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MULTIACTIV ÜRÜNLERİNİN HIZLI EMİLİMİNİ KEŞFEDİN!
Her bir MULTIACTIV ürünü High Performance Penetration adı verilen bir yöntem ile
üretilmektedir. Bu yöntem ile üretilen ürünler cilt tarafından hızlı ve derinlemesine nüfuz
ederek aktif maddelerin performanslarının daha güçlü olmasına ve beklenen etkinin
daha kısa sürede elde edilmesine yardımcı olur. Cilt tarafından hızlı emilen ürün
yapışkan bir his bırakmaz.

Siz de deneyin, keşfedin!
STRES ARTIK HAYATIMIZIN HER YERİNDE!
Günümüzde kadınlar birçok sorumluluğu yüklenmiş durumda; anne olmak, eş olmak, iş
kadını olmak gibi... Erkekler gün geçtikçe zorlaşan iş yaşamının yükü altında yıpranırken
çocuklar da sınav stresi, gelecek kaygısı ile boğuşuyorlar... Herkesin "Ben kendim için ne
yapıyorum?" sorusunu sorduğu bir dönemde MULTIACTIV bakımlı olmanızı sağlayarak
kendinizi mutlu ettiğinizi hissettiriyor. Cinsiyet ya da yaş farkı olmaksızın herkese bir
çözüm sunan, kaliteli, sağlıklı, güvenilir, etkili ve ulaşılabilir olma özellikleriyle dikkat
çeken, etkisi kanıtlanmış ürünleriyle sadece klinik ve yetkili güzellik merkezlerinde
satılmakta olan MULTIACTIV ürünleri sizlere baştan ayağa yenilenme fırsatı veriyor.

Bakımlı olmak herkesin hakkı. Tabi ki sizin de!
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GENÇLİĞE
YOLCULUĞUN
ANAHTARI

ARINDIRICI TONİK LOSYON (EKSTRA HASSAS FORMÜL) 150 ml.
Ekstra yumuşak yapısı ile Multiactiv Arındırıcı Tonik Losyon cildi tazeler, yumuşatır ve gergin görünmesini
sağlar. Cildin rahatlamasına yardımcı olur. İçeriğindeki Provitamin B5 ve Hamamelis ile cildin koruyucu
tabakasını destekler. Cildin taze ve genç bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

YÜZ TEMİZLEME SÜTÜ 150 ml.
Cildi nazikçe derinlemesine temizler. Cildi kurutmadan kir, makyaj ve kalıntılardan temizler. Cildi yatıştırır.
İçeriğindeki Provitamin B5 ile cildin korunmasını ve yenilenmesini destekler.

Multiactiv ANTI AGE
ürünleri yenilenmiş ve
etkisi arttırılmış daha
güçlü formülü ile
fotoyaşlanmaya karşı
cildin korunmasına,
yenilenmesine,
yapılandırılmasına,
oksidatif hücre hasarının
önlenmesine, cildin doğal
nemini ve yumuşaklığını
koruyarak taze bir
görünüm kazanmasına,
elastikiyetine ve sıkılığına
kavuşmasına yardımcı
olur.

KIRIŞIKLIK KARŞITI MASKE (TÜP) 75 ml.
Cildin yumuşamasına ve canlanmasına yardımcı olur. Cilt tonunun düzenlenmesini ve elastikiyetini
destekler. Jel maske yapısı kolayca uygulanmasına ve aktif bileşenlerin cilt tarafından en iyi şekilde
emilmesine yardımcı olur. Ginseng Ekstraktı cildi nemlendirir ve besler. Var olan kırışıklıkların
yatışmasına ve yeni kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur. Allantoin cildi nemlendirir ve
rahatlatır. Cilde sağlıklı ve dinlenmiş bir görünüm verir.

KIRIŞIKLIK KARŞITI GÖZ BAKIM KREMİ (ANTİRİD) (TÜP) 15 ml.
Tüm cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş olan Kırışıklık Karşıtı Göz Bakım Kremi, kurumaya daha meyilli olan göz çevresine
gerekli nemi sağlayarak cilt kuruluğundan kaynaklanan kırışıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Dudak çevresi ve boyun
bölgesi gibi ince ve hassas cilt bölgelerinde de kullanılabilir. Kullanılan bölgeyi yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. L-Karnozin (Biopeptit), Kolajen, Elastin, E Vitamini ve Provitamin B5, Doğal Macademia, Zeytin ve Buğday
Tohumu yağları içerir. Özenle seçilen maddelerin bir araya getirilmesi ile formüle edilmiş Kırışıklık Karşıtı Göz Bakım Kremi
yaşlanmakta olan cilde bakım yapar, cildin elastikiyetini ve tazeliğini geri kazanmasını destekler. İnce kırışıklık ve yorgunluk
izlerinin görünümünü azaltır. Sonuç; fark edilir şekilde daha iyi görünen bir cilttir.

KIRIŞIKLIK GİDERİCİ ve CİLT YENİLEYİCİ KREM (PERFECT LIFT) (SPF 10) (BOTOX ETKİLİ) (TÜP) 50 ml.
Olgun ciltlerin bakımı için özel olarak formüle edilmiştir. Kırışıklık Giderici ve Cilt Yenileyici Krem içeriğindeki cilde doğrudan
nüfuz eden bileşenler sayesinde; cildin ihtiyacı olan nemlenmeyi sağlar ve kırışıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Cildi
destekleyerek gergin bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aktif Bileşenler ve Etkileri: Lipozomlar cilt hücrelerine kolayca
ulaşıp taşıdıkları besleyici ve yenileyici bileşenleri aktaran mikro taşıyıcılardır. Hücre zarları ile birleşmeleri, cilt hücresinin
biyolojik gençliğini ve beklenen yaşam süresini uzatır. Rutinil Sülfat ve C ile E Vitaminleri serbest radikallerin zararlı etkilerine
karşı cildi güçlendirirken, Hidroksiprolin, cildin temel bileşeni olan Kolajen yapısının sentezini destekler. Etkileri cildi daha sıkı
hale getirip kırışıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yeşil Çay Ekstresi antioksidan özellik gösterir. UV’nin neden olduğu
zararlı etkilere karşı cildin korunmasına yardımcı olur. Kırışıklık Giderici ve Cilt Yenileyici Krem özenle seçilmiş UV Filtreleri
içermektedir. İçeriğindeki UV Filtreleri sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı cildin korunmasını sağlar. Jojoba Yağı ve Shea
Yağı cildin nem kaybetmesini engellemeye yardımcı olarak cildin nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cildin kuruması sonucunda
oluşan kırışıklıkların önlenmesini destekler. Kolajen ve Elastin, cildin doğal yapısında bulunan ve yaşla beraber miktarı azalan
bileşenlerdir. Kırışıklık Giderici ve Cilt Yenileyici Krem içeriğindeki Kolajen ve Elastin bileşenleri ile cilde ihtiyacı olan temel
proteinleri sunmaktadır.

NEMLENDİRİCİ GÜNDÜZ KREMİ (Hydrating) 40+ yaş (SPF 10) 50 ml.
Olgun ciltlerin bakımı için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm cilt tipleri için uygundur. Normal ve Kuru Ciltlerde Gündüz Kremi olarak,
Yağlı ciltlerde gece kremi olarak kullanılır. Olgun cildi besleyip yeniler ve kırışık görünümünü önlemeye yardımcı olur. Cildin yağ
dengesinin kontrol altına alınmasını destekler cilde nem, elastikiyet ve tazelik sağlar. Düzenli kullanımı ile cildiniz beslenir ve
daha sağlıklı, gergin bir görünüm kazanır. Olgun cilt tipleri için özenle seçilmiş aktif maddeler içerir. L-Karnozin, kolajen
sentezini harekete geçiren bir biopeptittir. Cildin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur.
İçeriğindeki Aloe Vera Jeli, cilt için mükemmel bir nemlendirici ve yumuşatıcıdır. Provitamin B5 cilde yumuşaklık ve elastikiyet
sağlayarak cildin yenilenmesine yardımcı olur. Vitamin E güçlü bir antioksidandır. Kolajen yıkımına sebep olan serbest
radikallerin zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olarak kolajenin bozulmasını önlemeye ve kırışıklık oluşumunu yavaşlatmaya
destek olur. Kolajen ve Elastin, cildin doğal yapısında da bulunan ve cildin elastikiyeti ve sıkılığı için gerekli olan proteinlerdir.

ZENGİN BESLEYİCİ KREM (Revitalising) 50+ yaş (SPF 10) 50 ml.
Özellikle Kuru Ciltler olmak üzere bütün cilt tiplerinin korunması ve bakımında kullanılır. Cildinize nem sağlayarak cildi daha
pürüzsüz, elastik ve taze hale getirir. İçeriğinde bulunan Zeytinyağı, olgun ciltlerin ihtiyacı olan aktif bileşenlerce zengindir.
L-Karnozin, kolajen sentezini harekete geçiren bir biopeptittir. Cildin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına
yardımcı olur. İçeriğindeki Aloe Vera Jeli, cilt için mükemmel bir nemlendirici ve yumuşatıcıdır. Provitamin B5 cilde yumuşaklık
ve elastikiyet sağlayarak cildin yenilenmesine yardımcı olur. Vitamin E güçlü bir antioksidandır. Kolajen yıkımına sebep olan
serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olarak kolajenin bozulmasını önlemeye ve kırışıklık oluşumunu
yavaşlatmaya destek olur. Kolajen ve Elastin, cildin doğal yapısında da bulunan ve cildin elastikiyeti ve sıkılığı için gerekli olan
proteinlerdir.

BESLEYİCİ GECE KREMİ (Regenerative) 50 ml.
Olgun ciltlerin bakımı için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm cilt tipleri için uygundur. Cildi besleyerek yenilenmesine ve böylece
cildin erken yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olur. Cildin gerginliğinin, elastikiyetinin ve esnekliğinin arttırılmasını destekler.
Düzenli kullanımda cilt sağlıklı, gergin ve beslenmiş hale gelir. Olgun cilt tipleri için gereken özenle seçilmiş aktif maddeler
içerir. L-Karnozin, kolajen sentezini harekete geçiren bir biopeptittir. Cildin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur. Buğday Tohumu Yağı, E, A ve D vitaminleri ve mineralce zengin bir yağdır. Cildin güçlenmesine yardımcı olarak,
çevreden gelebilecek hasara karşı cildin korunmasını destekler. Provitamin B5 cilde yumuşaklık ve elastikiyet sağlayarak cildin
yenilenmesine yardımcı olur. Vitamin E güçlü bir antioksidandır. Kolajen yıkımına sebep olan serbest radikallerin zararlı etkilerini
önlemeye yardımcı olarak kolajenin bozulmasını önlemeye ve kırışıklık oluşumunu yavaşlatmaya destek olur. Kolajen ve Elastin,
cildin doğal yapısında da bulunan ve cildin elastikiyeti ve sıkılığı için gerekli olan proteinlerdir.

KIRIŞIKLIK KARŞITI KORUYUCU YAĞ 20 ml.
Multiactiv Kırışıklık Karşıtı Koruyucu Yağ, cildin tüm ihtiyaçlarını destekleyecek özenle seçilmiş 6 yararlı yağ içerir. Cilt tarafından
kolayca emilir ve ciltte yağlı bir his bırakmaz. Aktif Bileşenler ve Etkileri: Zeytin Yağı mono doymamış yağ asitlerince zengin
yapısı ile cildin nemlenmesine ve cilt yüzeyinde hidrolipidik film yüzey oluşmasına yardımcı olur. İçeriğindeki Vitamin A ve
Vitamin E ile serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olmaktadır. Hindistan Cevizi Yağı cildin nemlenmesine ve
yumuşamasına yardımcı olur. Ciltte kadifemsi yumuşaklık hissi sağlar. Jojoba Yağı cilt sebumu ile çok benzer bir yapıya sahiptir.
Cildi iyice besleyerek sebum eksikliğinden kaynaklanan kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Üzüm çekirdeği Yağı
vitaminlerce zengin yapısı ile güçlü yenileyici bir etkiye sahiptir. Cildin yatışmasına ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.
Soya Fasülyesi Yağı antioksidan özellik göstererek cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırır. Cilt tarafından kolayca emilir.
Avokado Yağı kolajen miktarının artmasına katkı sağlayarak kırışıklıklara ve diğer yaşlılık belirtilerine karşı doğal cilt bariyerini
destekler. Vitamin E güçlü bir antioksidandır. Cildin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur.

CANLANDIRICI YÜZ ve GÖZ TEMİZLEME SUYU 150 ml.
(MICELLER WATER TONIC)

GÜÇLENDİRİLMİŞ
ÖZEL FORMÜL &
hücresel onarım

Tüm cilt tiplerine uygun olarak formüle edilmiştir. Yumuşak formülü sayesinde
cildi kirden ve makyaj kalıntılarından arındırır. Göz makyajının temizlenmesi için
de kullanılabilir. İçeriğindeki Centella Asiatica Ekstresi cildin yeniden yapılanmasını destekler. Panthenol (Provitamin B5) cildi nemlendirerek cildin
güçlenmesine yardımcı olur. Cildin daha sağlıklı ve daha elastik görünmesini
destekler. Multiactiv Canlandırıcı Yüz ve Göz Temizleme Suyu cilde ferahlık ve
yumuşaklık verir. Cildi temizleyerek bakıma hazır hale getirir.

CANLANDIRICI YOĞUN BAKIM MASKESİ (TÜP) 75 ml.
Cilde derinlemesine nem kazandırır. Cildin canlılığını ve elastikiyetini destekler.
Cilt daha taze ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşur. Aktif bileşenlerce zengin
hassas yapısı ile cildin beslenmesine ve canlanmasına yardımcı olur. Aktif
Bileşenler ve Etkileri: Nemlendirici Kompleks Doğal Şekerler, Üre, Allantoin ve
Hyalüronik Asit içermektedir. Yapısındaki aktif bileşenler sayesinde cilde nemlilik
kazandırır ve uzun süreli nemlenme sağlar. Hyalünorik Asit molekülleri Kolajen
ve Elastin ile birleşerek cilde hacim kazandırır. Shea Butter cildin koruyucu
HidroLipid tabakasını destekler ve ciltten nem kaybını önlemeye yardımcı olur.
Vitamin ve antioksidanlarca zengin Doğal Zeytin, Avocado ve Borago Yağları cildi
nemlendirerek cildin yumuşamasına yardımcı olur.

Aktif bileşenlerin zenginliği ve
gücü ile REVITA DERM ürünleri
özel ve cilt bakımına tamamen
uygun ürünlerdir. Koenzim Q10,
Hyalüronik Asit ve aktif
bileşenlerden oluşan
nemlendirici kompleksin güçlü
etkisi soya, hodan, avokado,
üzüm çekirdeği ve jojoba yağları,
sentella, papatya ve ginseng
bitki ekstraktları, shea yağı, aloe
vera jeli, panthenol, A vitamini
ve E vitamininin faydalı etkileri
ile üretilmiştir.

CANLANDIRICI GÖZ ÇEVRESİ BAKIM KREMİ (ANTİRİD)
(SPF 10) 15 ml.
Bütün cilt tipleri için uygundur. Parfüm içermemektedir. Hyalüronik Asit ve
nemlendirici kompleks miktarı iki katına çıkartılarak geliştirilen yeni formülü cilde
uzun süreli nem sağlayarak cildin elastikiyetini ve canlılığını arttırmasını ve cildin
taze ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Aktif Bileşenler ve Etkileri: Cildin
doğal yapısında bulunan Koenzim Q10, temel yapısal cilt elementlerinin gelişimini destekler, antioksidan özelliği ile serbest radikallerin zararlı etkilerinin
azaltılmasına yardımcı olur. Nemlendirici Kompleksle beraber Hyalüronik Asit
cildin derinlemesine nemlenmesini destekler. Ciltte uzun süre nemlenmeye
yardımcı olur. Kolajen ve Elastin Ekstresi ile birleşen Hyalüronik Asit molekülleri
cildin gerginliğini ve hacmini destekler. Doğal Soya, Borago, Avokado, Üzüm
Çekirdeği ve Jojoba Yağları cildin beslenmesine ve nem kaybının önlenmesine,
bu sayede cildin elastikiyetini ve esnekliğini arttırmasına yardımcı olur. Aminoasit
Hidroksiprolin cilt sıkılığını ve cilt gerginliğini destekler. A Vitamini cildin
nemlenmesini destekler. UV Filtreleri, güneşe maruz kalma nedeniyle oluşan
erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.

CANLANDIRICI LEKE KARŞITI BAKIM KREMİ ‘’CC’’ (SPF 15) (TÜP) 30 ml.
Pek çok aktif bileşenin mükemmel uyumunu Canlandırıcı Leke Karşıtı Bakım Kremi ‘’CC’’ ürünü ile sizlere
sunuyoruz. İçeriğindeki aktif bileşenler ile cildin nemlenmesine, beslenmesine ve canlanmasına katkı sağlar.
İçeriğindeki Lipoamino Asit ile cilt tonunun ayarlanmasına ve cildin aydınlık bir görünüm kazanmasına;
Hyalüronik Asit ve Nemlendirici Kompleks ile cildin kısa sürede nem kazanmasına yardımcı olur. Koenzim Q10,
Soya Yağı ve A Vitamini ile canlanmasına, var olan kırışıklık görünümünün azalmasına ve yeni kırışıklıkların
oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. UVA ve UVB Filtreler ile cildin güneşin zararlı etkilerine karşı korunmasını
destekler. Canlandırıcı Leke Karşıtı Bakım Kremi ‘’CC’’ yumuşak ve özel yapısı ile cildin gözeneklerini tıkamadan
cilt tarafından kolayca emilir. Uygulamadan sonra ciltte yağlı bir his bırakmaz.

CANLANDIRICI GÜNDÜZ KREMİ (KURU CİLTLER (SPF 15) 50 ml.
Kuru Ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. Hyalüronik Asit ve nemlendirici kompleks miktarı iki katına
çıkartılarak geliştirilen yeni formülü cilde uzun süreli nem sağlayarak cildin elastikiyetini ve canlılığını arttırmasına ve cildin taze ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aktif bileşenlerce zengin olan Canlandırıcı
Gündüz Kremi (Kuru Ciltler) (SPF 15), cildin derinlemesine beslenmesini destekler. Aktif Bileşenler ve Etkileri:
Cildin doğal yapısında bulunan Koenzim Q10, temel yapısal cilt elementlerinin gelişimini destekler, antioksidan
özelliği ile serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmasına yardımcı olur. Nemlendirici Kompleksle beraber
Hyalüronik Asit cildin derinlemesine nemlenmesini destekler. Ciltte uzun süre nemlenmeye yardımcı olur. Kolajen
ve Elastin Ekstresi ile birleşen Hyalüronik Asit molekülleri cildin gerginliğini ve hacmini destekler. Centella,
Papatya ve Ginseng cildin neminin ve elastikiyetinin korunması bakımından özellikle etkilidir. Shea Yağı ve
Jojoba Yağı cildin nemlenmesini destekler. UV Filtreleri ve E Vitamini, güneşe maruz kalma nedeniyle oluşan
erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.

CANLANDIRICI GÜNDÜZ KREMİ (NORMAL & KARMA CİLTLER (SPF 15) 50 ml.
Normal ve Karma Ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. Hyalüronik Asit ve nemlendirici kompleks miktarı iki
katına çıkartılarak geliştirilen yeni formülü cilde uzun süreli nem sağlayarak cildin elastikiyetini ve canlılığını
arttırmasına ve cildin taze ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aktif bileşenlerce zengin olan
Canlandırıcı Gündüz Kremi (Normal ve Karma Ciltler) (SPF 15), cildin derinlemesine beslenmesini destekler.
Aktif Bileşenler ve Etkileri: Cildin doğal yapısında bulunan Koenzim Q10, temel yapısal cilt elementlerinin
gelişimini destekler, antioksidan özelliği ile serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmasına yardımcı olur.
Nemlendirici Kompleksle beraber Hyalüronik Asit cildin derinlemesine nemlenmesini destekler. Ciltte uzun süre
nemlenmeye yardımcı olur. Kolajen ve Elastin Ekstresi ile birleşen Hyalüronik Asit molekülleri cildin gerginliğini ve
hacmini destekler. Deniz yosunu Ekstresi, cilt için gerekli mineralleri içerir. Papatya Ekstresi cildi yatıştırır ve
nemlendirir. UV Filtreleri ve E Vitamini, güneşe maruz kalma nedeniyle oluşan erken yaşlanma belirtilerinin
önlenmesine yardımcı olur.

CANLANDIRICI ONARICI SERUM 20ml.
Cilt tarafından kolayca emilen hafif formülü ile Multiactiv Canlandırıcı Onarıcı Serum anında etki ederek derin
kırışıklıkların doldurulmasına ve böylece cildin daha hacimli görünmesine yardımcı olur. Cilde nem verir. Aktif
bileşenler ve Etkileri: Hyalüronik Asit düşük molekül ağırlıklı olması sebebiyle cilt tarafından kolayca emilir ve
cilde nem sağlar. Kolajen ve Elastin sentezini destekler. Su moleküllerinin bağlayıcı özelliği sayesinde cildin daha
nemli olmasına ve daha hacimli görünmesine yardımcı olur. Koenzim Q10 güçlü bir antioksidandır. Serbest
radikallerin zararlı etkilerine karşı cildin korunmasına yardımcı olur.

ANTİOKSİDANLARIN
SİNERJİSİYLE
YENİLEN
YÜZ TEMİZLEYİCİ TONİK LOSYON (24 SAAT ESANSİYELLER) 150 ml.
Alkol içermeyen özel formülü Mango ekstraktı ve Panthenol ile zenginleştirilmiştir. Cildi derinlemesine ve
nazikçe temizlerken aynı zamanda cildin pH dengesinin korunmasına yardımcı olur. Cilt daha yumuşak ve
pürüzsüz bir görünüm kazanır. Mango ekstraktı cildin kolajen üretimini destekler. Ciltteki ince çizgi ve kırışık
görünümün, giderilmesine yardımcı olur. Cildin nem tutma kapasitesinin arttırılmasına böylece yumuşak ve
pürüzsüz bir görünüm kazanılmasına yardımcı olur. Panthenol cildin doğal nem dengesinin ve elastikiyetinin
korunmasına yardımcı olur. Cilt yumuşak bir görünüme kavuşur.

YÜZ TEMİZLEYİCİ SÜT + TONİK LOSYONU (2’si 1 ARADA) 150 ml.

Tüm cilt tipleri için
uygundur. Hafif ve
antioksidan içeriklerle
zengileştirilmiş
formülasyonu ile hassasiyet
yaratmadan bakım yapar.
24 saat cilde tazelik ve
canlılık sağlar.

Natural Essentials Yüz Temizleyici Süt + Tonik Losyonu, Yeşil Çay Ekstraktı, Salatalık Ekstraktı ve Jojoba Yağı
ile zenginleştirilmiş olup her türlü cilt tipine uygun bir üründür. Kir ve makyaj kalıntılarını nazikçe ve derinlemesine temizlerken, cildin tazelenmesine ve yatışmasına yardımcı olur. Cilt gerginliğini destekler. Jojoba Yağı tüm
cilt tipleri için uygun bir nemlendiricidir. Cilt gözeneklerini tıkamadan cildin beslenmesini sağlar. Kuruluktan
kaynaklanan kırışıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Panthenol cildin yatışmasına ve yenilenmesine
yardımcı olur.

YÜZ YIKAMA JELİ (24 SAAT ESANSİYELLER) (TÜP) 150 ml.
Nazik formülü ile cildin doğal dengesini koruyarak ciltten yağ, kir ve makyaj kalıntılarını temizler. Cildin hoş bir
ferahlık kazanmasına yardımcı olur. Aktif bileşenler ve bitki ekstreleri ile cildin nemlenmesi ve beslenmesini
destekler. Mango Ekstraktı, cildin enerjisini geri kazanmasına yardımcı olur. Cildin sıkılığını, nemini destekler.
Yeşil Çay Ekstraktı, güçlü antioksidan özelliği ile cildin korunmasına yardımcı olur.

YÜZ TAZELEYİCİ NEM MASKESİ (PEELING ÖZELLİKLİ) (TÜP) 75 ml.
Yüz Temizleyici Nem Maskesi çok fonksiyonlu etkiye sahiptir. Cildi temizlerken cildin nemlenmesine, beslenmesine
ve canlanmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan Zeytin Boncuk Peeling sayesinde cildi ölü hücrelerden temizler.
Mango Ekstraktı içeriğindeki A, C, B Grup Vitaminler ve Beta Karoten ile antioksidan özellik göstermektedir. Cildin
enerjsini geri kazanmasına yardımcı olur. Cildin sıkılığını, nemini destekler. Yeşil Çay Ekstraktı yaşlanma belirtilerinin
yavaşlatılmasına yardımcı olur. Cildin UV ışınlarının zarar verici etkilerine karşı korunmasını destekler. Cildin daha
canlı görünmesine yardımcı olur.

RENKLENDİRİCİ GÜNDÜZ KREMİ ‘’BB’’ CARE (DOĞAL TON) (SPF 15) (TÜP) 50 ml.
İçeriğindeki mineral pigmentlerin özel yapısı ve aktif bileşenleri sayesinde Multiactiv Renklendirici Gündüz Kremi
cilt tonunuz ile mükemmel bir uyum yakalamanıza yardımcı olur. Cildinize rahatlamış ve sağlıklı bir görünüm
kazandırır. Pigmentler uzun süren harika bir kapatıcılık özelliği gösterir. Cildin daha düzgün görünmesine yardımcı
olurlar. Multiactiv Renklendirici Gündüz Kremi özel formülü ile cilt tonunuzu dengelerken cildinizin nemlenmesine
de katkı sağlar. İçeriğindeki Bitkisel Yağlar cildin beslenmesini ve nemlenmesini destekler. Ürün formülasyonunda
yer alan UV Filtreleri ile cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına ve UV ışınların zararlı etkileri sonucu oluşan
yaşlılık belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur. Jojoba Yağı tüm cilt tiplerinin bakımı için uygundur. Cilt gözeneklerini tıkamadan nem kaybının önlenmesine ve cildin kuruması sonucu görülen yaşlılık belirtilerinin engellenmesine
yardımcı olur. Shea Butter cilt tarafından güzelce emilerek cildin beslenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur. Aloe
Vera Jel cildin doğal nemine kavuşmasını destekler. UVA/UVB Filtreleri cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına ve UB ışınların zararlı etkileri sonucu oluşan yaşlılık belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.

NEMLENDİRİCİ KREM (HYDRA CARE LIGHT) 50 ml.
Son derece yumuşak ve hafif dokusu sayesinde cilt tarafından mükemmel bir şekilde emilebilen Natural Nemlendirici
Krem. Tüm cilt tiplerinin bakımı ve korunması için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm gün nemlendirme sağlayan, cildi
nazik, pürüzsüz ve kadifemsi bir hisle bırakılmasına yardımcı olan özenle seçilmiş bileşenler içerir.
İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Nemlendirici kompleks Üre, Doğal Şekerler, Allantoin, Nemlendiriciler Ve Hyaluronik
Asit İçerir, Nemlendirmeyi cildin en derin katmanlarına kadar transfer edilmesine yardımcı olan bu bileşenler yoğun ve
uzun süreli nemlendirmenin sağlanmasına destek verir. Cildin hacmini, ışıltısını ve elastikiyetini geri kazandırmasına
ve korunmasına yardımcı olur. Kuru ciltten kaynaklanan kırışıklıkların görünümünün önlemesini destekler. Kreatin, Cilt
hücreleri için gerekli olan bir enerji deposu görevi gören bir amino asit türevidir. Cildin iyileşmesi için gereken hücre
enerjisini depolar, taşır ve hızla serbest bırakır. Cilt yaşlanmasının ilk belirtilerine karşı çok etkili bir yardımcı
bileşendir. Aloe vera jeli özellikle hassas ciltler için doğal bir yardımcıdır çünkü cildin nem dengesini korumaya yardım
eder, cildin yenilenmesini uyarır ve böylece cildin canlılığının geri kazandırılmasına yardımcı olur.

ZENGİN BESLEYİCİ KREM (NUTRI CARE BALANCE) 50 ml.
Özel olarak formüle edilmiş Natural Zengin Besleyici krem, Özellikle Kuru ve susuz kalmış ciltlerin bakımı için özel olarak
geliştirilmiştir. Besleyici, dengeleyici ve Yenileyici bakım özellikleri sunan hoş bir dokuya sahip koruyucu yapıdadır. Bu
özellikleri barındıran emülsiyon, tüm gün boyunca her hava koşullarına karşı cildin korunmasını destekler. Cildi besleyen,
doğal dengesini geri kazandıran ve hoş bir yumuşaklık hissi veren özenle seçilmiş bileşenler içerir.
İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Badem yağı cilt yapısını sıkılaştırır, zararlı çevresel etkilerden korur ve aşırı nem kaybına
karşı cildin doğal korumasını arttırır. Kadife çiçeği yağı, cildi yatıştırır, korur, besler ve tüm cilt tiplerinin yenilenmesini
hızlandırır. Jojoba yağı, Cilt sebum salgısını düzenlediği için kırışıklıkların görünümünü ve oluşumunu yavaşlatır, aynı
zamanda cildi derinlemesine beslemeye yardımcıdır. Shea yağı, cildi etkili bir şekilde besleyen, pürüzsüz ve nemli
hale getiren A ve E vitaminleri , Allantoin ve bitkisel yağlar içerir. Cildin Keratinli tabakası olan Hidro-lipid koruyucu cilt
tabakasını yeniler ve bu tabakada oluşacak nem kaybını önleyerek cildin hasar almasını önlemeye yardımcıdır. Güçlü
bir antioksidan olan E vitamini, serbest radikallerin zararlı etkilerini önleyerek hücre yenilenmesini, hücre bölünmesini tetikleyen oksijen metabolizmasını hızlandırır ve bu sayede kırışıklıkların görünümünü geciktirir.

FERAHLATICI GÜNDÜZ KREMİ (PRIME CARE FRESH) 50 ml.
Son derece hafif ve yumuşak bir yapıya sahip Natural Ferahlatıcı Krem. Cilt tarafından çok çabuk emilir, bu özelliği
sayesinde her türlü fondöten ve makyaj için ideal bir baz olarak kullanılabilir. Cilde optimum nem dengesinin
sağlanmasına yardımcı olur ve istenmeyen parlamayı kontrol edilmesine yardımcı olur, ayrıca dış ortamın zararlı
etkilerine karşı koruyucu özellikler barındıran özenle seçilmiş bileşenler içerir.
İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Matlaştırıcı bileşen, fazla sebumun emilmesine ek olarak, kremin kolay ve dengeli bir
şekilde uygulanmasını sağlarken, moleküllerinde bulunan özel yapısı sayesinde cildi pürüzsüzleştirir, yumuşak ve
kadifemsi his bırakır. Vitamin ve mineraller açısından zengin Salatalık Özü, cildi tazeler ve yatıştırır. Cilde uzun süreli
nemlendirme sağlayarak cildi yatıştırır. Ayrıca cildin genç görünümünü ve güzelliğini koruyucu, nemlendirici ve
tonlayıcı özelliklere sahiptir. Güçlü bir antioksidan olan Yeşil Çay Özü, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı cildin
korunmasına yardımcı olur ve kırışıklıkların oluşumunu önlemeyi destekler. Panthenol, cilt yapısını destekleyici
olağanüstü yenileyici özelliklere sahiptir ve cildin doğal nemini, yumuşaklığını ve elastikiyetini geri kazanılmasına ve
korunmasına yardımcı olur.

ŞİŞLİK ve KOYU RENK HALKALARA KARŞI GÖZ BAKIM
KREMİ (TÜP) 15 ml.
Tüm ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. Paraben içermez. Renklendirici
madde içermez. Parfüm içermez. Dermatolojik olarak cilde uygunluğu test
edilmiştir. Göz Bakım Kremi (Koyu Halka Önleyici) (Tüp) 15 ml. içeriğindeki aktif
bileşenler sayesinde göz çevresindeki koyu halkalara karşı savaşır. Göz çevresindeki dolaşımın hızlanmasına yardımcı olarak göz şişliklerine, kızarıklıklara ve koyu
halkalara karşı cildi destekler. İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Ginkgo ekstraktı,
Ginseng ekstraktı, Retinol (A Vitamini), E Vitamini, Aloe Vera Jeli, Provitamin B5,
Allantoin Düzenli olarak Göz Bakım Kremi (Koyu Halka Önleyici) (Tüp) 15 ml.
kullanımı ile cilt daha sağlıklı, daha yumuşak ve daha sıkı gözükür. Var olan
kırışıklıkların görünümünün azaltılmasına ve yeni kırışıklık oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

KUSURSUZ
FORMÜLASYONLARlA

CİLDİNİZİ
İYİLEŞTİRİN
YEN

İ

CİLT BEYAZLATICI KREM 50 ml.
Cilt Beyazlatıcı Krem 50 ml. günlük olarak kullanıma uygundur. Yaş, hormonal
bozukluklar, güneş ışınları veya diğer faktörlerin neden olduğu renk değişikliği ile
düzensiz cilt pigmentasyonunun bakımı için özel olarak tasarlanmıştır. Cilt
Beyazlatıcı Krem, lipoamino asit, MSH (melanotropin), doğal, güvenli ve etkili aktif
bileşen bazlıdır. MSH (melanotropin), tüm cilt tipleri ve etnik kökenlerde kanıtlanmış etkinliği olan olağanüstü bir cilt açıcıdır. İçeriğindeki özel formül sayesinde
özellikle göz altı kararması, koltuk altı kararması, diz dirsek kararması, genital
bölge kararması, boyun bölgesi kararması gibi sorunlarda ilk kullanımdan itibaren
üst düzey sonuç veren Cilt Beyazlatıcı Krem 50 ml. yüzünüzde de aydınlık ve
pürüzsüz bir görünüm sağlanmasına yardımcı olur. Cildin eşit şekilde tonlanmasına,
yaşlılık lekelerine, hamilelik izlerine, çillere ve yüz ve vücuttaki genel cilt pigmentasyon bozuklukların giderilmesinde yardımcı olur. İçeriğindeki bileşenler doğal
amino asitlerden oluşarak cildin hücreleri melanin pigmentlerinin üretimini
geciktirir, yaşlanma noktalarının ve koyu renkli cilt bölgelerinin etkin bir şekilde
açılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Aqua, Dicaprylyl Ether,
Cetearyl Isononanoate, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG 100 Stearate, Cetyl Alcohol,
Undecylenoiyl Phenylalanine, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl
Glucoside, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Polyacrylate 13, Polyisobuten,
Polisorbate 20, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum.

ATOPIK ve ÇOK KURU CİLTLER İÇİN KORUYUCU BAKIM
KREMİ (SEBOREİK DERMATİT) (TÜP) 75 ml.
Tüm ciltler için özel olarak
formüle edilmiştir.
Paraben içermez.
Renklendirici madde içermez.
Parfüm içermez.
Dermatolojik olarak cilde
uygunluğu test edilmiştir.
DNA hasarını iyileştirir, gerekli
olan tüm tedaviyi gerçekleştirir.

Bu zengin krem çok kuru ve hassas cilt ve vücut bölgelerinde kullanılmak üzere
formüle edilmiştir. İçeriğinde yer alan aktifler özenle seçilmiştir. Shea Yağı,
Badem Yağı, Niasinamid, Nemlendirici Komleks, Panthenol ve E Vitamini cildi
derinlemesine nemlendirme ve gerekli bakımın yapılmasına yardımcı olma
özelliklerine sahiptirler. Yağsız ve yapışkan olmayan yapısı ile Atopik Krem
günlük kullanıma uygundur. Krem cildin yapısının güçlendirilmesine, cildin
yumuşak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. İlk kullanımdan
itibaren etkilidir. Cilt yumuşak ve fark edilebilir derecede düzgün bir görünüme
kavuşur. Kullanımı: Her sabah ve her akşam temizlenmiş yüz ve vücut bölgenize
uygulayınız.

YÜZ ve BOYUN İÇİN EKSTRA SIKILAŞTIRICI KREM
(DOKU ve HÜCRE YENİLEYİCİ) (D-N-A) (TÜP) 50 ml.
Cildinizin ihtiyacı olan bakımın daha fazlasını Multiactiv sizlere Ekstra Sıkılaştırıcı
Yüz ve Boyun Kremi ile sunuyor. Bu değerli krem hafif yapısı ile cilt tarafından kolayca
emilir. Aktif bileşenlerce zenginleştirilen formülü Multiactiv Ekstra Sıkılaştırıcı Yüz ve
Boyun Kremi’ni son derece özel kılmaktadır. Formülasyonunda yer alan yeni
geliştirilen Bio-Kompleks aktifi sayesinde cildin temel bileşenleri olan Elastin ve
Kolajen üretimini destekler. Elastin ve Kolajen cilt için son derece önemli yapısal
proteinlerdir. Cildin yapısının düzgün bir şekilde muhafaza edilmesinden ve elastikiyetinden sorumludurlar. Ayrıca içeriğinde Bitkisel Yağlar, Bitki Ekstraktları ve Bal
Ekstraktı içermektedir. Tüm bu aktif bileşenler ile cildi uzun süre besler ve cilde uzun
süreli nem sağlar. Cildin çevresel stres faktörlerinden korunmasında etkili olur.

AYDINLATICI LEKE KARŞITI BAKIM LOSYONU 150 ml.
Niasinamid ve Panthenol içeren özel formülü sayesinde cildinizi lekelerden
arındırırken cildinize aydınlık bir görünüm verir. Cildiniz yumuşak ve pürüzsüz bir
görünüm kazanır. Cilt tonunun dengelenmesine yardımcı olur. Cilt taze bir görünüm
kazanır. Niasinamid cildin nemlenmesine, beslenmesine ve yenilenmesine yardımcı
olur. Kolajen ve elastin üretiminin artmasına yardımcı olur. Ciltteki ton farklılıklarının
dengelenmesini destekler. Panthenol cildin bakımının yapılmasına, cildin nem
miktarının artmasına ve transepidermal su kaybının azalmasına yardımcı olur.

AYDINLATICI LEKE KARŞITI YÜZ YIKAMA JELİ (TÜP) 150 ml.
Antipeg Aydınlatıcı Yüz Yıkama Jeli 150 ml. Etkili formülü sayesinde ciltteki fazla yağı,
makyaj kalıntılarını ve diğer kirleri temizler. Uygulandığı andan itibaren, ferahlık ve
tazelenme hissi verir. İçeriğindeki aktif bileşenler ayrıca cildin beslenmesinde olumlu
etki yapar. Tenin daha canlı ve aydınlık olmasını sağlar. Her kullanımdan sonra
parlaklık ve yumuşaklık hissi verir.
İçeriğindeki Aktif Bileşenler: Niacinamide moleküler yapısı başta hiperpigmentasyon
olmak üzere birçok cilt sorununa çözüm getirme özelliği taşır. Cilt tonu eşitsizliğini
dengeleyip cilde doğal bir ışıltı kazandırır. Cildi koruyan ve koşullandıran doğal
yumuşatıcıları arttırarak cilt bariyerini güçlendirir. Ayrıca nem kaybını önler ve
fotoyaşlanmış yüz derisinin görünümünün iyileştirilmesine yardımcı olur. Panthenol
mükemmel yenileyici özelliklere sahiptir, cildin doğal nemini, yumuşaklığını ve
elastikiyetini kurar ve korur.

AYDINLATICI LEKE KARŞITI BAKIM MASKESİ (TÜP) 75 ml.
Cildi nemlendirir, leke belirtilerinin giderilmesine yardımcı olur ve cilt tonunun
dengelenmesini destekler. Niacinamide cilt tonunun dengelenmesine yardımcı olur.
Cilt bariyerini ve cildin dayanıklılığını içeriğindeki doğal nemlendiriciler ile destekler.
Nemlendirici Kompleks cildin doğal nem dengesinin normale dönmesine ve cildin
nem tutma kapasitesinin arttırılmasına yardımcı olur. Kuru ve hassas ciltlere uygun
formülü sayesinde cildin beslenmesine ve daha sağlıklı bir cilt görünümü kazanılmasına yardımcı olur.

AYDINLATICI LEKE KARŞITI BAKIM KREMİ (SPF 15) (TÜP) 30 ml.
Multiactiv serisinin leke önleyici Antipeg Leke Kremi ile cilt lekeleriniz ile vedalaşın.
Tüm ciltler için özel olarak tasarlanan Multiactiv Antipeg Leke Önleyici Krem (SPF 15)
zengin içeriği ile cildinizi lekelerden arındırırken aynı zamanda bakımını da yapmayı
amaçlamaktadır. Lipoamino Asit, Bezelye Ekstraktı, Soya Yağı, UVA ve UVB Filtreleri, A
Vitamini, Salisilik Asit içerir. Her biri birbirinden değerli aktif bileşenler sayesinde var
olan lekelerin ciltten uzaklaşmasına ve yeni leke oluşumuna karşı cildin korunmasına
yardımcı olur. Salisilik Asit ile ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Böylece özellikle
yüzeysel lekelerin ciltten uzaklaştırılmasını sağlar. Bezelye Ekstraktı ve Lipoamino Asit
ile melanin üretiminin düzenlenmesini destekler, yeni leke oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. UVA ve UVB Filtreleri ile güneşin zararlı etkileri sonucunda meydana
gelen leke oluşumuna karşı cildi korur. A Vitamini ve Soya Yağı sayesinde cildin
nemlenmesine yardımcı olur.

AYDINLATICI LEKE KARŞITI BAKIM SERUMU 20 ml.
Cilt tonu dengesizliği olan ciltlerde cilt tonunun dengelenmesine ve cilt lekelerinin
açılmasına yardımcı olan konsantre bir serumdur. İçeriğindeki Niasinamid, Kolajen ve
Elastin sentezini destekleyerek ciltteki ton farklılıklarının dengelenmesini sağlar.
Hyaluronik Asit cildi derinlemesine nemlendirir, cildin elastikiyetini ve canlı
görünümünü destekler.

LEKEYE
GEÇİŞ YOK
Tüm ciltler için özel olarak
tasarlanan ürünlerin zengin
içeriği ile cildinizi lekelerden
arındırırken aynı zamanda
bakımını da yapmayı
amaçlamaktadır.

AKNE KARŞITI ARINDIRICI VE MATLAŞTIRICI TEMİZLEME
LOSYONU 150 ml.

SIMSIKI
GÖZENEKLER &
PÜRÜZSÜZ
BİR CİLT
Cildi tazeler ve daha canlı bir
görünüm yaratır.
Ciltte gözenekler sıkılaşır, cildin
görünüşünde belirgin
düzelme olur.

Alkol içermeyen özel formülü sayesinde ciltteki kir, yağ gibi kalıntıları nazikçe
temizler, cildin yağ dengesini sağlar. Aktif bileşenler ve bitki ekstraktları ile sivilce
ve siyah nokta oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Tanin ve Flavonoidler
bakımından zengin olan Hamamelis Ekstraktı cilt gözeneklerini sıkılaştırıcı özellik
gösterir. Salatalık Ekstraktı cildi temizler ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Cildin
uzun süreli korunmasına ve nem kaybının azaltılmasına, cildin doğal direncinin
desteklenmesine yardımcı olur. Panthenol ciltte nem tutma kapasitesini arttırır,
cildin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur. Cildin elastikiyetinin geri
kazanılmasına yardımcı olur. Düzenli kullanımda cilt taze, temiz ve sağlıklı bir
görünüme kavuşur.

AKNE KARŞITI ARINDIRICI ve MATLAŞTIRICI YIKAMA JELİ
(TÜP) 150 ml.
Yumuşak jel formülü ile cildi kurutmadan kirlilikleri ciltten uzaklaştırır. Bitkisel
ekstraktlarla siyah nokta ve sivilcelerin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.
Hamamelis ve Flavonoidlerce zengin Cadı Fındığı Ekstraktı ile gözeneklerin
sıkılaşmasını destekler. Salatalık ekstraktı cildin temizlenmesine ve sıkılaşmasına
katkıda bulunur. Cildin nem kaybının önlenmesine ve cildin doğal gücünü yeniden
kazanmasına yardımcı olur. Pantenol (Provitamin B5) cildin nemlenmesi ve
yumuşamasına yardımcı olur. Cildin elastikiyetini destekler. Düzenli kullanımda cilt
ferah, temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

AKNE KARŞITI MATLAŞTIRICI ve DENGELEYİCİ MASKE
(TÜP) 75 ml.
Ciltteki gözenekli, akne ve siyah noktalı görünümün giderilmesine yardımcıdır.
Hamamelis Ekstrakt cilt porlarını sıkılaştırıcı etki gösterir. Salatalık Ekstraktı
cildin sıkılığını destekler. Ciltteki nem kaybını önler ve cildin dayanıklılığını
desteklemeye yardımcıdır. Çay Ağacı Yağı cildin temizlenmesini ve akne
oluşumunun engellemesini sağlar.

AKNE KARŞITI MATLAŞTIRICI ve DENGELEYİCİ KREM
(TÜP) 50 ml.
Hafif yapısı ile cilt tarafından hızlı bir şekilde emilen Akne Karşıtı Matlaştırıcı ve
Dengeleyici Krem, cilt gözeneklerini kapatmayacak özellikte bileşenlerin özenle
seçilmesi ile formüle edilmiştir. Cilde nüfuz eden yapısı ile cildi nemlendirir, uzun
süren mat bir görünüm elde edilmesini sağlar. Çörek Otu Yağı, Kabak Çekirdeği
Yağı ve Fosfolipidlerden oluşan matlaştırıcı kompleks cildin yağ dengesinin
sağlanmasına ve akne oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Cildi nemli
tutarak cilt nemini destekler. Formülasyonda yer alan antibakteriyel bileşen
sayesinde bakterilerin sebep olduğu akne ve sivilcelerin oluşumunu engellemeye
yardımcı olur. Cildin nemini destekler. Tanin ve flavonoidlerce zengin Cadı Fındığı
Ekstraktı ile gözeneklerin sıkılaşmasına katkıda bulunur. Cildin nem kaybının
önlenmesine ve cildin doğal gücünü yeniden kazanmasına yardımcı olur. Panthenol cilt yapısından kolayca emilir, cilde nem ve yumuşaklık sağlar.

Paraben free
Dermatologically tested
Non-comedogenic

AKNE KARŞITI MATLAŞTIRICI VE DENGELEYİCİ SERUM
20 ml.
Yağı ve nemi dengeleyen, cilt üzerindeki inflamasyonlu alanları yatıştıran ve yeni
aknelerin, sivilcelerin ve siyah noktaların oluşumunu engelleyen etkili içeriklere
sahiptir. Aktif içeriklerin bileşimi; yağlı, sorunlu ve akneye meyilli ciltlerin kontrol
altına alınmasında son derece etkilidir.

YÜZ ve VÜCUT İÇİN YENİLEYİCİ BAKIM JELİ
(LAZER SONRASI) (TÜP) 75 ml.
MULTIACTIV Yatıştırıcı Jel ekstra nemsiz, bakıma ihtiyaç duyan, hassas
ciltler için özellikle formüle edilmiştir. Güneş banyosu sonrasında, lazer
epilasyon veya cilt için yapılan ve cildin hassaslaşmasına sebep olan
kozmetik uygulamaları sonrasında cildi rahatlatmak, nemlendirmek ve
bakımını yapmak için kullanılır. İçerisinde pek çok önemli madde
bulunmaktadır. Panthenol, Allantoin, Hamamelis Ekstrakt ve
Nemlendirici Kompleks sayesinde cildin ihtiyacı olan bakımı
eksiksizce yapar, cildi güzelce nemlendirir ve cildin korunmasına
yardımcı olur. Uzun süreli ferah bir his sağlar.

YÜZ ve VÜCUT İÇİN YENİLEYİCİ BAKIM LOSYONU
(LAZER SONRASI) 250 ml.

GÜÇLÜ BARİYER
MUTLU CİLT

Cildi kusursuzca nemlendirir, yatıştırır ve bakımını yapar. Cilde gerekli
nemi sağlayarak cilt yüzeyinin daha düzgün bir görünüm kazanmasına
yardımcı olur. Hassaslaşmış cilde özel olarak formüle edilmiştir. E
Vitamini, Panthenol, Papatya ve Hamamelis Ekstrakt içeren formülü
sayesinde hassaslaşmış cilde gerekli bakımı yapar. İçeriğindeki değerli
aktifler sayesinde cildin yenilenmesine, normalleşmesine ve rahatlamasına yardımcı olur. Hoş kokusu herkese hitap etmektedir. Cildinize
yumuşak ve narin bir dokunuş bırakır.

KORUYUCU YÜZ KREMİ SPF 50+ (UVA) (UVB)
ÇOK YÜKSEK KORUMA (TÜP) 50 ml.
Multiactiv Hassas Bakım Güneş Koruyucu Yüz Kremi SPF 50 UVA ve
UVB filtreleri içermektedir. Bu sayede güneşin zararlı etkilerine karşı
maksimum koruma sağlar. İçindeki, Sea Mayweed Extract, Vitamin E
ve Panthenol sayesinde cildin güneşin etkisi ile yaşlanmasının önüne
geçilmesine, cildin nemlenmesine, yumuşamasına ve bakımının
eksiksizce yapılmasına destek olur. Cildin nemlendirici tabakasının
yeniden yapılanmasına yardımcıdır. Cilt daha sağlıklı bir görünüme
kavuşur. Ürünün özellikle kolaylıkla kırmızıya dönen hassas ve açık
renkli ciltlerde kullanılması tavsiye edilir. Alerjen ve zararlı bileşen
içermez.

KORUYUCU VÜCUT LOSYONU SPF 50+ (UVA) (UVB)
ÇOK YÜKSEK KORUMA 50 ml.
UVA ve UVB ışınlarına karşı optimum düzeyde dengeli koruma
sağlarken cildin bronzlaşmasına izin verir.
İçeriğinde bulunan Doğal Zeytin ve Ayçiçek Yağları, E vitamini ve
Panthenol cildi korur, mükemmel cilt nemi ve yumuşaklığı sağlar.
Güneş koruma losyonu cilde kolayca yayılır ve ciltte yağlı bir his
bırakmaz.
Uyarılar: Sadece harici kullanım içindir. Çocuklarin ulaşamayacağı,
direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Kullandıktan sonra kapağını kapatınız. Göz ile temasından kaçının.
Gözünüz ile temas ederse derhal bol su ile durulayınız. İstenmeyen etki
görülürse kullanımı bırakınız.

Epilasyon ve lazer işlemleri
Cilt soyma işlemleri
Güneş banyosu
Solaryum
Sonrasında uygulanır, cildi rahatlatır.
Kızarıklık oluşumunun
engellenmesinde etkili olur.

YEN

İ

Her biri güçlü bir antioksidandır. Cilde genç görünüm kazandırır.
Cildin sıkı ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Cildin sıkılığını, dokusunu ve tonunu iyileştirir.
Cildin optimum nem ve esnekliğini korumasını sağlar.
Mevcut kırışıklıkları azaltır, yenilerinin oluşumunu da engeller.
Yüzey hücre katmanını temizler ve cildin renk ve kalitesini iyileştirir.
Cilt nemini arttırır, mikro dolaşımı harekete geçirir ve epitelizasyonu hızlandırır.

www.multiactiv.com.tr

www.multiactiv.com.tr

