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1. Felsefe

SKINOVAGEPX  ileri derecede etkili formülleri ile aşağıdaki cilt tiplerinin günlük bakım ihtiyaçlarina kişisel 
çözümler önermektedir :  

- kuru 
- hassas 
- karma/yağlı 
- problemli
- yenilenmeye ihtiyacı olan

Ayrıca, gün geçtikçe artan çevreseI faktörlerden UVA ışınları ve serbest radikallerin sebep olduğu cilt 
yaşlanmalarına karşı cildin daha etkin bir korumaya ihtiyacı vardır. 
Dolayısıyla, yenilikçi  SKINOVAGEPX bakım sistemi serisi genç, canlı cilt görünümü  ve uzun süreli etki 
gösteren etkin bir koruma sağlamaktadır 
Yüz bakım kremleri ile beraber, SKINOVAGEPX aynı zamanda her cilt tipinin ihtiyacını karşılayan özel ve 
tamamlayıcı ürünlerden oluşan bir seri içermektedir. 
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2. Serideki aktif içerikler

Cilt tiplerinin kendine has özel aktif içeriklerine ek olarak tüm SKINOVAGEPX bakım kremleri bu seriye özgü 
aşağıdaki aktif içeriklere sahiptir: 

1. Alp kök hücreleri 

Alp medikal bitikisi ferrugineum çok zor şartlar altında yaşayabilmek için özel mekanizma geliştirmiştir ve 
bunu hücre DNA'sını cilde zarar veren serbest radikaller ve UVA ışınlarından korumak için kullanır. Sonuç 
olarak, ışık ve çevre faktörlerinin sebep olduğu erken yaşlanma büyük ölçüde önlenmiş olur. 

2. Moleküler katalizör OsmoTec

OsmoTec aktif içeriklerin ciltteki etkisinin daha etkin olmasını sağlar, ve bunu hücrelerin içinde osmotik 
dengeyi yaratarak yapar. Bu da aktif içeriklerin hücre içerisindeki etkisini arttırır. Cilt kullanılan üründeki aktif 
içeriklerden daha iyi yararlanabilir bu da daha efektif ve uzun süreli bir etki sağlar.

Tüm SKINOVAGEPX ürünleri yüksek BABOR kalite standartlarında geliştirilip üretilmiştir. 
Mükemmel cilt uyumluluğuna sahiptirler. 
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3. Alt seriler 

Cildin ihtiyaçlarını karşılayacak doğru ürünü seçmemimizi kolaylaştıran kremlerin yoğunluklarını belirten 
puan/nokta sistemi kullanılmıştır.
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Seriler: 

Cilt tipi/ Durumu 

Sınıflandırılmamış 
ürünler,serumlar veya 
saf yağlar gibi 
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VITA BALANCE 

kuru cilt

Lipid Plus Oil 

Oxygen Ergizing Cream 

Daily Moisturizing Cream 

Argan Nourishing Cream 

Lipid Intense Cream 

CALMING SENSITIVE 

hassas cilt

Anti-Stress Cream 

Calming Bi-Phase Moisturizer 

Daily Calming Cream 

Intense Calming Cream 

PERFECT COMBINATION 

karma,yağlı cilt 

Pore Refiner 

Daily Mattifying Cream 

Intense Balancing Cream 
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ADVANCED BIOGEN 

Yenilenmeye 
ihtiyacı olan 

Mimical Control Cream 

Daily Revitalizing Cream 

Complex C Cream 
Selection Cream 
Intense Revitalizing Cream 

Intensive Repair Cream 

PURE 

Problemli cilt

Purifying Anti-Aging Lotion 

Daily Purifying Cream 

Purifying Anti-Aging Cream 
Intense Purifying Cream 

Intense Purifying Mask 

SENSATIONAL EYES 

Göz 
bakımı 

Anti-Wrinkle Eye Fluid 

Cooling Eye Gel 

Anti-Wrinkle Eye Cream 

Reactivating Eye Cream 

INTENSIFIER 

Özel ve 
tamamlayıcı 
ürünler 

Moisture Plus Serum 
Detoxifying Serum SPF 15 
Couperose Serum 
Illuminating Serum 

Firming Neck & Décolleté Cream 
Couperose Cream 

Refreshing Foam Mask 

Comfort Cream Mask 
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4. VITA BALANCE – kuru ciltler için

VITA BALANCE cilt tipi 

Kuru cilt çok az yağ ve/veya neme sahiptir. Ciltte hiç parlaklık yoktur ve pul pul dökülen bir görüntüye 
sahiptir.
Özellikle temizlemeden sonra gerginlikten şikayetçidirler. İlaveten genelde gözlerin altında ve yanaklarda 
dehidrasyon çizgileri vardır ve elastikiyeti zayıftır. 

VITA BALANCE bakım sistemi aşağıdaki cilt tipleri/durumlarına uygundur: 
- Kuru, nemsiz cilt 
- Lipidden yoksun kuru cilt 

Serinin Yararları 

VITA BALANCE ciltte yağ ve nem dengesini yeniden düzenler , cildin mevcut nem ve yağ mekanizmasını 
uyarır ve elastikiyeti arttırır. Gerginlik ve dehidrasyon çizgileri etkin bir şekilde uzun süreli azalır. 
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Cilt tipine özel aktif içerikler 

Saf oksijen
Kuru cilt genellikle solgun ve parlaklıktan yoksun görünür. 

Cildin pembemsi ve canlı görünmesi için, uygun kaynaklı oksijene ihtiyaç duyar.   
Cildin kuru olduğu yerlerdeki kan sirkülasyonu genellikle düzensizdir. 

Etki: Cildin kendi seramid tabakasını saran oksijen cildin en derin tabakalarına kadar iletilir. Daha sonra yavaş 
yavaş cilt hücrelerine serbest bırakılır. 

Cilt hücrelerindeki enerji dengesini uyarır. 
Sonuç: Cilt pembemsi ve canlı görünür.

Nar ekstresi
Kuru ciltte genellikle kırışıklıklar 
yoğundur. 

Her cilt hücresi hücre zarı ile çevrilidir. Bu serbest radikallere karşı koruma sağlayan bir manto görevi 
görür. 
Hücreler ve dokular arasındaki osmoz ve dokudan hücrelere son derece önemlidir. 
Özel kanallar, “aquaporin” veya su kanalları olarak adlandırılan, hücre zarı içerisinde yer alır ve 
osmozdan sorumludur. Sadece osmozdan sorumludurlar. Daha çok su kanalları var ise,  daha iyi su 
döngüsü olur ve bununla birlikte cilt içerisinde mükemmel bir nem dağılımı sağlanır. 

Etki: Su kanallarının oluşumunu arttırır. 
Sonuç: Cilt daha sıkı ve yumuşak görünür.  

Hyaluronic acid LMW / HMW
Kuru ciltte genellikle kırışıklıklar 
yoğundur.

Hyaluronik asit cildin doğal bir bileşenidir. Bu cilt üzerinde kurumaya karşı koruyan, nem bağlayan 
görünmez geçirgen bir tabaka oluşturur.  Hyaluronik asit cilde hacim, yumuşaklık ve esneklik kazandırır. 
Yaşam boyunca deride hyaluronik asit seviyesi düşer. Bu daha zayıf su bağlama özelliğine, elastikiyet 
kaybına ve kuruluk çizgilerinde artışına yol açar. 

Etki: BABOR hyaluronik asidi yüksek ve düşük molekülli hyaluronik asit içermektedir. 
Büyük hyaluronik asit molekülleri ,transepidermal su kaybı (TEWL)na karşı koruma sağlanan ve iyi bir 
nem sağlayan cildin dış tabakalarında depolanır. 
Daha küçük moleküller, kalıcı, derin etkili nem deposu sağlayarak, cildin daha alt tabakalarına nüfuz 
eder.
 

Sonuç: Cilt sıkı ve pürüzsüz görünür. Kuruluk çizgilerinda azalma görülür.
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Argan yağı
Kuru ciltte genellikle elastikiyet ve esneklik daha 
azdır.

Kolajen lifleri cildimizi destekler ve güç verir. Kolajen yapısını bozan en büyük düşmanlar nikotin, 
güneş ışığı ve çevresel strestir. Bunların sonucunda cildin elasitikiyetinde azalma meydana gelir. 
Aynı zamanda kuru cilt cildi yumuşak ve esnek hale getiren değerli yağlar bakımından yoksundur.

Etki: Yüksek düzeydeki E vitamini içeriği ile serbest radikalleri bağlayıp kolajen yapısını korur. 
Lipid seviyelerini yeniler ve cilde değerli esansiyel yağ asitleri sağlar. 

Sonuç:  Cilt yapısını korur ve elastik, esnek hale gelir.   

Saltwort özü 
Kuru ciltte genellikle kırışık yoğundur. 

Cildin her hücresi hydrofilik maddeleri geçirmeyen hücre zarı ile çevrilidir. 
Bu maddeler hücrelere ulaşmak için protein kanalları üzerinden aktif taşımaya ihtiyaç duyarlar. 
Hücrelerin içindeki ve dışındaki osmozun yanısıra, üre değişimi cildin nem tutma kapasitesi için 
önemlidir. Hücre zarındaki özel kanallar da bunun için sorumludur. Special channels in the cell 
membranes are also responsible for this. Ne kadar çok kanal olursa o kadar iyi üre dağılımı olur ki 
cildin nem tutma kapasitesi artar. 

Etki: Hücre zarındaki özel kanalların artmasını sağlar ve böylece üre dağılımı sağlanır , ciltte nem tutulur. 

Sonuç: Cilt daha sıkı ve pürüzsiz görünür. 
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Ürün

Oxygen 
Energizing 
Cream 
O/W 
OO 

Daily 
Moisturizing 
Cream 
W/O/W
OOO

Argan 
Nourishing 
Cream 
O/W 
OOOO

Lipid Intense 
Cream 
W/O 
OOOOO

Açıklama

Hafif , yoğun, canlandırıcı 
ve nemlendirici krem. 

Yoğun, lipid dengesini ve 
nem  sağlayan krem. 

Yoğun nem ve yağ 
sağlayan yoğun krem 

Yoğun yağ ve nem 
sağlayan son derece 
zengin bir krem

Cilt 
tipi/durumu 

Kuru, nemsiz cilt
 

Yağ bakımından 
yoksun nemsiz 
cilt 

Yağ bakımından 
yoksun kuru 
ciltler 

Yağ bakımından 
yoksun kuru 
ciltler 

Etki

Cildi nem ile besler. Saf 
oksijen ile hücre 
aktivitesini arttırır.

Nem ve yağ seviyelerini 
mükemmel bir dengeye 
getirir. Koruyucu Hydro lipid 
mantonun stabil kalmasını 
sağlar. 

Cildi koruyan hydro 
lipid mantosunu 
yapılandırır. Cilde nem 
ve değerli yağlar 
açısından destekler. 

Nem ve yağ seviyelerini 
mükemmel bir dengeye 
getirir. Koruyucu Hydro lipid 
mantonun stabil kalmasını 
sağlar.

Ürünün yararları

Gerçek enerji ve nem  gözle 
görünür bir etki ile cildi 
besler ve cilde sıkı, 
pürüzsüz pembemsi ve 
canlı bir görünüm 
kazandırır. 

Kurumadan dolayı oluşan 
çizgiler kaybolur, 
pürüzsüz esnek ve elastik 
bir cilt oluşur.

Kuru, pulsu ciltler yeniden 
yumuşaklık ve esneklik 
kazanır. 

Kurumadan dolayı oluşan 
çizgiler kaybolur, 
pürüzsüz esnek ve elastik 
bir cilt oluşur.

VITA BALANCE özel ürünler 

Lipid Plus Oil 

Lipid Intense 
Mask 

Özellikle Yağ bakımından 
yoksun ciltler için saf yüz 
bakım yağı. Koruyucu ve 
emülgatör içermez. 

Yoğun nem ve yağ 
saplayan yoğun yüz 
maskesi 

Yağ bakımından 
yoksun kuru 
ciltler 

Yağ bakımından 
yoksun kuru 
ciltler 

Cildi değerli yağlar ile 
besler. 

Cildin nem ve yağ 
depolarına doldurur:  

Çok kuru cildi tedavi eder 
ve daha yumuşak 
pürüzsüz yapar. Kışın 
soğuğa karşı korur.

Kurumadan dolayı oluşan 
çizgiler kaybolur, 
pürüzsüz esnek ve elastik 
bir cilt oluşur.
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İçerikler/ Aktif içerikler  : 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Saf oksijen

- NMF: nem sağlar ve tutar     
- Polisakkaritker: nem sağlar       
- Vitamin E: serbest radikalleri 
tutar. 
- Macadamia nut oil, jojoba oil 
- Panthenol 

Uygulama    

Kabinde: 
-Hidrofilik masaj kremi  
- Bitirme kremi olarak 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak
- Gece kremi olarak Argan Nourishing 
Cream veya Lipid Intense Cream 

ile gündüz kremi 
kombinasyonu

Ürünler

Satış:50 ml 
Kabin: 200 ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Nar özü
Hyaluronic acid LMW / HMW 

- Meadowfoam tohumu 
yağı: cildin kendi seramid üretimini 
aktive eder.

- NMF: nem sağlar ve tutar  
- Shea butter: hidro lipid dengeyi sağlar 
- Vitamin E: serbest radikalleri 
tutar 
- Sesame oil 
-Panthenol 

Kabinde: 
- Bitirme 
kremi olarak 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak
- Gece kremi olarak Argan Nourishing 
Cream veya Lipid Intense Cream 

ile gündüz kremi 
kombinasyonu

 satış:50ml 
Kabin:50 ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec  
Argan yağı

- NMF: nem sağlar ve tutar 
- Squalane: cildin koruma bariyerini güçlendirir.
- Shea butter:  hidro lipid dengeyi sağlar
- Polisakkaritler: nem sağlar 
- Kakao yağı: cildi besler 
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar 
- Macadamia nut oil, avocado oil, 

mango seed oil 
- Panthenol 

Alpine stem cells, OsmoTec 
Pomegranate extract 
Hyaluronic acid LMW / HMW 

- Meadowfoam tohumu yağı: cildin kendi 
seramid üretimini aktive eder.

- NMF: nem sağlar ve tutar  
- Shea butter:  hidro lipid dengeyi sağlar
- Vitamin E: serbest radikalleri 
tutar  
- Jojoba oil - 
Panthenol 

VITA BALANCE özel 
ürünler 

Kabinde: 
- Masaj kremi  
- bitirme kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak
- gece kremi olarak Oxygen 

Energizing Cream veya Daily Moisturizing 
Cream ile kombine kullanılır.

kabinde: 
- masaj kemi

evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak
- gece kremi olarak Oxygen 

Energizing Cream veya Daily Moisturizing 
Cream ile kombine kullanılır.

Satış: 50 ml 
Kabin: 200 ml 

Satış: 50 ml 
Kabin: 200 ml 

Saltwort extract 
- Meadowfoam tohumu yağı: cildin kendi 

seramid üretimini aktive eder.
- Vitamin E: serbest radikalleri 
tutar 
- Sesame oil 

Pomegranate extract 

Kabinde: 
- masaj kremi  (aynı zamanda Lipid 

Intense Cream ile 
kombine edilir) 
Evde: 
- as an extra cream under night cream 
- over day cream as a protection against cold 

in winter 

Kabinde: 

Satış:30 ml 
Kabin:30 ml 

Hyaluronic acid LMW / HMW 
- Meadowfoam tohumu yağı: cildin kendi 

seramid üretimini aktive eder.
- NMF: nem sağlar ve tutar  
- Shea butter:  hidro lipid dengeyi sağlar 
- Sesame oil 
-Panthenol 

- Yüz maskesi 
- El maskesi
Bekleme süresi: 15 dakika; sonra ılık 
kompreslerle uzaklaştırın.Özel
BABOR tekniğiyle soğuk kompresle
bitirilir.

Satış:-
Kabin: 200 ml 
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5. CALMING SENSITIVE – hassas ciltler için

CALMING SENSITIVE cilt tipi

Cilt doğal olarak hassas olabilir veya sonradan hassaslaşabilir. Cilt pürüzlü ve pul pul olur, gerilir, deride kızarıklık ve 
tahriş olur, cilt nem kaybeder. 

Dengesiz cilt durumu cildin yaşlanma sürecini hızlandırır- cilt pul pul , lekeli, gergin görünür ve çizgi ve kırışıklığa 
artan bir eğilimi vardır. 

CALMING SENSITIVE bakım sistemi aşağıdaki cilt tipleri/durumlarına uygundur: 
- hassas cilt  

Serinin Yararları

Calming Sensitive kaşıntıyı, kızarıklıkları ve gerginlik hissini durdurur. Uzun süreli sakinlik sağlar ve alerjik 
reaksiyonları minumuma indirir. Cilde uyumu geliştirilmiştir- daha az hassasiyet yaratır. Su-nem bariyeri, cildi 
koruyan, dengelenir ve böylece dış etkilere karşı cildin kendi direncini güçlendirir.
 



SK
IN

O
VA

GE
PX

 

Cilt tipine özel aktif içerikler  

Immudilin 

Cildin doğal ritmi bozulunca hassas cilt iyice gerilir.
Cildimizin gün içerisinde ve gece de yenilenen daha pembemsi, rahatlamış görüntüye sahip olmasını 
isteriz. Ancak cildimizin doğal dengesi sürekli bozulur. Gündüz gece geçişlerinde, aydınlık ile karanlık 
arasında: Çalışma saatlerine bağlı, uzak yerlere seyahatler ve neon ışıklarI. Cilt doğal dengesini 
kaybeder.

Etki: Cildin dengeli bir gece/gündüz ritmini yakalamasına yardımcı 
olur.
Sonuç: cilt sakinleşir ve yenilenir.

Alpha bisabolol + zencefil

Hassas cilt kolayca tahriş olur. 
Yanlış bakım, baharatlı gıdalar, sıcak veya soğuk havalar, güneşışığı, yanlış kıyafetler... tüm bu faktörler 
cildi hassaslaştırabilir.

Etki: Cildi sakinleştirir ve dış faktörlere karşı daha az tepki vermesini sağlar. 
Sonuç: Cilt daha sakin, rahatlamış ve dengeli görünür. 

Indian bread and kamış özleri 

Hassas ciltler genellikle nemden yoksundur.

Etki: Cildin nem tutma kapasitesini arttırır ve böylece kendi koruma mekanizmasını 
güçlendirir. Enflamatuar habercileri engeller.

Sonuç: Cildin direnci güçlenir,hassasiyeti azalır. 
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Ürün

Anti-Stress 
Cream 
O/W
OO

Calming 
Bi-Phase 
Moisturizer 
OOO 

Daily Calming 
Cream 
O/W 
OOOO

Intense Calming 
Cream 
O/W  
OOOOO

Açıklama

Hafif nemlendirici krem. Cildi 
sakinleştirir ve canlandırır.  L

Bi-phase moisturizer diğer 
kremler ile baş edemez . 
Hipoalerjenik ve renklendirici, 
koku, koruyucu , emulgator 
içermez. 

Yoğun sakinleştirici 
nemlendirici krem. 

Çok yoğun sakinleştirici 
nemlendirici krem

Etki

Stresli durumlarda cildi sakinleştirir. 
Cildin dengeli bir gece/gündüz ritmini 
kazanmasını sağlar. 

Cilde anında sakinlik sağlar.
Cildin kendi yağ bariyerlerini 
güçlendirir.

Kızarıklık ve irritasyonu hemen 
yatıştırır. Dış etkenlere karşı cildin 
kendi koruma sistemini ve 
esnekliğini güçlendirir.  

Kızarıklık ve irritasyonu hemen 
yatıştırır. Dış etkenlere karşı cildin 
kendi koruma sistemini ve 
esnekliğini güçlendirir.  

Yararları

Stresli durumlarda bile gözle 
görünür sakin, düzenli ve dengeli 
bir görünüm kazanır. 

Anında Sakin, pürüzsüz 
görünüm sağlar.

Gözle görünür sakin, düzenli ve 
dengeli bir görünüm kazanır. 

Gözle görünür sakin, düzenli ve 
dengeli bir görünüm kazanır. 

CALMING SENSITIVE özel ürünler 

Intense Calming 
Mask 

Anında sakinlik için yoğun 
yüz maskesi

Kızarıklık,irritasyon,kaşınma ve 
gerginlik hissini anında 
yatıştırırır. 

Gözle görünür sakin, düzenli ve 
dengeli bir görünüm kazanır. 
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İçerikler/Aktif İçerikler                                                  Uygulama Ürünler

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Immudilin 
Alpha bisabolol + zencefil

- Squalane: cildin koruma bariyerini güçlendirir.
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar  
– Panthenol

- Cucumber extract & green tea: 
nem e sakinlik kazandırır.
- Squalane: cildin koruma bariyerini güçlendirir.

- Grapefruit extract: 
ışık ve çevresel faktörlere karşı cildi 
yaşlanmaya karşı korur. 

- Sea buckthorn extract: lipid bariyerlerini 
güçlendirir. 

- Vitamin E: serbest radikalleri tutar 
- Jojoba oil, neroli oil - 
Allantoin, panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Alpha bisabolol + zencefil
Indian bread and common reed extracts 

- Shea butter: hidro lipid dengeyi sağlar 
- Polysaccharides: provide moisture 
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar  
- Sesame oil, macadamia nut oil 
- Allantoin, panthenol 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak
- gündüz kremi olarak kullanılır ve 
gece kremi olarak Intense Calming 
Cream ile kombine edilir. 

İki faz tamamen birleşene kadar iyice çalkalayın. 
Daha sonra elinize döküp uygulayın .

Kabinde: 
- aktif içeriklerin konsantresi olarak 
- bitirme kremi
- bitirme kreminin altına ekstra krem olarak 

Evde: 
-24saat nemlendirme kremi olarak 
- gündüz/gece kreminin altına ilave 
nemlendirici 

Kabinde: 
-bitirme kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak 
-gündüz kremi olarak kullanılır ve gece 
kremi olarak Intense Calming Cream ile 
kombine edilir.

S: 
K: 

S: 
K: 

S: 
K: 

50 ml 
-

30 ml 
30 ml 

50 ml 
50 ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Alpha bisabolol + zencefil
Indian bread and common reed extracts 
            - Squalane: cildin koruma bariyerini güçlendirir.
             -Balmumu: aktif içeriklerin emilimini
yavaşlatır , fazla uyarıma karşı oluşan
reaksiyonları en aza indirir

- Vitamin E: serbest radikalleri tutar.
- Almond oil 
– Allantoin, panthenol

CALMING SENSITIVE special products 

Alpha bisabolol + zencefil
Indian bread and common reed extracts 

- Shea butter: hidro lipid dengeyi sağlar  
- Sesame oil, macadamia nut oil 
- Panthenol 

Kabinde:  
- masaj kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak 
-gece kremi olarak kullanılır ve gündüz 
kremi olarak Daily Calming Cream ile 
kombine edilir.

Kabinde: 
-yüz maskesi
- el maskesi

15 dakika beklendikten sonra sıcak kompresle 
çıkarılır.Son olarak

BABOR a özel soğuk kompres yapılır.

S: 50 ml 
K: 200 ml 

RP: - 
PP: 200 ml 



Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX 

6. PERFECT COMBINATION – karma /yağlı ciltler için 

PERFECT COMBINATION cilt tipi 

Karma ciltler karakteristik olarak çok kuru bölgeler ile yağlı bölgelerin karışımından oluşur. T
bölgesi , yağlı ciltteki yanaklar gibi genelde parlak görülür ve genişlemiş porlara sahiptir . Karma 
ciltler günlük bakımlarında çok esnek olmak zorundadır.

PERFECT COMBINATION bakım sistemi aşağıdaki cilt tipleri/durumları için uygundur:
–karma, yağlı cilt
–

Serinin yararları 

PERFECT COMBINATION ile yağ ve nem düzeyi dengelenir. Kuru cilt bölgelerinde yoğun 
nemlendirme sağlar, yağlı cilt bölgelerinde ise sebum salgısının azalmasını sağlar. Cilde gözle 
görünür şekilde dengeli, arınmış ve mat bir görünüm kazandırır.
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Cilt tipine özel aktif içerikler 

Yeşil mercimek özü

Karma /yağlı ciltlerde yağlı,parlak bölgeler vardır. 
Sebum bezler özellikle alın, burun ve çenede parlak görünüme neden olan aşırı sebum üretirler. 

Etki:  Sebum üretimini azaltır.
Sonuç: Cilt mat bir görünüm kazanır.

Sebucon 

Yağlı bölgelerdeki sebum salgılanmasını büyük oranda azaltır ve porların küçülmesini sağlar. 
Kuru bölgelerdeki hidro-lipid tabakasını dengeler ve sebum salgısının beş katına kadar 
artmasını sağlar.

Etki: Süt peptidleri , glutamik asit , sistein ve vitaminlerden oluşan bu aktif kompleks karma ciltlerin
çeşitli ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılar.
Düzenleyici etkisiyle ciltteki dengeyi yeniden yapılandırır.

Sonuç: Gözle görünür dengeli bir cilt görünümü. 



Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX PERFECT COMBINATION 

Ürün

Pore Refiner 
O/W emulsion 
O

Daily Mattifying 
Cream 
O/W emulsion 
OO

Intense 
Balancing Cream 
O/W emulsion 
OOO

Açıklama 

Yoğun gözenek 
sıkılaştırıcı ve kalıcı 
matlık için dengeleyici 
nemlendirici ulta hafif 
losyon

Dengeleyici, matlaştırıcı hafif 
jel krem. 

Dengeleyici ve matlaştırıcı 
nemlendirici krem

Etki

Ciltteki nem ve yağ 
dengesini düzenler. 
Cildi matlaştırır ve 
gözenekleri 
küçültür.  

Ciltteki nem ve yağ dengesini 
düzenler. Cildi matlaştırır ve 
gözenekleri küçültür. 

Ciltteki nem ve yağ dengesini 
düzenler. Cildi matlaştırır ve 
gözenekleri küçültür.

Yararları

Kalıcı etkisiyle cildi matlaştırır ve cildin 
daha pürüzsüz görünmesini sağlar. 

Gözle görünür dengeli, 
pürüzsüz ve mat bir görünüm 

Gözle görünür dengeli, 
pürüzsüz ve mat bir görünüm 

PERFECT COMBINATION özel ürünler 

Intense 
Balancing Mask 

Güçlü matlaştırıcı etkili 
dengeleyici jel maske 

Ciltteki nem ve yağ dengesini 
düzenler. Cildi matlaştırır ve 
gözenekleri küçültür. 

Anında dengeli, kalıcı ve mat 
görünüm.  
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İçerikler/Aktif İçerikler                                                       Uygulama Ürünler
 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Yeşil mercimek özü
Sebucon 

-Güvercinağacı: sıkılaştırıcı etkisiyle 
enfeksiyon önleyicidir 

- Gluko-oligosakkarit: cilt florasını dengeler, 
irritasyonu ve kızarıklıkları azaltır.

-  Pirinç nişastası  matlaştırıcı 
- Kuzu kulağı: gözenekleri sıkılaştırıcı 
- Almond oil 
-Panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Yeşil mercimek özü
Sebucon 

-Güvercinağacı: sıkılaştırıcı etkisiyle 
enfeksiyon önleyicidir 

-  Pirinç nişastası  matlaştırıcı 
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar
- Antep fıstığı çekirdek yağı,jojoba yağı 
- Allantoin, panthenol 

Evde: 
- 24saat nemlendirme losyonu 
olarak 
- Gündüz kreminin altına ekstra nemlendirici 
olarak kullanılır.

Kabinde: 
- bitirme kremi 

Evde: 
-  24saat nemlendirme kremi olarak 
- gündüz kremi olarak , gece kremi 

Intense Balancing Cream ile kombine  

S: 
K: 

S: 
K: 

50 ml 
-

50 ml 50 
ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Yeşil mercimek özü 
Sebucon 

-Güvercinağacı: sıkılaştırıcı etkisiyle 
enfeksiyon önleyicidir 

-  Pirinç nişastası  matlaştırıcı 
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar 
- Antep fıstığı çekirdek yağı,jojoba yağı 
avocado yağı
– Allantoin, panthenol

PERFECT COMBINATIONözel ürünler  

Yeşil mercimek özü
Sebucon 

-Güvercinağacı: sıkılaştırıcı etkisiyle 
enfeksiyon önleyicidir 

- Pirinç nişastası  matlaştırıcı 
- Bambu tozu :cildi matlaştırır 
- Panthenol 

Kabinde: 
- for massage 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi 
olarak 
- gece kremi olarak, gündüz kremi 

Daily Mattifying Cream ile kombine 

Kabinde: 
- yüz maskesi 

15 dakika beklendikten sonra sıcak 
kompresle çıkarılır.Son olarak
BABOR a özel soğuk kompres yapılır.

S: 50 ml 
K: 200 ml 

S: - 
K: 200 ml 



Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX 
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7. ADVANCED BIOGEN – yenilenmeye ihtiyacı olan ciltler 

ADVANCED BIOGEN cilt tipi 

Cildimiz her geçen gün komple bir yenilenmeye daha fazla özlem duyar. Çünkü yaşadığımız stres ve gerilim dolu 
günler cildimizin solgun,bitkin ve yorgun görünmesine yol açar. Cansız, donuk bir ifadeye bürünür ve sıkılığını 
kaybeder. Zararlı çevre koşullarına karşı kendini koruyacak gücü bulamaz,daha hızlı yaşlanır. Cildin özellikle bu 
şartlarda yaşama ruhunu yeniden canlandırmak için ekstra enerjiye ihtiyacı vardır. 

ADVANCED BIOGEN bakım sistemi aşağıdaki cilt tipleri/durumları için uygundur: 
- Yorgun, zayıf yenilenmeye ihtiyacı olan ciltler
- Korunmaya ihtiyacı olan stresli cilt  

Serinin yararları

ADVANCED BIOGEN ciltteki metabolizmayı uyarır, hücre yenilenmesinin aktive edilmesini sağlar. Cildin 
yumuşak ve esnekliğinin korunmasını sağlar. 

Gözle görünür yenilenmiş, pembemsi canlı ve genç bir görünüm için. 



Yüz bakımı 

SKINOVAGEPX 

Cilt tipine özel aktif içerikler 

Laden özü

Yenilenmeye ihtiyacı olan ciltler daha hızlı 
yaşlanır

Yenilenmeye ihtiyacı olan ciltlerin kendi koruyucu mekanizmalarını kullanarak dış çevre etkilerine karşı 
kendini korumak için sınırlı bir yeteneği vardır.
Hücre fonksiyonları engellenmiştir ve hücre oluşum oranları 
düşüktür.
Cilt nem ve sıkılığını kaybeder,kuru ve sert olur ve çizgiler ve kırışıklıklar oluşur. 

Etki: 

Sonuç: 

- Tüm cilt koruma fonksiyonlarının kapsamlı yenilenmesi: 
1. Cildin kendi lipid üretimini uyarır, böylece cildin doğal bariyerlerini yeniler. 
2. Antioksidan savunma sistemini güçlendirir. 

- Hücrelerdeki metabolik fonksiyonları uyarır ve gereken yenilenme ve hücre yenileme 
süreçleri için güçlü enerji kaynaklarını sağlar.  
Cilde pürüzsüz, sıkı ve genç bir görünüm kazandırır.

Retinol (Vitamin A) 

Yenilenmeye ihtiyacı olan cilt genellikle yorgun ve donuk 
görünür.

Etki : hücre yenilenmesini hızlandırır
Sonuç: Apembemsi, genç ve pürüzsüz bir görünüm 

Vitamin C ,MultivitaspheresTM içinde kapsüllenmiş , Vitamins A and E 

Yenilenmeye ihtiyacı olan cilt genellikle zayıf ve 
güçsüzdür. 

Etki: 

Sonuç: 

- Vitamin C:Serbest radikallere karşı Lokal Bağışıklık sistemini güçlendirir . Kolajen 
sentezini hızlandırır 
- Vitamin A: Hücre yenilenmesini 
hızlandırır 
- Vitamin E:Serbest radikalleri tutar 

canlı ve genç bir görünüm  

Ciltte bulunanlara benzeyen Fitohormonlar , medikal bitki olan Cimicifuga racemosa dan elde edilir

Yenilenmeye ihtiyacı olan cilt genellikle zayıf ve kuru 
hisseder.

Etki: Fitohormonlar ciltte hormonlar gibi davranır ve hormon kontrollü süreçleri 
hızlanıdırıç 
Sonuç: Cilt sıkılığı artar, nem tutma oranı artar, sıkılaşır
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BIOGEN PLANT extrakt

Yenilenmeye ihtiyacı olan cilt genellikle düzensiz bir görünüme 
sahiptir. 

Etki: 

Sonuç: 

Karmaşık bir biyoteknolojik süreçte biberiye, ısırgan out,sıracaotu,ginseng,su 
teresi,kuzunkulağı gibi  değerli,nadir bitki ve bitkisel özleri ideal bir tamamlayıcı ve güçlendirici 
etkileriile birleştirildi. BIOGEN PLANT özü yoğun hücre yenilenmesini destekler.

Cilt yüzeyini düzenler , Yara izi oluşumunu önler veya yara izlerinin görünümünü iyileştirir.



Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX ADVANCED BIOGEN 
Cilt tipi / durumu

Ürün

Mimical Control 
Cream 
O/W 
OO

Daily Revitalizing 
Cream 
O/W 
OOO

Selection Cream 
O/W  
OOOO

Complex C Cream 
O/W 
OOOO

Intense Revitalizing 
Cream 
O/W
OOOO 

Intensive Repair 
Cream 
OOOOO

Açıklama

İfade çizgilerini azaltmak 
için Hafif nemlendirici 
krem. 

Yoğun ve canlandırıcı 
nemlendirici krem.

Zengin, koruyucu ve 
sıkılaştırıcı 
nemlendirici  krem 

Zengin, güçlendirici 
nemlendirici krem, 
ışıltılı bir cilt sağlar. 

Yenileyici, Yoğun 
ve canlandırıcı 
nemlendirici krem

Çok zengin, 
derinlemesine 
yenileyici özel krem. 
Aynı zamanda 
yaraların 
tedavisinde

 

Yorgun, yenilenmeye 
ihtiyacı olan stres 
altındaki ciltler. 

Yorgun, yenilenmeye 
ihtiyacı olan stres 
altındaki ciltler. 

Korunmaya ihtiyacı 
olan stres altındaki 
ciltler.

Yorgun, yenilenmeye 
ihtiyacı olan stres 
altındaki ciltler.  

Yorgun, yenilenmeye 
ihtiyacı olan stres 
altındaki ciltler. 

Yorgun, yenilenmeye 
ihtiyacı olan stres 
altındaki ciltler.  

Etki 

Ciltteki mikro gerilimleri 
azaltır ve gözle görülür 
ifade çizgilerini azaltır.

Tüm yenileme sürecini 
hızlandırır ve enerji verir. 
Hücre yenilenmesini 
aktive eder. 

Cildin kendi koruma ve 
yenileme sürecini 
hızlandırır. Cilt kalınlığını 
arttırır.

Tüm cildi ve cildin 
koruyucu fonksiyonlarını 
aktive eder ve güçlendirir.

Tüm yenileme sürecini 
hızlandırır ve enerji verir. 
Hücre yenilenmesini 
aktive eder.

Oldukça yoğun 
Hücre yenilenmesini 
ve yenilenme sağlar. 

Yararları 

Cilt genç, pürüzsüz ve 
canlı bir görünüm kazanır. 

Canlanmış, pembemsi 
ve genç görünüm.  

Farkedilir 
sıkılık,daha genç bir 
görünüm ile daha 
güçlü bir cilt.

Canlı, ışıltılı, parlak bir 
görünüm 

Canlı ,pembemsi genç 
Görünüm.  

Deri yüzeyini düzeltir. 
Yara izi oluşumunu önler 
veya yara izlerinin 
görünümünü iyileştirir

ADVANCED BIOGEN özel ürünler 

Intense Revitalizing        Yoğun canlandırıcı                                                                      Tüm yenileme sürecini anında anında canlandırıcı 
Mask                                    yenileyici bakım maskesi               Yorgun, yenilenmeye               hızlandırır ve enerji verir pembemsi canlı, 

                                                                                                     ihtiyacı olan stres                        Hücre  yenilenesini                   Genç görünüm
                                                                                                       altındaki ciltler.                          Aktive eder.



SK
IN

O
VA

GE
PX

 

İçerikler/Aktif İçerikler 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Mimical Control Peptide 

- Squalane: Cildin doğal bariyerlerini güçlendirir.
- Vitamin E: Serbest radikalleri tutar. 
- Avocado oil, sesame oil, macadamia nut oil 
- Panthenol 

Uygulama

Kabinde: 
- Masaj kremi 
- Bitiş 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
-  gündüz kremi olarak kullanılır ; gece kremi 
Complex C Cream veya Intense Revitalizing 
Cream kombiine edilir.

Ürünler

S: 50 ml 
K 200 ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Rock rose extract Retinol 
(Vitamin A) 

- Vitamin E: Serbest radikalleri tutar. 
- Soy bean oil, macadamia nut oil 
- Panthenol 

Kabinde: 
- Bitiş kremi 
Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
- gündüz kremi olarak kullanılır ; gece kremi 
Complex C Cream veya Intense Revitalizing 
Cream kombiine edilir.

S: 
K: 

50 ml 50 
ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Glutathione & grape extract 
Phytohormones from Cimicifuga racemosa 

- Ceramides: koruyucu yağ seviyelerini yeniler.

- Shea butter: hydro lipid bariyerlerini dengeler
- Polysaccharides: nem sağlar
- Vitamin E: Serbest radikalleri tutar. 
 - Corn oil, macadamia nut oil 
- Panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Vitamin C encapsulated in MultivitaspheresTM, 
Vitamins A and E 

- Service tree extract: özellikle yüksek C vitamini 
içeriği ile cildi korur ve güçlendirir. Işıltlı bir görüntü 
kazandırır.

- Vitamin F: linoleic asid açısından zengin, 
koruyucu lipid bariyerlerini güçlendirir. 

- Sesame oil, macadamia nut oil 
- Panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Rock rose extract 
Retinol (Vitamin A) 

- Shea butter: hydro lipid bariyerlerini dengeler
- Soy bean oil, sesame oil, jojoba oil, 

macadamia nut oil 
- Panthenol 

BIOGEN PLANT Extract 
- Royal jelly: 

Kraliçe arı besini;yenilenmeyi destekler.
- Cocoa butter: softly nourishes 
- Sesame oil, corn seed oil 

ADVANCED BIOGEN özel 
ürünler 

Rock rose extract 
Retinol (Vitamin A) 

- Shea butter: hdro lipid bariyerlernin dengeler
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar
- Soy bean oil, macadamia nut oil, olive oil 
- Panthenol 

Kabinde:  
- Masaj 
- Bitiş kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
- gündüz kremi olarak kullanılır ; gece 
kremi Intense Revitalizing Cream 
kombine edilir.

Kabinde: 
- Masaj kremi 
-Bitiş kremi 

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
- gece kremi olarak kullanılır ; gündüz kremi 
Mimical Control Cream veya Daily Revitalizing 
Cream ile kombine edilir.

Kabinde: 
- Masaj kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
- - gece kremi olarak kullanılır ; gündüz kremi 
Mimical Control Cream veya Daily Revitalizing 
Cream ile kombine edilir. 
Kabinde: 
- Hydrofilik masaj kremi 
- Bitiş kremi
Evde: 
- - 24saat nemlendirme kremi olarak 
- - gece kremi olarak kullanılır ; gündüz 
kremi Daily Revitalizing Cream ile 
kombine edilir.

Kabinde: 
- yüz maskesi
 - el maskesi

15 dakika beklendikten sonra sıcak kompresle 
çıkarılır.Son olarak
BABOR a özel soğuk kompres yapılır. 

S: 50 ml 
K: 200 ml 

S: 50 ml 
K : 200 ml 

S: 50 ml 
K: 200 ml 

S: 50 ml 
K : 200 ml 

S: - 
K: 200 ml 
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8. PURE – problemli cilt 

PURE cilt tipi 

Ergenlik döneminde sivilce oluşumu beklenen bir durumdur.  Hormon kaynaklıdır ve bazı noktalarda 
geçmişte bırakılan bir durum olarak kalır. Ama herzaman değil. 

Bazı bayanlarda sivilceler daha uzun süre kalır veya 30, 40 yaşlarından sonra ortaya çıkar. Bunlardan 
etkilenen kadınların akneden müzdarip gençlere oranla farklı gereksinimleri vardır. 

Diğer taraftan, kirden arınmak için etkin bakıma ihtiyaç duyarlar, ama aynı zamanda kırışıklıklara  ve 
yaşlanmadan dolayı oluşan görünür elastikiyet kaybına karşı savaşan cilt bakım kremi isterler.

PURE bakım sistemi aşağıdaki cilt tipleri/durumlarına uygundur: 
- Problemli cilt

Serinin yararları 

Etkin bir şekilde cilt kusurlarını azaltır, cildi temizler ve gözenekleri arındırır.

Yeni sivilce ve siyah noktaların ortaya çıkmasını engeller iken belirli hedef 
grubu için çizgi ve kırışıklıkların azalmasını sağlar. 

Kusursuz, temiz bir cilt için.  
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Cilt tipine özel aktif içerikler 

African whitewood özü 

Problemli ciltlerde çok fazla sivilce olur.. 
Problemler genellikle hormon kaynaklıdır ve artan testesteron oranlarına bağlıdır. Testosteron bazı enzimler 
sayesinde dehydrotestesteron (DHT) e dönüşür. Bu da yağ bezlerinin genişlemesini sağlar ve sebum üretimini 
arttırır. Sebumda kontrolsüz akış olursa, başaltım kanalında sebum pıhtısı ortaya çıkar, bu da cilt yüzeyinde 
sivilce oluşumuna sebep olur. 
Etki: Sebum akışından ve enflamasyon sürecinden sorumlu enzim aktivitesini önler. Sebum akışı 
yavaşlar ve gözenekler gözle görülür şekilde küçülür. 
Sonuç: Cilt problemlerini azaltır ve cilt görünümünü düzeltir.

Manolyaözü

Problemli cilt kırışmaya başlar ve elastikiyetini kaybeder.
Any inflammation on the skin not only causes unattractive reddening but also destroys collagen, leaving 
skin looking slack. The result is loss elasticity, and the formation of lines and wrinkles. 

Etki: Ciltte enflamasyon reaksiyonunu hızlandıran enzimin çalışmasını engeller. Kızarıklık ve 
irritasyonlar mükemmel şekilde azalır ve sonuç olarak bağ dokuları yenilenir. 
Result: Cilt daha esnek ve sıkılaşır. İnce çizgileri ve kırışıklıkları önemli ölçüde azaltır. 

Farnesol 
Bitkisel sfingosin

Problemli ciltte çok fazla sivilce ve iritasyon olur. 

Farnesolun etkisi:                      bakteri gelişimini engeller. 
Sonuç: Rkızarıklık ve irritasyonu azaltır. 

Bitkisek sfingosin etkisi: Cildin koruyucu yağ bariyerleini güçlendirir. 
Sonuç: Kızarıklıkları ve cilt problemlerini azaltır.

Atkuyruğu ekstraktı 
Problemli ciltte tahriş olur ve iri gözeneklidir. 

Etki : Sıkılaştırıcı ve tedavi ecici etkiye sahiptir.
Sonuç: Cildi düzenler ve sakinleştirir.
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Ürün

Purifying 
Anti-Aging Lotion 
O

Daily Purifying 
Cream 
O/W emulsion 
OO 

Purifying 
Anti-Aging 
Cream 
O/W emulsion 
OOO

Intense Purifying 
Cream 
O/W emulsionn 
OOO

Açıklama

Yağsız ,kırışıklık karşıtı 
etkisi ile cilt arındırıcı 
akım losyonu

Hafif, cilt arındırıcı 
bakım kremi 

kırışıklık karşıtı etkisi ile 
cilt arındırıcı akım 
losyonu. 

Cilt arındırıcı sakinleştirici 
bakım krem

Cilt tipi/durum 

Problemli,yağlı 
olgun cilt 

Genç problemli cilt

Problemli,kuru 
olgun cilt

Genç problemli cilt
 

Etki 

Kirliliği azalttığı 
kanıtlanmıştır. Cildi 
sıkılaştırır ve pürüssüzleştirir. 
. 

Kirliliği azalttığı 
kanıtlanmıştır.
Kızarıklık ve tahrişleri 
yatıştırır.  

Kirliliği azalttığı 
knaıtlanmıştır. Cildi 
sıkılaştırır ve pürüssüzleştirir. 

Kirliliği azalttığı 
kanıtlanmıştır. 
Kızarıklık ve tahrişleri 
yatıştırır.  

Yararları

Kusursuz, genç ve pürüzsüz 
gözle görülür düzelme

Kusursuz, genç ve pürüzsüz 
gözle görülür düzelme

Kusursuz, genç ve pürüzsüz 
gözle görülür düzelme

Kusursuz, genç ve pürüzsüz 
gözle görülür düzelme

PURE special products 

Intense 
Purifying Mask 
OOOO

Cilt arındırıcı, sebum 
azalttıcı yoğun 
sakinleştici etkisi ile 
bakım maskesi

Problemli cilt Kirliliği azalttığı 
kanıtlanmıştır. 
Fazla sebumu adsorbe 
eder ve cildi sakinleştirir 

Kusursuz, genç ve pürüzsüz 
gözle görülür düzelme
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İçerikler/Aktif İçerikler                                                         Uygulama                                                                        Ürünler

Alp kök hücreleri, OsmoTec
African whitewood extract 
Manolya özü

- Organic silica: doku yapısını geliştirir. 
- Zinc salt: antibakteriyal 
- Rice starch 
- Polysaccharides: nem sağlar 
- NMF factors:nem sağlar
- Allantoin, panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Phytosphingosine, farnesol 
Atkuyruğu ekstesi

- Hamamelis extract:  
- Aktif  kompleks  comprising yeast, vitamin B 

ve niacinamide: yağ dengesini düzenler  
- Vitamin E: serbest radikalleri tutar
- Macadamia nut oil, jojoba oil 
- Allantoin, panthenol 

Evde: 
- 24saat bakım losyonu olarak  
- as a day treatment in combination with Purifying 

Anti-Aging Cream as a night cream 

Kabinde: 
- Bitiş kremi

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak  
- günzüz kremiolarak, Intense Purifying 
Cream ile kombine

S: 
K: 

S: 
K: 

50 ml 
-

50 ml 50 
ml 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
African whitewood extract 
Magnolia extract 

- Zinc salt: antibakteriyal 
- Rice starch 
- Squalane
- Polysaccharides: nem sağlar
- Hyaluronic acid
- Vitamin E
- Macadamia nut oil, grapeseed oil 
- Allantoin, panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Phytosphingosine, farnesol 
Horsetail extract 

- Shea butter 
- Vitamin E
- Macadamia nut oil, jojoba oil, sesame oil 
– Allantoin, panthenol–

PURE özel ürünler 

Phytosphingosine 
Horsetail extract 

- Kaolin: fazla sebumu emer 
– Hamamelis extract
–  Bisabolol 
- Jojoba oil 
- Allantoin, panthenol 

Kabinde: 
- hydrofilk masaj kremi 

(sadece çok az miktarda ürün kullanın) 
- bitiş kremi  

Evde: 
- 24saat nemlendirme kremi olarak 
- gece kremi olarak kullanılır,

Purifying Anti-Aging Lotion u da gündüz bakımı 
olarak kombine

Kabinde: 
- masaj kremi 

Evde: 
- 24saat bakım kremi olarak  
- gece kremi olarak kullanılır, 

Daily Purifying Cream I de gündüz bakımı 
ile kombine

Kabinde: 
-yüz maskesi 

15 dakika beklendikten sonra sıcak kompresle 
çıkarılır.Son olarak
BABOR a özel soğuk kompres yapılır.

Evde: 
- yüz maskesi. Temizlemeden sonra Haftada bir 
veya iki uygulayın. 10 dakika bekleyin,suyla 
arındırın.                                   

S: 50 ml 
K: 200 ml 

S: 50 ml 
K: 200 ml 

S: 50 ml 
K: 200 ml 



Yüz bakımı 

SKINOVAGEPX 

9. SENSATIONAL EYES – hassas göz çevresi 

Göz çevresinde görülen spesifik problemler  

Çevremizin % 90 lık bir kısmını gözlerimiz sayesinde algılarız. Gözbebeğimizin her hareketiyle bir günde 
yaklaşık 10,000 defa sayısız kas hareket geçer. Fakat gözlerimizin çevresindeki derimiz yüzün diğer 
kısımlarına göre dört kat daha incedir. Kollajen ve elastik lifler daha az yoğun bir şekilde paketlenmiştir. 20 
yaşından sonra kollajen üretimi yavaşlamaya başlar ve 25 yaşına geldiğimizde ise ilk kırışıklıklar görülmeye 
başlar. Rüzgar , sert hava koşulları ve güneş gibi çevresel etkenler cildimizde izlerini bırakırlar. Yetersiz 
uyku , stres ve aşırı yorgunluk da cildimiz üzerinde etkilidir.  Gözlerin ovalanması ve makyaj çıkarılırken göz 
etrafındaki derinin çekilerek gerdirilmesi de ek olarak göz çevresindeki deride zorlanmaya yol açar.

Göz çevresine düzenli uygulanacak koruyucu cilt bakım ürünleri sayesinde deriniz erken yaşlanma 
etkilerine karşı korunur ve ardından gelen problemlerle savaşır.

Gülme çizgileri ( ya da “şaşılık” çizgileri )
Parlak gün ışığında gözlerimizi kısarak bakmamız bu çizgilere neden olur. Diğer bir sebep ise 

nemliliğin azalmasıdır ( klima veya havalandırma etkisiyle )
Kaz ayağı çizgileri

Bu ince çizgiler yaşlanmanın belirtileridir. 
Göz altındaki koyu halkalar 

Koyu gölgeler sigara içmekten ya da yaşla birlikte gelen zayıf dolaşımın etkisiyle ortaya çıkar. 
Vücuttaki dokulardan artıkların elimine edilmesini sağlayan lenfatik sistem bloke olur ve bir basınç meydana 
getirir , kapiller damarlardaki hassas duvarların geçirgenliğin artmasına sebep olur. Kanın yapısındaki renkli 
maddeler hücreler arası boşluğa sızar ve gözlerin altında koyu kahverengi gölgeler olmasına yol açar. 
Göz altı torbaları ve şişlikler 

Göz altındaki bağ doku sıklıkla su tutumuna yatkındır. Biz uyurken lenf akışı yavaşlar örneğin 
sabahları en çok şiş gözlerle karşılaşmamız bu yüzdendir.  İlk olarak hafif şişlikler kendini gösterir fakat 
zaman geçtikçe sevimsiz gözaltı torbalarına dönüşürler.

Serinin yararları 

SENSATIONAL EYES serisinin hassas göz bölgesini etkileyen tüm güzellik sorunu için ideal bir bakımı 
vardır. Koyu halkalar ve göz altı torbalarını ortadan kaldırıp pürüzsüz sıkı ve canlı göz çevresi sağlar. 
Tüm ürünler dermatolojik ve oftalmolojik test edilmiştir ve koku ve renklendirici içermez. Ek olarak, kontakt 
lens kullananlar için uygundur ve mükemmler bir göz makyajı bazıdır.
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Cilt tipine özel aktif içerikler 

Multivector peptit
Hassas göz çevresinde genellikle gülme çizgileri oluşur. 

Hyaluronic acit cildin doğal bileşenidir. Ciltte görünmez bir tabaka oluşturur ve bu da nem tutulmasını 
sağlar.

Etki: cildin hyaluronic acit üretimini aktive eder ve ciltte nem tutulmasını arttırır. 
 
Sonuç: göz çevresindeki cilt daha sıkı ve pürüszsüz görünür.

Hibiscus extract 
Hassas göz çevresinde genellikle ifade çizgileri oluşur. 

Etki: Ciltteki mikro gerilimleri gevşetir ve gözle görülür ifade 
çizgilerini azaltır.
Sonuçt: Göz çevresindeki cilt genç ve pürüzsüz görünür.  

Rhodiola rosea, betaine ve maya özü 
Hassas göz bölgesinde genellikle koyu halkalar veya torbalanmalar şişlikler oluşur. 

Etki: Özler hücrelere enerji sağlar. Bu da lipoliz ve lenfatik akışı hızlandıran 
oksijen üretimini arttırır.
Sonuç: Göz altı torbalanmaları ve şişlikler gözle görünür 
şekilde azalır. 

soy peptitleri ve yulaf proteinleri ile Regu-Age 
Hassas göz çevresinde genellikle koyu halkalar veya torbalanmalar olduğu gibi ince çizgiler ve 
kırışıklıklarda oluşur. 

Etki: Epidermal mikrodolaşımı optimize eder ve bağ doku elastikiyetini arttırır. 
Sonuç: Koyu halkalanmaları ve torbalanmaları 
minimize eder , kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltıp gözle 
görğnğr genç göz çevresi sağlar.  

Mısır özü ile Reduline 
Hassas göz çevresinde genellikle ince çizgiler ve kırışıklıklar görünür. 

Etki bağ dokudaki elastin fiberlerinin ve kolajen 
yapısını yeniden şekllendirir. Kırışıklıkları içerden dışarıya 
dolgunlaştırır.  
Sonuç: Çizgileri ve kırışıklıkları yoğun şekilde 
azaltır.

Actiflow - vitamin PP ile yüksek oranda maya özü Hassas 
göz çevresinde  genellikle koyu halkalar,torbalanmalar ve çizgiler 
ve kırışıklıklar görünür.

Eftki: 

Sonuç: 

Kılcal damarların esneklğini 
arttırır,mikrosirkülasyonu kolaylaştırır ve 
şişlikleri azaltmak için su birikmesini azaltır. 
Yoğun nem sağlar. 
Koyu halkalanma ve şişlikleri azaltır,çizgi 
kırışıklıkları yumşatır.



Yüz bakımı 

SKINOVAGEPX SENSATIONAL EYES 

Ürün

Anti-Wrinkle 
Eye Fluid 

Cooling Eye Gel 
O

Anti-Wrinkle Eye 
Cream 
OO

Reactivating Eye 
Cream 
OOO

Açıklama

Roll on aplikatörü 
sayesinde hızlı 
emilen, soğutucu 
ve kırışıklık katşıtı 
aktif konsantre 

Soğutucu yağsız gel, roll 
on aplikatör 

Hafif , kırışıklık karşıtı 
özel aplikatörlü krem

Hızlı emilen yaşlılık 
belirtilerini ortadan kaldıran 
göz kremi 

Güzellik 
problemi 

Yaşa bağlı 
kırışıklıklar ve ifade 
çizgileri 

Şişlik, göz altı 
torbalanmalarıKuruluğa 
bağlı gülme çizgileri  . 

Yaşa bağlı 
kırışıklıklar ve ifade 
çizgileri 
 

Yaşa bağlı 
kırışıklıklar 
Koyu halkalar ve 
göz altı torbaları 

Etki 

Göz çevresindeki kasları 
rahatlatır. Kolajen fiberlerinin 
oluşumunu destekler ve 
kendi hyaluronıc asıt 
uretımını hızlandırır.

Lipoliz ve lenfatik akışı 
destekler.

Göz çevresindeki kasları 
rahatlatır. Kolajen fiberlerinin 
oluşumunu destekler ve 
kendi hyaluronıc asıt 
uretımını hızlandırır.

Kırışıklıkları içeriden 
dışarıya dolgunlaştırır. 
Dokudaki 
mikrosirkülasyonu arttırır. 

YArarları

Göz çevresini yoğun 
şekilde yumuşatur ve 
sıkılaştırır. İnce çizgiler 
ve kırışıklıkları azaltır.

Torbalanma ve şişlikleri 
azaltır. Farkedilie 
tazelik,rahatlk ve 
pürüzsüzlük sağlar. 

IGöz çevresini yoğun 
şekilde yumuşatır ve 
sıkılaştırır. İnce çizgiler 
ve kırışıklıkları azaltır 

Farkedilir şekilde 
kırışıklıkları,koyu halkaları 
ve şişlikleri azaltır. 

+IONAL EYES özel ürünler

Refreshing 
Eye Pads 

Lip & Eye Care 
Cream 

Göz çevresini yenileyen 
nem padleri

Bakım esnasında Dudak 
ve göz çevresini koruyan 
zengin bakım kremi 

Şişlik be torbalanmalar. 
Kuruluğa bağlı Gülme 
çizgileri 

Lipoliz ve lenfatik akışı 
destekler.Yoğun nem 
sağlar.

Değerli bitki yağları ile cildi 
yoğun şekilde besler. 

Farkedilir şekilde 
kırışıklıkları,koyu halkaları 
ve şişlikleri azaltır. 

Göz ve dudak  çevresini 
güçlendirir ve korur
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İçerikler/Aktif içerikler

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Multivector peptit
Hibiscus özü

- Light-reflecting pigments: 
- Organic silica
- NMF factors:
- Hyaluronic acid
- Almond milk 
- Panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Rhodiola rosea, betaine ve maya özü

- Polysaccharides, hydrolite
- Panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec 
Multivector peptit 
Hibiscus özü

- Organic silica
- Vitamin E
- Jojoba , macadamia cevizi yağı 
- Allantoin, panthenol 

Alp kök hücreleri, OsmoTec
Regu-Age 
Reduline 

- Micronaspheres  
- Polysaccharides:
- Vitamin E
- Macadamia nut oil 
– Allantoin, panthenol
–

SENSATIONAL EYESözel ürünler 

Actiflow 
- Glycerin: nem 
- Panthenol 

- Ceramide system ;  cocoa ve 
ayçiçeği yağı   

- Vitamin E
- Avocado yağı

Kullanımı

Kabinde:  
- FLUIDSFP uygulamadan önce aktif konsantre 
olarak göz çevreisne uygulayın. 

-Eye mask/pack etkisni arttırmak için kullanın  

Evde: 
- Göz çevresine her sabah ve /veya akşam 
temizledikten sonra  uygulayın. Nazikçe 
parmakuçlarıyla sürün. Daha sonra gerekirse üzerine 
Anti-Wrinkle Eye Cream uygulayın.

Evde: 
- Göz çevresine her sabah ve /veya akşam 
temizledikten sonra  uygulayın. Nazikçe 
parmakuçlarıyla sürün. 

İpucu: etkisini arttırmak için buzdolabında 
saklayın.

Kabinde: 
- BABOR göz masajı için masaj kremi 
- eye pack 
- bitiş bakımı 

Evde: 
- Göz çevresine her sabah ve /veya akşam 
temizledikten sonra  uygulayın. Nazikçe 
parmakuçlarıyla sürün. 

Evde: 
- Göz çevresine her sabah ve /veya akşam 
temizledikten sonra  uygulayın. Nazikçe 
parmakuçlarıyla sürün.. 

Kabinde: 
- Göz altına göz maskesi olarak 
uygulayın : 

etkisini alabilmek için 10 dk bekleyin
- aynı zamanda rimel uygularken kirpiklerin 
altına uygulanabilir.

Kabinde: 
-Peeling ve/veya soyulabilen maske  aşamları 
aşamadsında göz çevresini korumak için 

Ürünler

S: 15 ml
K : 30 ml 

S : 20 ml 
K: - 

S : 15 ml 
K : 30 ml 

S : 15 ml 
K : - 

S : - 
K : 25 x 2 Pads 

S : - 
K : 15 ml 



Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX 

10. INTENSIFIER – tüm cilt tiplerinin özel ihtiyaçları 

INTENSIFIER - seri

Günlük cilt tipine özel bakımın yanısıra, tüm cilt tipleri söz konusu cilt tipinden bağımsız olarak belirli bir özel 
bakıma ihtiyaç duyarlar. 
INTENSIFIER ürünleri ile, BABOR Araştırma ve Geliştirme Merkezi tüm cilt tiplerinin özel ihtiyaçları için bakım 
sistemi geliştirdi. Bu ihiyaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- nem  
- detoks
- UV koruma
- ışıltılı bir cilt 
- kuperoz karşıtı

belirli aktif etken maddeler ile.

Bakım sistemi oldukça efektif serumlar, maskeler ve özel ürünler sunmaktadır. 

Serinin yararları 

Ürünler 

Özel ihtiyaç 

Nem 

Nem  & yaşlar

Detox & UV koruma

Işıltılı bir cilt

Anti-couperose 

Boyun ve dekolte için 
sıkılaştırıcı bakım 

Serum 

Moisture Plus Serum 

Detoxifying Serum SPF 15 

Illuminating Serum 

Couperose Serum 

           Maske

Refreshing Foam Mask 

Comfort Cream Mask 

Özel ürün  

Couperose Cream 

Firming Neck 
& Décolleté Cream 
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Yüz bakımı  

SKINOVAGEPX 

SKINOVAGEPX 

Moisture Plus Serum 

Tanımlama: 
Uzun süreli ve yoğun nemlendirici etkili aktif serum. 

Cilt tipi / Cilt durumu:
- Ekstra nem ihityacı olan tüm cilt tipleri  

Etkisi:
- Cildin kendi higroskobik maddelerini (NMF)canlandırır böylece cildin sahip olduğu nem uzun süre 

cilt tarafından tutulabilir  
- Aynı zamanda derinlere kadar dağılan nem ve nemin ciltte daha iyi akışını sağlar 

Ürün faydaları: 
– Ilk kullanımdan itibaren, cilt sıkı, pürüzsüz ve taze görünür ve bu şekilde devam eder
– Kuruluk çizgileri yok olur

Bileşenleri / Aktif bileşenleri:
- Mısır ve yaban pancarı özü
 
 -Nar özü

- Cildin kendi NMF arttırır, böylece cildin sahip olduğu ve 
eklenen nem uzun süre cilt tarafından tutulabilir. 
- hücre çeperi boyunca su kanallarının oluşumunu arttırır 
(aquaporins) ve nemin ciltte yayılımını geliştirir. 

-Doğal  Nem Faktörleri (NMF's) - nem sağlar ve tutar
-Polisakkaritler - nemlendirir
-Aloe vera - nemlendirir, yatıştırır 
-Panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 30 ml / PP: - 

Uygulama: 
Her sabah BABOR temizleyicilerinden sonra tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanır. Sonra cilt 
tipine uygun bir bakım kremi kullanılır. 
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Detoxifying Serum SPF 15 

Description: 
UV ışınları, çevresel ve diğer stres etkenlerinin neden olduğu onarılamaz 
hasarlara karşı koruyucu aktif serum

Cilt tipi / cilt durumu: 
- UV ışınlarına ve çevresel strese karşı koruma ihtiyacı duyan her cilt tipi. 

Etkisi: 
- Cilt hücrelerini ve DNA'larını UV ışınları, ozon ve çevresel strese karşı korur
- Cildin kendi antioksidanlari ve detoks enzimlerinin sentezini destekler. - 
"Detoxes" the skin  çevresel toksinleri.yakalayıp dışarı püskürterek ciltte detoks 
etkisi yaratır 

Ürün faydaları: 
- Cilt ideal bir şekilde korunur. SKINOVAGEPX  bakım kremleri ile ideal bir uyum gösterir.Çevresel 

stres ve UV ışınları artık bir tehdit oluşturamaz. 
- Cildi rahatlatır ve sakinleştirir. 

Bileşenleri / Aktif Bileşenleri:

- Tere özü - Cildin kendi detoks enzimlerini aktive eder 
- O3 Guard - cilt üzerinde ozonu nötralize eder 
- Glukan (polisakkarit 

ekmek mayası)           -strese karşı cildi korur 
- Aloe vera -nemlendirir ve yatıştırır
- Vitamin E                                                       -serbest radikalleri yakalar
- UVA ve UVB filtreler                                       -UV ışınlarına karşı DNA yı korur
- Panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 30 ml / PP: - 

Uygulama: 
Her sabah BABOR temizleyicilerinden sonra tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanır. Sonra cilt tipine 
uygun bir bakım kremi kullanılır. 



Yüz bakımı 

SKINOVAGEPX 

Illuminating Serum 

Tanımlama: 
 Daha parlak  taze, daha eşit görünüm için aktif serum. 

Cilt tipi / cilt durumu: 
- Ekstra tazelik ve parlaklık isteyen tüm cilt tipleri 

Etkisi: 
–Cilt yüzeyinin doğal olarak dökülmesini hızlandırır, tbu da yorgun gri gölgelerin ortadan kaybolmasını 
sağlar
 - Cilt yüzeyinin yapısını düzeltir ve geliştirir. 
 - Cilt dengesizliklerini azaltır. 

Ürün faydaları: 
–Cilt anında pembe ve taze görünür.
- Eşit ve pürüzsüz görünür.

Bileşenleri / Aktif Bileşenleri:

- Waltheria Indica özü                          - melanin sentezini destekler, bu da cilt dengesizliklerini azaltır
- Perfection peptidleri P3 - cildin dış yüzeyinin dökülmesini hızlandırır 
- Micronaspheres 

(ışık yansıtıcı pigmentler)                      - parlak bir görünüm sağlar ve gözle görülür kırşıklıkları gizler 
- Organik silikon -bağ doku yapısını güçlendirir. 
- Aloe vera                                                  -nemlendirir ve sakinleştirir 
- Polisakkaritler -nemlendirir
- Allantoin, panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 30 ml / PP: - 

Uygulama: 
Her sabah ve/veya akşam BABOR temizleyicilerinden sonra tüm yüz, boyun ve 
dekolteye uygulanır. Sonra cilt tipine uygun bir bakım kremi kullanılır. . 
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Couperose Serum 

Tanımlama: 
Kuperoz / kılcal damar görünümünü azaltan aktif bir serum
Kuperoz / kılcal damar olşumunu önlemede efektif .

Cilt tipi / Cilt durumu: 
- Telenjektazi, kuperoz ve rosacea olan tüm cilt tiplerinde 
- Genişlemiş kan damarlarına eğilimli tüm cilt tiplerinde 

Etkisi: 
- Damar duvarlarının elastikiyetini arttırır. 
- Anti - inflamatıuar
- Ciltteki kırmızı lekelerin ve genişlemiş kan damarlarının yeniden oluşmasını önler. 

Ürün faydaları: 
- Kılcal damarların görünümğnğ azalttığıkanıtlanmış. 
–Tek ve uyumlu bir cilt görünümüne yardımcı olur
- Koku ve sentetik renklendirici içermez 

Bileşenler / Aktif bileşenleri: 

- Atkestanesinde elde edilen Escin - damar duvarlarını güçlendirir
- Allantoin, panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 30 ml / PP: 30 ml 

Uygulama: 
Bakım odası:         Bakım sonunda Couperose Cream öncesinde uygulanır. 
At home: Her sabah ve akşam BABOR temizleyicilerinden sonra tüm yüz, boyun ve 
                               dekolteye uygukanır. Sonra Couperose Cream ve/veya cilt tipine uygun bir bakım 
                               kremi kullanılır. 



Yüz bakımı 

SKINOVAGEPX 

Couperose Cream OO

Tanımlama: 
Kuperoz / kılcal damar görünümünü azaltan aktif bir krem
Kuperoz / kılcal damar olşumunu önlemede efektif . 

Cilt tipi / Cilt durumu: 
- Couperose Serum'a bakın. 

Etkisi: 
-  Couperose Serum'a bakın
- Renksiz pigmentler görünür kızarıklıkları kapatır. 

Ürün faydaları: 
- Couperose Serum'a bakın
- Kızarıklık anında gözle gürülür şekilde gizlenebilir. 

Bileşenler / Aktif bileşenleri: 

-Hurma özü -kılcal damarları azaltır 
-Atkestanesinde elde edilen Escin -damar duvarlarını güçlendirir
-Nötralize pigmentler -görünür kızarıklığı gizler
-Shea yağı -hidro-lipid bariyeri dengeler 
-Vitamin E                                                       -serbest radikalleri yakalar 
-Susamyağı ve macademia fındığı yağı
- Allantoin, panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 50 ml / PP: 50 ml 

Uygulama: 
Bakım odası:         Couperose Serum üstüne bakım sonu olarak uygulanır ve ortadan başlayıp kulaklara 
                               doğru cilt üzerinde çalışılır.

Eğer ihtiyaç duyulusa cilt tipine uygun bakım kremi uygulanabilir.  
            Ev Bakımı: Her sabah ve akşam Couperose serum un üzerine tüm yüz, boyun ve 
                                           dekolteye uygukanır.

Eğer ihtiyaç duyurlusa cilt tipine uygun bakım kremi uygulanabilir. 
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Firming Neck & Décolleté Cream OO

Tanımlama: 
Yoğun pürüzsüzleştirici ve sıkılaştırıcı antı ageing etkili boyun ve dekolte kremi

Cilt tipi / Cilt durumu:  
- Boyun ve dekolte bölgesinde sıkılığı azalmış tüm cilt tipleri için. 

Etkisi:
- Bağ dokusunu yeniden yapılandırır ve cildi yoğun bir şekilde içeriden dışarıya doğru 
dolgunlaştırır.
- Cilt hücrelerine enerji verir ve tüm hücre fonksiyonlarını hızlandırır. Yeniden yapılanma sürecini 
hızlandırır.

Ürün faydaları:
     - Boyun ve dekolte bölgesinde görünür bir pürüzsüzlük ve sıkılık

Bileşenleri / Aktif Bileşenleri: 
        - Alp kök hücreleri & OsmoTec 

-Coenzyme Q10 - hücre içinde enerjiyi uyarır
-Kolajen - cildi içeriden dışarıya doğru dogunlaştırır.
-Tatlı badem özü - cildi sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir.
-Micronaspheres
(ışık yansıtıcı pigmentler)                         -parlak bir görünüm sağlar ve gözle görülür kırşıklıkları gizler 
-Shea yağı -hidro-lipid bariyerlerini dengeler
-Polisakkaritler -nemlendirir
-Vitamin E                                                               -serbest radikalleri yakalar
- Kayısı çekirdeği yağı ve susam yağı
- Panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 50 ml / PP: 200 ml 

Uygulama: 
Uygulama odası:   Son uygulamanın bir parçası olarak boyun ve dekolte bölgesine  
                               uygulanır. 
Ev bakımı: BABOR temizleyicilerden sonra her sabah ve/veya akşam boyun ve  
                               dekolte bölgesine uygulanır.. 



Yüz bakımı  
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Refreshing Foam Mask OOO

Tanımlama: 
Yoğun nem veren, canlandırıcı ve ferahlatıcı köpük maske. 

Cilt tipi / Cilt durumu: 
- Ekstra nem ve pürüzsüzlüğü arttırma ihtiyacı olan tüm cilt tipleri için

Etkisi:
- Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir.
- Enerji verir ve cildin yenilenme sürecini hızlandırır. 

Ürün faydaları: 
- Sıkı, pürüzsüz ve ferah bir görünüm için

Bileşenler / Aktif bileşenler

- Alp kök hücreleri & OsmoTec 
- Kaya gülü özü 
-Doğal Nem Faktörleri (NMFs) - Nem verir ve nem tutar 
-Polisakkaritler - Nemlendirme 
- Vitamin E                                                   - serbest radikalleri yakalar
- Badem yağı ve macademia fındığı yağı
- Panthenol 

İçerikleri: 
- RP: 75 ml / PP: - 

Uygulama: 
                           BABOR temizleyicilerden sonra yüz, boyun ve dekolteye   
                           haftada bir veya iki kez uygulanır 
                           Etkisini göstermesi için 10-15 dakika beklenir, kalan ürün 
                           masaj yapılarak yedirilir.  
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Comfort Cream Mask OOOO

Tanımlama: 
Yumuşak ve esnek bir cilt için yoğun krem maske. 

Cilt tipi / Cilt durumu: 
- Ekstra nem ve yağ ihtiyacı olan tüm cilt tipleri için  

Etkisi: 
- Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir ve yağ örtüsünü yeniden oluşturur. 

Ürün faydaları: 
- Yumuşak ve esnek bir cilt için

Bileşenleri / Aktif bileşenleri 

- Alp kök hücreleri& Osmo Tec
-Shea yağı - hidro-lipid bariyerlerini dengeler 
-Vitamin E                                                  - serbest radikalleri yakalar
- Soya fasulyesi yağı, susam yağı
- Panthenol 

İçerikleri
- RP: 50 ml / PP: 10 x 20 ml 

Uygulama: 
Bakım odası:         Cilt tipine özel makseyi BABOR FLUIDSFP ile birleştirerek özel bakım deneyimi yaratır.

Bir tüp Comfort Cream Mask ile iki tüp cilt tipine uygun BABOR FLUIDSFP karıştırılır. 
Maske yüze, boyuna ve dekolteye uygulanır. 
Etkisini görmek için 15 dakika bekletilir.Kalan ürün sıcak kompres ile uzaklaştırılır. 
Soğuk kompres ile bitirilir ve özel BABOR yöntemi ile aşağı doğru döndürün. 

             Ev bakımı: BABOR temizleyicilerden sonra yüz, boyun ve dekolteye haftada bir veya iki kez  
                                          uygulanır. 

Etkisini görmek için 10 dakika bekletirlir, kozmetik bir mendil yada su ile   
uzaklaştırılır.
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INANIR GROUP
www.inanir.com  

www.baborkozmetik.com  

http://www.inanir.com/
http://www.baborkozmetik.com/

