Dermosed Ürün Kataloğu 2018-2019

Kozmetik dünyasında kaliteli ve vazgeçilmez ürünlerin yaratıcısı olmak amacıyla sektöre
giren Dermosed, gün geçtikçe gücüne güç, bilgisine bilgi katıyor. Uzman ekip kadrosuyla
güçlü stratejiler belirleyen ve uzun Ar-Ge dönemleri sonucunda planlanarak ilerleyen bir
üretim süreciyle her zaman güçlü ürünler sunmayı hedefliyor.
Kimyasal içermeyen, doğanın gücünden ilham alarak geliştirilen ürünler müşterilerin
sorunlarına çözüm, isteklerine cevap arıyor. Bu aşamalar sırasında insan sevgisini ve hayatın
değerini en üstte tutuyor. Üretilen ürünler, bilimsel ve hayatın her alanında kullanılabilir ürünler
olma ilkesi taşıyor. Kozmetik sektöründe ihtiyacı ve eksiklikleri analiz edip çalışma
prensiplerini bu yönde geliştiriyor.
Çalışma şartlarındaki değişim ve gelişen ürün teknolojisini kullanıp, dünyayı yakından takip
ediyor, trendler yaratıyor. Günümüz dünyasında ortaya çıkan kozmetik ürünlerle ilgili
sorunlara cevap bulmak için, yeni çalışma alanları ve sürekli ileriyi hedefleyen bir ekibi
bünyesinde barındırıyor. Kimyasal içerikli ürünlerin hüküm sürdüğü piyasada devrim
niteliğinde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların ilk ürünü ise; dünya üzerindeki onlarca bitki
florası analizi ardından varılan sonuçlarda gizli. Türkiye’de kullanım alanı olmadığı için
yetiştirilmeyen onlarca bitkinin yurdumuzda yetiştirilmesi için harekete geçildi. Alanında
uzman kimyagerlerle yepyeni bir ekip, hammadde olan bu ürünlerin en doğru şekilde
yetişmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Sonuçlar ise; sağlanan onlarca güven, sağlık ve güzellik üzerine atılmış koca bir adım, yurt
ekonomisine destek ve daha niceleri…
Ülkesine ve ülkesinin yetiştirdiği bilim insanlarına, teknik elemanlara ve araştırmacı zihinlere
sahip çıkan, geleceğe doğru kalıcı iyileştirmeler yapmayı hedefleyen Dermosed, büyük,
modern ve yenilikçi bir aile.
Türkiye’nin ilk helal sertifikalı içeriğine sahip Dermosed ürünleri, yerli ve organik olmasıyla
ülkemizin yükselen değerleri arasında. Vazgeçemeyeceğiniz ürünlerin yaratıcısı ve üreticisi
olan Dermosed markalı ürünlere hayatınızda yer vermek isteyeceksiniz.
Yerli sermayeye önem veren, doğduğu ve geliştiği toprakları en ileriye taşımayı görev bilen,
geleceğin kıymetli markası, markamız.

Profesyonel Cilt Bakım Ürünleri

Dermosed Tonic 500 ML Yağlı Cilt
Cildin yağdan tozdan ve kirden arındırırken cildin
gözeneklerini sıkılaşmasında etkindir. Cilt yüzeyindeki yağ
oranının dengelenmesine yardımcı olur.Portakal yağı-C
Vitamini ile zengileştirilen ürünümüz antioksidan özelliği ile
cildin toksinlerden arındırılmasını sağlar.
Kullanım : Profesyonel Kullanım için Uygundur.

Dermosed Tonic 500 ML Kuru-Hassas Cilt
Dermosed Tonic cilt yüzeyini kir ve yağdan arındırarak
gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Dermosed Tonic
Allantoin ile zengilenleştirilmiştir. Allantoin cildin
kuruluğunu önleyerek tahriş edilmeden yenilenmesini
sağlar ve çevresel faktörlerden korur.
Kullanım : Profesyonel Kullanım için Uygundur.
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Profesyonel Cilt Bakım Ürünleri
Dermosed Nemlendirici Gündüz Kremi
Dermosed Nemlendirici Kremi cildi nemlendirir ve bağ dokusunun
yenilenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan Sodium Hylunorate cilt
nem dengesinin korunmasını ve cildin yenilenmesini sağlar. Cildin Nem
dengesini korur. UVA ve UVB filtreler ile 30 SPF Güneş Koruma etkisi
sağlar. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Cilt nem dengesini
sağlayarak sıvı kaybını giderir.
Kullanım : Profesyonel Kullanım için Uygundur.

Dermosed Temizleme Jeli 500 ML
Dermosed Temizleme Jeli Cildinizin dışarıdan gelebilecek olumsuz
etkilerden ( toz, kir, duman vb) arınmasını sağlar.Dermosed
Temizleme Jeli içeriğinde bulunan Panthenol-Provitamin B5 ile
cildin doğal nem dengesini korur.
Kullanım : Profesyonel Kullanım için Uygundur.

Dermosed Temizleme Sütü 500 ML
Dermosed Temizleme Sütü cildin yağ, toz, kir ve makyaj kalıntılarının
temizlenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan Allantoin ile cildin
doğal nem dengesini korur ve Shea Butter Yağı ile cildin pürüzsüz ve
ipeksi bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Kullanım : Profesyonel Kullanım için Uygundur.
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Profesyonel Cilt Bakım Ürünleri

Coffee Mask - Kahve maskesi – 250 ML
Özel formülasyonu Coffea Arabica Seed Powder ile zenginleştirilen ürünümüz
cildi serbest radikallerden korur. Coffea Arabica Seed Powder kırışıklık karşıtı
aktif ile sinerjik bir etki oluşturarak gözeneklerin sıkılaşmasını cilt tonunun
açılmasını ve ölü hücrelerin arındırılmasında etkindir. Cildinizi doğal formu ile
canlandırarak daha parlak görünmesini sağlar.
Kullanım : İnce bir tabaka halinde temizlenmiş cildin yüzeyine sürerek 20
dakika bekleyiniz ardından bol su ile yada ped yardımı ile temizleyiniz.
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Cilt Bakım Ürünleri

Dermosed Sunmax 50 SPF
Güneş Koruyucu
Yüz ve Vücut 75 ML
SPF 50+ Nemlendirici etkisiyle
cildi etkili bir şekilde güneşten
koruyarak onarımını sağlar.Hızlı
ve uzun süreli nemlendirme etkisi
Kremsi yapısı ile ciltte dolgun ve
kadifemsi bir his bırakır.Cilt daha
canlı ve yenilenmiş bir görünüm
kazanır.Cildin kurumasını önleyen
güçlü aktif içeriklerinin cildi
UVA-UVB ışınlarının
hasarlarından koruyan SPF
faktörlerinin bileşimi ile formüle
edilmiştir.Hyluronic Asit cildi
nemli tutarak cilt bariyerini
onarmaya yardımcı olur.
Kullanım : Yüz ve Tüm Vücut
kullanımı için uygundur.Epilasyon
sonrasında cildin onarılmasına
yardımcı olur.
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Cilt Bakım Ürünleri
Whiten Beta-White – Vücut Beyazlatıcı Krem - 100 ML
Cildin sakinleştirici özleri yanı sıra tüm cilt tipleri için formüle
edilen ve tüm vücut kullanımına uygun olan ürünümüz güçlü
peptit içeriğine sahiptir.Beta-White
pigmentasyonda rol oynayan kilit enzimler üzerinde eşsiz bir
etki mekanizması ile geleneksel beyazlatıcılardan farklıdır.
Beta White belirgin ve optimal beyazlatma-aydınlatma
etkisine sahiptir. 28 Günde parlaklık ve aydınlanma etkisi
sağlayarak pigmentli lekelerin görünümünü azaltır.
Kullanım : Sabah ve akşam temiz cilde yeteri miktarda
nazikçe uygulayınız.

Whiten Fifty – Yüz Beyazlatıcı Krem - 50 ML
Cildin sakinleştirici özleri yanı sıra tüm cilt tipleri için formüle edilen ve
yüz bölgesi kullanımına uygun olan ürünümüz güçlü peptit içeriğine
sahiptir. Beta-White pigmentasyonda rol oynayan kilit enzimler üzerinde
eşsiz bir etki mekanizması ile geleneksel beyazlatıcılardan farklıdır. Beta
White belirgin ve optimal beyazlatma - aydınlatma etkisine sahiptir.
28 Günde parlaklık ve aydınlanma etkisi sağlayarak pigmentli lekelerin
görünümünü azaltır. UVA ve UVB filtreleri ile güneşin zararlı ışınlarından
30 SPF koruma sağlar.
Kullanım : Günlük kullanım için uygundur. Sunmax Güneş Koruyucu ile
destekleyiniz. Temiz cilde nazikçe uygulayınız.
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Vücut Bakım Ürünleri

Epsofresh+ Soğutucu Jel – 200 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra içeriğinde bulunan papatya, sarı
kantaron, aloevera, propolis ekstraktı ve çay ağacı yağı ile
sakinleştirici, antibakteriyel, antifungal ve yatıştırıcı özelliğe
sahiptir.Su bazlı yapısıyla hızlı emilim gösterek epilasyon depilasyon
ve ağda sonrası cildi yatıştırır, sakinleştirir ve kızarıklığı giderir. Hafif
yanıklarda etkindir.
Kullanım : Epilasyon, depilasyon, ağda ve güneş sonrası kullanım
için uygundur.

Epsonem - 200 ML
Cildi sakinleştirici özlerin yanı sıra içeriğinde bulunan doğal Aloe
vera sayesinde ciltte oluşabilecek kızarıklık tahriş ve hassasiyetinin
çok kısa süre içerisinde sakinleşmesini ve nemlendirilmesini
sağlar.Özel formülasyonu ve güçlü aloevera etkisi ile cilde gün boyu
nem kazandırır.
Kullanım : Epilasyon, depilasyon, ağda ve güneş sonrası kullanım
için uygundur.
Temiz cilde nazikçe uygulayınız.
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Vücut Bakım Ürünleri

Body Lotion SENS
Vücut Losyonu Kuru-Hassas – 200 ML
Cildi sakinleştirici özlerin yanı sıra zengin nemlendirici aktifler ile
kuru-hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde ki
Urea cildin onarım ve yenilenme süreci boyunca yüksek nem
kazanmasını sağlar. Cildinizi pürüzsüz ve ipeksi bir görünüme
kavuşturur. Epilasyon depilasyon ve ağda sonrası kullanıma uygundur.
Kullanım: Günlük kullanım için uygundur. Temiz cilde ince bir tabaka
halinde nazikçe uygulayınız.

Body Lotion OILY
Vücut Losyonu Yağlı Cilt – 200 ML
Cildi sakinleştirici özlerin yanı sıra zengin nemlendirici aktifler ile
Normal ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde ki Urea
cildin onarım ve yenilenme süreci boyunca yüksek nem kazanmasını
sağlar. Yağlılık hissi bırakmaz. Epilasyon depilasyon ve ağda sonrası
kullanıma uygundur.
Kullanım: Günlük kullanım için uygundur. Temiz cilde ince bir tabaka
halinde nazikçe uygulayınız.
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Cilt Bakım / Nemlendirici Ürünleri

Dermosed Nemlendirici
Yağlı Cilt – 50 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra
yağlı ciltler için özel olarak
formüle edilmiştir. Sebum
üretimini düzenlemeye yardımcı
olan fazla sebumu absorbe
ederek cildin parlamasını önleyen
ideal bir formüldür. Cildi
derinlemesine nemlendirerek
serbest radikallerin nötralize
edilmesine yardımcı olur. 30 SPF
Güneş koruması sağlar.
Kullanım : Cildinizi nazikçe
temizledikten sonra yüz ve boyun
bölgenize uygulayınız.

Dermosed Nemlendirici
Kuru -Hassas – 50 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra
zengin nemlendirici aktifler ile
kuru - hassas ciltler için özel
olarak formüle edilmiştir. Cildi
derinlemesine nemlendirerek
cildin onarım ve yenilenme
süreci boyunca cilde destek
sağlar. Neme doygun ipeksi bir
cilt sağlar.
Kullanım : Cildinizi nazikçe
temizledikten sonra yüz ve
boyun bölgenize uygulayınız.

Dermosed Nemlendirici
Normal & Karma -50 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra
Normalden Karma cilt için özel
olarak formüle edilmiştir. Nem
dengesini düzenlemeye yardımcı
olur ve fazla sebumu absorbe
ederek cildin parlamasını önleyen
ideal bir formüldür. Cildi
derinlemesine nemlendirerek
serbest radikallerin nötralize
edilmesine yardımcı olur. 30 SPF
Güneş koruması sağlar.
Kullanım : Cildinizi nazikçe
temizledikten sonra yüz ve boyun
bölgenize uygulayınız.

Dermosed Nemlendirici Gece
Kremi – 50 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra
tüm cilt tiplerinin ihtiyacına
yönelik özel olarak formüle
edilmiştir. Nem ve yağ dengesini
düzenlemeye yardımcı olur. Cildi
derinlemesine nemlendirerek
gece boyunca tazelenmesine
yardımcı olur. Cildin onarım ve
yenilenme süreci boyunca
destek sağlar. Yağlılık hissi
bırakmadan ipeksi bir görünüme
kavuşturur
Kullanım : Cildinizi nazikçe
temizledikten sonra yüz ve
boyun bölgenize uygulayınız
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Cilt Bakım / Nemlendirici Ürünleri

Dermosed Anti Age Rejuvination 50 ML
Dermosed Anti-Age Rejuvination ürünümüz
kolajen sentezini arttırır cildin elastikiyetini
arttırır.Q10 ile zengileştirilmiştir.Yıpranmış cilt
dokusunun yenilenmesine yardımcı olurken
sağlıklı hücrelerin aktif hale gelmesini sağlar.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanımı için
uygundur.

Dermosed Eye Contour Repair Effect
CreamGöz Çevresi Kremi – 25 ML
Dermosed Göz Çevresi Bakımı ürünümüz
içerisinde bulunan Argireline ile serbest
radikallerin nötralize edilmesine yardımcı
olur.Yapısında bulunan Argireline göz
çevresinde dolaşımı uyarmaktadır.Cilt sağlığı
için önemli bir içeriktir. Göz çevresinin
dolgun, sıkı, gergin ve daha genç görünüme
kavuşmasını sağlar. Derinlemesine nem
kazandırır, tazeler ve ince kırışıklıkların
onarılmasında hızlı ve güçlü bir etki sağlar.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanımına
uygundur.
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Dermosed Rebeaw Serum Ürünleri
Acn Mix Serum 30 ML
Özel olarak formüle edilmiş Acn
Mix Serum biyoteknolojik
aktifler kullanılarak
üretilmiştir.Su bazlı ve kuru
yağlardan elde edilmiştir.
Phycosaccharide ile Salisilik
Asidin sinerjik etkisi ile akne
oluşumunu sebum dengesini
ve lezyonları iyileşme sürecini
hızlandırır. Cilt görünümünde
tazelenme ve pürüzsüzleştirme
sağlar.
Kullanım : Günlük kullanım için
uygundur. 50 SPF Sunmax ile
daha etkin bir kullanım sağlar.

Mix Complex Serum 30 ML
Özel olarak formüle edilmiş Mix
Complex serum biyoteknolojik
aktifler kullanılarak üretilmiştir.
Su bazlı ve kuru yağlardan elde
edilmiştir.Argireline
biyoteknolojik peptit çizginin ve
kırışıklıkların doğal formasyonu
olan eşsiz bir anti-kırışıklık
serumudur.
Kullanım : Günlük kullanım için
uygundur. 50 SPF Sunmax ile
daha etkin bir kullanım sağlar.

Filling Serum 30 ML
Özel olarak formüle edilmiş
Filling Serum biyoteknolojik
aktifler kullanılarak
üretilmiştir.Su bazlı ve kuru
yağlardan elde edilmiştir.
Dermican ile kolajen sentezini
arttırarak hücre matriksini
optimize etme kapasitesi
gösterir.Cildin Kolajen ve
elastin sentezini arttırarak cildin
daha genç ve taze görünmesini
sağlar.
Kullanım : Günlük kullanım için
uygundur. 50 SPF Sunmax ile
daha etkin bir kullanım sağlar.

Whiten Serum 30 ML
Özel olarak formüle edilmiş
Whiten Serum biyoteknolojik
aktifler kullanılarak üretilmiştir.Su
bazlı ve kuru yağlardan elde
edilmiştir. Papaya, Guava özler
kombinasyonu sinerjik etkisi
aydınlanma sürecini hızlandırır.
Melanin sentezini inhibe eder.
Cilt görünümünde aydınlatıcı
etkisi ile renk farklılıklarının ton
dengelenmesini sağlar.Leke ve
Scar izlerinin giderilmesini sağlar.
Kullanım : Günlük kullanıma
uygundur. Bol su ile durulayınız.
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Cilt Temizleme Ürünleri

Tonic Perfectly Clean – Tonik -200 ML Yağlı Cilt
Dermosed Tonic cilt yüzeyini kir ve yağdan
arındırarak gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.
Dermosed Tonic Allantoin ile zenginleştirilmiştir.
Allantoin cildin kuruluğunu önleyerek tahriş
edilmeden yenilenmesini sağlar ve çevresel
faktörlerden korur.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanım için uygundur.

Tonic Perfect Clean – Tonik
200 ML Kuru-Hassas Cilt
Cildin yağdan tozdan ve kirden arındırırken cildin
gözeneklerini sıkılaşmasında etkindir.Cilt
yüzeyindeki yağ oranının dengelenmesine yardımcı
olur.Portakal yağı-C Vitamini ile zengileştirilen
ürünümüz antioksidan özelliği ile cildin toksinlerden
arındırılmasını sağlar.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanım için uygundur.
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Cilt Temizleme Ürünleri

Clean Skin Gel - Temizleme Jeli 200 ML
Dermosed Temizleme Jeli Cildinizin dışarıdan
gelebilecek olumsuz etkilerden ( toz, kir, duman vb)
arınmasını sağlar.Dermosed Temizleme Jeli içeriğinde
bulunan Panthenol-Provitamin B5 ile cildin doğal
nem dengesini korur. Cildin daha parlak görünmesini
sağlar.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanım için uygundur.

Clean Skin Milk – Temizleme Sütü - 200 ML
Dermosed Temizleme Sütü cildin yağ, toz, kir ve
makyaj kalıntılarının temizlenmesine yardımcı
olur.İçeriğinde bulunan Allantoin ile cildin doğal nem
dengesini korur ve Shea Butter Yağı ile cildin
pürüzsüz ve ipeksi bir görünüme kavuşmasını
sağlar. Makyaj temizleme ürünü olarak güvenle
kullanılabilir.
Kullanım : Sabah ve akşam kullanım için uygundur.
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Cilt Temizleme Ürünleri

Clean Peeling
Deniz Fosilli Peeling - 200 ML
Mikro partikülleri sayesinde
ciltteki ölü hücrelerin atılmasını
hızlandırır. Özel formülü ile cildi
derinlemesine temizler. Ciltteki
kiri ve ölü deriyi nazikçe
arındırırak cilt yüzeyinin
gözeneklerinin açılmasına
yardımcı olur.
Pürüzsüz ve aydınlanmış bir cilde
kavuşmanızı sağlar. Epilasyon
sonrası kullanımına uygundur.
Kullanım : Tüm vücuda nazikçe
uygulayınız ardından bol su ile
durulayınız.
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Maskeler
D-SED Moisturizer Mask
Yoğun Nem Maskesi – 150 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra zengin
nemlendirici aktifler ile kuru-hassas ciltler
için özel olarak formüle edilmiştir. Cildi
derinlemesine nemlendirerek cildin onarım
ve yenilenme süreci boyunca cilde destek
sağlar. Nem’e doygun ipeksi ve serbest
radikallerin hasarlarına karşı korunan bir
cilt sağlar.
Kullanımı : Orta kalınlıkta fırça veya
spatula yardımı ile sürüldükten sonra 20
dakika bekletilip bol su ile veya ped
yardımı ile silinerek temizlenir.

D-SED Oily Skin Mask
Yağlı Cilt Maskesi 150 ml
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra yağlı ciltler
için formüle edilen ürünümüz Sebum
üretimini hızlı bir şekilde düzenlemeye
yardımcı olur. Salisilik asit yardımı ile fazla
sebum üretimini absorbe ederek cildin
sıkılaşmasını ve gerginleşmesini sağlar. Akne
oluşumunu ve mevcut olan aknenin
kurutulmasında önemli bir rol oynar. Hızlı ve
etkin formülü ile cildin sebum dengesinin
sağlanmasına yardımcı olur.
Kullanımı : Orta kalınlıkta fırça veya spatula
yardımı ile sürüldükten sonra 20 dakika
bekletilip bol su ile veya ped yardımı ile
silinerek temizlenir.
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Maskeler
D-SED Whitening Mask
Aydınlatıcı Maske – 150 ML
Cildi sakinleştirici özleri yanı sıra tüm
cilt tipleri için formüle edilen ürünümüz
cildin ton farklılıklarının giderilmesinde
ve leke yüzeyinin aydınlanmasında
etkin bir rol oynar.İçeriğinde bulunan
Beta-White aktifi ile cildin istenilen
renk ve ton düzeyine kavuşmasını
sağlar.
Kullanımı : Orta kalınlıkta fırça veya
spatula yardımı ile sürüldükten sonra
20 dakika bekletilip bol su ile veya ped
yardımı ile silinerek temizlenir.

Gold Coal - Karbon Peeling – 150 ML
Özel olarak formüle edilmiş Gold Coal
Karbon Peeling ürünümüz Carbon
Black aktifi ile leke giderilmesinde
kullanılan, gözenekleri küçülten, cildi
aydınlatan ve gençleştirici bir etkinliğe
sahiptir.Manuel yada cihaz kullanılarak
uygulama yapılabilir.
Kullanım : İnce bir tabaka halinde
sürüp 10 dakika bekletildikten sonra
cihaz ile işlem yapılır.
Manuel kullanım 20 dakika
bekletildikten sonra bol su veya ped
yardımı ile temizleyiniz.

16

Ozonized Olive Oil - Ozon Yağı – 50 ML
Tamamen doğal steril zeytin yağından elde edilmiştir.
Ozon ile güçlendirilen ürünümüz anti oksidan özelliğe
sahiptir. Güçlü antioksidan etkisi ile ciltte kızarıklık
tahriş oluşumunu engeller. Doğal formülü ile Ciltte
bulunan kızarıklıkların giderilmesini, cildinizin
yenilenmesini ve onarımını etkin bir şekilde sağlar.
Kullanım: Temiz cildinize nazikçe sürerek uygulayınız.

Biosed Forming Gel 250 ML
Özel olarak formüle edilmiş Biosed
Forming Gel kırmızı alg ekstresi ile kan
sirkülasyonunu artırarak selülit problemi
olan bölgedeki yağları uzaklaştırırken,
cildin daha sağlıklı canlı ve pürüzsüz bir
görünüme ulaşmasını sağlar.
Kullanım : Sabah ve akşam masaj
yaparak cildinize uygulayınız.
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İntim Temizleme Jeli
100 ML
Cildi temizleyici doğal özleri
ile özel olarak formülize
edilen İntim Jel tamamen
doğal içeriğe sahip
antibakteriyel bir üründür.
Hassas bölgenin bakteri ve
mantarlara karşı
korunmasında etkindir.
Hassas bölgenin 4.2 ph
değeri ile doğal dengesini
koruyarak tahriş etmeden
nemlendirir ve arındırır.
Kullanım : Günlük kullanıma
uygundur. Bol su ile
durulayınız.
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Dermosed Cure
Tüy Azaltıcı Krem - 10 ML
Bitkisel yağ karışımları ile özel olarak geliştirilen
formül tüy azaltıcı etki sağlarken epilasyon sonrası
bakım yapılmış cilde kürün son aşaması olarak
bariyer fonksiyonunu güçlendiri bakım yapar
maksimum etki sağlar.
Kullanım : Herhangi bir epilasyon yöntemi ile (ağda
lazer cımbız vb) takiben ilk günden itibaren
kullanılması uygundur.

Dermosed Foot Care - Ayak bakımı
Maskesi – 250 ML
Özel olarak formüle edilmiş Foot Care
Özenle seçilmiş yağ bileşenleri cildi esnetir,
dezenfeksiyon etkisi olan maddeler
ayakların mikrobik dengesini güçlendirir.
Özellikle ayaklar için geliştirilen, kolay
sürülebilen ve cilde iyi nüfuz eden yüksek
nemlendirme özelliğine sahip maskedir.
Kullanım : Temizlenmiş, bakımı yapılmış
ve kurulanmış ayaklarınıza ince bir tabaka
halinde sürerek uygulayınız.15 Dakika
bekletilip su ile durulayınız.
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Misyonumuz
Müşterilerini ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en üstte tutan bir firma olarak bu odağımızın
daha da gelişmesi için çalışmalar yapmayı, yenilikçi ve yaratıcı ekibimizle global
pazara eş değer ürünler yaratmayı amaçlamaktayız.
Ayrıca kozmetik sektöründe organik ve yerel bitkilerin kullanımında devrim yapmak,
bu yönde trendler yaratmak başlıca hedeflerimiz arasındadır.
Yerel sermayeye, yerel bilim insanlarımıza ve emekçilerimize verdiğimiz değeri gün
geçtikçe iyileştirmekte ve daha iyiye gitmesi için çalışmalarımızı kuvvetlendirmeyi
amaçlamaktayız.

Vizyonumuz
Türkiye de güçlü ve vizyon sahibi çalışanları ile kozmetik sektörünün öncü, lider
firmalarından biri olmak. Markamızı Başarıya giden bu yolda, ilkeleri kalitesi ve
dürüstlüğünden ödün vermeden ileri noktalara taşımayı hedeflemektedir.
Profesyonel çalışma anlayışı ile bağımsız bir marka oluşturmak adına ciddi yatırımlar
yapan kozmetik sektöründe hizmet veren Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve Güzellik
Salonu alanlarında markalaşmış ve hali hazırda marka haline gelen ürünleri
müşterilerine sunarak en iyi hizmet ve kaliteyi başarılı bir şekilde sunmak

Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir Sit.
K3 Blok No: 23 Batışehir – İstanbul
+90 212 963 03 83 / +90 507 134 91 91
info@dermosed.net

