tiplerinin çok kademeli yumuşak temizlenmesini 
sağlar: sebumu ve cildin ölü hücrelerini ortadan kaldırarak 
gözenekleri açar. Sonuç: nefes alan ve daha pürüzsüz cilt.
100 ml 408371 12,38 €

GENÇLEŞTIRICI VE DENGELEYICI TONIK
Nem Dengeleme Etkili Yüz Serumu hedeflenen etki sağlar: 
temizlendikten sonra cildi nemlendirir, yumuşatır ve yeniler. 
Cildiniz artık krem, serum veya başka ürünlerin uygulanmasına 
tamamen hazırdır. Daha iyi ve hızlı bir sonuç için!
200 ml 408253 11,31 €

ICE TOUCH SOĞUTUCU ETKILI YÜZ MASKESI
Lüks bir dönüşüm! Canlandırıcı bitki ekstreleri ve hardal yağı 
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  10,35 €
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GÜZELLIĞIN VE GENÇLIĞIN 
KORUNMASI IÇIN
CILT IÇIN KAPSAMLI BAKIM

KAPSAMLI BAKIM  
AYRI BIR ÜRÜNDEN  
DAHA ETKINDIR

4321

Kapsamlı cilt bakımı — ürünlerin kullanımından maksimum 
sonuç almak için tasarlanmış aşamalı bir bakım programı.  
Bu, her yaşta güzel bir cilt demek!

temizleme bakım hazırlığı konsantreli bakım temel bakım

RAHAT:
 • YANINIZA ALMANIZ IÇIN
 • ÜRÜN ILE TANIŞMAK IÇIN
 • SEYAHATLERDE VE GEZILERDE

EN SEVDIĞIN ÜRÜNLER 
MINI VERSIYONDA

CANLANDIRICI 
ETKILI ULTRA HAFIF 
GÜNDÜZ KREMI
7 ml  
410285 3,81 €

CANLANDIRICI 
ETKILI ULTRA YOĞUN 
GÜNDÜZ KREMI
7 ml  
410286 3,81 €

HÜCRESEL YENILEME 
GECE KREMI
7 ml  
410287 3,81 €

COSMETELLECTUAL 
SERUM
7 ml  
410288  3,81 €

COSMETELLECTUAL 
KREM
7 ml  
410289 3,81 €

ULTRA NARIN 
TEMIZLEYICI KREM
7 ml  
410458 3,81 €
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SEN ÇALIŞIYORSAN – 

BROWNSLIM 
SELÜLIT ÖNLEYICI  

KOMPLEKS, YAĞ YAKMA 
SÜRECINI DESTEKLER VE 

YAPTIĞINIZ SPORUN ETKISINI  
ARTIRMAYA YARDIMCI 

OLUR. BROWNSLIM 
BILEŞENI ÖZELLIKLE ALGLER 

BAKIMINDAN ZENGIN BIR 
HAMMADDEDIR.

Içerinde bulunan yüksek 
konsantrasyonlu ARNIKA, 
MÜRVER, KESTANE VE  
ÇAM EKSTRELERININ 
belirgin bir lenfatik drenaj 
etkisi vardır: derideki 
mikro dolaşımı hızlandırır, 
ödem oluşumunu önler 
ve fazla sıvıyı vücuttan 
uzaklaştırmaya yardımcı 
olur. Canlandırıcı ve 
sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. 

X50 MOLEKÜLÜ lipit 
sentezini azaltır, cilt 
yüzeyindeki "portakal 
kabuğu" görünümünü 
yardımcı olur. Sonuç: daha 
sıkı bir beden, pürüzsüz ve 
yumuşacık bir cilt.

THE BODY LAB
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 ml 411382 15,95 €

1 AY SONRAKİ SONUÇLAR*:
 • KALÇA HACMINDE 1,6 CM 

AZALMA.
 • SELÜLIT BELIRTILERINDE 

GÖZLE GÖRÜLÜR BIR 
AZALMA ("PORTAKAL 
KABUĞU" ETKISINDE %9 
ORANINDA AZALMA).

 • DAHA PÜRÜZSÜZ CILT 
(DERMAL YOĞUNLUĞUNDA 
%6,5 ORANINDA ARTIŞ).

KANITLANMIŞTIR

* Enstrümantal araştırmalar, NATURETHIC (Barcelona).

DA ÇALIŞIYOR!
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L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS 

VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERI 
KOLEKSIYONU, ÜRÜN 
SERISI AROMALARININ 
BÜYÜLEYICI KOKUSUNUN 
KALICILIĞINI ARTTIRIR.

Her bır ürün konforlu bir dokuya 
sahip olarak cildi mükemmel 
bir şekilde besler ve yumuşatır, 
ardından L’INSPIRATION DE 
SIBÉRIE BY SIBERIAN WELLNESS 
serisinin favori kompozisyonları 
eşsiz aromalı bir iz bırakır. 

Lüks duş jeli hoş aromalı bir 
köpük oluştururarak cildi nazikçe 
temizler, yumuşatır ve doğal pH 
dengesine tekrardan kavuşturur.

Kadifemsi bir yapıya sahip 
parfümlü vücut nemlendiricisi 
cildi derinlemesine nemlendirir, 
yumuşaklık, elastikiyet ve narin 
bir aroma kazandırır.

PARFÜMLÜ DUŞ JELI  
TAIGA

230 ml 
409846 10,00 €

SİBİRYA'NIN 
EFSANESİ
El değmemiş tayga: Sibirya çamının 
tazeliği doğal gücün sırrını ortaya 
çıkararak sıcak orman buketinin içine 
nüfuz ediyor!

Açılış notaları: Sibirya sedir iğneleri, 
kakule, kuzey selvi ağacı
Kalp notaları: Sibirya çamı, tazelik
Baz notaları: sandal ağacı, Sibirya sediri, 
paçuli, amber, köknar balsamı, iğne 
yapraklı orman yosunu

PARFÜMLÜ VÜCUT 
NEMLENDIRICISI TAIGA

230 ml 
409847 11,90 €
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PARFÜMLÜ DUŞ JELI ALTAI

230 ml  
409848 10,00 €

PARFÜMLÜ VÜCUT 
NEMLENDIRICISI ALTAI 

230 ml  
409849 11,90 €

ROMANTİK TAT
Altay yazı: rüzgarın nefesi, dağ göllerinin 
tazeliği, bitkilerin hassas yaprakları ve yüksek 
dağların hafifçe baş döndürmeleri.

Açılış notaları: monarda citriodora (bergamot), 
Hindistan cevizi suyu, tiare (Tahiti gardenyası)
Kalp notaları: portakal çiçeği (flerdorange), 
ylang-ylang, yasemin
Baz notaları: sümbülteber, Bourbon 
vanilyası, beyaz misk

HİSLERİN 
TAZELİĞİ
Özgürlüğün taze nefesi: kayanın tepesinde hafif 
rüzgar, güneş ile ısıtılan taşlar, tayga yeşilliği, 
yumuşak ahşap notaları.

Açılış notaları: narenciye notaları, monarda 
citriodora (bergamot), narenciye tazeliği
Kalp notaları: incir yaprakları, dağ lavantası, 
baharatlı zencefil
Baz notaları: vetiver, beyaz misk, sandal ağacı

PARFÜMLÜ DUŞ JELI OLKHON

230 ml  
409850 10,00 €

PARFÜMLÜ VÜCUT 
NEMLENDIRICISI OLKHON 

230 ml  
409851 11,90 €
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SIZIN DANIŞMANINIZ:   

  

 www.siberianwellness.com 12
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* GERÇEK DOĞA | GERÇEK BILIM | INSANLAR IÇIN


