Yüksek seviyede dermal etkileri nedeniyle olağanüstü sinerjistik kombinasyonlarda
önceden seçilmiş aktif bileşenlerin kokteylleri.
Cilt dokusunun belirli yüz ve vücut değişikliklerine odaklanarak, görünür cilt
sonuçlarını iyileştirerek yoğun bir şekilde ve “takımlar halinde” hareket ederler.
Hermetik olarak kapatılmış topaz cam flakonlardaki formatı, aktif bileşenlerin
kokteylinin ışık ve çevresel ajanlarla temas etmemesini garanti eder, böylece
oksidasyon veya bozulmayı önler.

Transdermal uygulama için steril ampullerde sunulan yüksek
konsantrasyonda aktif içerikli formüller.

BIO-TOX KIRIŞIKLIK VE DOLGU TEDAVİSİ

BIO-LIFT SIKILAŞTIRICI SARKIKLIK ÖNLEYİCİ TEDAVİ

TIGHTENER SOLUTION

REFILLER SOLUTION
Üstün gençleştirici aktif bileşenlerin sinerjik
birleşimi.						

Etkili sıkılaştırıcı etkileri olan aktif bileşenlerin
sinerjik birleşimi

• Belirgin çizgilerin görünümünü hem uzunluk hem derinlik
olarak azaltır.
• Yoğunluk ve hacim sağlayarak dermal katmanları
tekrardan hidrate eder.
• Yeni kolajen ve elastin oluşumunu artırarak hücre
yenilenmesini aktive eder.
• “Botoks benzeri” etkisi yüz kasılmalarını önler ve rahatlatır.

• Fibroblast aktivitesinin proliferasyonunu uyararak, bağ
dokusunun yeniden yapılandırılmasına etki eder.
• Elastikiyet kaybını geri kazandırır.
• Kollajen, elastin ve proteoglikan üretimini arttırır.
• Anında Kaldırma Etkisi.

AKTİF BİLEŞENLER:

AKTİF BİLEŞENLER:

5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10282
5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10280

HİYALÜRONİK ASİT: Derin kırışıklıkları dolduran etkili polisakkarit.
ARGİLEROX™: Ciltteki bozulmaları önleme ve rahatlatma etkilerine sahip olan peptit, yeni ifade çizgilerinin oluşmasını önler.
EPITENSIVE™ (EGF -EpidermalBüyüme Faktörü): Hücre yenilenmesini artırır ve cildin doğal kendini savunma ve uyarma
mekanizmalarının etkinliğini arttırır.

ARGAN KÖK HÜCRELERİ: Dermalkök hücreleri canlandırır ve korur. Cildi kalınlaştırır ve sıkılaştırır. Hücreleri gençleştirir.
PENTAPEPTIDE: Kırışıklıkların derinliğini, özellikle alın ve göz çevresindeki kas kasılmalarından kaynaklanan ifade çizgilerini azaltır. Yeni
kırışıklıkların oluşumunu engeller.
İÇİNDEKİLER: AQUA, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, NIACINAMIDE, LAURETH-9, BUTYLENE GLYCOL, TRANEXAMIC ACID, LACTIC ACID, PLANKTON EXTRACT,
BENZYL ALCOHOL.

ORGANİK SİLİKON: Deri dokusunun yapısını stabilize eder ve korur, fibroblastlarıuyarır ve kollajen, elastinve proteoglikanliflerinin
biyosenteziniarttırır.

DMAE(dimetilamino etanol): Dermistekiasetilkolinsalınımını arttırır, dermistekisu tutma oranını arttırır ve bir kaldırma etkisi uygulayarak
kollajenve cilt GAG’lerininsentezini uyarır. Yüz ve boynun sarkık cildine sıkılığını geri kazandırır. Ayrıca, stratumcorneum’unhidrasyonunuve
elastikiyetini artırır.
ÇÖZÜNEBİLİR KOLAJEN: Üç boyutlu bir ağ şeklinde karmaşık bir yapı oluşturarak cildin gerginlik gücünü artırır. Çözünebilir Kollajen,
çoğunlukla balık veya sığır derisinden elde edilen büyük, doğal kollajenmoleküllerini ifade eder. muazzam su bağlama kapasitesine sahip
inanılmaz bir nemlendiricidir ve trans epidermalsu kaybını azaltır.
İÇİNDEKİLER: DIMETHYLAMINOETHANOL TARTRATE, PANTHENOL, SOLUBLE COLLAGEN, MAGNESIUM SULFATE, BENZYL ALCOHOL.

BIO-LIPO GIDI GİDERİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ TEDAVİ
BIO-LIGHT CİLT DEPİGMENTASYONU VE AYDINLATMA TEDAVİSİ

V-REDUCER SOLUTION

CLARIFIER SOLUTION
Etkili lipolitik aktif bileşenlerin ve
bitki özütlerinin sinerji birleşimi

Güçlü beyazlatıcı aktif bileşenlerin sinerjik
birleşimi.						

• Gıdı bölgesinin deri altı dokusunda aşırı lokal
adipoziteyi azaltır, küçültür ve drene eder.
• Sıvı tutulmasını önlemeye yardımcı olur.
• Sarkık dokuları toparlar.
• Yüz ovalini yeniden şekillendirir.

• Dermal pigment değişikliklerini düzelterek melanin
sentezini durdurur.
• Tirozinazın (melanin üretimini kontrol eden enzim)
aktivitesini kontrol eder.

5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10284

• Cilt tonunu eşitler ve cilde parlaklık getirir.

AKTİF BİLEŞENLER:

• Aydınlatıcı Etki.
5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10283

AKTİF BİLEŞENLER:
TRANEKSAMİK ASİT: Belirli faktörlere (güneş, hormonal değişiklikler, kontraseptifler, iltihaplanma, vb.) maruz kaldığında,
melaninüretim sürecini tetikleyen bir madde salgılayan epidermalhücrelere etki eder.
NİASİNAMİD (B3 VİTAMİNİ): Yaşla beliren sarımsı tonu ortadan kaldırarak cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur.
Melaninintransferini kaynağında önler.

L-KARNİTİN: Bilyolojikolarak aktif formda bulunan karnitin, dolaşımı uyarır ve lipolizmetabolizmasını hızlandırır. Yağ yakımınıteşvik eder.
RUSCUS (HERDEMTAZE) ÖZÜ: Kan damarlarının kasılıp tekrar genişlemesini teşvik eder, kan dolaşımını iyileştirir.
ZENBEREK OTU (EQUISETUM ARVENSE) ÖZÜ: Cilt esnekliğini ve mikro-cilt dokusunu iyileştirerek dermisinkollajeninionarmaya
yardımcı olur.

METHYLSILANOL MANNURONATE: Epidermistekinemi bağlayan organik bir deniz yosunu türevidir, bu nedenle cildi sıkılaştırır
ve güçlendirir. Serbest radikallerle mücadele eder. Kolajen ve elastinliflerinin bozulmasına karşı savaşmaya yardımcı olan uzun süreli
nemlendirme özelliklerine sahiptir.

AskorbikAsit türevi, parlaklık sağlar ve cilt tonunu eşitler.

KAFEİN: Adipositlerdebiriken trigliseritlerinhidrolizini arttırır ve salınmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özellikleri vardır.
PROPİLEN GİLİKOL: Nemlendirici özellikleri vardır ayrıca çok hızlı bir şekilde cilde nüfuz etme özelliği vardır. Bu sayede aktif

LAKTİK ASİT: AHA grubu asitler arasında en küçük moleküllü asittir. Sebum atımını geliştirerek Kolajen üretimini destekler. Temizleyici

bileşenlerin cilt tarafından daha iyi emilmesini sağlar.

ASKORBİL SODYUM FOSFAT (STABİL C VİTAMİNİ): Deriye nüfuz ettikten sonra hızla saf C Vitamini haline dönüşen

bir bileşendir. Beyazlatıcı, depigmenteedici ve parlatıcı etkileri vardır. Koyu renk ciltler için daha belirleyicidir.

COLEUS FORSKOHLİİ (FORSKOLİN) KÖK ÖZÜ: Yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Lipolizmetabolizmasını hızlandırır. Yağ

PLANKTON ÖZÜ: Bitki bazlı besleyici bir etken maddedir. Cildinize doğal mineraller, silikon ve vitaminler sağlar.Cildin yenilenmesini

yakımınıteşvik eder.

destekler. Derinlemesine nemlendirici ve yatıştırıcı özellikleri vardır.

TEOFİLİN: Sıkılaştırıcı, inceltici ve cilt gerici özellikleri bulunan bitkilerden elde edilen bir bileşendir.

İÇİNDEKİLER: AQUA, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, NIACINAMIDE, LAURETH-9, BUTYLENE GLYCOL, TRANEXAMIC ACID, LACTIC ACID, PLANKTON EXTRACT,
BENZYL ALCOHOL.

İÇİNDEKİLER: AQUA, METHYLSILANOL MANNURONATE, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, CAFFEINE, PROPYLENE GLYCOL,
COLEUS FORSKOHLII ROOT EXTRACT, THEOPHYLLINE, CARNITINE, SODIUM HYDROXIDE, BENZYL ALCOHOL.

BIO-HYALURONİK ASİT 2% NEM VE GENÇLEŞTİRME TEDAVİSİ

EPİDERMAL BARİYER ONARICI YÜZ MASKESİ

HYALURONIC ACID 2%

RECOVERY BIOCELLULOSE MASK

POST – SONRASI
Sonlandırma aşamasında

Yüksek molekül ağırlıklı Hyaluronik Asitin (% 2)
konsantre formülü
• Bir cilt koruma filmi (yüksek hidrofilik güç) yaratarak
maksimum nemlendirme sağlar.
• Kollajen ve elastin sentezini arttırır.
• En ince ve yüzeysel kırışıklıklar üzerinde dolgu etkisi.
• Kayıp yüz hacmini geri kazandırır.
• Dokulara sıkılık ve elastikiyeti geri kazandırır.
• Epidermal izolasyon sağlar.
5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10281

AKTİF BİLEŞENLER:

İnvaziv bir tedavi uygulamasından sonra hasar görmüş hücrelerin
hücre dışı matrisinin yeniden oluşturulmasına yardımcı olan
onarıcı ve yenileyeci biyo-selüloz yüz maskesi.
İçeriğindeki aktif bileşenleri; yeni kollajen, elastin ve proteoglikan
lif sentezi ve fibroblastların ve keratinositlerin hücresel büyümesini
ve çoğalmasını uyararak doğal epidermal bariyerin onarımını
hızlandırır.
Maske ikinci bir cilt gibi yapışır, uygulanan işlemlerin neden
olduğu rahatsızlıkları yatıştırır ve kızarıklık görünümünü en aza
indirerek anında bir rahatlık hissi sağlar.

YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HYALURONİK ASİT : Sudaki ağırlığının 20 katına kadar su çekme ve tutma potansiyeline
sahiptir, epidermisin hidrasyonunu koruyan, kırışıklıklar üzerinde sıkılaştırma, doldurma ve yumuşatma etkisi olan elastik bir jel oluşturur.
5 adet flakon x 5 ml • Kod: 10286

İÇİNDEKİLER: AQUA, HYALURONIC ACID, METHYLSILANOL MANNURONATE, EDTA, SODIUM HYDROXIDE, LACTIC ACID, BENZYL ALCOHOL.

AKTİF BİLEŞENLER:
HİYALÜRONİK ASİT: Derin kırışıklıkları dolduran etkili polisakkarit.

GHK-CU PEPTİT (BAKIR PEPTİDİ): Hücre aktivitesini arttırır, elastin, proteoglikanlarve glikosaminoglikanlarınüretimini uyarır.
Anti-enflamatuarve antioksidan etkileri vardır.

EGF (EpidermalBüyüme Faktörü) ve FGF (FibroblastBüyüme Faktörü): Rejeneratifaktiviteleri yüksektir ve DNA’nın
rejeneratifişlemini hızlandırarak epidermalhücrelerin, sinir hücrelerinin ve epitelhücrelerin büyümesini hızlandırır.

METHYLPROPANEDİOL: Organikglikol’dür. Diğerbileşenlerinçözünmesinivedahaiyiemiliminisağlar. Su
tutmakapasitesisayesindecildinemlendirirveyumuşatır.
BAKIR TRİPEPTİT-1: Kolajen üretimini artırarak cildin sıkılığını, elastikiyetini ve dolgunluğunu artırır. Yara iyileştirici özellikleri sivilce izleri,
kırışıklıklar ve izler için mükemmel bir tedavi sağlar.

HIZLI HÜCRE YENİLEYİCİ YÜZ PEDLERİ

CELL TURNOVER PEEL PADS

PRE – ÖNCESİ

İÇİNDEKİLER: AQUA, GLYCERIN, DIPROPYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, METHYLPROPANEDIOL, 1,2-HEXANEDIOL, CYCLOPENTASILOXANE,

Cildi hazırlama aşamasında

POLYPEPTIDE-11, XANTHAN GUM, GLUCOSE, LECITHIN, PANTHENOL, ALLANTOIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BIS-PEG-18 METHYL

DIMETHICONE, SODIUM HYALURONATE, COPPER TRIPEPTIDE-1, SH-OLIGOPEPTIDE-1, SH-POLYGOPEPTIDE-9, SH-POLYGOPEPTIDE-1, SH-OLIGOPEPTIDE-2, SHETHER DIMETHYL SILANE, C14-22 ALCOHOLS, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, CETEARYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERYL
ACRYLATE/ACRYLIC ACID COPOLYMER, PVM/MA COPOLYMER, PROPYLENE GLYCOL, ARGININE C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA,
ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Cilt yüzeyinin hücre dönüşümünü hızlandıran ve stratum
korneumun soyulmasını ve inceltilmesini teşvik eden güçlü
kimyasal peeling etkisine sahip, çok asitli bir karışım ile
emprenye edilmiş pamuklu yüz pedleri.

60 adet Peeling Ped • Kod: 10287

AKTİF BİLEŞENLER:
LAKTOBİYONİK ASİT (PHA): Bu bir poli-hidroksiasittir. Kollajendegradasyonuve ultraviyole ışınlarının neden olduğu serbest
radikallerin etkisiyle zarar görmüş derinin geri kazanılmasında çığır açan tedavilerde kullanılan son teknoloji bir bileşen olarak kabul edilir.
GİLİKOLİK ASİT (AHA): Bir alfa hidroksiasittir. Cildin en derin tabakasına işler ve ince kırışıklıkları, parlaklık eksikliği veya güneşten
zarar görmüş cildi tedavi etmek için kullanılır.
SALİSİLİK ASİT (BHA): Bir beta hidroksiasittir. Yağda çözündüğü için yağ içeren bir aktif bileşen ile birlikte formüle edilmiştir. Böylece
hızlı ve etkinliğini kaybetmeden çözünür. Dermisyüzeyinin soyulmasını sağlar.
İÇİNDEKİLER: AQUA, ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, POLYSORBATE 20, AMMONIUM HYDROXIDE, LACTOBIONIC ACID,
SALICYLIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, ACETONE, MENTHOL, RESVERATROL, EDTA, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.
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