TURKEY

Sultanların Güzelliğini

Torosların Doğallığı ile Keşfedin...

Ülke genelinde satış bayilikleri verilecektir.

KAKTÜS ÖZLÜ ŞAMPUAN

Temel yağ asitleri, piscidic asit, E vitamini ve güçlü antioksidanlar içeren
kaktüs yağı cilde hızla nüfuz ederek saçlı derinin ve saçların beslenmesine,
parlaklık kazanmasına yardımcı olur. Doğanın bilimle buluştuğu
formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı hammaddeler, saçların ve saç
derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel yağ
karışımları ve kaktüs ekstraktı sayesinde cildin nem-yağ ve mineral dengesinin
korunmasına, saç tellerinin ve saç derisinin beslenmesine, hava almasına,
çevresel zararlara karşı korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Keratin
içeriği ile saçlara elastikiyet kazandırır. Tüm saç tipleri, tesettürlü saçlar ve
hassas ciltlerin kullanımına uygundur.

375 ml

Yeterli Hava Alamayan &
Kabaran Saçlar

Siyah sarımsak içeriği S-Allyl Cysteine (SAC), vitaminler, mineraller, kükürtlü
uçucu yağlar, şekerler, proteinler ve aminoasitler bakımından normal
sarımsağa göre daha zengindir. Doğanın bilimle buluştuğu formülümüzde,
kullandığımız doğal bazlı hammaddeler, saçların ve saç derisinin hassas ve
derinlemesine temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel yağ karışımları ve siyah
sarımsak özü sayesinde saç ve saç derisini besler, nemlendirir ve güçlendirir.
Antioksidan özelliği sayesinde cildi ve saçları çevresel koşulların neden
olduğu serbest radikallere karşı koruyarak, saçların daha parlak ve canlı
görünmesine yardımcı olur. Keratin içeriği ile saçlara elastikiyet kazandırarak
kırık oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Saç Dökülmelerine
Karşı Güçlendirici

SİYAH SARIMSAK ÖZLÜ ŞAMPUAN

Ürün Kodu: 6230

vegetal

KER ATIN

Ürün Kodu: 6223

&

S ILK

PR OTEIN

BITTIM ÖZLÜ ŞAMPUAN

Bıttım yağı; vitaminler, mineraller, antioksidanlar, bitkisel balmumu, eterik
yağlar, triterpensaponinler, karatinoidler, polisakkaritler, yağ asitlerince
zengindir. Doğanın bilimle buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal
bazlı hammaddeler, saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine
temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel yağ karışımları ve bıttım yağı sayesinde
cilt, saç ve saç derisinin beslenmesine, cildin yeniden yapılanmasına,
yatıştırılarak rahatlamasına, doğal nem dengesinin korunmasına ve saçların
güçlenerek hacim kazanmasına yardımcı olur. Keratin içeriği ile saçlara
elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Besleyici & Dolgunlaştırıcı

Fas’ın mucizesi altın yağ olarak bilinen argan yağı E vitamini açısından
en zengin yağlardan biridir. E vitamini yanı sıra Omega-9, Omega-6,
tocopherol, sterol, polifenol gibi antioksidan bileşenler içerir. Doğanın
bilimle buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı hammaddeler,
saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini
sağlarken, argan yağı ve özel bitkisel yağ karışımları nem-yağ oranının
düzenlenmesine,
cilt
metabolizması
sürecinin
geliştirilmesine,
saçların nemlendirilmesine, serbest radikallerin olumsuz etkilerinden
korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Keratin içeriği ile saçlara
elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Uzama Problemi Olan
& Cansız Saçlar

ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN

Ürün Kodu: 6216

T u z ,

Ürün Kodu: 6247

B oy a ,

A lko l,

Parabe n

içe r me z .

şampuanlarında kullanılan SLS bitkisel kökenli yağlardan sentezlenmiştir.
1

ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN

Çok eski yüzyıllardan beri mucizesi keşfedilmiş bir Akdeniz iksiri olan
zeytinyağı; en yüksek E vitamini aktivitesini gösteren a-tokopherol, A, E, D ve
K vitamini, polifenoller (antioksidanlar) ve kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt,
magnezyum, demir, bakır gibi mineraller içermektedir. Doğanın bilimle
buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı hammaddeler, saçların ve
saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel
yağ karışımları ve zeytinyağı sayesinde saçlı derinin nem–yağ dengesinin
sağlanmasına, serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korunmasına,
minerallerle beslenmesine ve saçların güçlenerek canlanmasına yardımcı olur.
Keratin içeriği ile saçlara elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun azalmasına
yardımcı olur.

375 ml

Kuru & Yıpranmış &
İşlem Görmüş Saçlar

Doğanın bilimle buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal
bazlı hammaddeler, saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine
temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel yağ karışımları ve demir, çinko,
magnezyum, alüminyum, kalsiyum, silisyum gibi doğal minerallerle
zengin kil içeriği sayesinde; saç ve saç derisinin ölü hücrelerden
arındırılmasına, ihtiyacı olan mineralleri geri kazandırarak beslenmesine
ve güçlendirerek direnç kazanmasına, yağ üretimini dengeleyerek canlı
ve parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Keratin içeriği ile saçlara
elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Yağlı & Boyalı &
Yıpranmış Saçlar

KİL ÖZLÜ ŞAMPUAN

Ürün Kodu:6209

T u z ,

Ürün Kodu: 6254

B oy a ,

A lko l,

Parabe n

içe r me z .

şampuanlarında kullanılan SLS bitkisel kökenli yağlardan sentezlenmiştir.
2

SARIMSAK ÖZLÜ ŞAMPUAN

Sarımsak özleri içerdiği yüksek miktarda kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor,
manganez, potasyum, çinko gibi mineraller, B vitaminleri, 33 çeşit kükürt
bileşiği, 17 çeşit amino asit ve antioksidan özellikli bileşenler içermektedir.
Doğanın bilimle buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı
hammaddeler, saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini
sağlarken, özel bitkisel yağ karışımları ve sarımsak özü sayesinde hücresel
bağışıklık sağlayarak saç derisi ve saçların beslenmesine, nem-yağ dengesinin
sağlanmasına, yeniden yapılanmasına, çevresel koşulların neden olduğu
serbest radikallere karşı koruyarak güçlenmesine ve gürleşmesine yardımcı
olur. Keratin içeriği ile saçlara elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun
azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Yapılandırıcı &
Güçlendirici

Çörekotu yağı vitaminler, mineraller, aminoasitler, doymamış yağ asitleri,
proteinler ve antioksidan bileşenler bakımından zengindir. Doğanın bilimle
buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı hammaddeler, saçların ve
saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini sağlarken, özel bitkisel
yağ karışımları ve çörekotu yağı sayesinde hassas saç derisinin beslenmesine,
doğal nem dengesinin korunmasına, saçları dış etkilere karşı koruyarak
güçlü ve parlak görünmesine, kepek oluşumunun önlenmesine yardımcı
olur. Keratin içeriği ile saçlara elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun
azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Canlandırıcı &
Kepek Önleyici

ÇÖREKOTLU GOLD ŞAMPUAN

Ürün Kodu: 6261

vegetal

KER ATIN

Ürün Kodu: 6278

&

S ILK
3

PR OTEIN

AVOKADO & BAMBU ŞAMPUANI

Lif ve protein bakımından zengin avokado ve bambu bitki özleri içeren
şampuanımız, saçların zayıf ve mat görünümünden kurtulmasına yardımcı
olur. Nemlenmesini sağlar. Saçlara hacim, yumuşaklık ve parlaklık verir.

375 ml

Keratin &
Provitamin B5 & Biotin

Gül yağı; saç ve cilt güzelliği için son derece faydalı vitaminler ve minerallerce
zengindir. Doğanın bilimle buluştuğu formülümüzde, kullandığımız doğal bazlı
hammaddeler, saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini
sağlarken, özel bitkisel yağ karışımları ve gül özü sayesinde saçlı derinin nem–
yağ dengesinin sağlanmasına, beslenmesine, serbest radikallerin olumsuz
etkilerinden korunmasına ve saçların güçlenerek canlanmasına yardımcı
olur. Ferahlatıcı kokusu canlanmış ve tazelenmiş hissi verir. Keratin içeriği ile
saçlara elastikiyet kazandırarak kırık oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

375 ml

Nemlendirici & Koparak Dökülmelere
Karşı Bakım Kompleksi

GÜL ÖZLÜ ŞAMPUAN

Ürün Kodu: 3352

T u z ,

Ürün Kodu: 6377

B oy a ,

A lko l,

Parabe n

içe r me z .

şampuanlarında kullanılan SLS bitkisel kökenli yağlardan sentezlenmiştir.
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Keratin & Silk Protein

SAÇ MASKESİ & KREM

Doğal bitkisel yağlar, argan yağı, zeytinyağı
ve keratin içeren formül; saç ve saç derisinin
yağ dengesini koruyarak nemlenmesine,
besleyerek güçlenmesine, elastikiyetini
artırarak kırıklara karşı korunmasına
yardımcı olur. Kremin saçta hafifçe kalması
kuru ve kabarmış saçları ağırlaştırmadan
yumuşatır, kolay taranmasını sağlar. Tüm
saç tipleri için uygundur. Saçlarınızın
bakımında Harem’s Saç Bakım Yağını
haftalık olarak şampuan öncesi; günlük saç
bakımınızda da Saç Serumunu kullanmanız,
daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

ipeksi

&

kolay taranan

350 ml

saçlar

Ürün Kodu: 6285

vegetal

KER ATIN

&

S ILK
5

PR OTEIN

SAÇ SERUMU

Doğal bitkisel yağlar, argan yağı ve keratin içeren formül; saç derisi ve
saçları besleyerek güçlenmesine, yağ dengesini koruyarak nemlenmesine
ve kırık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Durulama gerektirmeyen
özel formül saçların gün boyu bakımlı görünmesini sağlar.

100 ml

Keratin & Silk Protein &
Argan Oil & Ceramide

Argan yağı, doğal bitkisel yağlar ve keratin içeren formül; saçları
ve saç derisini nemlendirir, besler, güneşin, denizin ve havuz
kimyasallarının hasarlarına karşı korur, saçların doğal görünümünü
kazanmasına yardımcı olur. Zayıf, ince telli, yıpranmış, boyalı
ve işlem görmüş tüm saç tiplerinin bakımında kullanılabilir.

100 ml

Keratin & Silk Protein
& Argan Oil

SAÇ BAKIM YAĞI

Ürün Kodu: 0016

vegetal

K ER ATIN

Ürün Kodu: 1457

&

SILK

PR OTEIN
6

&

CE R AM İ D E

SAKAL & BIYIK MASKESİ

Doğal bitkisel yağlar ve keratin içeren formül; sakal bıyık derisinin
yağ dengesini koruyarak nemlenmesine, besleyerek güçlenmesine,
pullanmaya ve kırıklara karşı korunmasına yardımcı olur, daha
canlı, gür ve güçlü sakal, bıyığa kavuşmanızı sağlar. Günlük
sakal ve bıyık bakımınızda Harem’s Sakal & Bıyık serumunu
kullanmanız, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

200 ml

Keratin &
Silk Protein

Doğal bitkisel yağlar ve keratin içeren formül zengin vitamin,
antioksidan, aminoasit ve mineraller sayesinde; sakal, bıyık
derisini besleyerek güçlenmesine, pullanma ve kepek oluşumunu
önlemeye yardımcı olurken, daha güçlü, gür, canlı ve gösterişli
sakal ve bıyığa sahip olmanızı sağlar, koparak dökülmelerini önler.
Sakal ve bıyıklarınız var iken de bakım amaçlı kullanabilirsiniz. Durulama
gerektirmez.

100 ml

Keratin &
Silk Protein

SAKAL & BIYIK SERUMU

Ürün Kodu: 6025

vegetal

KER ATIN

Ürün Kodu: 6094

&

S ILK
7

PR OTEIN

Argan Yağlı
Keratin & Silk Protein

KAŞ & KİRPİK BAKIM KOMPLEKSİ

Cildin yağ-nem dengesiyle uyumlu tamamen bitkisel yağ
içerikli ürün; zengin vitamin, antioksidan, aminoasit ve
mineraller sayesinde kaşların ve kirpiklerin bakımını
yapar, sağlıklı bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olur.
Göz ile emasında fazla olan yağ temiz peçete yardımıyla
emdirilerek uzaklaştırılır. Harici kullanım içindir.

&
daha dolgun

5 ml

daha uzun

Ürün Kodu: 6179

8

Aydınlatıcı & Sıkılaştırıcı
& Yoğun Bakım

İçeriğinde bulunan argan yağı, zeytinyağı, shea yağı,
badem yağı, susam yağı, fındık yağı, biberiye yağınane
yağı ve doğal balmumu sayesinde dudak cildinin yağ-nem
dengesini koruyarak, çok kuru, çatlamış dudaklarınızı
ilk kullanımdan itibaren nemlendirir, besler, pürüzsüz,
dolgun ve bakımlı görünmesini sağlar. Mentol kokusuyla
dudaklarınızı ferahlatır. Parfüm, paraben, silikon içermez.

GÖZ ÇEVRESİ BAKIM KOMPLEKSİ

Zeytinyağı, shea yağı, pirinç, atkestanesi, bezelye özleri
collagen ve B3, B5, B6, C, E vitaminleri içeren formül; cilt
tarafından kolayca emilirken, nemlendirilmesine, renk
tonunu düzenleyerek aydınlatılmasına, çevresel faktörlere
karşı koruyarak sıkılaşmasına ve canlanmasına yardımcı olur.

20 ml

10 ml

GECE & GÜNDÜZ KREMİ

Ekstra Nemlendirici &
Koruyucu & Dolgunlaştırıcı

DUDAK BAKIM KOMPLEKSİ

Ürün Kodu: 1525

Ürün Kodu: 6568

9

Vitaminler, peptitler, mineraller içeren mavi anemon çiçeği yağı
yanı sıra özel komplekslerle zenginleştirilmiş ürünümüz, cildin
güneşin zararlı UV ışınlarına ve leke oluşumuna karşı korunmasına
yardımcı olur. Cildin nem ve besin ihtiyacını karşılarken,
aydınlanmış, pürüzsüz ve duru bir cilde kavuşmanızı sağlar.

gündüz
kremi

50 ml

200 ml

Güneş Koruyucu &
Leke Karşıtı Bakım

MAVİ ANEMON Yüz & Dekolte Kremi

Ürün Kodu: 0061

Ürün Kodu: 2874

10

Botoks Etkili &
Kırışıklık Karşıtı Bakım

İNCİ TOZU ÖZLÜ Yüz & Dekolte Kremi

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum tuzları, demir,
çinko, bakır ve selenyum gibi mineraller ve amino asitler
bakımından zengin olan inci tozu ekstratları ve özel
kompleksler içeren formül; cildin nemlendirilmesini,
çevresel faktörlere karşı korunmasını, beslenmesini
sağlayarak, cildin yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına,
daha parlak, pürüzsüz ve genç görünmesine yardımcı olur.

50 ml

gündüz

Ürün Kodu: 0146

11

kremi

Salyangoz salgısı insan cildi ile uyumlu moleküller
içerdiğinden güçlü bir cilt yenileyicidir. İçeriğindeki allantoin,
elastin ve collagen gibi proteinler, enzim ve antioksidanlar,
hyaluronicacid, glycolicacid (AHA), doğal antibiyotikler, A,
D ve C vitaminleri ve bakır, çinko, fosfor gibi elementlerle
cildin yeniden yapılandırılmasına, çevresel koşulların yol açtığı
hasarlara ve akne, siyah nokta oluşumuna karşı korunmasına
yardımcı olur. Salyangoz salgısı ve özel kompleksler
içeren formül; cildin nem, besin ihtiyacını karşılarken,
pürüzsüz, genç ve duru bir görünüme kavuşmasını sağlar.

&

gece
gündüz kremi
50 ml

Sebum Düzenleyici &
Siyah Nokta Karşıtı Bakım

SALYANGOZ ÖZLÜ Yüz & Dekolte Kremi

Ürün Kodu: 0078

12

Yaşlanma Etkileri &
Leke Karşıtı Bakım

ARGAN YAĞLI Yüz & Dekolte Kremi

Fas’ın mucizesi altın yağ olarak bilinen argan yağı E vitamini
açısından en zengin yağlardan biridir. E vitamini yanı
sıra Omega-9, Omega-6, tocopherol, sterol, polifenol gibi
antioksidan bileşenler içerir. Argan yağı ve özel kompleksler
içeren formül, nem-yağ dengesinin düzenlenmesine,
cilt metabolizması sürecinin geliştirilmesine, cildin
sürekli nemlendirilmesine ve serbest radikallerin
olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı olur.

50 ml

gece
kremi

Ürün Kodu: 0160

13

GÜNLÜK BAKIM GRUBU
Yüz & Dekolte Kremi

14

125 ml

ALOE VERA ÖZLÜ

Aloe vera özü içeriğindeki aminoasitler, vitaminler
ve mineraller sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildi
ince bir tabaka halinde kaplayarak, derinlemesine
nemlendirilmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.
Doğal aloe vera özü, panthenol ve özel bitkisel
yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından kolayca
emilirken,
cildinizin gün boyu canlı, parlak,
sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 2058

SİYAH ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZLÜ

Siyah üzüm çekirdeği yağı; vitaminler, linoleik asit, antioksidan
özellikli bileşenler sayesinde, cildin derinlemesine beslenmesine,
çevresel koşulların neden olduğu serbest radikallere karşı
savaşarak genç kalmasına, cildi nemlendirerek ve yapısını
güçlendirerek sıkılaşmasına ve daha elastik, yumuşak,
düzgün görünmesine yardımcı olur. Doğal siyah üzüm
çekirdeği yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Ürün Kodu: 2034

Ürün Kodu: 6308

GÜL ÖZLÜ

Gül yağında bulunan zengin vitaminler ve mineraller
sayesinde, cildinizin nemlenmesine ve beslenmesine
yardımcı olur. Cildinizi dış etkilere karşı koruyarak sürekli
bakımlı görünmesini sağlar. Ferahlatıcı kokusu ve yapısı
ile tonik etkisi yaparak canlanmış ve tazelenmiş hissi verir.
Doğal gül yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

15

125 ml

Çörekotu yağı içeriğindeki vitaminler,
mineraller, aminoasitler, doymamış
yağ asitleri, proteinler ve antioksidan
bileşenleri sayesinde hassas ciltlerin
beslenmesine, doğal nem dengesinin
korunmasına, dış etkilere karşı koruyarak
güçlü ve genç görünmesine yardımcı
olur. Doğal çörekotu yağı ve özel bitkisel
yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizin gün boyu
canlı, parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş
ve
bakımlı
görünmesini
sağlar.

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Ürün Kodu: 2065

Yüz & Dekolte Bakım Kremi

125 ml

ÇÖREKOTU ÖZLÜ

NAR ÖZLÜ

Ürün Kodu: 6315

Nar yağının içerdiği E ve C vitaminleri, mineraller ve polifenoller
sayesinde cildin beslenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
Punik asit içeriği ile antioksidan etki sağlayarak, olumsuz dış
faktörlere karşı cildi savunur ve bakımlı görünmesini sağlar.
Doğal nar yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

125 ml

AYNISEFA & PROPOLİS

Aynısefa yağında bulunan antioksidanlar, mineraller
sayesinde kuru, tahriş olmuş cildi nemlendirerek
yatıştırılmasına, beslenmesine, serbest radikallerin ciltteki
zararlarının telafi edilmesine, dış etkilere karşı korunmasına
yardımcı olur. Doğal aynısefa yağı, propolis ve özel
bitkisel yağlar içeren yumuşak krem formülümüz; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.
125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Ürün Kodu: 2072

ZEYTİN YAĞLI

Cildin nem–yağ dengesinin sağlanmasına, serbest
radikallerin
olumsuz
etkilerinden
korunmasına,
minerallerle beslenmesine ve yeniden yapılanarak
canlanmasına yardımcı olur. Doğal zeytinyağı ve özel
bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı, parlak,
sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

125 ml

Yüz & Dekolte Bakım Kremi

Ürün Kodu: 2010

ARGAN YAĞLI

Fas’ın mucizesi altın yağ olarak bilinen argan yağı
E vitamini açısından en zengin yağlardan biridir. E
vitamini yanı sıra Omega-9, Omega-6, tocopherol,
sterol, polifenol gibi antioksidan bileşenler içerir. Argan
yağı, sebum salgılanmasının düzenlenmesine ve cilt
metabolizması sürecinin geliştirilmesine, cildin sürekli
nemlendirilmesine ve serbest radikallerin olumsuz
etkilerinden korunmasına yardımcı olur. Doğal argan yağı
ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı, parlak,
sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

EŞEK SÜTÜ ÖZLÜ

Yağ bakımından fakir olan eşek sütü,
laktoz, bioaktif proteinler, aminoasitler,
vitaminler, yağ asitleri, mineraller ve
eser elementler bakımından zengindir.
Eşek sütü ekstraktı ve özel bitkisel yağlar
içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca
emilirken,
derinlemesine
nemlendirir, cildinizin gün boyu
canlı, parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş
ve
bakımlı
görünmesini
sağlar.

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

125 ml

Ürün Kodu: 0276

Ürün Kodu: 6292
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Ürün Kodu: 2041

KAYISI ÇEKİRDEĞİ ÖZLÜ

Kayısı yağı içeriğindeki A, E ve C vitamini sayesinde, cildin
beslenmesine, nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel
koşullara karşı korunmasına, cildin elastikiyetini artırarak
yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur. Doğal kayısı yağı
ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı, parlak,
sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

125 ml

HİNDİSTAN CEVİZİ ÖZLÜ

Laurik asit, E vitamini, potasyumca zengin hindistan
cevizi yağı ve doğal bitkisel yağlar içeren bu krem; cilt
tarafından kolayca emilirken, cildin yağ-nem oranını
dengeleyerek
derinlemesine
nemlendirilmesine,
beslenmesine, çevresel koşulların olumsuz etkilerinden
koruyarak güçlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

125 ml

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Ürün Kodu: 5721

Ürün Kodu: 5981

TROPİKAL ESİNTİ

Özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizi derinlemesine nemlendirir,
besler, yatıştırır, antioksidan özelliği ile çevresel
faktörlere karşı korur ve esneklik kazandırır. Güzel
kokusuyla sıcak yaz esintisini cildinize taşıyarak,
gün boyu daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Ürün Kodu: 5745

SÜT & KAHVE ÖZLÜ

Süt proteinleri, vitaminler, mineraller ve antioksidan
bakımından zengin süt ve kahve özü içeren bu
krem; cilt tarafından kolayca emilirken, cildin
derinlemesine
nemlendirilmesine,
beslenmesine,
güçlendirilerek çevresel koşullara karşı korunmasına
ve gün boyu daha sıkı, parlak olmasına yardımcı olur. -
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125 ml

Yüz & Dekolte Bakım Kremi

Ürün Kodu: 5684

C Vitamini, flavonoidler ve karoten
içeren kantaron yağı; cildi ve saçları
nemlendirirken, elastikiyet kazanmasına,
yenilenmesine,
güçlenmesine,
çevresel faktörlerin zararlarına karşı
korunmasına ve güneş yanıklarında
cildin
yatıştırılarak
rahatlamasına
yardımcı olur. Kantaron yağı ve doğal
bitkisel hammaddelerle formüle edilmiş
krem; cilt tarafından kolayca emilirken,
tahriş olmuş, yıpranmış cildi onarır ve
bakımını sağlar. Dikkat: İçeriğindeki
kantaron yağından dolayı, güneşe
çıkmadan önce kullanılmaması tavsiye
edilir. Uyarılar: İçeriğindeki kantaron
yağından dolayı, güneşe çıkmadan
önce kullanılmaması tavsiye edilir.

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

Yüz & Dekolte
Bakım Kremi

125 ml

KANTARON YAĞLI

Ürün Kodu: 5707

AVOKADO ÖZLÜ

Avokado yağı C, A, D, B3, E vitaminleri, potasyum,
doymamış yağ asitleri ve proteince zengindir.
Avokado yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem;
hassas ciltleri bile derinlemesine nemlendirerek
yatışmasına, yenilenmesine, antioksidan özelliği ile
çevresel faktörlere karşı korunmasına, cilt yapısını
güçlendirerek esneklik kazanmasına yardımcı olur.

GÜNLÜK BAKIM GRUBU
Yüz & Dekolte Kremi
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150 ml

150 ml

Ürün Kodu: 0474

SELÜLİTLERE KARŞI & SIKILAŞTIRICI KREM

Nemlendirir
& Besler

Dolgun Göğüsler

Goji berry içerdiği A, C vitaminleri ve antioksidan özelliği
sayesinde cildin
nemlenmesine, beslenmesine, cildi
canlandırarak sıkılaşmasına, elastikiyetinin artmasına ve serbest
radikallere karşı korunmasına yardımcı olur. Goji berry özleri
ve doğal bitkisel yağlar ile formüle edilmiş ürün; cilt yapısını
güçlendirerek, selülit oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

80 ml

Gojiberry Özlü

Ürün Kodu: 0528

Ürün Kodu: 6155
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GÖĞÜS BAKIM KOMPLEKSİ

Şerbetçiotu özü ve etkin bitkisel yağlar içeren ürün;
göğüs bölgesi cildinin beslenmesine, nemlendirilmesine,
sıkılaşmasına ve elastikiyet kazanmasına yardımcı olur.
Göğüs ve dekolte bölgesinde düzenli kullanımı diri
ve toparlanmış göğüslere kavuşmanıza yardımcı olur.

VAZELİN

Kuruyan cildinizi, diz ve dirseklerinizi
nemlendirerek
yumuşacık
ve
pürüzsüz olmasında yardımcı olur.
Saç uçlarının elektriklenmesini azaltır.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum tuzları, demir, çinko, bakır,
selenyum gibi mineraller ve aminoasitler bakımından zengin olan
inci tozu ekstratları cildin nemlendirilmesini, çevresel faktörlere karşı
korunmasını, beslenmesini sağlayarak, cildin yaşlanma sürecinin
yavaşlatılmasına, daha parlak, pürüzsüz ve genç görünmesine yardımcı
olur. İnci tozu ve collagen içeren bu maske; cildin elastikiyetini ve
sıkılığını geri kazandırarak yaşlanma karşıtı bakım sağlar. Uyarılar: Gözle
temasından kaçınınız. Kaş ve saçlı deriye uygulamayınız. Herhangi alerjik
reaksiyona karşı, kullanmadan önce el bileğinizin iç tarafında test ediniz.

100 ml

Botoks Etkili &
Kırışıklık Karşıtı Bakım

ALTIN MASKE - İnci Tozu Özlü

Ürün Kodu: 3956
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Arındırıcı &
Siyah Nokta Karşıtı Bakım

100 ml

Ürün Kodu: 3970
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SİYAH GÜMÜŞ MASKE - Salyangoz Özlü

Salyangoz salgısı insan cildi ile uyumlu moleküller içerdiğinden güçlü
bir cilt yenileyicidir. Salyangoz salgısı ve collagen ile formüle edilmiş
bu maske; içeriğindeki allantoin, elastin, enzimler, antioksidanlar,
hyaluronicacid, glycolicacid (AHA), doğal antibiyotikler, A, D ve C
vitaminleri ve bakır, çinko, fosfor gibi elementlerle cildin yeniden
yapılandırılmasına, çevresel koşulların yol açtığı hasarlara, siyah nokta
ve akne oluşumuna karşı korunmasına yardımcı olur, yenilenmiş,
pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Uyarılar: Gözle
temasından kaçınınız. Kaş ve saçlı deriye uygulamayınız. Herhangi alerjik
reaksiyona karşı, kullanmadan önce el bileğinizin iç tarafında test ediniz.

150 G

Aydınlatır &
Sıkılaştırır

Ürün Kodu: 2317

Ekstra Aydınlatıcı

125 ml

OLLAGEN

Ürün Kodu: 3918

"e k s t r a

PİRİNÇ ÖZÜ & COLLAGEN MASKE

Doğal pirinç, bezelye özleri ve bitkisel collagen ile formüle edilmiş
bu maske; içerdiği aminoasitler, mineraller, vitaminler, proteinler,
flavonoid ve antioksidanlar sayesinde cildi çevresel faktörlerin
sebep olduğu serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya, renk
tonunu açarak cildi aydınlatmaya, bağ dokusunu kuvvetlendirerek
cilt esnekliğinin korunmasına, nem-yağ dengesini sağlayarak cildin
canlanmasına yardım eder, duru ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

PİRİNÇ ÖZLÜ YÜZ & DEKOLTE KREMİ

Doğal pirinç yağı ve özel ekstraktlarla formüle edilmiş bu krem;
içerdiği aminoasitler, mineraller, vitaminler, proteinler, flavonoid ve
antioksidanlar sayesinde cildiniz tarafından kolayca emilirken, cildi
çevresel faktörlerin sebep olduğu serbest radikallerin zararlarına karşı
korumaya, renk tonunu açarak cildi aydınlatmaya, bağ dokusunu
kuvvetlendirerek cilt esnekliğinin korunmasına, nem-yağ dengesini
sağlayarak cildin canlanmasına yardım eder, cildinizin gün boyu
canlı, parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

B E Y A Z L A T I C I"
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Demir, çinko, magnezyum, alüminyum, kalsiyum,
silisyum gibi doğal minerallerden oluşan kil; cildin ölü
hücrelerden arındırılmasına, ihtiyacı olan mineralleri geri
kazandırarak beslenmesine ve elastikiyetinin artmasına,
yağ üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Kil ve
yosun özleri ile zenginleştirilmiş ürün; mineral, protein,
vitamin, yağ ve antioksidan içeriğiyle doğal peeling
etkisi yaparak cildin aydınlanmış, pürüzsüz ve ışıltılı
görünmesini sağlar. Daha iyi bir sonuç için maske sonrası
Harem’s yüz ve dekolte kremi uygulanması, düzenli olarak
Harem’s Kil & Yosun Sabunu kullanılması tavsiye edilir.

150 G

Temizler & Arındırır & Besler

YOSUNLU VOLKANİK KİL MASKESİ

Ürün Kodu: 1778
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TÜY AZALTICI & İNCELTİCİ BAKIM KOMPLEKSİ
İçerdiği etkili bitkisel yağ kompleksleri sayesinde, kıl köklerini
zayıflatarak, tüy büyümesini engellemeye ve incelip sararmasına
yardımcı olur. Koltuk altı uygulamalarında cilt rengi koyulaşmasını
engeller. Zararlı kimyasal içermemesi ve tamamen bitkisel
kökenli olması dolayısıyla yüz ve vücut için kullanımı uygundur.
Ağda ve epilasyon sonrası cildi yatıştırır, bakımını yapar.

100 ml

Günlük &
Ağda sonrası bakım

Ürün; hamilelik süreci ve hızlı kilo alıp vermeler sonucunda
cilt bağ dokusu zayıflar. Cildin esnekliğinin ve yağ-nem
dengesinin korunabilmesi için düzenli bakımlı halde
tutulması gerekir. Ürünümüz içeriğindeki bitkisel yağların
etkisiyle cilt yapısını destekleyerek, elastikiyetini güçlendirir.

100 ml

Badem & Kakao

ÇATLAKLARA KARŞI BAKIM KOMPLEKSİ

Ürün Kodu: 0535

Ürün Kodu: 0542
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SELÜLİTLERE KARŞI BAKIM YAĞI

Goji berry içerdiği A, C vitaminleri ve antioksidan özelliği
sayesinde cildin nemlenmesine, beslenmesine, cildi canlandırarak
sıkılaşmasına, elastikiyetinin artmasına ve serbest radikallere karşı
korunmasına yardımcı olur. Sadece haricen kullanım içindir. Gözle
teması halinde bol suyla yıkayınız. Kullanmadan önce çalkalayınız.

200 ml

Sıkılaştırıcı & İnceltici

100 ml

Ekstra Aydınlatıcı

BODY & INTIM

Doğal pirinç yağı ve özel ekstraktlarla formüle edilmiş bu
losyon; cildiniz tarafından kolayca emilirken, cildi kurumaya
karşı korumaya,
renk tonunu açarak aydınlatmaya, gün
boyu canlı, parlak ve bakımlı görünmesine yardımcı olur.
Tüm cilt tiplerine uygundur. Harici kullanım içindir.

Ürün Kodu: 6353

Ürün Kodu: 0511

25

ARGAN YAĞI

OZON YAĞI

Çok eski yüzyıllardan beri
mucizesi keşfedilmiş bir Akdeniz
iksiri
olan
zeytinyağı;
en
yüksek E vitamini aktivitesini
gösteren a-tokopherol,
A, E,
D ve K vitamini, polifenoller
(antioksidanlar) ve kalsiyum,
fosfor,
potasyum,
kükürt,
magnezyum,
demir,
bakır
gibi mineraller içermektedir.
Bu sayede cildin nem–yağ
dengesinin sağlanmasına, serbest
radikallerin olumsuz etkilerinden
korunmasına,
minerallerle
beslenmesine
ve
yeniden
yapılanarak
canlanmasına
yardımcı olur. Cildinizi ve
saçınızı
besleyerek
daha
bakımlı görünmesine yardımcı
olur. Harici kullanım içindir.

100 ml

100 ml

Fas’ın
mucizesi
altın
yağ
olarak bilinen argan yağı E
vitamini açısından en zengin
yağlardan biridir. E vitamini
yanı sıra Omega-9, Omega-6,
tocopherol,
sterol,
polifenol
gibi
antioksidan
bileşenler
içerir.
Argan yağı, sebum
salgılanmasının düzenlenmesine
ve cilt metabolizması sürecinin
geliştirilmesine,
cildin
sürekli nemlendirilmesine ve
serbest radikallerin olumsuz
etkilerinden
korunmasına
yardımcı olur. Cildinizi ve
saçınızı
besleyerek
daha
bakımlı görünmesine yardımcı
olur. Harici kullanım içindir.

Ürün Kodu: 0337

Ürün Kodu: 0054
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HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

KАNTARON YAĞI

İçerdiği Laurik asit, E vitamini,
potasyum sayesinde cildinizin ve
saçlarınızın yağ-nem oranının
dengelenmesine, beslenmesine,
çevresel
koşulların
olumsuz
etkilerinden
korunmasına
yardımcı olarak, daha bakımlı ve
güzel görünmenizi sağlar. Cildinizi
ve saçınızı besleyerek daha
bakımlı görünmesine yardımcı
olur. Harici kullanım içindir.

100 ml

100 ml

C Vitamini, flavonoidler ve
karoten içeren kantaron yağı;
cildi ve saçları nemlendirirken,
elastikiyet kazanmasına, yeniden
yapılanmasına,
güçlenmesine,
çevresel faktörlerin zararlarına
karşı korunmasına yardımcı
olur. Cildinizi ve saçınızı
besleyerek
daha
bakımlı
görünmesine yardımcı olur.
Harici
kullanım
içindir.

Ürün Kodu: 2386

Ürün Kodu: 2256
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Avokado
özleri
ile
zenginleştirilmiş
formülümüz,
saçınızı
ve
cildinizi
gün
boyu
besleyerek
parlak
ve
bakımlı
olmalarında
yardımcı
olur.

100 ml

Besleyici

AVOKADO YAĞLI - Cilt Bakım Serumu

ÇÖREK OTU YAĞLI - Cilt Bakım Serumu

Formülünde bulunan doğal çörekotu yağının içerdiği
mineraller ve vitaminler sayesinde cildi besleyerek kalıcı
olarak nemlendirilmesini sağlar ve kurumasını önler.
Saç uçlarına masaj yapılarak kullanıldığında zayıf
saçları besler ve saçların bakımında yardımcı olur.

100 ml

Yoğun Bakım

Ürün Kodu: 6599

Ürün Kodu: 6575
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NAR YAĞLI -

200 ml

200 ml

Besleyici& Canlandırıcı

Cilt Bakım Serumu

Formülündeki doğal nar yağının
içerdiği E ve C vitaminleri,
mineraller,
polifenoller,
punisik asit sayesinde cildin
beslenmesine,
yağ-nem
dengesinin sağlanmasına, dış
etkilere
karşı
korunmasına,
cilt
yapısını
destekleyerek
sıkılaşmasına ve esnekliğinin
artmasına
yardımcı
olur.

Ürün Kodu: 0191

Ürün Kodu: 0115

ZEYTİNYAĞLI

ARDIÇ YAĞLI

VÜCUT BAKIM YAĞI

Ürün Kodu: 6513
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Rahatlatıcı & Ferahlatıcı

Cildin nem–yağ dengesinin sağlanmasına,
serbest radikallerin olumsuz etkilerinden
korunmasına, minerallerle beslenmesine
ve yeniden yapılanarak canlanmasına
yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal
zeytinyağı, susam yağı, badem yağı ve
panthenolun mucizevi dokunuşu sayesinde
ürün; cildinizin nem ihtiyacını karşılayarak
güçlendirir, dış etkenlere karşı korur ve daha
yumuşak, bakımlı görünmesine yardımcı
olur. Sadece haricen kullanım içindir.
Gözle teması halinde bol suyla yıkayınız.

100 ml

Rahatlatıcı & Ferahlatıcı

MASAJ & VÜCUT YAĞI

Ardıç yağı içerdiği E, B vitaminleri, eser
elementler, eterik yağ, tokoferol, fitosterin
bileşenlerinin etkisiyle cildin canlanarak
sıkılaşmasına, beslenmesine, yatıştırılarak
rahatlamasına yardımcı olur. Ürün içerdiği
ardıç yağı ve doğal yağların mucizevi etkisiyle
cildi canlandırırken, zinde ve aktif olmanızı
sağlar. Sadece haricen kullanım içindir.
Gözle teması halinde bol suyla yıkayınız.

Bitkisel Masaj Kremi

150 ml

ARDIÇ YAĞLI VÜCUT BAKIM KREMİ

Ardıç yağı içerdiği E, B vitaminleri, eser elementler, eterik yağ,
tokoferol, fitosterin bileşenlerinin etkisiyle cildin canlanarak
sıkılaşmasına, beslenmesine ve yatıştırılarak rahatlamasına
yardımcı olur. Ürün içerdiği ardıç yağı ve doğal yağların mucizevi
etkisiyle cildi canlandırırken, zinde ve aktif olmanızı sağlar.

Ürün Kodu: 6186

hem rahatlatır,

AT KESTANESİ YAĞLI VÜCUT BAKIM KREMİ

Glikozitler, flavon türevleri ve triterpenoid saponinler içeren
atkestanesi yağı cildi canlandırarak daha iyi beslenmesini ve
sıkılaşmasını sağlarken, gün boyu aktif ve zinde hissetmenize
yardımcı olur. Ürün içerdiği at kestanesi yağı ve doğal
yağların etkisiyle cildin canlı ve bakımlı görünmesini sağlar.
150 ml

Bitkisel Masaj Kremi

hem ferahlatır...

Ürün Kodu: 6193
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Köpek Balığı
150 ml

DERMANOL SPORT VÜCUT KREMİ

İçerdiği doğal yağların mucizevi etkisiyle cildin canlanarak
sıkılaşmasına, beslenmesine ve rahatlamasına yardımcı
olur. Zinde ve aktif olmanızı sağlar. Sadece haricen
kullanım içindir. Gözle teması halinde bol suyla yıkayınız.

bitkisel
masaj kremi

Ürün Kodu: 0573

hem rahatlatır,

DERMANOL VX VÜCUT BAKIM KREMİ

İçerdiği
doğal
yağların
mucizevi
etkisiyle
cildin
canlanarak sıkılaşmasına, beslenmesine ve rahatlamasına
yardımcı
olur.
Zinde
ve
aktif
olmanızı
sağlar.
40 ml

Bitkisel Masaj Kremi

hem ferahlatır...

Ürün Kodu: 6322
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250 ml

250 ml

250 ml

NAR ÖZLÜ KREM

ALOE VERA ÖZLÜ KREM

ARGAN YAĞLI KREM

Ürün Kodu: 0870

Ürün Kodu: 0085

Ürün Kodu: 5974

Nar yağının içerdiği E ve C vitaminleri,
mineraller ve polifenoller sayesinde cildin
beslenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı
olur. Punik asit içeriği ile antioksidan etki
sağlayarak, olumsuz dış faktörlere karşı cildi
savunur ve bakımlı görünmesini sağlar. Doğal
nar yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu
krem; cildiniz tarafından kolayca emilirken,
cildinizin gün boyu canlı, parlak, sıkılaşmış,
yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Aloe vera özü içeriğindeki aminoasitler,
vitaminler ve mineraller sayesinde, dış
etkenlerden yorulan cildi ince bir tabaka
halinde
kaplayarak,
derinlemesine
nemlendirilmesine ve rahatlamasına yardımcı
olur. Doğal aloe vera özü ve özel bitkisel
yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından
kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı
görünmesini sağlar, nemlendirerek yatıştırır.
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Argan
yağı,
sebum
salgılanmasının
düzenlenmesine ve cilt metabolizması
sürecinin geliştirilmesine, cildin sürekli
nemlendirilmesine ve serbest radikallerin
olumsuz
etkilerinden
korunmasına
yardımcı olur. Doğal argan yağı ve özel
bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken,
cildinizin
gün boyu canlı, parlak, sıkılaşmış,
yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

250 ml

20 ml

250 ml

ZEYTİNYAĞLI KREM

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI KREM

Cildin nem–yağ dengesinin sağlanmasına, serbest radikallerin
olumsuz etkilerinden korunmasına, minerallerle beslenmesine
ve yeniden yapılanarak canlanmasına yardımcı olur. Doğal
zeytinyağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 0863

Laurik asit, E vitamini, potasyumca
zengin hindistan cevizi yağı ve doğal
bitkisel yağlar içeren bu krem; cilt
tarafından kolayca emilirken, cildin yağnem oranını dengeleyerek derinlemesine
nemlendirilmesine, beslenmesine, çevresel
koşulların olumsuz etkilerinden koruyarak
güçlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu: 0962

Ürün Kodu: 5967
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Doğal argan yağı, zeytinyağı, çay ağacı yağı, nar özü, aloe vera özü ve
doğal bazlı hammaddeler içeren peeling + tonik; 2’si bir arada formül;
cildinizi yıpratmadan, hassas ama derinlemesine temizlerken, içeriğindeki
vitaminler, mineraller, amino asitler sayesinde cildin beslenmesine, nemyağ dengesinin sağlanmasına, antioksidanlar sayesinde olumsuz çevresel
koşullara karşı korunmasına, yenilenmesine, sıkılaşmasına yardım eder, tonik
etkisi yaparak canlı, pürüzsüz ve duru bir görünüme kavuşmasını sağlar.

100 ml

5 Bitki & 5 Etki

GÜNLÜK YÜZ & MAKYAJ TEMİZLEME JELİ + SCRUB

AYAK & TOPUK BAKIM KOMPLEKSİ
Zeytinyağı ve Argan yağı içeren formül vitamin,
mineral ve antioksidanlarca zengindir. Kuru ve sert
cildi yumuşatırken, ayakların rahatlamasını ve güzel
kokmasını sağlar. Pedikürde kullanım için uygundur.

100 ml

Nemlendirici
& Besleyici

Ürün Kodu: 1495

Ürün Kodu: 0481
34

Eşsiz güzel kokusuyla cildinizi nemlendirir. Gün boyu
parlak ve bakımlı görünmenizde yardımcı olur. Kullanımı:
Yüze, vücuda ya da saça sabah ve/veya akşamları
uygulanır. Cildinizi ve saçınızı besleyerek daha bakımlı
görünmesine yardımcı olur. Harici kullanım içindir.

100 ml

Besleyici

GÜL YAĞLI - Cilt Bakım Serumu

GÜL SUYU

Doğanın bir mucizesi olan gül hem zengin içeriği, hem
aromaterapik etkisiyle cilt bakımının vazgeçilmezidir. Gül
çiçeklerinin işlenmesi ile elde edilen Harem’s Gül Suyu,
cildinizi doğal nem dengesine kavuştururken, tonik etkisiyle
gözenekleri temizler, sıkılaştırır ve tazelenmiş, duru bir
görünüm kazandırır. Daha etkili sonuçlar için, Harem’s
Gül Özlü Yüz & Dekolte Kremi ve Gül Özlü Sabununu
günlük cilt bakımınızda kullanmanızı tavsiye ederiz.

200 ml

Doğal Tonik

Ürün Kodu: 6414

Ürün Kodu: 3345
35

250 ml

24 Saat
Nemlendirme

Ürün Kodu: 6087

AFTER SUN JEL /

ALOE VERA & WITCH HAZEL

Kuru ve hassas cildi hidratlayan, yatıştıran
yoğun nemlendirici vücut jelidir. Cilde anında
nüfuz eder, yağlı his yaratmaz. İçeriğindeki
aloe vera özleri, Hamamelis Virginiana (Cadı
Fındığı) özütü ve Xylitylglucoside gün boyu
cildin nem dengesini korur. Daha iyi bir etki
için Harem’s Aloe Vera Özlü Panthenollü
vücut losyonu ile kullanmanız tavsiye edilir.
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BRONZLAŞTIRICI GÜNEŞ YAĞI

Doğal kakao, havuç ve shea yağı içeren formül;
cildin yağ- nem dengesini sağlar, besler, serbest
radikallere ve güneş ışınlarına karşı koruyarak
etkili bronzluk sağlar. Cildin yenilenmesine,
yumuşamasına,
esneklik
kazanmasına,
parlamasına ve canlanmasına
yardımcı
olur. Dikkat: Güneşten koruyucu bir ürün
değildir. Kullandığınız güneş koruyucusunun
etkisini arttırmada yardımcı bir malzemedir.

100 ml

Güneş Yağı

Kakao & Havuç Yağlı

Bronzlaştırıcı

O

i

Ürün Kodu: 1488

l
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NAR ÖZLÜ VÜCUT LOSYONU

200 ml

Nar yağının içerdiği E ve C vitaminleri, mineraller ve polifenoller
sayesinde cildin beslenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
Punik asit içeriği ile antioksidan etki sağlayarak, olumsuz dış
faktörlere karşı cildi savunur ve bakımlı görünmesini sağlar.
Doğal nar yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 2270

NAR ÖZLÜ VÜCUT SCRUB

200 ml

%100 doğal nar yağında bulunan E vitamini ve polifenoller
sayesinde, cildinizin beslenmesine ve pürüzsüz görünmesine
yardımcı olur. Peeling ve tonik: ikisi bir arada formülü
sayesinde; cildinizi yıpratmadan, hassas bir şekilde masaj
yaparak derinlemesine temizler ve tonik etkisi yaratır.
İçeriğinde bulunan doğal bazlı hammaddeler sayesinde
cildinizin yağ-nem dengesini koruyarak ve gözeneklerini
sıkılaştırarak ışıldayan bir cilde sahip olmanızda yardımcı olur.

Ürün Kodu: 2355
38

ZEYTİNYAĞLI VÜCUT LOSYONU

200 ml

Cildin nem–yağ dengesinin sağlanmasına, serbest radikallerin
olumsuz etkilerinden korunmasına, minerallerle beslenmesine
ve yeniden yapılanarak canlanmasına yardımcı olur. Doğal
zeytinyağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; cildiniz
tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 2287

ZEYTİNYAĞLI VÜCUT SCRUB

200 ml

%100 doğal zeytin yağında bulunan E vitaminli formülü sayesinde,
cildinizin beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Peeling
ve tonik: ikisi bir arada formülü sayesinde; cildinizi yıpratmadan,
hassas bir şekilde masaj yaparak derinlemesine temizler ve tonik
etkisi yaratır. İçeriğinde bulunan doğal bazlı hammaddeler
sayesinde cildinizin yağ-nem dengesini koruyarak ve gözeneklerini
sıkılaştırarak ışıldayan bir cilde sahip olmanızda yardımcı olur.

Ürün Kodu: 2348
39

ARGAN YAĞLI VÜCUT LOSYONU

200 ml

Fas’ın mucizesi altın yağ olarak bilinen argan yağı E vitamini açısından
en zengin yağlardan biridir. E vitamini yanı sıra Omega-9, Omega-6,
tocopherol, sterol, polifenol gibi antioksidan bileşenler içerir. Argan
yağı, sebum salgılanmasının düzenlenmesine ve cilt metabolizması
sürecinin geliştirilmesine, cildin sürekli nemlendirilmesine ve
serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı
olur. Doğal argan yağı ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem;
cildiniz tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu canlı,
parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 2867

ARGAN YAĞLI VÜCUT SCRUB

200 ml

Peeling ve tonik: ikisi bir arada formülü sayesinde; cildinizi
yıpratmadan, hassas bir şekilde masaj yaparak derinlemesine
temizler ve tonik etkisi yaratır. İçeriğinde bulunan doğal bazlı
hammaddeler sayesinde cildinizin yağ-nem dengesini koruyarak
ve gözeneklerini sıkılaştırarak ışıldayan bir cilde sahip olmanızda
yardımcı olur. Argan yağ içeriğiyle cildinizin günden güne
daha bakımlı olmasını sağlar. Günlük kullanım için uygundur.
Hassas göz çevresiyle temasından kaçınınız. Gözle temas
etmesi halinde bol su ile yıkayınız. Harici kullanım içindir.

Ürün Kodu: 2324
40

SİYAH ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ VÜCUT LOSYONU

200 ml

Siyah üzüm çekirdeği yağı; vitaminler, linoleik asit, antioksidan
özellikli bileşenler sayesinde, cildin derinlemesine beslenmesine,
çevresel koşulların neden olduğu serbest radikallere karşı savaşarak
genç kalmasına, cildi nemlendirerek ve yapısını güçlendirerek
sıkılaşmasına ve daha elastik, yumuşak, düzgün görünmesine yardımcı
olur. Doğal siyah üzüm çekirdeği yağı ve özel bitkisel yağlar içeren
bu krem; cildiniz tarafından kolayca emilirken, cildinizin gün boyu
canlı, parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ürün Kodu: 2263

ALOE VERA VÜCUT LOSYONU

200 ml

Aloe vera özü içeriğindeki aminoasitler, vitaminler ve
mineraller sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildi ince bir
tabaka halinde kaplayarak, derinlemesine nemlendirilmesine ve
rahatlamasına yardımcı olur. Doğal aloe vera özü ve özel bitkisel
yağlar içeren bu krem; cildiniz tarafından kolayca emilirken,
cildinizin gün boyu canlı, parlak, sıkılaşmış, yenilenmiş
ve bakımlı görünmesini sağlar, nemlendirerek yatıştırır.

Ürün Kodu: 2294
41

KRİSTAL MENTOL

100 G

Astım, bronşit, migren, sinüzit, eklem rahatsızlıkları ve benzeri
tüm kronik rahatsızlıklarda mentol hem ilaç hem dermokozmetik
üretimi yapan firmaların vazgeçilmez hammadde kaynağıdır.
Sağlıklı yaşam iksiri olarak adlandırılan mentol naneden elde
edilir. Kristal mentol olarak üreticilerin alması çok daha sağlıklıdır.

Ürün Kodu: 2393

Demir, çinko, magnezyum, alüminyum, kalsiyum, silisyum gibi doğal
minerallerden oluşan kil; cildin ölü hücrelerden arındırılmasına, ihtiyacı olan
mineralleri geri kazandırarak beslenmesine ve elastikiyetinin artmasına, yağ
üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Kil ve yosun özleri ile zenginleştirilmiş
ürün; mineral, protein, vitamin, yağ ve antioksidan içeriğiyle doğal peeling
etkisi yaparak cildin aydınlanmış, pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlar. Daha
iyi bir sonuç için maske sonrası Harem’s yüz & dekolte kremi uygulanması,
düzenli olarak Harem’s Kil & Yosun Sabunu kullanılması tavsiye edilir.

175 G

DOĞAL KİL MASKESİ

Ürün Kodu: 0696
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Ürün Kodu
2492

Ürün Kodu
2652
150 G

150 G

doğal
yağlardan

ARGAN SABUNU

MAVİ ANEMON SABUNU

Yaşlanma Karşıtı Bakım
Fas’ın mucizesi altın yağ olarak bilinen argan yağı E vitamini açısından
en zengin yağlardan biridir. E vitamini yanı sıra Omega-9, Omega-6,
tocopherol, sterol, polifenol gibi antioksidan bileşenler içerir. Argan
yağı, sebum salgılanmasının düzenlenmesine ve cilt metabolizması
sürecinin geliştirilmesine, cildin sürekli nemlendirilmesine ve
serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı
olur. Argan yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Leke Karşıtı Bakım
Mavi anemon çiçeği yağının içerdiği vitaminler, peptitler, minerallerin
yanı sıra özel komplekslerle zenginleştirilmiş ürün; cildin güneşin zararlı
UV ışınlarına ve leke oluşumuna karşı korunmasına yardımcı olur. Mavi
anemon çiçeği yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
3857

150 G

150 G

Ürün Kodu
2478

EŞEK SÜTÜ SABUNU

ZEYTİN TANELİ SABUN

Yağ bakımından fakir olan eşek sütü, laktoz, bioaktif proteinler,
aminoasitler, vitaminler, yağ asitleri, mineraller ve eser elementler
bakımından zengindir. Eşek sütü özü içeren sabunumuz cildi nazikçe ve
derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
3413

150 G

150 G

Onarıcı Günlük Bakım
Zeytin özü içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, cildin nem–
yağ dengesinin sağlanmasına, serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korunmasına,
minerallerle beslenmesine ve yeniden yapılanarak canlanmasına yardımcı olur.

JOJOBA SABUNU

E vitamini, B kompleks vitaminler, mineraller ve silisyum, krom,
bakır ve çinko bakımından zengin jojoba yağı içeren sabunumuz
cildi
nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
kurutmadan
nem - yağ oranının sağlanmasına, beslenmesine ve çevresel
koşulların olumsuz etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur.

PİRİNÇ SABUNU
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Ürün Kodu
2508

Cilt Beyazlatıcı
Doğal pirinç özü içerdiği amino asitler, mineraller, vitaminler, proteinler,
flavonoid ve antioksidanlar sayesinde cildi çevresel faktörlerin sebep
olduğu serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya, renk tonunu
açarak cildi aydınlatmaya, bağ dokusunu kuvvetlendirerek cilt esnekliğinin
korunmasına, nem-yağ dengesini sağlayarak cildin canlanmasına yardım eder.

Ürün Kodu
3864

150 G

150 G

SİYAH SARIMSAK SABUNU

Ürün Kodu
6452

doğal
yağlardan

Doğal Bakım

LİMON SABUNU
Aydınlatıcı
Limon özleri ile zenginleştirilmiş sabunumuz, cildinizi yıpratmadan,
nazikçe temizler. Hoş kokusuyla gün boyu zinde olmanızda yardımcı olur.

Siyah sarımsak içeriği S-Allyl Cysteine (SAC), vitaminler, mineraller,
kükürtlü uçucu yağlar, şekerler, proteinler ve aminoasitler bakımından
normal sarımsağa göre daha zengindir. Bu sayede cildi ve saç köklerini
besler, nemlendirir ve güçlendirir. Antioksidan özelliği sayesinde
cildi ve saçları çevresel koşulların neden olduğu serbest radikallere
karşı koruyarak, daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

150 G

Ürün Kodu
6476

150 G

Ürün Kodu
2638

İNCİ TOZU SABUNU

MİSK AMBER SABUNU

Kırışıklık Karşıtı & Botox Etkili
Kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum tuzları, demir, çinko, bakır, selenyum
gibi mineraller ve aminoasitler bakımından zengin olan inci tozu ekstratları
cildin nemlendirilmesini, çevresel faktörlere karşı korunmasını, beslenmesini
sağlayarak, cildin yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına, daha parlak, pürüzsüz
ve genç görünmesine yardımcı olur. İnci tozu içeren sabunumuz cildi nazikçe
ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Etkileyici
ve
gizemli
misk
ve
amber
sabunumuz
cildinizi
nazikçe
temizler,
ölü
ve canlandırır. Uzun süren kalıcı kokusu gün

notalarıyla
süslenmiş
hücrelerden
arındırır,
boyu size eşlik eder.

150 G

Ürün Kodu
2669

150 G

Ürün Kodu
5844

TROPİKAL ESİNTİ SABUNU

Sıcak yaz esintisini cildinize taşıyan sabunumuz, cildinizi derinlemesine
nazikçe temizlerken, cildin beslenmesine, nemlendirilmesine,
güçlendirerek çevresel koşullara karşı korunmasına ve güzel
kokusuyla gün boyu daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

ARDIÇ SABUNU
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Doğal Bakım
Ardıç yağı içerdiği E, B vitaminleri, eser elementler, eterik yağ, tokoferol,
fitosterin bileşenlerinin etkisiyle cildin canlanarak sıkılaşmasına,
beslenmesine, yatıştırılarak rahatlamasına yardımcı olur. Ardıç
yağı ve katranı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
2577

Ürün Kodu
6490
150 G

150 G

doğal
yağlardan

Ferahlatıcı
GÜL SABUNU
Doğal gül yağında bulunan zengin vitaminler ve mineraller sayesinde,
cildinizin nemlenmesine ve beslenmesine yardımcı olur. Cildinizi dış
etkilere karşı koruyarak sürekli bakımlı görünmesini sağlar. Ferahlatıcı
kokusu ve yapısı ile tonik etkisi yaparak canlanmış ve tazelenmiş
hissi verir. Gül yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

ZENCEFİL & ZERDEÇAL SABUNU

Aydınlatıcı
Zerdeçal - zencefil özleri içeren sabunumuz bakımlı ve
pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cildinizi ölü
derilerden
arındırarak
aydınlanmasında
yardımcı
olur.

Ürün Kodu
2584

150 G

150 G

Ürün Kodu
2645

SALYANGOZ SABUNU

KAYISI ÇEKİRDEĞİ SABUNU

Yumuşacık bir cilt için
Kayısı çekirdeği yağı içeriğindeki A, E ve C vitamini
sayesinde, cildin
beslenmesine, nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel koşullara karşı
korunmasına,
cildin
elastikiyetini
artırarak
yaşlanmayı
geciktirmeye
yardımcı olur. Kayısı çekirdeği yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve
derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Akne & Siyah Nokta Karşıtı Bakım
Salyangoz salgısı insan cildi ile uyumlu moleküller içerdiğinden güçlü bir cilt
yenileyicidir. İçeriğindeki allantoin, elastin ve collagen gibi proteinler, enzim ve
antioksidanlar, hyaluronicacid, glycolicacid (AHA), doğal antibiyotikler, A, D ve C
vitaminleri ve bakır, çinko, fosfor gibi elementlerle cildin yeniden yapılandırılmasına,
çevresel koşulların yol açtığı hasarlara karşı korunmasına, yardımcı olur.

Ürün Kodu
2751
150 G

150 G

Ürün Kodu
6537

ISIRGAN SABUNU

Doğal Bakım
Antioksidan bakımından zengin Isırgan yağı ve özleri içeren sabun;
cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, nem-yağ oranının
sağlanmasına, beslenmesine ve çevresel koşulların olumsuz etkilerine
karşı korunmasına yardımcı olur, gün boyu bakımlı görünmenizi sağlar.

TÜRK KAHVESİ SABUNU
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Kahve taneleri ile scrub etkisi yapan sabunumuz, cildinizi
derinlemesine
nazikçe
temizlerken,
cildin
beslenmesine,
nemlendirilmesine,
güçlendirerek
çevresel
koşullara
karşı
korunmasına ve gün boyu daha sıkı, parlak olmasına yardımcı olur.

doğal
yağlardan

Ürün Kodu
5868

150 G

150 G

Ürün Kodu
6001

SELÜLİT OLUŞUMUNA KARŞI SABUN

AVOKADO SABUNU

Goji berry içerdiği A, C vitaminleri ve antioksidan özelliği
sayesinde cildin nemlenmesine, beslenmesine, kan dolaşımını
hızlandırarak
sıkılaşmasına,
elastikiyetinin
artmasına
ve
serbest radikallere karşı koruyarak canlanmasına yardımcı olur.
Goji berry içeren sabunumuz; cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken, kurutmadan pürüzsüz ve bakımlı kalmasını sağlar.

Avokado yağı
C, A, D, B3, E
vitaminleri,
potasyum,
doymamış yağ asitleri ve proteince zengindir. Avokado yağı
ve özel bitkisel yağlar içeren bu krem; hassas ciltleri bile
derinlemesine
nemlendirerek
yatışmasına,
yenilenmesine,
antioksidan özelliği ile çevresel faktörlere karşı korunmasına,
cilt yapısını güçlendirerek esneklik kazanmasına yardımcı olur.

150 G

Ürün Kodu
2621

150 G

Ürün Kodu
2683

SAFRAN SABUNU

NAR SABUNU

Doğal Bakım
C vitamini ve sodyum, potasyum, manganez, demir, bakır, kalsiyum,
fosfor, selenyum, çinko gibi birçok mineralle zengin safran çiçeği
özü içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken,
cildin beslenmesine, nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel
koşullara karşı korunmasına ve bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Gençlik İksiri
Formülündeki doğal nar yağının içerdiği E ve C vitaminleri, mineraller ve
polifenoller sayesinde cildin beslenmesinde ve sıkılaşmasında yardımcı olur.
Punik asit içeriği ile antioksidan etki sağlayarak, olumsuz dış faktörlere karşı cildi
savunur ve bakımlı görünmesini sağlar. Nar yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe
ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
3406
150 G

150 G

Ürün Kodu
3390

PAPATYA & LİMON SABUNU

Sakinleştirici
Vitaminler, mineraller, antioksidan ve antiseptik özellikli
bileşenler içeren papatya ve limon özleriyle zenginleştirilmiş
formül;
cildi
nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
beslenmesine, nem-yağ dengesinin sağlanmasına, akne ve
leke oluşumunun önlenmesine, gençleşmesine yardımcı olur.

BITTIM SABUNU
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Sağlıklı Saçlar
Bıttım yağı içerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar, bitkisel
balmumu,
triterpensaponinler,
karatinoidler,
eterik
yağlar,
polisakkaritler, yağ asitleri, sayesinde cilt, saç ve saç derisinin
beslenmesine, cildin yeniden yapılanmasına, yatıştırılarak rahatlamasına,
doğal nem dengesinin korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur.

doğal
yağlardan

Ürün Kodu
2539

150 G

150 G

Ürün Kodu
2560

Dinlendirici
LAVANTA SABUNU
Güzel ve etkileyici kokusu olan Lavanta çiçeği özü içeren
sabunumuz
cildi
nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
cildin
beslenmesine,
nemlendirilmesine,
güçlendirerek
çevresel koşullara karşı korunmasına yardımcı olur ve
aromaterapik etkisiyle gün boyu bakımlı hissetmenizi sağlar.

DEFNE SABUNU

Doğanın Gücü

Vitaminler, yağ asitleri, esansiyel yağlar, antioksidanlar bakımından
zengin defne yağı içeren formül; cildi ve saçları nazikçe ve derinlemesine
temizlerken, beslenmesine, nem-yağ dengesinin sağlanmasına yardımcı
olur. Defne yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
2676

150 G

150 G

Ürün Kodu
2614

AYNISAFA & PROPOLİS SABUNU

KÜKÜRT SABUNU

Özel Bakım
Doğal aynısefa yağında bulunan antioksidanlar, mineraller sayesinde kuru,
tahriş olmuş cildi nemlendirerek yatıştırılmasına, beslenmesine, serbest
radikallerin ciltteki zararlarının telafi edilmesine, dış etkilere karşı korunmasına
yardımcı olur. Aynısefa çiçeği yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve
derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Mineral Bakım

Cilt, saç ve tırnak bakımının vazgeçilmez elementi olan kükürt ve bitkisel
yağlar içeren bu sabun; cildi ölü hücre ve kirlerden nazikçe ve derinlemesine
arındırırken, beslenmesine, nem-yağ dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
2591

SİYAH ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ SABUNU

150 G

150 G

Ürün Kodu
2515

Canlandırıcı

Siyah üzüm çekirdeği yağı; vitaminler, linoleik asit, antioksidan özellikli
bileşenler sayesinde, cildin derinlemesine beslenmesine, çevresel
koşulların neden olduğu serbest radikallere karşı savaşarak genç
kalmasına, cildi nemlendirerek ve yapısını güçlendirerek sıkılaşmasına
ve daha elastik, yumuşak, düzgün görünmesine yardımcı olur.

KİL & YOSUN SABUNU
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Dengeleyici

Demir, çinko, magnezyum, alüminyum, kalsiyum, silisyum gibi doğal
minerallerden oluşan kil; cilt, saç ve saç derisinin ölü hücrelerden
arındırılmasına, ihtiyacı olan mineralleri geri kazandırarak beslenmesine
ve elastikiyetinin artmasına, yağ üretiminin dengelenmesine yardımcı olur.

doğal
yağlardan

Ürün Kodu
2546
150 G

150 G

Ürün Kodu
2720

SHEA BUTTER SABUNU

TARÇIN & KARANFİL SABUNU

Nemlendirici
A, D, E ve F vitaminlerince zengin shea yağı içeriğiyle; cildi nazikçe
ve derinlemesine temizlerken, beslenmesine, nem-yağ dengesinin
sağlanmasına, yenilenmesine, sıkılaşmasına, canlanmasına yardımcı olur.

Doğanın Gizemi
Cilt üzerinde rahatlatıcı ve uyarıcı etkisi bulunan tarçın ve
karanfil özleri içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken, beslenmesine, nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel
koşullara karşı korunmasına ve bakımlı kalmasına yardımcı olur.

150 G

Ürün Kodu
2485

150 G

Ürün Kodu
2713

YASEMİN SABUNU

ZEYTİN YAĞLI BEBEK SABUNU

Floral Esinti
Güzel ve etkileyici kokusu olan yasemin özleri içeren
sabunumuz
cildi
nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
beslenmesine,
nemlendirilmesine,
güçlendirerek
çevresel
koşullara karşı korunmasına ve bakımlı kalmasına yardımcı olur,
aromaterapik etki yaparak gün boyu zinde hissetmenizi sağlar.

Çok eski yüzyıllardan beri mucizesi keşfedilmiş bir Akdeniz iksiri olan zeytinyağı;
en yüksek E vitamini aktivitesini gösteren a-tokopherol, A, E, D ve K vitamini,
polifenoller (antioksidanlar) ve kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum,
demir, bakır gibi mineraller içermektedir. Bu sayede cildin nem–yağ dengesinin
sağlanmasına, serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korunmasına,
minerallerle beslenmesine ve yeniden yapılanarak canlanmasına yardımcı olur.
Allerjen içermeyen bebek sabunumuz, bebeğinizin cildini okşarcasına temizler,
içerdiği zengin yağ yapısıyla beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı olur.

Ürün Kodu
2607

150 G

150 G

Ürün Kodu
2461

TÜRK HAMAMI SABUNU

Otantik Bakım
Osmanlı saraylarında kullanılan bu hamam sabunu; cildi
nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
beslenmesine,
nem-yağ
dengesinin
sağlanmasına
yardımcı
olur,
kendine has kokusuyla sizi tarihi bir yolculuğa çıkarır.

ALOE VERA SABUNU
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Çöllerin Kraliçesi
Aloe vera yağı içeriğindeki aminoasitler, vitaminler ve mineraller
sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildin ince bir tabaka halinde kaplanarak,
derinlemesine nemlendirilmesine ve rahatlatılmasına yardımcı olur.

KEÇİ SÜTÜ & BAL SABUNU

Proteinler, mineraller, aminoasitler ve A vitamini ile zengin keçi sütü ve
bal özü içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken,
cildin beslenmesine, nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel
koşullara karşı korunmasına ve bakımlı kalmasına yardımcı olur.

ÇİKOLATA SABUNU

Kakao yağı, içerdiği güçlü antioksidanlar, vitaminler ve mineraller
sayesinde çok kuru ve hassas ciltleri nemlendirerek sıkılığının
sağlanmasına yardımcı olur. Kakao yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve
derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

KEFİR SABUNU

DAMLA SAKIZI SABUNU

Hoş kokulu Damla sakızı özü ve doğal bitkisel yağlar içeren
sabun; cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, nemyağ oranının korunmasına, beslenmesine ve hoş kokusuyla
tonik
etkisi
yaparak
dinç
hissetmenize
yardımcı
olur.

Ürün Kodu
3383

Doğal Bakım

Probiyotikler, vitaminler ve mineraller açısından çok zengin olan kefirle
formüle edilmiş bu sabun; cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken,
cildin beslenmesine, nem-yağ dengesinin sağlanmasına, sıkılaşmasına
yardımcı olur. Kefir özü içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
2881

Ürün Kodu
2737
150 G

150 G
İçerdiği Laurik asit, E vitamini, potasyum sayesinde cildinizin ve
saçlarınızın yağ-nem oranının dengelenmesine, beslenmesine,
çevresel
koşulların
olumsuz
etkilerinden
korunmasına
yardımcı olarak, daha bakımlı ve güzel görünmenizi sağlar.

Ürün Kodu
2553

Çörekotu yağı içeriğindeki vitaminler, mineraller, aminoasitler,
doymamış yağ asitleri, proteinler ve antioksidan bileşenleri sayesinde
hassas ciltlerin beslenmesine, doğal nem dengesinin korunmasına,
dış etkilere karşı koruyarak güçlü ve genç görünmesine yardımcı
olur. Çörekotu yağı içeren sabunumuz cildi nazikçe ve derinlemesine
temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

150 G

Sarımsak özleri içerdiği yüksek miktarda kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor,
manganez, potasyum, çinko gibi mineraller, B vitaminleri, 33 çeşit kükürt bileşiği,
17 çeşit aminoasit ve antioksidan özellikli bileşenleri sayesinde hücresel bağışıklık
sağlayarak saç derisi ve saç köklerinin güçlenmesine, nem-yağ dengesinin sağlanmasına,
cildi ve saçları çevresel koşulların neden olduğu serbest radikallere karşı koruyarak
güçlenmesine yardımcı olur. Keratin ve sarımsak özleri içeren sabunumuz cildi
nazikçe ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

Ürün Kodu
4526

HİNDİSTAN CEVİZİ SABUNU

150 G

150 G

Ürün Kodu
2522

ÇÖREKOTU SABUNU

SARIMSAK SABUNU

150 G

150 G

Vitamin, mineral ve antioksidanlar içeren Ginseng özü ve
doğal vanilya ile zenginleştirilmiş bu sabun; cildi nazikçe
ve
derinlemesine
temizlerken,
beslenmesine,
nem-yağ
dengesinin
sağlanmasına,
yenilenmesine,
sıkılaşmasına
ve
tonik etkisi yaparak tüm gün dinç hissetmenize yardımcı olur.

150 G

150 G

VANİLYA & GINSENG SABUNU

Ürün Kodu
4083

Ürün Kodu
2690

Ürün Kodu
2706

ZEYTİNYAĞLI SABUN

Çok eski yüzyıllardan beri mucizesi keşfedilmiş bir Akdeniz iksiri olan
zeytinyağı; en yüksek E vitamini aktivitesini gösteren a-tokopherol, A,
E, D ve K vitamini, polifenoller (antioksidanlar) ve kalsiyum, fosfor,
potasyum, kükürt, magnezyum, demir, bakır gibi mineraller içermektedir.

%100 Bitkisel Sabun
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