BEAUTY IN A METHOD

GÜZELLİĞİN

7 Yıldızlı

EVRENSEL DİLİ

BEAUTY IN A METHOD

KOZMETİK
SEKTÖRÜNDE LİDER
İTALYA MERKEZLİ
ÇOK ULUSLU BİR
ŞİRKET
Roberto Franchina tarafından kurulan
ALFAPARF GROUP;
Saç ve cilt bakım ( yüz & vücut )
ürünleri ile Medikal Estetik Cihazlar
üzerine uzmanlaşmış; araştırma,
geliştirme, üretim, dağıtım ve eğitimin
entegre edildiği, kozmetik sektöründe
lider çok uluslu bir İtalyan şirketidir.

1976’dan beri mümkün olan en iyi sonuçları sunan,
müşterilere özel bir metod ve tedavi programı
oluşturmak amacı ile; Bilimsel Araştırma (ürünler),
Teknolojik Yenilikler (cihazlar) ve Deneyim
(güzellik danışmanlığı),
DIBI Milano markasında bir araya geliyor.
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ÜRETİM TESİSİ

günde 400.000 adetin
üzerinde üretim

20

ŞUBE

2.000

‘den fazla

100’den fazla ülkede
distribütörlük

PARTNER

30.000

GÜZELLİK
UZMANI

300.000

HİZMET NOKTASI

İTALYAN PROFESYONELLİĞİ
VE GÜZELLİK ALGISI
Made in Italy – Profesyonel estetisyenler,
kuaförler ve güzellik uzmanlarına sunulan hizmet
kalitesini arttırmak için güzelliğe dair her şey.
Merkezimizin bulunduğu Milano şehrinden,
İtalyan kalitesi ve yaratıcılığından ilham alarak en
yeni uluslararası trendlerle ürünlerimizi bir araya
getiriyoruz.

TÜM DÜNYADA SAYILARLA BİZ

HER BAŞARILI MARKANIN
ARKASINDA
BÜYÜK BİR GRUP VARDIR

DIBI MILANO’nun
HİKAYESİ

DIBI MILANO

her 2 kadından 1’i̇ DIBI MILANO’yu bi̇li̇yor.*

MARKA BİLİNİRLİĞİ

1976

1 Aralıkta DIBI BİYOTEKNOLOJİ
DEPARTMANI oluşturuldu.

1984

FISIOTRON
biyo-medikal alanda tecrübe kazanmış,
vücut kusurlarıyla savaşmak için
elektrostimülasyon uygulayan ilk cihaz
yaratılmıştır.

1993

DIBI CENTER
son kullanıcı için “KALİTE” kavramını
DIBI markası ile ilişkilendirmek amacıyla
Fisiotron Center’lardan evrimleştirilerek
DIBI CENTER’lar oluşturuldu.

1998

Birden fazla etkiye sahip
formülasyonu ve üst düzey
profesyonelliği sayesinde
ayrıcalıklı ve seçkin bir ürün olan
“NUOVAPELLE THE CREAM” i
sunarak DIBI markası şöhretinin
zirvesine ulaştı.

1986

DIBI İTALYA’ DA
PİYASA LİDERİ OLDU

2009

93,7%

Collistar

92,7%

L’Oréal Paris

92%

Lierac

Profesyonel estetik
sektöründe en
bilindik marka:
Kozmetik sektöründe lider ve
çok uluslu bir İtalyan şirketi olan
ALFAPARF GROUP, DIBI
markasını ve markanın DIBI
CENTER’ larını satın aldı.

Somatoline

68,7%
52,8%

Bionike
DIBI Milano
Matis
Skin Ceuticals
Jean Klebert

55,2%
13,5%

MARKA ALGISI

9%

Etkili

12,8%

Guinot

8,8%

Profesyonel

Comfort Zone

9,3%

RVB

7,8%

Güvenli, güvenilir
ve tecrübeli

Becos Club
Ten

14,9%
2,2%

Popüler
Prestijli /
seçkin

*Kaynak: 600 kadından oluşan bir panel üzerinde gerçekleştirilen
araştırma - Nisan 2013, Ekim 2013.

2011

Tasarım, mükemmellik ve üstünlüğün
eş anlamlısı olan DIBI markasının
“İtalyanlığını” vurgulamak için DIBI
“MILANO” markası oluşturuldu.
DIBI MILANO, yeni bir güzellik anlayışı
sunuyor: her kadının benzersizliğinin bir
ifadesi olan “otantik” güzellik.
Güzelliğin 7 yıldızlı evrensel dili.

2016

TAM 40 YILDIR DIBI
MILANO KADIN
GÜZELLİĞİ İÇİN
MUCİZELER YARATTI.

2018

Dibi Milano tarafından tasarlanan
DUYUSAL kozmetik ürün grubu
yaratıldı: TIME OF RITUAL.
Sahip olduğunuz en değerli
şey olan “zamanınızı” bulmak
için; ruhunuzun yaşadığı yer
olan “vücudunuza” adanmış bir
terapi.

DIBI MILANO
Deneyen

kadınların:

• %83’ü PROFESYONEL VE DENEYİMLİ BİR MARKA
• %78’i ZAMANA AYAK UYDURABİLEN BİR MARKA
• %53’ü BİLİMSEL VE GÜVENİLİR BİR MARKA
olduğumuzu düşünüyor.

DIBI MILANO

Güzelliğin

7 YILDIZLI
EVRENSEL DİLİ

BİLİMSEL METOD

KİŞİYE ÖZEL TERAPİ

Dibi Milano’nun katma değeri; kritik yüz ve vücut
estetiği problemlerini objektif olarak tespit ederek
gerçek, hızlı ve güvenilir sonuçları garantileyen
bir tedavi stratejisi oluşturmanıza yardımcı olarak
ayrıcalıklı bir metod sunmasıdır.

Cildin gerçek ihtiyaçlarını yorumlayabilen ve
hedefe yönelik tedavilerle bakım yapabilen güzellik
uzmanlarımızın profesyonel görüşleri sayesinde
oluşturulan, her türlü kusurla derinlemesine
mücadele eden fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş
güzellik sistemleri.

ARAŞTIRMA&GELİŞTİRME

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

DIBI MILANO laboratuvarları, ileri teknoloji
ve son derece yüksek yenilikçilik seviyesiyle,
profesyonel kozmetik formülleri hazırlamak ve
profesyonel estetik cihazlar geliştirmek için her
gün çalışmaktadır.

Kozmetik Araştırmaları konusunda otorite
Enstitülerle yapılan işbirliği sayesinde ürünlerimizin
estetik performanslarının etkinliğini, güvenliğini ve
değerini onaylatıyoruz.

SON TEKNOLOJİ

SÜREKLİ EĞİTİM

DIBI MILANO en gelişmiş güzellik teknolojilerinin
güçlü sinerjisi ve güzellik endüstrisindeki sürekli
inovasyonun meyvesi sayesinde, etkinlik ve
profesyonellik bakımından maksimum performans
sağlamak için güvenliğe ve güvenilirliğe tamamen
kendini adamıştır.

Mesleki teknik ve bilimsel bilginin en üst düzeye
taşınması için profesyonel eğitmenlerimiz, güzellik
merkezlerinin sahiplerini ve çalışanlarını tedavi
yöntemleri, ürün ve teknolojilerin uygun kullanımı
konusunda bilgilendirmek için düzenli olarak teorik
ve pratik derslerle eğitimler düzenlemektedir.

YÜKSEK PERFORMANSLI
ÜRÜNLER
En yenilikçi ve en yeni formülasyonlarla sağlanan
özel aktif bileşenler sayesinde, tüm ürünler yüksek
işlevsellik ve maksimum performans sağlamak
için ileri düzey bilimsel tekniklerle üretiliyor.

Cilt Bakım

TIME OF RITUAL

Duyusal kozmetikler

SPESİFİK CİLT

#AGE METHOD

FACE PERFECTION

Gençleştirici

ANTI-AGE

Olgun ciltler için temizleyici
Tüm cilt tipleri için arındırıcı

Hassas cilt yatıştırıcı

Toparlayıcı (lifting)

Dolgu (filling)

Akneli yağlı ve yağlıya eğilimli
cilt arındırıcı, dengeleyici,
matlaştırıcı
Leke giderici, ton düzenleyici
ve aydınlatıcı

LIFT CREATOR

FILL PERFECTION

PURE EQUALIZER

WHITE SCIENCE

Antioksidan

Yenileyici (Canlandırıcı)

Tüm cilt tipleri için
temizleyici

CALM PERFECTION

PRODIGIO C40 e
MAGNIFIC MASK

PRO CELLULAR 365

BASE PERFECTION

GÜNEŞ
KORUMA

KARŞILAMA VE HAZIRLIK

BEAUTY IN A METHOD

TEMEL BAKIMLAR

ÜRÜNLERİ

HYDRA PERFECTION

Nemlendirici

#SUN METHOD

Güneş Koruması

BAŞLANGIÇ

KARŞILAMA VE
HAZIRLIK

Vücut ÜRÜNLERİ
TIME OF RITUAL

Duyusal Kozmetikler

BASE PERFECTION
Canlandırma

CELL CONTOUR
Antiselülit*

HEDEFLENMİŞ TEDAVİ

BEAUTY IN A METHOD

4 ana güzellik kusuruna karşı çok işlevli vücut
bakımı: selülit, yaygın ve lokalize yağ birikimi,
yorgun bacaklar *

SYNCRONY EXTREME

Anti Selülit Şekillendirme **

LIFT CREATOR AGE & TONE

Tonlama, lifting ve gençleştirici

* DIBI MILANO CELL CONTOUR PROFESYONEL TERAPİ (selülit/yağ terapisi) ve ev bakım ürünleri üzerinde klinik ve enstrümental testler yapılmıştır.
** Şekillendirme, kozmetik yenilenme etkisinden kaynaklanır ve kilo verdirmez. Selülit görünümünü ifade eder. Ürünün DIBI MILANO Cell Contour 3D Modeling 		
Cream ile kombinasyon halinde kullanımı üzerine yürütülen klinik enstrümental testler yapılmıştır.

TIME OF RITUAL
SAHİP OLDUĞUNUZ EN DEĞERLİ ŞEYİ

Ruhunuzun yaşadığı yer olan “vücudunuza” adanmış yepyeni bir terapi deneyimine hazır
olun. Özünü duyulardan alan yepyeni bir güzellik boyutu. Bütün duyularınız tekrar
uyanıyor. Güzelliğiniz canlanıyor.

“ZAMANINIZI” BULUN.

Cleansing Oil Infusion

Active Youth Mist

Günlük kir ve makyaj kalıntılarını yok ederek
cildi derinlemesine temizleyen ve duyuları
harekete geçirerek cilt yüzeyinde duyusal
hoşluk hissi yaratan misel yağ. Tüm cilt tipleri
için uygundur.

İçeriğindeki hyalüronik asit ve C,B,E
vitaminlerinin etkisi ile cildi canlandıran,
tazelik ve rahatlama hissi uyandıran değerli
bir pre-serumdur. İhtiyaç duyduğunuzda ya da
günlük serumunuzdan önce uygulamanız için
uygundur.

Kod. PF017010 • Format: şişe 200 ml

Kod. PF017012 • Format: sprey 75 ml

Enveloping Nectar Mask

Beauty Essence Fluid

Alplerin kralı olarak bilinen “Pinus Cembra”
ağacı özüne sahip bal maskesi cildi nazik bir
şekilde gözeneklerin içindeki kirden arındırır.
Eriyik dokusu cilde temas ettiğinde parlak,
tazelenmiş ve ipeksi bir etki kazandırır.

İçeriğindeki hyalüronik asit ve İsviçre çam özü
cildi nemlendirip ışıltı kazandırırken, ultra hafif
dokusu ciltte koruyucu bir tabakaya dönüşür.
Erkekler için de kullanılması uygundur.
Kod. PF017013 • Format: şişe 50 ml

Kod. PF017011 • Format: tüp 150 ml

FACE

BASE
PERFECTION

BASE PERFECTION serisi cildinizin günlük rutin bakımları için mükemmel şekilde temizlenmesine adanmış bir seridir.
Kütanöz yapıyı yeniden canlandırır, cilt yüzeyinin temizlenmesini ve foliküler safsızlıkların giderilmesini garanti eder.
BASE PERFECTION ürünleri epidermisi fonksiyonel olarak arındırırken cildi tazeler.

TEMİZ VE PARLAK BİR CİLT İÇİN
TEMEL GÜNLÜK BAKIMLAR

Velveting
Cleansing Milk
Epidermal kurulukta doğal olarak kontrast
oluşturan
içeriği ile cildi temizlerken
canlandırır, nemlendirir ve yeniler. Kirleri
ve makyaj kalıntılarını temizleyip hidro lipid
kutanöz filmi yeniden yapılandırır.
Kod. PF009462 • Format: şişe 200 ml

Velveting
Tonic Lotion
Epidermise etkin bir şekilde nüfus eden
yapısı ile temizlik aşamasından sonra
cildi canlandıran, tazeleyen ve yenileyen
losyon. Tüm cilt tiplerine uygundur.

Renewing
Exfoliating Scrub
Epidermisin korneal tabakasını nazik bir
biçimde temizlerken cildin yenilenmesini
destekleyen, pürüzsüzlük kazandıran ve
canlanmasını sağlayan mekanik peeling.
Kod. PF009465 • Format: tüp150 ml

Kod. PF009463 • Format: şişe 200 ml

FACE

FACE
PERFECTION
GENÇ GÖRÜNEN, PÜRÜZSÜZ,
IŞIL IŞIL BİR CİLT İÇİN
MUHTEŞEM TEMİZLİK

Anında canlı ve genç görünüme sahip mükemmel bir cildin hayalini mi kuruyorsunuz ?
Olgun ciltlerin cilt yüzeyindeki profesyonel temizliğini garanti ederken aynı zamanda cildi
besler ve canlılık verir.
Yoğun onarıcı bakıma ihtiyaç duyan cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiş seri.

Extreme Youth Cleansing Cream
Cildin yaşlanma süreci ve serbest radikallerin etkileri ile mücadele
eden, cildi derinlemesine temizlerken cildin nem dengesini koruyan,
cildi rahatlatan ve tazelenmesini sağlayan temizleyici krem. Kirleri ve
makyaj kalıntılarını nazikçe temizleyip pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
Kod. PF012197 • Format: tüp 250 ml

Extreme Youth Bi-Phasic Toner
Ciltte günlük temizlik rutininizi tamamlarken bir taraftan da cilde sağlıklı,
pürüzsüz ve taze bir görünüm kazandırır. Çift fazlı özelliği sayesinde
nemlendirir ve cildin yaşlanma sürecinin ertelenmesine yardımcı olur.
Kod. PF012198 • Format: şişe 250 ml

Flash Perfector
Özel içeriği sayesinde Epidermal kök hücrelerin doğal savunma
mekanizmalarını güçlendirip, hücrelere taşınan aktif içeriklerin
oksijeni arttırması hedeflenir. Uygulandığı andan itibaren gözeneklerin
görünürlülüğünü azaltır, ten rengini eşitler, kusursuz mat ve kadifemsi
bir görünüm kazandırır. İnce çizgilerin belirginliğini azaltır. Makyaj altı
için mükemmel bir bazdır.
Kod. PF013681 • Format: tüp 100 ml

Daily UV Shield SPF 30 PA+++ UVA
Cildin yaşlanması ve lekelerin oluşmasından sorumlu UVA, UVB ışınları
ve dış etkenlere* karşı bariyer oluşturan, hafif ve cilde hızlı nüfuz eden
gençlik kazandırıcı güneş koruyucu losyon.
Kod. PF013691 • Format: şişe 30 ml
* In vitro test.

FACE

CALM
PERFECTION

Bugün korunan bir cilt, yarın daha güçlü ve daha az hassas olabilir mi? Hassas ve toleranssız
ciltleri tedavi etmek için cildin doğal mekanizmasını taklit eden “biyomimetik” yüz tedavisi
sayesinde bu mümkün. Cildi sakinleştirir, pürüzsüzleştirir ve güçlendirir.*

BİYOMİMETİK TEKNOLOJİ
SAYESİNDE KIZARMADAN
GÜVENLE GÜLÜMSEYİN

Repair Booster Balm
Yatıştırıcı etkiye sahip balsam hassas
ve toleranssız ciltlerde kaşıntı ve
tahriş hissini en aza indirgeyerek
kızarık cilde anında rahatlama sağlar.
Mevsim değişiklikleri sırasında ya da
cildin acil yardıma ihtiyacı olduğunda
yoğun bir tedavi olarak kullanılır.**
Kod. PF011349 • Format: tüp 20 ml

Gentle Micellar
Water 3 in 1
Cildi yumuşatan ve cildin koruyucu
bariyerini
yeniden
yapılandırmaya
yardımcı olan aktif maddelerden oluşur.
Profesyonel içeriği yatıştırıcı, iltihap
önleyici ve canlandırıcı etkisi ile cildi
nazikçe temizler. 3’ü 1 arada misel su cildi
makyaj ve kirden arındırırken gözenekleri
de sıkılaştırır.

Absolute Comfort
Cream
Yoğun yatıştırıcı etkili yumuşak dokulu
krem kızarıklığı azaltır ve cilt bariyerini
güçlendirir. UV ışınlarına ve dış etkilere
karşı cildi korur. Açık yeşil renkteki
yapısı cilt tonunu eşitler. Çok hassas
ve kuperozlu ciltler için uygundur.
Kod. PF011350 • Format: şişe 50 ml

Kod. PF011346 • Format: şişe 250 ml

***CALM PERFECTION terapisinin tamamında klinik ve enstrümental testler
yapılmıştır.

FACE

PURE
EQUALIZER
SADECE 10 HAFTA İÇİNDE
CİLDİNİZDEKİ SİYAH VE
BEYAZ NOKTALARDAN
KURTULDUĞUNUZU
DÜNYAYA GÖSTERİN

Yağlı, karma ya da akneye yatkın bir cilde mi sahipsiniz? Pes etmeyin!
İhtiyacınız olan profesyonel tedavi ve özel maskeler ile hedeflenen çözümü keşfedin.

Purifying* Cleansing
Powder 2 in 1

Acid Gel Cream
pH Control

Su ile karıştırıldığında, yumuşak bir
temizleyiciye dönüşen benzerlerinden çok
farklı temizleme ürünü. Ciltteki kirleri ve aşırı
sebumu etkili bir şekilde temizler, gözenekleri
derinlemesine arındırır ve tıkanıklıklarla
savaşır.

Arındırıcı ve yatıştırıcı etkiye sahip aktif
maddelerden oluşan A.C.N. kompleks,
aknelere neden olan mikroorganizmaların
büyümesini engeller, cildin mikrobiyel
florasının doğru sebum dengesini sağlar.
Akneli ve akneye yatkın ciltler için özel
tasarlanmış krem jel gözeneklerin boyutunu
küçültüp mat ve taze bir görüntü kazandırır. **

Kod. PF013671 • Format: şişe 100 gr

Bi-Phasic
Astringent* Toner
İki fazlı tonik losyon. Sıvı faz; gözenekleri
temizler, sıkılaştırır ve tıkanıklıklarla savaşır. Etkili
matlaştırıcı ve sebum giderici tozlardan oluşan
karışım faz; gözenekleri en aza indirir ve cildin
pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.
Kod. PF013674 • Format: şişe 250 ml

Moisturizing
Mattifying Fluid +24H
Karma ve yağlı ciltler için tasarlanmış
losyon, gözenekleri fazla sebum salgısından
arındırır ve sıkılaştırır. Cildi matlaştırma
özelliğine sahiptir.
Kod. PF013678 • Format: şişe 50 ml

Kod. PF013679 • Format: tüp 50 ml

Blemish “Eliminator”
Sivilce ve aknelerin ciltte iz bırakmadan
hızlı bir şekilde kaybolmasını sağlayan lokal
uygulanan losyon.
Kod. PF013680 • Format: şişe 30 ml

Mattifying*
Biocellulose Mask
Maskenin devrim yaratan yapısı sebum üretimini
dengelerken cilt dokusunu iyileştirir. İçeriğindeki
yeşil çay özü antiseptik ve anti-enflamatuar
özelliği ile cilt yüzeyindeki kızarıklığı yatıştırıcı
özelliğe sahiptir.
Kod. PF013676 • Format: 8 ml’lik 5 adet tek
kullanımlık maske

* “PURE EQUALIZER” serisi kullanılarak yapılan tam tedavi üzerinde yürütülen klinik-enstrümental testler
** Evde bakım ürünlerinden “Acid Gel Cream pH Control” ve “Blemish Eliminator” ürünlerinin birlikte kullanımı üzerinde yapılan klinik-enstrümental testler.

FACE

WHITE SCIENCE
CİLTTE EŞİT RENK TONU VE PÜRÜZSÜZ

Işık kadar saf bir cildin sırrı mı? Aydınlatıcı, koyu leke karşıtı ve melanin düzenleyici
bu tedaviyi deneyin.

GÖRÜNÜM İÇİN MELANİNİ DÜZENLEYEN
DİBİ MİLANO’ NUN LEKELİ CİLT
TEDAVİSİ. LEKELERİ AZALTAN,
AYDINLATAN PROFESYONEL TEKNOLOJİ
ÜRÜNÜDÜR.

SupremeWhite
Skintone Correcting*
Cleansing Mousse

Supreme White Spot
Correcting 12H
Radiance Cream

İçeriğindeki Whitology kompleksi ile
cildin melanin oluşumunu düzenleyen
leke giderici köpük temizleyici. Makyaj
kalıntılarını ve günlük kirleri ciltten
arındırır. Cildin aydınlık lekesiz ve genç
görünmesine yardımcı olur.

Koyu lekeleri etkili şekilde azaltan
parlak, eşit cilt tonu sağlayan
cildinizi dış etkenlere karşı koruma
mekanizması oluşturan mükemmel
içerikli krem.
Kod. PF013689 • Format: kavanoz 50 ml

Kod. PF013683 • Format: şişe 200 ml

Supreme White
Skintone Correcting**
Ultra-Active Spray
Toner
Ultra performansa sahip tonik
mikro kirleri gidererek temizliği
mükemmelleştirir. Temizleyiciden
sonra cildin aydınlanma sürecini
destekleyerek eşit bir görünüme
kavuşmasına yardımcı gençleştirici
formül.
Kod. PF013684 • Format: şişe 200 ml

Supreme White
Skintone Correcting
Serum
İçerğindeki zengin Whitology kompleksi
ve vitamin C licoride ile melanin oluşum
sürecini düzenler, aydınlatıcı ve parlatıcı
etkisi ile ciltte mükemmel bir tonlama
sağlar. Cildi çevresel kirliliklere karşı
korur***.
Kod. PF013690 • Format: şişe 30 ml

* “Supreme White Skintone Correcting* Ultra-Active Spray Toner” ve “Supreme White Spot Correcting 12H Radiance Cream” ürünlerinin birlikte kullanımı üzerinde yürütülen klinik-enstrümental testler.
** “Supreme White Skintone Correcting* Cleansing Mousse” ve “Supreme White Spot Correcting 12H Radiance Cream” ürünlerinin birlikte kullanımı üzerinde yürütülen klinik-enstrümental testler.
*** In vitro test.

FACE

HYDRA
PERFECTION

HYALÜRONİK ASİT İLE CİLDINİZ DE
PÜRÜZSÜZ NEMİ HİSSEDİN.
LEKELERİ AZALTAN, AYDINLATAN
PROFESYONEL TEKNOLOJİ
ÜRÜNÜDÜR.

İklimlere ve ortam şartlarına uyum sağlayabilen akıllı nemlendirici tedaviyi** keşfedin.
HYDRA PERFECTION serisi yaşlanmaya karşı kendini koruyan, nemlendirilmiş, pürüzsüz,
parlak ve canlı bir cildi garanti eder.

Extreme Moisturising*
Cream

Extreme Moisturising*
Eye Contour Kit

İçeriğindeki hyalüronik asit ve d-glukoz
sayesinde çok nemsiz ve kuru ciltleri
yoğun nemlendirici ve besleyici özelliği ile
korur, yeniler, uzun süreli nemlendirme ve
rahatlama sağlar.
Kod. PF010696 • Format: kavanoz 50 ml

Extreme
Moisturising* Gel
Cildin nem seviyesini iklim ve ortam
koşullarına göre dengeleyen içeriği ile yoğun
bir tazelik ve rahatlama hissi yaratan jel
krem. Erkek cildi için günlük bakım olarak
kullanıma uygundur.
Kod. PF010697 • Format: tüp 50 ml

Extreme Moisturising*
Concentrate with
Hyaluronic Acid
Hyalüronik asit yüksek seviyede su
moleküllerini birbirine bağlayabilme
özelliği ile dokular üzerinde hidrasyonu
güçlendiren ileri düzey gençleştirici etkiye
sahiptir. Cilde çok yoğun nem ve canlılık
vererek cildi rahatlatır ve tazeler. En yüksek
miktardaki hyalüronik asit içeriğine sahip
üründür***.

Yoğun nemlendirici ve besleyici, gündüz ve gece göz
bölgesi tedavi kiti.
Hyalüronik asit ve kafein ekstratı içeren kit göz altı torbaları
ve halkaları ile savaşırken, ileri düzey nemlendirme etkisi
ile göz çevresine taze ve parlak bir görüntü kazandırır.
MOISTURISING* EYE CONTOUR CREAM
DAY RADIANCE
Gündüz bakımı; ışığı yakalayan optik reflektörler sayesinde
nemli, parlak ve taze bir görünüm.
MOISTURISING* EYE CONTOUR MASK CREAM
NIGHT NOURISHER
Gece bakımı; cildin çok yoğun bakıma ve yenilenmeye
ihtiyacı olduğu zaman diliminde kullanılan krem maske.
Kod. PF010698 • Format: 15 ml’lik 2 adet Tüp

Kod. PF010699 • Format: şişe 30 ml
* Klinik-enstrümental testler
**Extreme Moisturising Gel ve Extreme Moisturising Cream üzerinde yapılan klinik-enstrümental testler
*** DIBI MILANO’da

FACE

PRODIGIO C40
SERBEST RADİKALLERİN ZARARLI
ETKİLERİNE KARŞI 30 GÜNLÜK

DIBI MILANO’DAN BİR YENİLİK! %100 SAF KOLAJEN İPTEN ÜRETİLMİŞ İNCİLER
Magnific Mask ile Anti-Age ve Antioksidan terapilerin farkını keşfedin.Yoğun antioksidan
etkisi cildi canlandırıp, cilt fonksiyonlarını yeniden aktive eder, stresli ve yorgun görünümü
azaltır. Yorgun cildi özel durumlara hızlı bir şekilde hazırlayarak daha taze, canlı ve
mucizevi bir şekilde genç görünmesini sağlar.

ŞOK TEDAVİ!!!

Prodigio C40
20 yıllık araştırmanın ardından bilim, kolajeni liflere
dönüştürmeyi başardı. Sonuç, olağanüstü Serum
Vitality Thruster ile, Pure Collagen Yarn Pearls
sayesinde çalışan yoğun, 30 günlük tedavi için
mükemmel bir kittir.
İÇERİĞİ
PURE COLLAGEN YARN PEARLS: Cilt yapısına
benzer üçlü sarmal yapıya sahiptirler ve özellikle
cildin görünümünü iyileştirmek için çalışırlar.
SERUM VITALITY THRUSTER: Serum, içeriğindeki
astaxanthin antioksidan ve nemlendirici birleşenlerle
mucizevi bir sonuç için tek bir formülde konsantre
hale getirilmiştir.
Kod. PF012506 • Format: 5 adet Saf Kolajen İnci
Yumağı(Pure Collagen Yarn Pearls) ve 30 ml şişede
Canlandırıcı Serum(Serum Vitality Thruster)

Magnific Mask
Tek kullanımlık, antioksidan* selüloz maskesi,
Astaxanthin içeren yenilikçi bir solüsyon ile
önceden ıslatılmıştır. Özel selüloz yapısı, daha
genç, aydınlık ve daha parlak bir görünüm için
olağanüstü bir sıkılaştırıcı etki sağlar.
SONUÇ: Cildi canlandırır, işlevlerini yeniden
etkinleştirir, yorgunluk ve stres belirtilerini azaltır.
Cilt daha sıkı ve pürüzsüz görünür. Ayrıca özel
günlerde çabuk etki için idealdir. Yorgunluk
belirtilerini gidermek için, daha canlı dinlenmiş
bir görüntü.
Kod. PF012507 • Format: Her biri 35 ml önceden özel
solüsyonda bekletilmiş 5 adet maske
* In vitro test

FACE

PRO CELLULAR 365
DERMOBİYOTİK HEDEFE ULAŞILDI

Pro-Recovery Silver Serum Mask’ ın yoğun toparlanma etkisini keşfedin.Yeniden yapılanmış, renk
bütünlüğüne sahip, güçlü, zararlı toksinlerden arınmış ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı bir cilt
için anında etki. Doğası gereği hassas ciltlerde yaşlanma ya da estetik medikal terapiler sonucu
duyarlı hale gelmiş ciltlerde hızlı bir toparlama ve iyileştirme etkisine sahiptir.*

Pro-Recovery*
Bi-Liquid Treatment

Intensive Re-Texturizing
Peeling Cleanser
İçeriğindeki seçici besin prebiotik epidermiste bir
tamirci gibi davranır, dış saldırılara karşı direnci
arttırır. Stabil C vitamini; melanin üretimini düzenler,
cildi aydınlatır ve antioksidan etki yapar.
MATRİKİNLER; bunlar gençlik arttırıcı peptitlerdir.
Kolajen üretimini uyaran ve hassas cildin
onarılmasına yardımcı olan hücresel habercilerdir.
PH değerini korurken cildi derinden ve narince
temizleyen misel formül. Cilt yüzeyinde agresif
olmayan, etkili bir soyma işlemi yapar, yumuşak ve
ipeksi bir dokunuş hissi verir. Hassas ve çok hassas
ciltlerin kullanımına uygundur. Koku ve renklendirici
içermez.
Kod. PF016441 • Format: şişe 100 ml

*DIBI PROCELLULAR 365 terapi kiti ve kişisel bakım ürünleri
klinik ve enstrümental testlerden geçmiştir.

Tek bir üründe iki farklı faz ile yoğun tedavi
aşamaları. Yağlı faz; konsantre bitki içerikleri,
antioksidan ve nemlendirici içeriklerden oluşur.
Aktif su bazı; yatıştırıcı, koruyucu ve gençlik
aktive edici etkiye sahiptir. İçeriğindeki likopen,
matrikinler, biyolojik C vitamini ve prebiyotikler ile
epidermiste bir tamirci gibi çalışırlar. Dış saldırılara
karşı cildin savunma mekanizmasını güçlendirir ve
tedavi sürecini kısaltırlar.
Kod. PF016443 • Format: herbiri 2 ml 14 adet flakon

Nutri-Age Pro-Resilience*
Renewing Cream With Uv Filters
Antioksidan etkisi açısından zengin krem cildi
yeniler ve besler. Gençlik aktivasyonu, hücrenin
uzun ömür stümilasyonu, detoks, cilde zararlı
toksinlerin temizlenmesi, cildin dış etkilere karşı
dayanıklı olması ve kendini yeniden onarabilmesi
kanıtlanmış etkileridir. UV filtresi içerir.
Kod. PF016442 • Format: 50 ml pompalı kavanoz

Oxy-Age Renewing*
Serum Cream
Kremin besleyici gücü ile bir serumun yumuşak
ve duyusal hissini birleştiren sıradışı doku.
Epidermiste antioksidan, yenileyici ve besleyici etki
gösterir. Epidermisin hücrelerine oksijen veren ve
onları canlandıran bir aktif bileşen olan GenOXY
CELL içerir. Detoks etkisiyle* ciltte zararlı toksinlerin
atılmasını sağlar.
Kod. PF016444 • Format: 50 ml pompalı kavanoz

FACE

# AGE METHOD

YAŞINIZIN KAÇ OLDUĞUNUN
HİÇBİR ÖNEMİ YOK...
GENÇLEŞMENİN FORMÜLÜ BULUNDU

Gençliğin Sırrı; Epigenetiklerden ilham alındı. Daha elastik, sıkı, azalmış çizgiler ve
yumuşamış siyah halkalar için oldukça özel bu seriyi mutlaka denemelisiniz*…

Youth-Enhancing Pearl Serum
İnci dokunuşu hissi ve serumun etkinliğini birleştiren “sedef” formülü ile
cilt yaşlanmasının 3 ana unsuru (oksidasyon, glikasyon ve iltihaplanma)
olan yaşlanma belirtilerine karşı koyarak cildin sağlıklı bir biçimde
ışıldamasını sağlar.
Kod. PF015350 • Format: şişe 30 ml

Youth Impulse Cream
Hem gündüz hem de gece kullanımı için uygun olan 24 saat etkili
nemlendirici krem. Tüm yaşlanan cilt tipleri için idealdir. Olağanüstü
dokusu, GSH - Epigenol Kompleksi içerir, çevresel kirlilik, stres ve
jet lag’den cildi korur. İlk kullanıldığı andan itibaren taze ve aydınlık bir
görünüm kazandırır cilde enerji verir.
Kod. PF015351 • Format: kavanoz 50 ml

Sumptuos Youth Cream
8 farklı yaşlanma belirtisi ile (derin kırışıklıklar, koyu halkalar, sıkılık
kaybı, esneklik, renk eşitsizliği, parlaklık, pürüzsüzlük ve nemlendirme
problemleri) mücadele etmek için tasarlanmış krem. Zengin NoPause
Kompleksi içeriği ile cildin ve hormonların yaşlanmasının yarattığı
hasarla mücadele eder. Menopoz dönemindeki kadınlar için uygundur.
Kod. PF015353 • Format: kavanoz 50 ml

Deluxe 2 in 1 Balm
Epigenetikler’den ilham alınarak tasarlanan mucizevi siyah balm. Göz
altı halkaları, torbalanma ve çizgilere karşı önemli bir savaşcıdır. GSH
veya Glutatyon, vücudumuz tarafından doğal olarak üretilen en güçlü
antioksidandır.
Hücrelerin korunmasını ve onarılmasını sağlar. Cildimizde biriken ağır
metalleri etkisiz hale getirir. Cilde yoğun tazelik kazandırmak için
boyun, dekolte, göz çevresi ve dudak bölgesinde gece uyku maskesi,
gündüz nemlendirici olarak kullanılabilir.
Kod. PF015352 • Format: kavanoz 20 ml
*#AGE METHOD terapi kiti ve kişisel bakım ürünleri klinik ve enstrümental testlerden geçmiştir.
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LIFT CREATOR

CİLDİNİZİN ORİJİNAL GÜZELLİĞİNİ

Yaşlanmaktan korkuyor musunuz? Zamanı durduramazsınız fakat cildinizdeki yaşlanma
belirtilerine; peeling, yenileme ve lifting etkilerini kombine eden ilk* inovatif profesyonel terapi ile
karşı koyabilirsiniz.

YENİDEN KEŞFEDİN

Intensive “Liquid”
Cream
İçeriğindeki Creator Kompleks kombinasyonu;
LIFT UP; kolajen ve elastin üretiminde rol
oynayan proteinleri uyarır. REPLENISH UP;
alt tabaka dermise güçlü onarma etkisi
vermek için çalışır. Aynı zamanda salisilik
asit içeriği sayesinde cilde olağanüstü
pürüzsüzlük ve toparlanma etkisi ile günlük
yenileme sistemi olarak hareket eder.
Kod. PF012192 • Format: kavanoz 50 ml

Super Intensive
Rich Cream
Cildin elastikiyetini arttırmak ve toparlamak
için tasarlanmış kadifemsi ve rahat bir
dokuya sahip yoğun nemlendirici etkili krem
doku. Olgun, çok kuru ve belirgin sarkma
olan ciltlerde yüz, boyun ve dekolte bölgesi
için idealdir.
Kod. PF012193 • Format: kavanoz 50 ml

3 in 1 “Eye Lift” Eye Contour Gel
Göz çevresine uygulanan olağanüstü ve
yenilikçi dokusuyla “BLEPHARO COSMETIC”
etkisi ile göz kapağının anında kaldırılmasını
sağlar. Göz çevresinde 3 etki; göz çevresini
düzeltirken *göz altı torbalarını ve *koyu
halkaları azaltır.
Kod.PF012194 • Format: kavanoz 15 ml

Collagen and Elastin
Booster Concentrate
Cildin dolgunluğunu ve pürüzsüzlüğünü
korumak için kolajen ve elastin oluşumuna
yardımcı olan hyalüronik asit ve peptitlerle
zenginleştirilmiş serum.
Çalışma alanları;
• Epidermal yüzeyde kaldırma etkisi.
• Dermal ve epidermal bağlantı noktasında
kırışıklık karşıtı etki.
• Derin nemlendirme ile cildin hücresel
metobolizmasını uyarma.
Kod. PF012187 • Format: şişe 30 ml

Vitamin B-C-PP
Concentrate
Dış etkenler ve serbest radikallerin
neden olduğu hasardan cildi korumak ve
canlandırmak için antioksidan, aktif vitamin
ve düzeltici ajanlar ile zenginleştirilmiş
eriyik dokulu serum. Aktif birleşenlerin özel
kombinasyonu kolajen ve elastin liflerini
korurken, epidermal kök hücrelerinin doğal
savunma mekanizmalarını güçlendirir.
Kod. PF012188 • Format: şişe 30 ml

“Botox-Like”Peptide
Concentrate
İçeriğindeki Hexapeptit 8 ve Creator Kompleks
(LIFT UP+REPLENISH UP) ile botoks benzeri
bir etki ile anında lifting etkisi yaparak sarkmış
ve elastikiyet kaybı olan ciltte toparlama etkisi
yapar.
Kod. PF012189 • Format: şişe 30 ml

*By Dibi Milano

FACE

FILL
PERFECTION
ZAMANIN ETKİLERİNE KARŞI
SAVAŞMANIZ İÇİN KAÇ GÜNE
İHTİYACINIZ VAR ?
KIRIŞIKLIKLARI AZALTMAKLA
KALMAYIP SADECE 5 SEANSTA
DOLGU ETKİSİ YAPAR*

FILL PERFECTION tedavisi olağanüstü anti-age etkiye sahip ilk profesyonel dolgu
tedavisidir. Tedavi; teknoloji ve bilimsel içerikler ile kombine hareket ederek, cilt yaşlanmasının
ilk belirtilerini karşılaştırarak doğrudan kırışıklıkların doldurulmasında çalışan bir anti-age
eylemi gerçekleştirir.*

Filler Cream
İçeriğindeki Biotech Hyalufill Kompleks, kolajen ve vitamin A
nano küreleri ile çizgiler arasında doldurucu etki sağlanarak
fibroblastların uyarılmasına yardımcı olur. Kadifemsi dokusu
gece ve gündüz tüm cilt tiplerine uygundur.
Kod. PF008263 • Format: kavanoz 50 ml

Filler Serum
İçeriğindeki Biotech Hyalufill Kompleks:
Marin Kolajen & Hyaluronik Asit, Vitamin A ve Tetrapeptitler
ile kırışıklıkları açar, daha dolgun, canlı ve sıkı bir görünüme
kavuşturur. Hafif dokusu tüm cilt tipleri için uygundur.
Kod. PF008262 • Format: şişe 30 ml

Filler Concentrate Contour
Eyes and Lips
İçeriğindeki kolajen mikro küreleri, A, E vitaminleri ve Biotech
Hyalufıll Kompleksi göz altı torbalanmaları ve kırışıklıklarla
savaşır. Anında doldurma etkisine sahip bu ürün dudak
bölgesine de uygulanabilir.
Kod. PF008264 • Format: aplikatör 12 ml

*DIBI MILANO FILL PERFECTION terapisi
klinik-enstrümental testlerden geçmiştir.

* DIBI MILANO FILL PERFECTION terapisi klinik ve enstrümental testlere tabi tutulmuştur.
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# SUN METHOD

En ileri gençleştirici terapi, en teknolojik güneş korumasıyla bir arada...
Ci̇ldi̇ni̇zi̇n gençli̇ği̇ni̇ koruyan yeni̇ bakım terapi̇si̇ i̇le EN’ leri yaşayın...

GÖLGEDE SAKLANMAYIN !
GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN

Multi-Action Body
Sun Protection SPF 30

Youth-Enhancing Facial
Sunscreen Protection
SPF 50+
UVA ve UVB ışınlarından ve kızılötesinden (IR)
kaynaklanan hasarlardan koruyucu güneş
kremi. Cell Protect ve PHOTOALG COMPLEX
aktif birleşenler serbest radikallere karşı cildi
korurken mevcut cilt bariyerini güçlendirir.
Kırışıklıklar, koyu lekeler, dehidrasyon ve
cilt tonu kaybı gibi photo-aging yaşlanma
belirtileri ile mücadele etmeye yardımcı olur.
Aynı zamanda hassas, reaktif ve duyarlı
ciltler için formüle edilmiştir.
Kod. PF017288 • Format: havasız kavanoz 50 ml

UVA ve UVB ışınlarıyla ve kızıl ötesi (IR) hasara
karşı mücadele eden geniş kapsamlı güneş
koruyucu. Cildin güneşe karşı hazırlanmasına
yardımcı olur. Cildin yaşlanmasına karşı koyan,
tonlayıcı, sıkılaştırıcı ve esnekleştirici etkisi olan
aktif içerikler bakımından zengin, vücut için
mükemmel bir bakım. Aynı zamanda hassas,
reaktif ve intolere ciltler için formüle edilmiştir.
Kod. PF017289 • Format: havasız şişe 150 ml

Face and Body Intense
Aftersun Repairer
Cildi nemlendirmek için besleyici ve yatıştırıcı
özelliklere sahip etkili bileşenlerle formüle
edilmiş ultra yumuşak dokulu onarıcı krem.
Ciltteki gerginliği azaltıp yumuşak ve kadifemsi
hale getirir. Güneş tarafından zarar görmüş
(yanmış, aşırı kızarmış,tahriş olmuş) cildin kendini
onarmasına ve rahatlamasına yardımcı olan
yatıştırıcı etkiye sahiptir. İlk uygulamadan itibaren
drenaj ve yatıştırıcı etkisi sayesinde ciltte tazelik,
nem dengesi ve yenilenme görülür. Uzun süreli
bronzlaşma sağlar.
Kod. PF017290 • Format: havasız şişe 150 ml
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CALM PERFECTION
Sonuçlar
Kızarıklık ve eritem % -24 oranında azalmıştır*
Cilt anında +% 27 daha güçlüdür** ve sonraki günlerde cilt daha az hassas ve daha dayanıklı hale gelir.
Cilt gerginliği kısa ve uzun vadede yumuşatıldı***
Repair Booster Balm: Kadınların% 100’ü için olağanüstü bir dokuya sahip****

DIBI MILANO

yüz bakım ürünleri ile yapılan

klinik ve enstrümental
testler

* 25 kadından oluşan bir panel üzerinde Absolute Comfort Cream uygulandıktan 1 saat sonra yapılan klinik-enstrümantal testler.
** 25 kadından oluşan bir panel üzerinde 1 seanslık Calm Perfection tedavisi uygulandıktan 30 sakika sonra yapılan klinik-enstrümantal testler.
*** 25 kadından oluşan bir panel üzerinde Absolute Comfort Cream uygulandıktan sonra yapılan öz değerlendirme testi.
**** 25 kadından oluşan bir panel üzerinde Repair Booster Balm kullanıldıktan sonra yapılan öz değerlendirme testi.
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FACE

PURE EQUALIZER
GÖZLE GÖRÜNÜR BİR ŞEKİLDE ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

İlk tedavi, 18 yaşın altındaki gençlerde ve akne eğilimli cilt üzerinde test edildi!

SEBUM DENGELEME TEDAVİSİ:

+%23
%85

CİLT NEMLİLİĞİNDE
İYİLEŞME
TEDAVİYİ DENEYEN
KADINLARIN %85’inde
SİYAH, BEYAZ NOKTA
VE GÖZENEKLERDE
AZALMA.

CİLT TEMİZLEME TEDAVİSİ:

-%21
%90

SEBUM
ÜRETİMİNDE
AZALMA.
TEDAVİYİ DENEYEN
KADINLARIN %90’nında
DAHA EŞİT TONLU BİR
CİLT GÖRÜNÜMÜ.

-%8
%95

İLK SEANSTAN SONRA
CİLTTEKİ SEBUM
MİKTARINDA AZALMA.
TEDAVİYİ DENEYEN
KADINLARIN %95’inde
DAHA MAT BIR CİLT
GÖRÜNÜMÜ.

Tedaviyi deneyen karma ve yağlı ciltli kadınların % 100’ü şu şekilde yorum yapmıştır: Tedavi etkili, cilt gün boyu matlaşıyor,
renk tonu daha eşit ve sebum dengede, taze, yumuşak ve gün boyu nemli kalıyor.

+%21
%90

-%19

CİLT NEMLİLİĞİNDE
İYİLEŞME.
TEDAVİYİ DENEYEN
KADINLARIN %90’nında
SİVİLCE VE KIZARIKLIKLARDA
AZALMA.

%95

SEBUM
ÜRETIMINDE
AZALMA.

-%9

İLK SEANSTAN SONRA
CİLTTEKİ SEBUM
MİKTARINDA
AZALMA.

TEDAVİYİ DENEYEN
KADINLARIN %95’inde
DAHA EŞİT TONLU BİR
CİLT GÖRÜNÜMÜ.

Tedaviden sonra ciltlerindeki sonuçlardan çok mutlu olan, gençler ve kadınlar için %100 memnuniyet oranı. Kullananların
hepsi kesinlikle tekrar kullanacaklarını ve arkadaşlarına tavsiye edeceklerini belirttiler. Sonuçlara kendiniz bakın:

ÖNCE

28 YAŞ

SONRA

ÖNCE

SONRA

32 YAŞ

ÖNCE

SONRA

40 YAŞ

GÜNÜMÜZDE PROBLEMLİ VE YAĞLI CİLTLERİN
ÇÖZÜMÜ BU ÜRÜNLERLE MÜMKÜN !! **
A.C.N. * REMEDY içerikli evde bakım ürünleri
› CİLT HİDRASYONU
› SEBUM AZALTIMI
› CİLDİN GENEL GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞME
tedavileri için eczanelerde en çok satılan dermo-kozmetik
ürünler ile aynı ölçüde mükemmel sonuçlar verdi.

› GÖZENEKLERİN AZALTILMASI
› SİYAH NOKTALARIN AZALTILMASI
› MATLAŞTIRICI ETKİ

* A.C.N. Action of Cosmetic Normalization (Kozmetik normalleştirme eylemi)
** DIBI MILANO
*** Eczanelerdeki eşdeğer pazar lideri ürünler ile karşılaştırmalı test.

FACE

FACE

WHITE SCIENCE
SONUÇLAR:
LEKE TEDAVİSİ
Üç unsur üzerinde ileri düzeyde etkili olan bir kozmetik tedavi:
LEKE KARŞITI ETKİ:

-%14

**

AYDINLATICI ETKİ:

CİLTTEKİ KOYU LEKELERDE
BULUNAN MELANİN MİKTARINDA
AZALMA**

%78

EŞİT CİLT TONU:

TEDAVİYİ TEST EDEN
KADINLARIN %78’inde İLERİ
%
DÜZEYDE BIR AYDINLANMA
ETKİSİ.***

100

TEDAVİYİ TEST EDEN
KADINLARIN %100’ünde CİLT
TONU EŞİTLENMİŞ, DAHA BEYAZ
VE PARLAK BİR CİLT TONU.****

Ayrıca tedaviyi test eden bütün Asya kökenli kadınlar aşağıdaki sonuçları deneyimlediklerini belirtti:
NEMLENDİRİCİ ETKİ:
%100

BEYAZLATICI ETKİ:

TEDAVİYİ TEST EDEN ASYA KÖKENLİ
KADINLARIN %100’ü CİLTLERİNİN
YUMUŞADIĞINI VE NEMLİLİKLERİNİN
ARTTIĞINI BELİRTTİ.****

%100

MATLAŞTIRICI ETKİ:

TEDAVİYİ TEST EDEN ASYA
KÖKENLİ KADINLARIN %100’Ü
%
CİLTLERİNİN KESİNLİKLE
BEYAZLADIĞINI BELİRTTİ.****

100

TEDAVİYİ TEST EDEN ASYA
KÖKENLİ KADINLARIN %100’Ü
CİLTLERİNİN DAHA MAT BİR
GÖRÜNÜM KAZANDIĞINI
BELİRTTİ.****

MELANİN KONTROL ETKİSİ SAYESİNDE, CİLT MELANİNİ % 11 ORANINDA AZALIR**
TESTLERİN HEPSİ, HASSAS CİLTLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, KAFKASYALI VE ASYALI KADINLAR ÜZERİNDE YAPILDI.

KAFKASYALI KADINLARDA;

White
Science

ÖNCE		

SONRA

ÖNCE

SONRA

ÖNCE

SONRA

ASYALI KADINLARDA;

12H
BRIGHTENING
EFFECT

*
LLUTION
ANTI-PO+
LLER
CONTRO
MELANIN

ÖNCE		

SONRA

* White Science tedavisi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yürütülen klinik ve enstrümantal testler.
**White Science tedavisi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yürütülen enstrümantal testler.
***White Science tedavisi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yürütülen klinik testler.
****White Science tedavisi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yapılan öz değerlendirme testleri.

FACE

HYDRA PERFECTION
SONUÇLAR:
NEM TEDAVİSİ

+% 136’ya kadar artış (ortalama +% 53)*
İlk tedaviden sonra cilt sıkılığında +% 52’ye kadar artış (ortalama +% 26) **
İlk tedaviden sonra transepidermal sıvı kaybında -% 56’ ya kadar azalma (ortalama% -25) **
İlk tedaviden sonra nem oranında

* İlk HYDRA PERFECTION tedavisinden sonra 20 kadın üzerinde yapılan klinik-enstrümantal testler - uygulamadan hemen sonra değerlendirme.
** İlk HYDRA PERFECTION tedavisinden sonra 20 kadın üzerinde yapılan klinik-enstrümantal testler - uygulamadan 1 saat sonra değerlendirme.

FACE

PROCELLULAR 365
SONUÇLAR
İlk seanstan itibaren cildinizin güzelliğini yeniden keşfedin. Procellular 365 tedavisi ve ürünleri ile, her iki
kadından biri anında gözle görülür sonuçlar elde etti*.
DIBI MILANO estetik medikal işlemlerden geçmiş kadınlar üzerinde Procellular 365 tedavisini test etti ve
olağanüstü ve benzeri görülmemiş sonuçlar ve etkilerini ispatladı.
Yatıştırılmış, yenilenmiş,
pürüzsüz ve kusursuz*
Daha güçlü, onarılmış ve korunmuş *

Tedaviyi test
eden kadınların

Rahatlamış ve ferahlamış *

%100’üne göre

MULTİ KORUMA ETKİSİ: Estetik medikal işlemlerden önce uygulanan PROCELLULAR 365 tedavisi, koruyucu
bir nemlendirici bariyer görevi görür ve işlem sonrası meydana gelen hasarlardan cildin tamamen iyileşmesini
sağlar. Yapılan testler ciltteki tahrişin, kızarıklığın ve şişmenin tamamen iyileştiğini ispatlanmıştır**.
Kadınların estetik medikal işlemlerden önce tercih ettiği tedavi *.
YATIŞTIRICI VE YENİLEYİCİ ETKİ: Bir estetik ilaç seansından sonra uygulanan PROCELLULAR 365 tedavisi,
cildin iyileşmesini ve yenilenmesini hızlandırır ve cilt dokusunu önemli ölçüde geliştirir**.
EVDE BAKIM ÜRÜNLERİNİN İLERİ DÜZEY ETKİSİ
Evde bakım ürünlerini günlük olarak uygulamak, tedavinin sonuçlarının zamanla artmasını sağlar**.
PRO-RECOVERY BI-LIQUID TREATMENT – EVDE BAKIM TEDAVİ KİTİ: Bir “İlk yardım” tedavisi olarak
estetik medikal işlemler için kullanılan evde bakım kiti, iyileşmeyi hızlandırır ve cilt bariyerinin ** optimal
işlevselliğinin korunmasını sağlar, estetik medikal işlemlerin neden olduğu tahriş, kızarıklık ve hassasiyetleri
hızla iyileştirir***.
PANEL: Estetik tıp uzmanı tarafından gözetimi altında estetik ilaç tedavisi gören 35-65 yaş arası kadınlarda
testler yapıldı.
* DIBI MILANO Procecellular 365 tedavi + evde bakım ürünlerinin kullanımı üzerinde gerçekleştirilen öz değerlendirme testleri.				
** DIBI MILANO Procecellular 365 tedavisi + evde bakım ürünlerinin kullanımı üzerinde gerçekleştirilen klinik enstrümantal testler.				
*** Ablatif olmayan fraksiyonel lazere maruz kalmış 20 kişilik bir panel üzerinde, Pro-Recovery Bi Liquid Treatment ürününün uygulanmasından 24 saat sonra yapılan ölçümlerle
gerçekleştirilmiş klinik-enstrümantal testler.

FACE

AGE METHOD
SONUÇLAR
#AGE METHOD - DIBI MILANO tarafindan geliştirilen hedeflenen tedaviye odaklanan ilk evrensel gençlik
geliştirici tedavi yöntemidir.

NO-AGE ETKİSİ*
tedaviyi test
eden kadınların

%75’inde*

KIRIŞIKLIK GÖRÜNÜMÜNDE
AZALMA

NO-PAUSE ETKİSİ**
tedaviyi test
eden kadınların

%100’ü**

CİLTLERİNİN NEMLENMİŞ, BESLENMİŞ,
DAHA EŞİT TONLU, DAHA YUMUŞAK

NO-STRESS ETKİSİ**
tedaviyi test
eden kadınların

%100’ü**

CİLTTEKİ STRES VE YORGUNLUK
BELİRTILERİNİN EN AZA İNDIĞİNİ BELİRTTİ.

WOW ETKİSİ**
tedaviyi test
DUDAKLARININ VE GÖZ ÇEVRELERİNİN DAHA
eden kadınların
KUSURSUZ VE MÜKEMMEL BİR GÖRÜNÜME
%100’ü**
KAVUŞTUĞUNU BELİRTTİ.

MAKJAYSIZKEN BİLE DAHA GÜZEL VE ÇEKİCİ Mİ GÖRÜNMEK İSTİYORSUNUZ??
#AGE METHOD ile cildiniz parlar, gençleşir ve gözle görülür şekilde yenilenir **. Etkili ve keyifli olduğunu
düşünen ve arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söyleyen kadınlar tarafından en iyi gençleştirici tedavileri
arasında derecelendirilmiştir **.

MULTIFUNCTION
SLEEPING
MASK

GLOW
EFFECT

EVDE BAKIM ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ!
Tam bir tedavi döngüsü sonunda elde edilen sonuçlar, ancak evde bakım ürünlerinin düzenli olarak kullanılması
durumunda zamanla korunur. 2 in 1 Deluxe Balm ürününü “uyku maskesi” olarak kullanan kadınların % 95’i***
ciltlerinin şaşırtıcı bir şekilde canlandığını belirtmiştir.
PANEL
Yapılan tüm testler 35 – 65 yaş arasındaki kadınlarda yapıldı (menopoz döneminde olan kadınlar da dahil).
*DIBI MILANO #AGE METHOD tam tedavi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yürütülen klinik ve enstrümantal testler.
** DIBI MILANO #AGE METHOD tam tedavi ve evde bakım ürünlerinin kombinasyonu üzerinde yürütülen öz değerlendirme testleri.
*** Evde bakım ürünlerinin 56 gün boyunca düzenli olarak kullanılmasından sonra (40 kadından oluşan panel) yürütülen öz değerlendirme testleri.

FACE

LIFT CREATOR
SONUÇLAR

tedaviyi test
eden kadınların

GÖZLE GÖRÜLÜR

%90’nında

LIFTING ETKİSİ**

-%13

KIRIŞIKLIKLARDA

tedaviyi test
eden kadınların

%75’inde

AZALMA***

MÜKEMMEL
GÖZ ÇEVRESİ

MÜKEMMELLEŞMİŞ
GÖZ ÇEVRESİ**

PEELİNG

LIFTING

* LIFT CREATOR tam tedavi üzerinde gerçekleştirilen öz değerlendirme testleri (profesyonel + evde bakım)
** 28 günlük tedaviden sonra 20 kadından oluşan bir panel üzerinde yürütülen klinik testler.
*** 14 günlük tedaviden sonra 20 kadından oluşan bir panel üzerinde yürütülen enstrümantal testler.

FACE

FILL PERFECTION
SONUÇLAR
15 GÜNDE MÜKEMMEL BİR CİLT GÖRÜNÜMÜ! TEST EDİLMİŞ VE KANITLANMIŞ ETKİLER**;

KIRIŞIKLIKLARIN DERİNLİĞİNDE 5 tedavi seansı sonunda -%22 azalma (ortalama %13)
KIRIŞIKLIKLARIN ALANINDA 5 tedavi seansı sonunda -%21.9 azalma (ortalama %13)
CİLT KOMPAKTLIĞINDA 5 tedavi seansı sonunda +%34 artış (ortalama %19)
CİLT ELASTİKİYETİNDE 5 tedavi seansı sonunda +%26 artış (ortalama %11)

** Biobasic araştırma şirketi tarafından, 5 seanslık tedavi + evde bakım ürünlerini kullanan 20 kadın üzerinde yapılan
klinik-enstrümantal testler.

FACE

BASE
PERFECTION
CİLT TEMİZLİĞİNDE
KUSURSUZLUK !
ADETA YEPYENİ BİR CİLT

Elasticizing Cream for
Stretch Marks
Vücut çatlaklarının oluşumunu engelleyen,
zengin ve rahat bir dokuya sahip vücut
kremi. Hamilelik ve emzirme dönemindeki
kadınların
kullanımı
için
uygundur.
Emzirme döneminde ürün göğüs üzerine
uygulanmamalıdır.

Regenerating Cream
Scrub
İçeriğindeki Base Kompleks ve iki farklı
ebatta deniz tuzu olan peeling, vücut dokusu
üzerindeki ölü tabakayı temizlemek ve cildi
yenilemek için mükemmel bir başlangıç
ürünüdür. Ciltten ölü tabakayı temizlerken aynı
zamanda çok yoğun nem verir.
Kod. PF009029 • Format: kavanoz 250 ml

Kod. PF011472 • Format: tüp 200 ml

Rich Moisturising
Fluid Ultra-Resistant
Cilde uygulandığı anda tazelik hissi veren, hafif
dokulu ultra nemlendirici losyon. Cildin doğal
hidrasyonunu uyarır, cilde zamanla yumuşak
ve parlak bir görünüm kazandırır. *
Kod. PF011471 • Format: tüp 300 ml

* Klinik-enstrümental testler

BODY

CELL CONTOUR
ARTIK VÜCUT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN
YENİ BİR SAVAŞÇINIZ VAR
VÜCUDUNUZDA CANINIZI
SIKAN PROBLEMLERİNİZİ
O BULSUN. AKILLI BEAUTY
DRON TEKNOLOJİSİ !!!

Hayalini kurduğunuz kusursuz bir vücutsa !!!
Selülit, yaygın ve lokalize yağlanma, yorgun bacaklar*
4 ana vücut probleminin tedavisi CELL CONTOUR serisi ile mümkün!!!

3D Modeling Cream
Her formda selülit görünümü ile savaşmak için 3D etki sağlar. Zengin
içeriğindeki “Beauty Dron” ile hyalüronik asit üretimini uyararak hareket
eder. Yağ azaltıcı ve şekillendirme özelliği ile istenmeyen yağ birikimini
azaltır, esnek ve formda bir görünüm kazandırır.
Kod. PF015688 • Format: tüp 300 ml

Shaping Stick For Resistant Areas
İçeriğindeki Macatrix ve kafein, üçlü şekillendirme eylemini başlatır. Lİpolizi
uyararak yaygın ve lokalize vücut yağının bozulmasını sağlarken, aşırı ödemi
boşaltarak mikro dolaşımı harekete geçirir. Cildin görünümünü ve dokusunu
iyileştirir. Dirençli yağ birikintileri üzerinde yağ yakıcı özelliği ile kolay kullanılır.
Kod. PF015689 • Format: stick 75 ml

No-Stock Modeling and Draining Gel
Su tutmaya karşı drenaj etkisi olan canlandırıcı formül. Selülit oluşumunu
önlemek toksinleri ortadan kaldırmak yüzeydeki mikro dolaşımı ve doku
drenajını teşvik eder. Yorgun, şiş ayak ve bacaklara hafiflik ile rahatlık
kazandırır. Anında kolayca açılabilen tek kullanımlık ambalaj, her yere
yanında götürebilmek için idealdir.
Kod. PF015691 • Format: 10 ml’ lik 28 adet Saşe bulunan kit

* DIBI MILANO CELL CONTOUR tam tedavi + evde bakım ürünleri üzerinde yürütülen klinik-enstrümental testler.

BODY

SYNCRONY
EXTREME
UYURKEN SELÜLİTLERİNİZDEN
KURTULUN

Syncrony Extreme
DIBI MILANO’dan gece şok tedavisi, selülit ve yağa karşı aktif birleşenlerle konsantre formül. Yenilikçi dermo-kozmetik kapsüllerle uykuda
ileri düzey bir performans*.
LIPOACTIVE ve LEGANTIX bioteknolojik içeriği ile şekillendirme, deri altı yağ dokusunun kalınlığının azaltılması, selülit görünümünün belirgin
bir şekilde azaltılmasını sağlar. Antioksidan özelliklere sahip olan fito moleküller açısından zengin kafein ve üzüm özü içeriği ise selülitle etkin
bir şekilde savaşır. Lipolizi uyarmak, selülitin görünürlüğünü azaltmak, cildin görünümünü iyileştirmek, pürüzsüz ve güçlü hale getirmek için
mücadele eder. Selülit kusurları, su tutma, kötü mikro sirkülasyon gibi etkilerin, bacak ve kalçalarda ki görünümünü düzeltir.
Olağanüstü sonuçlar
Kadınların %90’ına göre selülit görünümü günden güne azalmaktadır**.
Her 3 kadından 2’si sadece bir gece kullanımdan sonra daha iyi, daha düzgün ve daha güzel bir cilde kavuştuklarını belirttiler.**
Kadınların% 98’ine göre ciltleri tekrar sıkılaştı, elastikiyetini ve kompaktlığını geri kazandı.**
Kod. PF012538 • Format: 4 ml’lik 14 kapsül

* Şekillendirme, kozmetik yeniden şekillendirme eyleminden kaynaklanır ve kilo kaybını içermez. Selülit görünümünü ifade eder. Ürünün DIBI MILANO Cell Contour 3D Modeling
Cream ile birlikte kullanımı üzerine yapılan klinik-enstrümental test.
** 4 hafta boyunca DIBI MILANO Syncrony Extreme ve DIBI MILANO Cell Contour 3D Modeling Cream kombine kullanımı sonrasında kendi kendine değerlendirme sonuçları
(50 kadından oluşan bir panel).

BODY

LIFT CREATOR
AGE & TONE
“ZAMANI GERİ DÖNDÜREN, ANTI-AGE ETKİLİ LIFTING”

Mükemmel bir vücut liftingi için 24 saat boyunca etkinliğini sürdüren, ileri düzey kozmetik
taping teknolojisi ile dokuları toparlayan ve kaldıran özel olarak geliştirilmiş lifting
tedavisini deneyin. Cilt tonunu düzenlemek için epidermisi yumuşatır ve elastikleştirir,
görünür kusurları azaltarak cildi pürüzsüzleştirir ve antiage etkisi için cildi besleyerek cilt
dokusunu güçlendirir.

No-Age* “Balconette” Breast Elixir
Cildin sarkması ve doku elastikiyetinin kaybına karşı koymak için etkili Performance
Creator Kompleksi yönünden zengin bir tedavi. “Balconette” belirgin bir göğüs bölgesi
için anında etki eden bir sıkılaşma sağlar. Göğüs bölgeniz zaman geçtikçe daha yuvarlak,
sıkı, dolgun ve yeniden şekillendirilmiş bir görünüme kavuşur.** Diyet sonrası, emzirme
sonrası ve menopoz sonrasında kullanılması tavsiye edilir.
Kod. PF014302 • Format: tüp 125 ml

* In vitro test.
**Ürünün düzenli kullanımından sonra gerçekleşen klinik testler (4 hafta boyunca DIBI MILANO Lift Creator Age & Tone komple tedavi ile birlikte kullanım.)

BODY

DIBI MILANO

vücut bakım ürünleri ile yapılan

klinik ve enstrümental
testler

BODY

BODY

CELL CONTOUR

CELL CONTOUR
SONUÇLAR

Artık vücut güzelliğiniz için ekstra bir savaşçı var: CELL CONTOUR.
DIBI MILANO tarafından ilk çok yönlü ve detoks etkili vücut bakımı. Cildin mikro sirkülasyonunu iyileştirir, makro ve
mikro nodüller ve “portakal kabuğu” görünümlerini* azaltır ve vücut hatlarını yeniden şekillendirir.

-%8*

DERIALTI YAĞ
BİRİKİMLERİ
AZALMIŞTIR*

-400
ml***

tedaviyi
deneyen
kadınların

BACAKLARININ HAFİFLEDİĞİNİ
VE YORGUNLUK
%90’ı** HİSSETMEDİKLERİNİ BELİRTTİ**.
AŞIRI SIVI TUTMA PROBLEMİ İLE
SAVAŞIRKEN 2 HAFTADA HÜCRE DIŞI
SU KAYBI SAĞLANDIĞI GÖRÜLDÜ***.

BELDEN DİZLERE

-581 KADAR OLAN
cm3* ALANDA İNCELME

tedaviyi
deneyen
kadınların

SIRT BÖLGESINDE
İNCELME SAĞLANDIĞINI
%65’i*** BELİRTTİ****.

Testler, menopoz döneminde olan kadınlar dahil olmak üzere 25 ile 55 yaş arasındaki kadınlarda yapılmıştır.
DIBI MILANO kozmetik sonuçların tespiti ve analizi için yepyeni bir teknik sunuyor.
3 boyutlu bir tarayıcı kullanarak, gövdenin tam, üç boyutlu görüntüsünü elde etmek, kozmetik tedavinin
öncesi ve sonrasındaki görünümleri karşılaştırmak, bölgeleri ve hacimlerini analiz etmek mümkün olmuştur.
Bu yenilikçi teknolojik araç, tıpta ve uzay, otomotiv ve mimarlık sektörlerinde üç boyutlu fiziksel modellerin
sayısallaştırılması için kullanılır.

* DIBI MILANO CELL CONTOUR komple tedavi + evde bakım ürünlerinde yürütülen klinik ve enstrümantal testler.
** DIBI MILANO CELL CONTOUR komple tedavi + evde bakım ürünlerinde gerçekleştirilen öz değerlendirme testleri.
*** DIBI MILANO CELL CONTOUR DREN PLUS tedavisi üzerinde yapılan klinik ve enstrümantal testler.
**** DIBI MILANO CELL CONTOUR DREN PLUS tedavisi üzerinde gerçekleştirilen öz değerlendirme testleri.

BODY

BODY

LIFT CREATOR AGE & TONE
SONUÇLAR

tedaviyi
deneyen
kadınların

4 HAFTALIK TEDAVİDEN
SONRA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR
BİR ŞEKİLDE DAHA SIKI/
%75’inde** TOPARLANMIŞ GÖĞÜSLER**
tedaviyi
deneyen
kadınların

%90’ı*
tedaviyi
deneyen
kadınların

%70’i*

İLK UYGULAMADAN İTİBAREN
DAHA SIKI BİR GÖRÜNÜME
KAVUŞTUKLARINI BELİRTTİ.*

DAHA KALKIK BİR KALÇAYA
KAVUŞTUKLARINI BELİRTTİ.*

KOLLAR

%80’ini*

2 HAFTALIK TEDAVİDEN
SONRA GÖĞÜS
HACMİNDE ARTIŞ
OLDUĞUNU BELİRTTİ.*

tedaviyi
deneyen
kadınların

%84’ü*
tedaviyi
deneyen
kadınların

%95’i*
İÇ BALDIRLAR

tedaviyi
deneyen
kadınların

KALÇA BÖLGESİ

GÖĞÜS BÖLGESİ

Tedavi edilen vücudun tüm alanlarında kanıtlanmış sonuçlara sahip bir kozmetik tedavi.

tedaviyi
deneyen
kadınların

%84’ü*

KOLLARININ YENİDEN
ŞEKİLLENDİĞİNİ BELİRTTİ.*

DAHA SIKI KOLLARA
KAVUŞTUKLARINI BELİRTTİ.*

DAHA KALKIK BİR İÇ BALDIR
BÖLGESİNE KAVUŞTUKLARINI
BELİRTTİ.*

4 HAFTALIK TEDAVİDEN SONRA
BİR ŞEKİLDE DAHA
%89’unda** GÖRÜLEBİLİR
SIKI/TOPARLANMIŞ İÇ BALDIRLAR**
Kadınların

PANEL
Testler, menopoz döneminde olan kadınlar dâhil olmak üzere 30 ile 55 yaş arasındaki kadınlarda yapılmıştır.

* DIBI MILANO Lift Creator Age & Tone tam tedavisi + evde bakım ürünleri üzerinde yapılan öz değerlendirme testleri.
** DIBI MILANO Lift Creator Age & Tone tam tedavisi + evde bakım ürünleri üzerinde yapılan klinik testler. LIFT CREATOR AGE

BODY

BEAUTY IN A METHOD

GÜZELLİK BİLİMİ

