Özel Ürünler
Hassas ciltlere yönelik tamamlayıcı özel bakım
Yalnızca Almanya’da 40 milyon kadar kişi problemli cilde sahiptir. DADO SENS Dermacosmetics ile bu kişilere,
diğer DADO SENS serilerine dahil edilebilen doğal ve tıp odaklı eşsiz bir koleksiyon sunuyoruz.
DADO SENS Dermacosmetics, doğal, etkili ve cilde nazik olan cilt bakımını temsil eder. Bu nedenle tüm
ürünler, cilde uygunlukları ve etkileri açısından dermatologlar tarafından test edilmiştir. Doğal kaynakları
temel alan formüller, hassas cildi tahriş edecek herhangi bir maddeyi içermez.
DADO SENS Dermacosmetics: Tıbbi bakım. Doğal etki.

Ectoin Yaşlanma Karşıtı Sıvı
Milyonlarca yıl boyunca doğal aktif madde ectoin, en zor çevresel koşullar altında bile
mikroorganizmaların hayatta kalmasına yardımcı olmuştur. Çölde, tuzlu göllerde veya
sürekli buz içinde olsun ectoin, en küçük yaşayan organizmaların hücre fonksiyonlarını
canlı tutar.
Ectoin Yaşlanma Karşıtı Sıvı, hassas cildin kendisine kalıcı olarak yardımcı olmasına
olanak sağlar. Dermatolojik testler, doğal bileşen ectoin’in cildin doğal yenilenmesini
uyardığını göstermiştir. Kırışıklıkların derinliği azalır, cilt daha esnek hale gelir ve nem
seviyesi artabilir.
Hassasiyet ortaya çıkmadan nazik formül tahrişe engel olur. Sıvı, cildin kendini
iyileştirme sürecini harekete geçirir ve cildi dış stres faktörlerine karşı korur.
Çay Ağacı Merhemi
Çay ağacı yağı, antimikrobiyal özelliklere sahip olup, iltihaplanmaya karşı koruma
sağlar. Bu nedenle sivilce ve lekeler, böcek ısırıkları ve kaşıntı, hafif güneş yanığı, küçük
sıyrıklar, çizikler ve ufak yaralanmalar için idealdir. Merhemde kullanılan çay ağacı yağı
%100 doğal saftır ve kimyasal işlem görmemiştir. Aktif bileşenin yüksek kalitesi, yenilikçi
damıtma işlemiyle garanti edilir. Çay ağacı bitkisinin yetiştirilmesi, ekolojik olarak son
tarımsal bilgiye dayanarak yapılır.
HandRepair Yoğun El Kremi
HandRepair Yoğun El Kremi, yenileyici ve yara iyileştirici etkinin yanı sıra nem tutma
özelliğine sahip pantenol içerir. Allantoin maddesi, doku onarımı ve hücre
yenilenmesini destekler. Ayrıca skualen ve jojoba yağı, ciltte yumuşak ve ipeksi bir his
bırakır; kontrollü biyolojik tarımdan elde edilen badem yağının rahatlatıcı ve yatıştırıcı
bir etkisi vardır. Bakım bileşenleri, cildin yenilenmesini destekleyen seramid 3 ve 6 ile
mimoza, jojoba ve ayçiçeği balmumundan oluşan yenilikçi bir nem tutucu kompleks
olan Hydracire S kullanılarak oluşturulmuştur.
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AVIOLA Canlandırıcı Bacak Jeli
Doğa, zayıf ve örümcek damarlar için etkisi kanıtlanmış çok sayıda doğal aktif bileşen
sunar. Bu bileşenlerden birisi, damar duvarlarını güçlendirdiği ve dokularda ödem
oluşmasını engellediği bilinen atkestanesidir. Bu tıbbi bitki aynı zamanda
antienflamatuvar etkisiyle de bilinir.
Jelin bir diğer bileşeni ise C vitamini açısından zengin, kılcal damar genişlemelerinin
azaltılmasına yardımcı olan kırlangıçotudur. Bu etki, yine C vitamini içeren ve kolajen
yapısının korunmasından sorumlu, dokuyu güçlendiren bir biyoflavonoid olan
hesperidin oranı yüksek olan turunç özü ile artırılmıştır. Kırmızı yosun özü,
mikrosirkülasyonu düzenler ve damarlarda kan toplanmasını önler. Bu doğal özler ve
bu özlerin özellikleri sinerji içinde çalışır; mikrosirkülasyonu düzenlerken aynı zamanda
cildi soğutarak ve sıkılaştırarak yorgun ve ağır bacaklar için bakım yapmanıza yardımcı
olur.
SalvaCare Nasır Karşıtı Krem
Bu hafif ve hoş kokulu krem, nasırların azaltılması ve ayak derisinin yenilenmesi için
idealdir. Zamanla salınan aktif bir bileşen olan sodyum salisilat, nasırların nazikçe
hafifletilmesine yardımcı olur. Adaçayı yağı, çay ağacı yağı ve pantenol terleme ve
kokuyu önler, cildin yenilenmesini destekler. Krem aynı zamanda ayak mantarı için de
koruma sağlar.

SalvaCare Yoğun Ayak Kremi
Çok kuru, pürüzlü ve çatlamış ayaklara yönelik bakım kremi. Şeker hastalığı olanlar için
de ayak bakımı açısından idealdir. Susam yağı, jojoba yağı ve karite yağı gibi besleyici
bileşenler yoğun bakım sağlar. Ayak derisi yeniden pürüzsüz, yumuşak ve esnek hale
gelir. Üre, pantenol ve allantoin maddesi ise kalıcı nem sağlar. Krem aynı zamanda
terlemeye, ayak kokusuna karşı ve ayak mantarı için koruma sağlar.

Doğal kaynakları temel alır:
Hayvan özleri içermez / %100 vejeteryan
Parfüm ve renklendirici madde içermez
Paraben içermez
Silikon içermez
Petrol türevleri içermez (parafin ve PEG’ler gibi)
Cilde uygunluk ve etkinlik, klinik olarak onaylanmış

Bağımsız olarak

www.cse‐label.org

ve

certified
sustainability

tarafindan tasdik edilmiştir.

CSE mührü, tescilli şirket yönetimine ilişkin ilk sürdürülebilirlik mührü olup, ürün onaylarının aksine şirketin
tamamı için geçerlidir. Tüm paydaşları dikkate alan sorumlu iş kararlarını temsil eder.
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