
EXPERALTA PLATINUM:
PREMİUM SINIF YÜZ BAKIMI
AKTİF BİYOLOJİK ANTI-AGE KOZMETİK ÜRÜNLER SERİSİ



kozmetolojide en son 
gelişmeler

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA 
DEĞER VERENLER İÇİN:

kozmetik ürünlerin kalitesi ve 
güvenilirliği

bireysel yaklaşım



1. RAHAT DOKULAR: Size uygun olanı seçin!

2. KAPSAMLI YÜZ BAKIMI: temizlikten yoğun 
bakıma kadar.

3. BİREYSEL BAKIM: cildinizin şu anda ihtiyaç 
duyduğu güzellik kokteylini oluşturun.

EXPERALTA 
PLATINUM SERİSİ 
AVANTAJLARI:



DÖNÜŞÜM FORMÜLÜ

KOLLOİDAL PLATİN
Kollajen sentezini ve cildin elastikiyetini 

arttırır (avantajınız: hızlı ve uzun vadeli bir 
etki).

Х50 SİSTEMİ MİKROKAPSÜLLERİ
Cildimizin hücrelerine aktif bileşenlerin ulaşımını sağlayan  bir 

araçtır. Her bir mikrokapsülün içinde aktif maddeler (yararlı 
yükler), dışında ise "dost - düşman" ayırımını hatasız 

yapabilen ve maddelerin engellenmeden içeri girmesini 
sağlayan sinyal verme fonksiyonlu proteinler yer almaktadır.



X50 AKTİF MADDELERİ 
NASIL ÇALIŞIR?

Aktif maddeler (peptitler ve ekstreler) biyo-
uyumlu biyobozunur bir polimer içine 
ambalajlanmıştır.

X50'nin nihai yapısı, bağlayıcı ligandlara sahip olan biyo-
uyumlu bir kabuk içine ambalajlanmış aktif maddeleri 
içeren bir kapsüldür.

Dış ligand, kapsülü hedef hücrelere 
yönlendirir.



X50 AKTİF MADDELERİ NASIL 
ÇALIŞIR?

1. ADIM:CİLT BARİYERİNDEN GEÇME

2. ADIM:HÜCRE DIŞI MATRİKSE GİRİŞ VE HEDEF ARAMA

3. ADIM: KAPSÜL SADECE HEDEF HÜCRENİN HEDEF RESEPTÖRÜNE BAĞLANIR

4. ADIM: LİGANDLAR, AKTİF ELEMANLAR OLARAK ÇALIŞIRKEN HEDEF 
HÜCRELER İLE ETKİLEŞMEKTEDİR

5. ADIM: KAPSÜL BİYOPOLİMERLERİ METBOLİZE EDİLİR VE "YARARLI KARGO" 
HEDEF HÜCRE İÇİNDE KADEMELİ OLARAK SERBEST BIRAKILIR



* Infinitec (Barselona) verilerine göre.

X50 MOLEKULÜ

BU KANATLANMIŞTIR*:

kırışıklıkların sayısında, 
derinliğinde ve 

uzunluğunda %67
azalma



KOLAJEN VE ELASTİN SENTEZİNDE 
ÖNEMLİ BİR ARTIŞ

COLLOID PLATINUM: 
CİLDİNİZ İÇİN DEĞERLİ 
BAKIM

PEPTIDLERIN VE KOLLOIDAL 
PARÇACIKLARIN EŞSIZ 
KOMBINASYONU:
• kendi hücrelerinin verimliliğini 

artırır;
• cildinizin ihtiyaçlarına mükemmel 

uyum sağlar;
• aktif bileşenlerin cilde geçmesini 

artırır;



KOLLOİDAL PLATİN

BU KANATLANMIŞTIR*:

Tip I kollajen sentezini 2.5  
kez, tip III — 2.8 kez 
arttırır

* Infinitec (Barselona) verilerine göre.



Güzellik koleksiyonunun kalbi, efsanevi 
“ölümsüzlük mantarı” olarak da bilinen Altay 
Reishi  mantarıdır.
Eşsiz yenileyici ve antioksidan özellikleri iki bin 
yıldan beri insanoğlu tarafından bilinmektedir.

ALTAY REİSHİ  MANTARININ CİLDE ETKİSİ:

• Kollajen sentezini uyarır.

• Hücre gençliğini ve sağlığını destekler.

• Cilt bağışıklığını güçlendirir.

REİSHİ  MANTARI



NEMLENDİRME, 
BESLENME VE GENÇ 
KALMA
KÜRESEL ENTEGRE BAKIM

Her gün güzelliğinize karşı beklentilerinizi 
yükseltirsiniz Gençliğinizi uzatın –
Experalta Platinum lüks ürün serisini 
keşfedin!

Cildin ihtiyaçlarına hızla adapte olurlar, 
her türlü cilt için kapsamlı bakım sunar 
yaşlanmayı önlerler.



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.

CANLANDIRICI ETKİLİ 
ULTRA HAFİF YAPILI 
GÜNDÜZ KREMİ
50 ml

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



CANLANDIRICI ETKİLİ 
ULTRA YOĞUN GÜNDÜZ 
KREMİ
50 ml

Gelişmiş yaşlanmayı önleyici 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.

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



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 yağlarından, 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.

CANLANDIRICI ETKİLİ GÖZ 
KREMİ
15 ml

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



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

HÜCRESEL YENİLEME GECE
KREMİ
50 ml

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



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.
SONUÇ: ENERJİ DOLU, DOĞAL PARLAKLIĞA SAHİP, 
DAHA ESNEK, ELASTİK VE SIKILAŞTIRILMIŞ BİR CİLT.

“Akıllı Krem” sunumunda ürünün nasıl çalıştığı 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

COSMETELLECTUAL KREM
50 ml

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



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.

Cosmetellectual Serum
50 ml

“Akıllı Krem” sunumunda ürünün nasıl çalıştığı hakkında daha fazla 
bilgi edinin.

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



Değerli Sibirya bitkileri ve önde gelen 
bilimsel bileşenler temelinde formüle 
edilen yönlendirilebilir etkiye sahip olan 
ürünler cilde yeniden esneklik ve ışıltı 
kazandırır.

ENTELEKTÜEL BAKIM
GÜZELLİK SERUMU



NEMLENDİRİCİ ETKİLİ YOĞUN 
YÜZ SERUMU
10 ml

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

Derideki intrinsik hiyalüronik asit sentezini 

%230 * arttırır.

ANINDA YENİLENMİŞ CİLT HİSSİ İÇİN

* Infinitec (Barselona) verilerine göre.

30+
TÜM CİLT 

TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



SIKILAŞTIRMA ETKİLİ 
YÜZ SERUMU
10 ml

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

MÜKEMMEL LİFTİNG İÇİN

40+

* Infinitec (Barselona) verilerine göre.

Yüz ovalını %56oranında sıkılaştırır*

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



KIRIŞIKLIK GÖRÜNÜM 
AZALTICI ETKİLİ YOĞUN YÜZ 
SERUMU
10 ml

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

GENÇLEŞME ETKİSİ İÇİN

50+

* Infinitec (Barselona) verilerine göre.

Göz çevresi kırışıklıklarının derinliğini %20azaltır

TÜM CİLT 
TİPLERİ İÇİN 
UYGUNDUR



GÜNLÜK GÜZELLİK 
RİTÜELİ

1. AVUÇLARINIZI birbirine sürterek ISITIN.

2. HERHANGİ BİR KREMİ HERHANGİ BİR SERUM 
KONSANTRESİ İLE VEYA BİR KAÇ TANE İLE AŞAĞIDAKİ 
ORANDA KARIŞTIRIN: az miktarda krem (bezelye 
büyüklüğünde) ve 1-2 damla seçtiğiniz serum 
konsantresi.

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

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

sadece birkaç damla ekleyin).



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

ANINDA YENİLENMİŞ CİLT HİSSİ 
İÇİN
Canlandırıcı Etkili Ultra Hafif Yapılı 
Gündüz Kremi + Nemlendirici 
Etkili Yoğun Yüz Serumu

MÜKEMMEL LİFTİNG İÇİN
Canlandırıcı Etkili Ultra Yoğun 
Gündüz Kremi + Sıkılaştırma Etkili 
Yüz Serumu

GENÇLEŞME ETKİSİ İÇİN
Hücresel Yenileme Gece Kremi + 
Kırışıklık Görünüm Azaltıcı Etkili 
Yoğun Yüz Serumu

IŞILDAYAN BİR CİLT İÇİN
Canlandırıcı Etkili Ultra Hafif Yapılı 
Gündüz Kremi + Nemlendirici Etkili 
Yoğun Yüz Serumu + Sıkılaştırma Etkili 
Yüz Serumu



EXPERALTA PLATINUM 
İLE KUSURSUZ CİLT

DOĞRU NEMLENDİRME, ANTİ-
AGİNG BAKIM VE CİLT TONUNU 
ÖZENLİ OLARAK DÜZLEŞTİRME.

Cild tonu düzelleştirici etkisi olan 
kremler, bakım ürünlerinin ve 
makyajın işlevlerini birleştirerek her 
yaşta cildin güzelliğini korumaya 
yardımcı olur.



Eriyen dokuya sahip olan lüks bakım kremi cildi 
nemlendirir ve yüzünüzün tonunu hassas bir 
şekilde düzleştirerek görünmez bir tabaka 
oluşturur. Özel 3'ü 3 arada formülü:
✓ İnce çizgilerin ve kırışıklıkların daha yumuşak 

görünmesini sağlar.
✓ Cildin ışıldamasına ve daha genç görünmesine 

yardımcı olur.
✓ SPF sayesinde UV ışınlarının zararlı etkilerine 

karşı korur.
Kremin düzenli kullanımı cildin yenilenmesine, 
güçlenmesine ve pürüzsüz bir yapıya sahip 
olmasına yardımcı olur.

NEMLENDİRİCİ VE 
TONLAYICI KREM SPF 15
50 ml

407583
ton 1 / açık

411998
ton 2 / orta



Yenilikçi temizleyiciler cildi enerjiye 
doyurur, toksinleri ve kirleri temizler, 
cilde doğal pH dengesini tekrardan 
kazandırır, agresif çevresel faktörlerden 
korur.

TEMİZLEME VE 
TONLAMA



HİDROFİLİK YÜZ 
TEMİZLEME YAĞI
200 ml

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.

✓ KREM, KURU VE HASSAS CILTLER IÇIN 
IDEALDIR.

✓ SU GEÇİRMEZ KOZMETİK VE GRIM 
TÇIKARMA İÇİN UYGUNDUR

SABAH AKŞAM GÜNLÜK 
TEMİZLİK



CİLT GÖRÜNÜM 
YENİLEYİCİ 
ETKİLİ MİSEL SU
200 ml

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.

SABAH AKŞAM GÜNLÜK 
TEMİZLİK



ULTRA YUMUŞAK 
TEMİZLEYİCİ KREM
100 ml

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.

SABAH AKŞAM GÜNLÜK 
TEMİZLİK



TONIK-SOFTENER
200 ml

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!

CANLANDIRMA



YÜZ TEMİZLEME VE 
PEELİNG LOSYONU
200 ml

Doğal asitler temelinde formüle edilen 
yumuşak peeling kirlerin ve ölü hücrelerin 
ortadan kalkmasını teşvik ederek cildin daha 
taze ve ışıltılı görünümüne kavuşmasına 
yardımcı olur. Yağlı ve akne eğilimli ciltler için 
ideal günlük bakım.

HAFTADA 1-2 KERE 
DERİN TEMİZLİK



GÖZENEK 
SIKILAŞTIRICI ETKİLİ 
YÜZ PEELİNGİ
100 ml
Lüks eksfolyant 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. Результат: nefes alan ve 
daha pürüzsüz cilt.

HAFTADA 1-2 KERE 
DERİN TEMİZLİK



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

ICE TOUCH YÜZ MASKESİ



SIBERIAN WELLNESS'İN BİYOLOJİK 
AKTİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ DOĞAYI, 
BİLİMİ VE GÜZELLİĞİ TEK BİR 
KONSEPTTE KAPSADI:

• Biyolojik aktif maddelerin maksimum konsantrasyonu.

• Parabenler, sülfatlar ve ftalatlar içermez.

• Bileşenlerinin etkinliliği klinik testlerle kanıtlanmıştır.



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!


