
YÜZ KREMLERİ



%21,7’ye varan 

FOTOYAŞLANMAYA KARŞI 
DAHA GÜÇLÜ KORUMA

ENDEMIX kompleksi, güneş ışığına maruz 
kalınması sonucu oluşan kollajen hasarını azaltır.

BİTKİLERİN CİLDİNİZ İÇİN 
ÜÇLÜ FAYDASI

Bağımsız uluslararası laboratuvar SINERBIO, Fransa tarafından kanıtlanmış etki.



CİLT HÜCRELERİNİN YENİLENMESİ: 
YENİ EPİDERM HÜCRESİ BÜYÜME 

ORANI %26,6’ya varan

Keratinositlerin (yeni epidermal hücreler) büyümesinin 
uyarılması nedeniyle hızlandırılmış yenilenme.

BİTKİLERİN CİLDİNİZ İÇİN 
ÜÇLÜ FAYDASI

Bağımsız uluslararası laboratuvar SINERBIO, Fransa tarafından kanıtlanmış etki.



BİTKİLERİN CİLDİNİZ İÇİN 
ÜÇLÜ FAYDASI

Bağımsız uluslararası laboratuvar SINERBIO, Fransa tarafından kanıtlanmış etki.

AYNI SÜRE İÇİNDE %26,4’ya 

varan DAHA AZ «YAŞLANMIŞ» 
HÜCRE

Hücresel düzeyde genç cildin korunması.



ENDEMIX™ 
KOMPLEKSİ 
NEDİR?

HER BİR CİLT BAKIM 
ÜRÜNÜNÜN ETKİSİNİ 
GÜÇLENDİREN BİYOLOJİK 
AKTİF MADDE



ENDESSENCE KOMPLEKS: 
DOĞAYA GÜVENİN!

• Bitki özlerindeki aktif maddelerin doğal süreçlerini 
taklit eder (çoğaltır).

• En yüksek aktif madde konsantrasyonuna sahip bir 
biyokimyasal profile sahiptir (in vitro olarak 
onaylanmıştır).

• Devrim niteliğindeki Eutectys ™ ekstraksiyon
teknolojisi kullanılarak elde edilen en değerli bitki 
metabolitlerini içerir.

%100 DOĞAL KOMPLEKS:



LEUZEA-MARAL KÖKÜ
Hücreler arası 

metabolizmayı geliştirir

KIRMIZI FIRÇA-ALTIN 
KÖK
Lokal bağışıklığı artırır

ELEUTHEROCOCCUS 
(SİBİRYA GİNSENGİ)  
Enerji Verir

SAGAN-DAYLA 
Cilt tonunu arttırır.

BAYKAL TAKKE
Antioksidan etkiye sahiptir

ENDEMİK
SİBİRYA BİTKİLERİ
SAĞLIKLI VE GENÇ BİR CİLT İÇİN

EUTECTYS ™ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ
«CANLI" ENDEMİK ÖZÜ YÜKSEK BİYOAKTİVİTEDE 
KORUMAYA İZİN VERİR

ENDEMIX™ – ENDEMİK SİBİRYA BİTKİLERİ 
AKTİF MADDELERİN KOMPLEKSİ

+

=



404778

Olgun Ciltler İçin Yüz Kremi
50 mL
Sibirya bitkilerinin doğal özlerini içeren besleyici karışım, boyun, 
dekolte ve ellerin olgun cildini korur. Yeniden yapılandırır ve 
tonlamasını dünzenler, yumuşak beyazlatma etkisi sağlar, melanin
üretimini azaltmaya ve yaşlılık lekelerinin ortaya çıkmasını 
önlemeye yardımcı olur.

Yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur: kollajen ve elastin
eksikliğini ortadan kaldırır, cilt elastikiyetini arttırarak cildin daha 
yoğun hal almasını sağlar. Düzenli kullanımda, kırışıklıkları 
yumuşatmaya ve derinliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Sabah ve akşam önceden temizlenmiş yüz, boyun, kol ve dekolte 
bölgesine uygulayın.



SİNİRLİ OT ödem gelişimini önler, fazla sıvıyı ve toksinleri dokulardan temizler, 
yumuşatır, rengi düzenler, cildi besin maddeleri ve vitaminlerle doyurur.

KIRMIZI ÜZÜM ÖZÜ cildi tonlar ve nemlendirir, yaşlanma sürecini yavaşlatır, 
yaşlanmayı önler, parlatıcı bir etki sağlar ve pigmentasyonu azaltmaya yardımcı 
olur. Cildi canlandırır, cilde ışıltı verir.

YABAN MERSİNİ ÖZÜ tonik ve onarıcı bir etkiye sahiptir, rejenerasyonu hızlandırır, 
iltihap ve tahrişi hafifletmeye yardımcı olur. Belirgin bir dezenfektan, 
antienflamatuar ve dekonjestan etkiye sahiptir.

MEYAN KÖKÜ ÖZÜ, tirozinaz ve melanin enziminin üretimini azaltır ve yaşlılık 
lekelerinin ortaya çıkmasını önler. Patojenlerle savaşmaya yardımcı olur, şişme, 
tahriş ve iltihabı azaltır.

Olgun ci̇ltler i̇çi̇n Olgun Ciltler İçin Yüz Kremi



404777

Nemlendirici Yüz Kremi
50 mL

ENDEMIX bitkisel kompleksi içeren hafif dokulu 
biyoaktif krem cildi nemlendirir, yaşamsal güç ve 
gençlik ile doyurur! 

Sabah ve/veya akşam temiz yüzünüze ve boynunuza 
uygulayın. Makyaj için baz olarak kullanılabilir.



Nemlendirici yüz kremi

BİTKİ ÖZÜ KOMPLEKSİ (kara ladin, sarı huş ağacı, kırmızı 
akçaağaç ve çam) derideki nemi derinlemesine nemlendirir ve 
tutar.

BİYOLOJİK AKTİF SALINICOCCUS HISPANICUS BAKTERİSİ 
pürüzsüzleştirir, ince kırışıklıkların derinliğini ve sayısını önemli 
ölçüde azaltır, cilt dokusunu iyileştirir, epidermisi güçlendirir, en 
kuru ve atopik cilde bile tazelik ve rahatlık verir.



SONUÇ:
Kuruluk, soyulma ve yorgunluk 
belirtileri olmayan yoğun, sıkı, 
nemlendirilmiş bir cilt.

411211

YENİLEYİCİ YÜZ KREMİ
50 mL

Yorgun ciltler için Q10 + hyaluronik asit + macadamia
yağı + nar yağı bakımı, güçlü bir rejeneratif etkiye 
sahiptir, cildi yumuşatır, kadifemsi his verir.



YENİLEYİCİ YÜZ KREMİ

TEMEL ÖZELLİKLERİ

STABİL BİYOYARARLANILABİLEN FORMDAKİ GÜÇLÜ 
ANTİOKSİDAN Q10: 

• Cildin hayati öneme sahip fonksiyonlarını yerine 
getirmesi için hücrelerdeki enerji üretimini aktifleştirir.

• Hücrelere oksijenin taşınmasını hızlandırır.

• Cildin derin katmanlarını hasarlardan, hücre zarlarını ise 
UVA'nın sebep olduğu incelmeden korur. 

• Ciltte kolajenin ve elastinin oluşmasını stimüle ederek   
kırışıklıkların ortaya çıkmasını önler, cildin yoğunluğunu, 
elastikiyetini ve esnekliğini arttırır. 


