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Önsöz
Kendimizi bildik bileli tabiatın en kıymetli nimetine “toprak
ana” deriz hep... Toprak anadır, besleyendir, hayat verendir;
bir anne yavrusunu nasıl besliyorsa, insanoğlunu ve tüm
canlıları da özünde o besler. Toprak kadim zamanlardan
günümüze, neredeyse tüm inanışlarda yaradılış mucizesiyle birlikte anılır. Farklı kültürlerin mitolojilerinde ise doğurgandır, dişildir, tanrıçadır; kutsanmış ve güçlü bir kadındır.
Kadın ise güzelliktir; güzeli sunan, güzelliği arayan...
Dermokil ailesi olarak on iki yıldan bu yana, mucizesine
bizzat şahit olduğumuz bu güzelliğin peşinde koşuyoruz.
Dünya var olduğundan bu yana doğaya, insanlığa ve tüm
canlılara hediye edilmiş bir toprak türü olan KİL’den gelen
güzelliği sizlere sunmak üzere yola çıktık. Geçmişteki medeniyetlerde önemli bir yere sahip olan ve birçok kültürde
yaşam enerjisi olarak bilinen kilin iyileştirici, arındırıcı ve
bütünleyici gücü geçerliliğini hâlâ koruyor.
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Biz, gerçek ve mucizevi bir hikâyesi olduğu için seçtik kili.
Bu seçimi yaparken, uzun yıllar süren araştırmalarımız sonucunda Anadolu’nun zengin kil yataklarını keşfettik. Özellikle bu topraklarda var olan kil türlerinin kozmetik amaçlı
kullanımda dünyada eşsiz bir yere sahip olduğunu tespit
ederek, bugün doğanın verdiği bu özel hediyeyi, Dermokil
markası altında geliştirdiğimiz doğal kozmetik ürünlerimizle tüm dünyada 35 ülkede sunuyoruz.
Topraktan gelip toprağa gidecek olan insanın güzellik sırrı da aslında toprakta saklı. İşte bu kitapla sizleri, doğanın
mucizesi, pürüzsüz yüz ve cildin doğal kaynağı olan kilin
günlük yaşamda bizlere sunduğu mucizeye şahitlik edeceğiniz bir yolculuğa çıkarıyoruz. Güzelliğin kadim zamanlardan gelen sırlarını, kile dair keşfedeceğiniz birçok bilgiyi bu
kitapta bulacaksınız. Tarih boyunca güzellik ve şifa dağıtan
kil, günümüzde de hayatımıza güzellik ve şifa dağıtıyor.
Sizleri de hayatınızı güzelleştirmeye, bu bilgilerle ve yaşam
enerjisiyle zenginleştirmeye davet ediyoruz.
Bu vesileyle, kadim zamanlardan günümüze kadar gelen
kili, 100’ün üzerinde ürün haline getiren Arge ekibime;
Hacer Canpolat Çeliktaş, Sabiha Güç, Rahmi Canpolat, Elif
Ecer, Aslı Gümüşsoy’a; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne; Prof. Dr. Melih Akyol, Prof. Dr. Sedat Özçelik’e; Prof.
Dr. Durmuş Boztuğ, Prof. Dr. Aziz Kutlar, Öğr. Gör. Özlem
Ceyhan’a; Yeditepe Üniversitesi Kozmetoloji Bölümü’ne,
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işin başından bu yana desteklerini veren başta eşim ve çocuklarım olmak üzere tüm aile fertlerime, satış ve pazarlamada emeği geçen tüm satış ve idari ekibime, ürünlerimize
raflarında yer veren tüm satış noktalarımıza, eczacılarımıza, kalfalarımıza, doktorlarımıza, uzmanlarımıza; diş hastanesi ve hastanelerinde yer veren kurumlara ve tüm tüketicilerimize teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Sevgi ve saygılarımla,
Ünal Karaca
Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı
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1.
BÖLÜM

Geçmişe
Yolculuk
9

Ellerimi yıkadım. Bir
parça çamur koparıp
yazıya attım. Ve bu
yazıda, kahraman
Engidu'yu yarattım.
•
Gılgamış Destanı
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CANLILIĞIN ÖZÜ:

TOPRAK
Kilin öyküsü Âdem ile Havva’nın yaratılışıyla başlar. Topraktan yaratılma hem semavi dinlerde, hem mitolojide
büyük öneme sahiptir. Gılgamış Destanı’ndaki “Ellerimi
yıkadım. Bir parça çamur koparıp yazıya attım ve bu yazıda kahraman Endigu’yu yarattım” sözleri, yaratılış mucizesinde toprağın önemine değinir. Antik Sümer dininde
toprak tanrıçası ile su tanrısının birlikte ilk insanı meydana getirdiği ya da Yunan mitolojisinde Prometheus’un
gözyaşlarıyla toprağı çamur haline getirmesiyle ilk ölümlünün yaratıldığından bahsedilir.1 Mısır’da Luksor Tapınağı’nda bulunan kabartma bir resimde, Kral III. Amonhotap
olarak betimlenen Tanrı Khnemu çömlekçi çarkında erkek
ve dişi iki insan yaratır.2
Üç büyük semavi dinde de Âdem’in, yani ilk insanın çamurdan yaratıldığına vurgu yapılır. İslam’da, Kuran-ı Kerim’de birçok ayetle beşer oluşumunun kaynağının toprak
olduğuna işaret edilir.
1 R. Graves, R. Patai, The Hebrew Myths: The Book of Genesis, Rosetta Books, 2014.
2 D.J.A. Clines, “The Image of God in Man”, Tyndale Bulletin 19 (1968): 53-103.
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Mısır’da bulunan
Luxor TapınağI
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“Biz insanı çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık” (Hicr
26); “Ve Allah sizi topraktan bitirir” (Nuh 17); “İnsanı başlangıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu bayağı bir
suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan
ona üfleyen Allah’tır” (Secde 7-9) gibi ayetlerle, pişmemiş
çamurdan, topraktan yaratılanın beşer olduğu söylenerek,
temelde insanı oluşturan özün toprak özüyle aynı olduğuna işaret edilir.3
İncil’de “Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin” (Genesis 19) cümlesiyle, insanın topraktan var olduğu ifade edilir. Tevrat’ta da “Ve Rab Allah yerin
toprağından Adam’ı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini
üfledi ve adam yaşayan can oldu” (Tekvin 2:5-23) denir.
Toprak ve suyla beslenen, toprak ve suyla sınırlı yaratma
gücüne sahip olan, toprak ve suyla barınan ve toprakla
taşınan insanın toprak ve sudan yaratılması boş bir inanış
değildir. Nitekim insan bedenini oluşturan maddeler ile
toprağın yapısındaki maddelerin benzerliği bu olguyu destekler. Toprağın yüzde 90’ını oluşturan oksijen, demir, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, bakır, potasyum, fosfor,
sodyum, karbon, magnezyum, klor, kükürt gibi mineraller
belli oranlarda insan bedeninde de bulunur ve bu oranların belli bir dengede sürdürülmesi, beden sağlığı açısından
büyük önem arz eder.4 Toprakta eksi (-) yüklü değere sahip
karbon ve azot molekülleri bulunur. İnsanı oluşturan bilgiyi saklayan DNA molekülünde de eksi (-) yüklü karbon,
fosfor, hidrojen ve oksijenden kurulu bir düzen mevcuttur.
14

İnsanoğlu var oluşundan bu yana “Cansız sandığımız toprak nasıl olur da can vermeye sebep olur?” sorusuna cevap arar. Şurası muhakkak ki toprak, içerisinde barındırdığı
mineral ve elementlerin yanı sıra birçok mikroorganizma
ile bitkiler için yaşam kaynağı olmasından dolayı canlıdır.
Bitkiler için doğal gübre kaynağı olan azot gazı, havadan
toprağa karışır ve topraktan da azotu bağlayan bakterilere geçip, canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli gıdayı
sağlar.5 Toprak, suyla birlikte canlı yaşamını başlatması
ve varlığın sürdürülmesi için uygun ortamı sağlaması açısından yaşam döngüsünde büyük öneme sahiptir. Dünya
var olduğundan bu yana ölmüş olan tüm insanlar çürümeseydi, acaba bugünkü hayattan eser kalır mıydı? Hayat
döngüsünün doğal bir parçası olan ölümle birlikte insan
vücudu, yine toprakta bulunan bakteriler ve mikroorganizmalar sayesinde, organik ve inorganik biyolojik yapılara dönüşerek, oluştuğu öze, yani toprağa karışır.6

3 Cafer Gezgez Abdullah, Son Adem Varoluşun Sırrı, İstanbul: İştirak Yayınları, 2008.
4 “History of cosmetics”, Asian Journal of Pharma 3/3 (2009): 164-167.
5 Cenk Parlak, “Topraktan Geldik”, http://www.anatoliamed.com/topraktan-geldik/
6 Alperen Gürbüzer, İnsan Topraktan Yaratıldı, Nasıl mı?, http://ezan.vakti.com/insan_
topraktan_yaratildi_nasil_mith
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KİL MİNERALLERİNİN

TARİHÇESİ

İnsanlar tarihin her döneminde temizliğe, güzelliğe ve çekiciliğe önem verdi. Kimi zaman kullandıkları bitki, toprak
ve suyla hastalıklarını tedavi ettiler, kimi zaman da kötü
ruhları kovmak, tanrılarını etkilemek veya düşmanlarını
ürkütmek amacıyla tütsü, kum, kömür ve çeşitli toprak
boyaları kullandılar.7 Bu alanda en sık başvurulan doğal
madde ise hiç şüphesiz kil oldu. Kilin hem tedavi hem de
kozmetik amaçlı olarak kullanılışının tarihi, insanlık tarihi
kadar eskidir.
İskenderiye Tıp Okulu’nun yetiştirdiği ilk kozmetologlardan biri olan Mısır Kraliçesi Kleopatra, kozmetoloji
tarihinde köşe taşlarından biri oldu; kimya ve toksikoloji
bilimlerinde çeşitli dersler alarak Kosmetikon isimli eseri
yazdı ve kendine özgü birçok formül geliştirdi. Bunlardan
en önemlileri, Nil Nehri’nin toprağını kullanarak yaptığı
çeşitli kremler ve güzellik maskeleriydi.8

7 “Temel Kozmetik, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri”, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011.
8 İ. Uzer, “Anadolu Uygarlıklarında Kozmetoloji”, Lokman Hekim Dergisi 1/1, Mersin: Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010; H.A. Ead, “Cosmetics in Ancient Egypt”, http://www.levity.
com/alchemy/islam23.html
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Galen’in temsili gravür portresi

İbn-i Sina’nın “El Kanun Fi’t Tıbb” kitabında bahsettiği, yaraları tedavi edici özelliği olan
Terra Sigillata tabletleri.
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Uygarlığın temeli olan Mezopotamya’da, çeşitli kil tabletleri mide rahatsızlıklarının tedavisinde ve cildin temizlenmesinde kullanıldı. Ünlü filozof ve bilim insanlarından
Hippokrates ve Aristotales’in toprak alanında çalışmalar
yaparken kil çeşitlerini sınıflandırdığı, eczacılığın kurucusu
sayılan Galenos’un ise killi toprağı tablet haline getirerek
çeşitli hastalıkların tedavisinde kullandığı bilinmektedir.9
Tarihte ilk markalı hazırlanmış kil tableti MÖ V. yüzyılda,
“Terra Sigillata” ismiyle bilinen, kırmızı topraktan yapılmış ilaçtı. Ünlü İslambilimci İbn Sina, El Kanun Fi’t Tıbb
adlı eserinde bu ilacın nasıl yapıldığına anlattı, yarayı tedavi edici ve kanamayı durdurucu etkilerinden bahsetti.
Mühürlenmiş kil olarak da tanımlanan bu tabletler, özellikle zehirlemelere karşı ve çarpıntı, kabızlık ve belsoğukluğu tedavisinde Osmanlı döneminde de yaygın olarak
kullanıldı. 10

9 “Greek Medicine, Fasting and Purification.” http://www.greekmedicine.net/hygiene/Fasting_and_Purification.html
10 A. Frölich, “Terra Sigillata-a Remedy Used Through Millenniums”, Dan Medicinhist 36
(2008): 9-20.
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KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN

TARİHÇESİ

Yunanca cometica sözcüğünden türemiş olan “kozmetik”
terimi, güzelleştirmek, çeki düzen vermek anlamına gelir.
Kozmetikle ilgilenen bilim dalı kozmetoloji, kimya, eczacılık, sanayi, tıp gibi bilim dallarını da kapsayan çokdisiplinli
bir alandır.11
Yeryüzündeki hemen hemen tüm topluluklar binlerce
yıldır süslenmeye ve güzel görünmeye önem verdi. Kozmetik uygulamalar geçmiş uygarlıklarda zaman zaman
bir gruba ait olmayı veya özel bir seremoniyi simgelerken,
kimi zaman da süslenme, dinsel bir sembolizmin göstergesi oldu. Arkeolojik bulgular da paleolitik devirde yaşayan insanların pigmentleri kullanarak vücudu süslemek
için kimyasal karışımlar ürettiklerini, tebeşir, jips, mangan,
kil gibi çeşitli maddeleri özellikle göz, tırnak ve saçı renklendirmek için kullandıklarını ortaya koyar.12

11 Larousse Encyclopedia 3/537, 1968.
12 Larousse Encyclopedia 3/537, 1968; “A History of Cosmetics from Ancient Times”,
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Kozmetik ürünlerinin kullanımı MÖ 4000’li yıllara kadar
dayanır. Mısırlılar kurşun, bakır gibi elementleri kullanarak, “rastık” adı verdikleri malzemeyle göz çevresini boyuyordu.13 Bu işlem hem soyluluk göstergesi, hem de şeytanı ve kötü ruhları kovmanın işareti olarak görülüyordu. Bu
dönemde güzel koku olarak boswellia denen bir ağacın
özü ile bir çeşit kahve türü olan myrrh karıştırılır ve bu
karışımın yaydığı kuvvetli kokular sayesinde insanların
tanrılar için yaptığı duaların daha çabuk göğe ulaşacağına inanılırdı.14
Çin ve Japon kültüründe MÖ 3000’li yıllarda balmumu ve
yumurta akı kullanarak tırnakları parlak göstermek, altın
ve gümüş boyalarla yüz boyamak, soyluluğun göstergesiydi; daha alt tabakadan insanlar da yüzlerini siyah ve kırmızı renklerle boyardı. Japonlar ise pirinç tozu ve safranı
kullanarak yüzlerini süslerdi.15
Hint kültüründe kadınlar saçlarının bakımı için kil maskeleri yapar, yüz ve kollarını safranla boyar, ayak tabanlarına
kına sürerlerdi. Aynı dönemde, rastık ve kına Afrika kıtası
yerlileri tarafından da çok sık kullanılan bir çeşit kozmetik ürünüydü. Amerika kıtası yerlileri ise doğal bitkilerden
elde ettikleri boya karışımlarını özel törenlerde vücutlarının çeşitli bölgelerine sürerlerdi.
13 H. Butler (ed.), “Cosmetics through the Ages”, Poucher’s Perfumes, Cosmetics and Soaps, Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 13-63.
14 G. Majno, “ The Perfumes of Arabia”, The Healing Hand, 1982, s. 197-227.
15 “Antik Dönemde Kozmetik”,
http://birgunbiryerde.blogspot.com.tr/2014/02/antik-donemde-kozmetik.html
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Ortadoğu’da Persler, çekici ve güzel görünmeye önem
verirdi. Ünlü Arap bilim insanlarından Ebu El Kasım El
Zahravi çeşitli aromatik bitkilerden güzel ve türlü kokular
elde etmeyi ve bunları bakım ürünü olarak kalıplar halinde üretmeyi MS 10. yüzyılda yazdığı El Tasrifi adlı kitabında ayrıntılarıyla anlattı.16
Ortaçağ Avrupa’sında, beyaz ten bir soyluluk göstergesi olduğu için insanlar yüzlerini arsenik karışımlı beyaz
kurşunla boyardı. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, gençlik
maskesi olarak adlandırılan bu karışımı oluşturarak tarihe
geçti.
Önemli ticaret yolları olan İpek ve Baharat yollarının üzerinde bulunan Anadolu, bu sayede çok çeşitli süslenme
malzemeleriyle tanıştı. Anadolu insanının gündelik yaşamında, Hint kültüründen taşınan kına, özellikle düğün
gibi özel törenlerde el ve ayakları boyamak, kil ise saçları
yumuşatmak ve parlaklık kazandırmak için sıklıkla kullanılan birer kozmetik ürünü oldu. 17

16 “Ebu El Kasım El Zahravi”,
http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_zehravi.htm; Kozmetik Ürünlerin Tarihçesi,
Dermeday Kozmetik dermatologları.
17 İ. Uzer, “Anadolu Uygarlıklarında Kozmetoloji”; T. Çomoğlu, “Kozmetikler”, Marmara
Pharmaceutical Journal 16 (2012): 1-8.
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Özellikle Osmanlı döneminde hamam kültüründe önemli bir yer tutan kil, saray kadınlarının güzellik sırlarından
biriydi. Hamam kültüründe hem temizlik hem de kozmetik amaçlı kullanılan kilin taşındığı, bakır veya gümüşten
yapılmış kutular “kildanlık” olarak adlandırılıyordu. Kildanlıklar oval biçimli, derin, kapakları menteşeyle açılan,
kapağının üstünde taşınabilmesi için bir kulpu ve alt bölümünde süzgeç görevi gören delikleri bulunan kutulardı.18
Osmanlı kadınları kildanlıkların içinde, kilin üzerine su
koyup bekletiyor, dibe çöken kilin üzerindeki suyu süzüp
saçlarına ve ciltlerine güzellik iksiri olarak uyguluyordu.

18 II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi Sergi Kataloğu, İstanbul Üniversitesi, 2015.
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Osmanlı Dönemi Kildanlıkları
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BÖLÜM

Kil
Minerallerinin
Minerallarının
Yapısı ve
Kullanım
Alanları
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Biz, tabiatı örnek
alırsak asla
yanılmayız.
•
Cicero
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KİL MİNERALLERİNİN

YAPISI

Kil, taş ve maden kütlelerin fiziksel sebeplerle zaman
içerisinde yavaş yavaş aşınması sonucunda ortaya çıkan
küçük tanecikli tortul kayaçlardan oluşur. Yerkabuğunun
mineral yataklarında dağılmış tabakalar halinde bulunan
ve fiziksel yolla küçük parçalara ayrılan taş ve madenlerin büyük kısmı, su ve diğer doğal çözücüler tarafından
kimyasal yolla eritilir. Küçük taneli yapılarını koruyan bu
maddeler kili oluşturur. Bunlar alüminyum ve silisyumun
yanında, magnezyum, demir gibi dayanıklı elementlerdir.
Bu moleküller birbiriyle veya sodyum, potasyum, kalsiyum gibi toprak iyonlarıyla birleşerek kil minerallerini
meydana getirir.
Kilin değeri, taşıdığı özelliklerden kaynaklanır. Ezilmiş kil,
yeterli miktarda su karıştırıldığı zaman, plastik özelliği sayesinde işlenebilme ve şekil verilebilme özelliğini artırır.
Ayrıca gözenekli yapısı ve suyu tutma kapasitesinden dolayı, suda çözünen bazı tuzları depolayarak bitkilerin beslenmesini sağlar.
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Kil, farklı özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılır. Kâğıt, plastik, seramik ve gıda endüstrisindeki kullanımının yanında, özellikle son dönemlerde ilaç ve kozmetik
sanayiinde de en çok aranan doğal ürün haline gelmiştir.19
19 V. Doğan ve A. Akbaş, Killerin Sınıflandırılması, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi, 2004;
Justin P., Humphrey ve Daniel E. Boyd, Clay: Types, Properties and Uses, Nova Science Publishers, 2011; J.B. Page, “Role of Physical Properties of Clays in Soil Science”, Clays and Clay
Minerals 1 (1952): 167-176.
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KİL ÇEŞİTLERİ VE
KULLANIM

ALANLARI

Çıktıkları bölgelere göre yeşil, sarı, kırmızı, gri, beyaz ve
mavi renklerde de olan killer, kimyasal yapılarına ve bulundukları ortama göre alt gruplara ayrılır.20
Kaolinit Grubu: Bu grup alüminyum silikat içerir. Beyaz
renkli olan kaolin, kilin en saf halidir. Dünyada en çok
rastlanan mineral türlerinden biri olup, sıcak ve nemli ortamları sevdiği için ılıman kuşak ülkelerinde bol miktarda
görülür. Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir; seramik
(porselenin başlıca hammaddesi), pipo, boya ya da lastik
üretiminde kullanılır. Kozmetik ve sağlık amacıyla kullanılan yüz maskesi, sabun, hatta diş macunu gibi ürünlerde
de kaoline rastlanabilir.
Simektit Grubu: Kil mineralleri, barındırdıkları magnezyum ve demirle birlikte, bazı toprak alkalileri içermelerine
göre karakterize edilir. En çok kullanılan türü montmorillonittir; önemli bir kil türü olan bentonitler de montmo-

20 U. Malayaoğlu ve A. Akar, “Killerin Sınıflandırılmasında ve Kullanım Alanlarının Saptanmasında Aranan Kriterlerin İrdelenmesi”, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 1995.
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rillonitten türemiştir. Yüksek plastisite özelliğinin yanı sıra
fazla miktarda sodyum ve kalsiyum içeren bu kil türü, endüstriyel alanda kullanımının yanı sıra, kozmetik sektörünün de en vazgeçilmez maddesidir. Sodyum bentonit ve
kalsiyum bentonit olmak üzere iki türü bulunur. Sodyum
bentonit, suyla karıştırıldığında hacmi 5-10 kat büyüyebildiğinden, döküm sanayiinde, sondaj ve zemine kazık çakma işlerinde, sızıntı olmasından endişe duyulan yapılarda
(atık barajları) kullanılır.
Kalsiyum bentonit bütün kil türleri içinde insan vücuduna
en fazla fayda sağlayanıdır; özellikle vücudu toksit maddelerden arındırmak için farmakolojik formülasyonlarda
sıklıkla kullanılır.21 Deri yüzeyinden kolayca emilen mikro
partikül halindeki kil, vücuttaki pozitif yüklü zehirli maddelerin dışa atılmasını sağlar.
İllit veya Mika Grubu: Bu tür kil mineralleri yapısında potasyum barındırır. Dünyada Fransız kili olarak da bilinen
illit, 1937 yılında ABD’nin İllinois şehrinde tanımlandığından, ismini bu şehirden almıştır. Genel olarak kirli ve yeşil
görünümde olup, içerisinde negatif potasyum iyonu bulundurması nedeniyle şişmez.

21 J. Konta, “Clay and Man: Clay raw materials in the service of man”, Applied Clay Science
10 (1995): 275-335.
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Kil minerallerinin uzayda tabakalar halinde üç boyutlu olarak dizilimi.

İllit, içeriğinde bol miktarda cansız mikroorganizma ve
organik tortu barındırdığından, kozmetik sektörünün en
temel doğal maddelerinden biridir. Ciltteki pürüzleri gidermesi, gözenekleri daraltması, ölü deri hücrelerini temizlemesi ve aknelerdeki iltihabı kurutması nedeniyle
özellikle yüz maskesi olarak değerlendirilir. Ayrıca sürüldüğünde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan
kremlerde de kullanılır. 22
Klorit ve Talk Grubu: Bu gruptaki killer daha çok magnezyum silikat taşır. Dünyada yaygın olarak rastlanan bu
kil türü, yakıcı ve aşındırıcı olmasından dolayı kozmetik
sektöründe kullanılmaz. Rengi yeşil olup, kimyasal özelliği nedeniyle hem geleneksel, hem de endüstriyel temizlik
ürünlerinde bu kilden faydalanılır.23

22 G. Çakar, M. Şener, Toprak Yeme Hastalığı (Jeofaji) ve Jeoloji: İç Anadolu’dan Örnek Bir
Çalışma, I. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Nevşehir, 2009.
23 R. Graves, R. Patai, Hebrew Myths, The Book of Genesis, Rosetta Books, 2014.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
TÜRKİYE’DE KİLİN
TEMİZLİK VE TEDAVİDE

KULLANIMI

Türkiye’de toprağın kullanım alanları incelendiğinde, kilin önemli bir yere sahip olduğu görülür. Toprak sadece
tarımsal üretim amacıyla değil, ev ve mutfak eşyalarının
yapımında, temizlik aracı olarak, en önemlisi de ilaç sektöründe geniş bir kullanım alanı bulmuştur.
Temizlik amacıyla kullanılan iki tip kil vardır: baş kili ve
çamaşır kili… Baş kili saçların temizlik ve bakımında, çamaşır kili ise çamaşırların temizlenmesinde uzun dönem
kullanıldı.
Anadolu’da çamaşır kili olarak bilinen klorit içerikli kilin
lekeleri çıkarmada çok etkili olduğu görülmüştür. Eskiden
dere ve göl kenarlarında çamaşır yıkayan kadınlar deterjan yerine bu killeri kullanıyordu. Çamaşır kili sadece giysilerin temizliğinde değil, tencere, tava gibi mutfak eşyalarının temizlenmesinde ve parlatılmasında da kullanılırdı.
Yine günümüzde halen aktarlarda satılan ve aynı amaçla kullanılan baş kili temizlik malzemelerinin olmadığı
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zamanlarda saçların uzaması ve yumuşaması için kullanılıyor, saç derisinde oluşan mantarların tedavisinde de
kilden faydalanılıyordu.24 Ateş üzerinde sirkeyle kaynatıldıktan sonra mantarın olduğu bölgeye uygulanan kil,
özellikle mantarın neden olduğu kaşıntıyı alarak hastalığın iyileşmesini sağlıyordu.25
Bir anlatıya göre, yeni gelinlere kayınvalideleri tarafından
baş kili verilmesi bir tür gelenekti; bu şekilde, gelinin eşine
güzel saçlarla görünmesi sağlanıyordu.26
Erzurum, Tokat, Çorum gibi Orta Anadolu şehirlerinde,
yeni doğan bebeklerin temizliğinde, dağlarda bulunan bir
çeşit yumuşak toprak olan “höllük” kullanılırdı. Kalburla
elenerek çuvallara doldurulan bu toprak, bebeklerin tuvalet ihtiyacını gidermesinde günümüzdeki bebek bezinin
yerini tutuyordu. Bu yöntemde, ısıtılan toprak muşamba
üzerine serilerek bebeğin altına serilirdi. Bebek tuvaletini yaptığında, şişme kapasitesi yüksek kilin emici özelliği
sayesinde hem bebekte pişik oluşmaz, hem de ıslanan ve
topaklanan toprak bebeğin altından alınarak yenisi ilave
edilirdi. Böylece suyun bol bulunmadığı zamanlarda bebekler hem tuvalet ihtiyaçlarını gidermiş olur, hem de
hiçbir kimyasal katkı maddesi olmayan höllük sayesinde
pişikten kurtulurdu. 27
24 “History of cosmetics”, Asian Journal of Pharma 3/3 (2009): 164-167.
25 O. Erol, “Mihalıççık Kili Teşekkülü ve Ekonomik Değeri”, AÜ DTCF Dergisi 15/1 (1957): 299-307.
26 D.J.A. Clines, “The Image of God in Man”, Tyndale Bulletin 19 (1968): 53-103.
27 M. Özen, B. Özgör, “Höllük; Bir Anadolu Gerçeği”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13/2
(2006): 131-133
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Kütahya, Manisa, Eskişehir gibi birçok Batı Anadolu ilinde
“çıtır kil” denen farklı bir kil türü özellikle hamile kadınlar
tarafından yeniyordu; zira çıtır kilin vücuttaki zararlı maddeleri dışa attığına, bunun da bebeğin sağlığını koruduğuna inanılıyordu.
Anadolu’da akıntıyla akarsu kenarlarında birikmiş olan
ve “milek” adı verilen verimli, milli toprağın ise cilde iyi
geldiğine inanılırdı. Günümüzde de rağbet gören bu tür
mekânlar çamur banyosu yapmak amacıyla yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilir. Özellikle
Muğla’nın Dalyan ilçesi ile Denizli Pamukkale’de bol bulunan bu toprak çeşidi, geçmişten günümüze akne ve
sivilcelerin yok edilmesinde kullanılır. Özel çamur banyolarının bulunduğu bu bölgelerdeki toprağın sadece cildi
iyileştirmek ve güzelleştirmek değil, eklem ağrılarını ve
romatizmal rahatsızlıkları tedavi etmek için de kullanıldığı görülmüştür.
İnsanın mayasının toprak olduğuna inanan Türklerin her
türlü hastalığın tedavisinde ilk başvurdukları doğal kaynak topraktır. Örneğin Çankırı taraflarında insanlar ağrıyan yerlerini killi toprağa gömerek şifa ararken, Karadeniz
Bölgesi’nde de zehirli hayvanların sokması veya ısırması
sonucu yaşanan zehirlenme vakalarına karşı killi toprağa
başvurulur. Bu uygulamada, suyla ıslatılan killi toprağın
zehirli hayvanın ısırdığı bölgeye sürülmesiyle, yaranın iyileşmesi sağlanır. Bu karışımın ağrıyı dindirdiği ve şişliği
yok ettiği, pek çok örnekte gözlenmiştir.
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Killi toprak Orta Anadolu’da, özellikle de Aksaray ve çevresinde ilaç yapımının yanı sıra ilacın korunması ve olgunlaşmasında da kullanılır. Öksürüğü ve boğaz ağrısını gidermek için kullanılan kuru soğanlar sütün içinde pişirildikten
sonra toprağın altına gömülür; zamanla içinde özsüt oluşan soğan, toprağın altından çıkarılarak hastaya verilir.
Toprak, tarihin en eski dönemlerinden itibaren besinlerin
saklanmasında da kullanılmıştır. Günümüzde buzdolabı
ve derin dondurucuda saklanan et, sebze ve meyveler,
geçmişte toprağın içine saklanarak uzun süre çürümeden
korunurdu.
İslamiyet’i ilk kabul eden milletlerden biri olan Türkler, İslam dininin felsefesi olan beşerin başlangıcı ile yaratılışın
ve yaşamın sonu olan yok oluşun da topraktan olduğuna
inanmıştır. Bu yüzden toprak, doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında farklı amaçlarla kullanılmıştır. Türkler, kutsallığına, cömertliğine, yararına inandıkları kili çeşitli
ritüellerin yanı sıra tedavi ve temizlik amacıyla yüzyıllarca
kullandı. Anadolu topraklarının kil mineralleri yönünden
zengin olması, kili günümüzde de değerli kılmaktadır.
Türkler toprağı hayvan ve bitkilerin hastalıklarının tedavisinde de sıklıkla kullanır. Örneğin ağaçlar aşılandığında
dalın etrafı killi toprakla kapatılarak, aşının tutması ve dalın kuruması sağlanır. Uzun süren yaz günlerinde hayvanların başlarına güneş geçip hastalanmaması için killi top38

rak ve su karışımı kullanılır.28 Fil, gergedan, at, geyik gibi
birçok hayvan için çamur banyosu yapmak vazgeçilmez bir
gereksinimdir. İçgüdüsel olarak çamur banyosu yapan hayvanlar, bu sayede derilerine yapışan sinek, kene ve benzeri
zararlı asalak canlılardan kurtulur. Deri yüzeyinde oluşan
çamur tabakası, bu hayvanları böcek ve sinek ısırıklarından
uzak tuttuğu gibi, kısmen de olsa yazın güneşin yakıcı ışınlarından, kışın dondurucu soğuklardan koruyarak vücut sıcaklıklarının sabit kalmasını sağlar. Çamur banyosu yapan
hayvanlar üzerlerindeki çamur kuruduktan sonra ağaca
sürtünerek, çamurla birlikte ölü deri ve ölen asalakların da
dökülmesini sağlar. Doğaları gereği yaptıkları bu hareketle
temiz ve sağlıklı bir deriye kavuşurlar.
Yeryüzünün en iri hayvanlarından biri olan fil, yaralandığı
zaman hortumunu kullanarak killi toprağı yarasının üzerine serper. Killi toprak antiseptik özelliğiyle yükselen ateşi
düşürüp acıyı dindirir ve yaranın kabuk bağlamasını kolaylaştırır. Görüldüğü üzere hayvanlar âleminde de çamur
oldukça yaygın bir tedavi aracıdır. Hayvanların içgüdüsel
davranışları bilim insanlarına ilham kaynağı olmuş ve killi
toprak insan sağlığı için de sıklıkla kullanılan doğal kaynaklardan biri haline gelmiştir.29

28 P. Kasapoğlu Akyol, “Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak”, Acta
Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 1, 2012; Z. Şenel, A. Gürel, “Humik Maddelerin
29 Ömer Dadaşoğlu, “Toprak Altında İbretli Dönüşüm”, Ekoloji Magazin 36, 2012, http://
www.ekolojimagazin.com/?s=magazin&id=679; Ziya Aydın, “Hayvanlarda Sağlık”, Sızıntı
233, 1998.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZDE
KİL YEME

ALIŞKANLIĞI

Kil, içerisinde barındırdığı ve vücut için gerekli olan çeşitli
elementlerin oluşturduğu mineraller sayesinde yaşayan bir
tür organizmadır. Yeryüzünün temel yapı taşları olan elementlerin birçoğu, insan vücudunu oluşturan hücrelerde de
bulunur. İnsan, sağlığı açısından yararlı olan bu mineralleri
içtiği sudan, yediği besinlerden ve soluduğu havadan alır.
Killi toprağı yeme alışkanlığı yüzyıllar öncesine dayanır.
Eski uygarlıklardan Romalılar, Çinliler, Mısırlılar ve Anadolu’da var olmuş birçok kültür, toprağı beslenmek amacıyla
da kullanıyordu.30 Eski kabileler, özellikle kıtlık zamanlarında toprağı ana yemekleriyle karıştırıp yiyordu.
Yapılan araştırmalara göre, insanların toprak yeme alışkanlığı iki milyon yıl öncesine dayanır. “Jeofaji” adı verilen
ve hastalık olarak tanımlanan bu alışkanlık, günümüzde
hem Türkiye’de hem de dünyada oldukça yaygındır.31
30 G. Çakar, Toprakların Jeolojik Özellikleri, 2009; R. Kutalek, G. Wewalka, C. Gundacker,
H. Auer, J. Wilson, D. Haluza, S. Huhulescu, S. Hillier, M. Sager, A. Prinz, “Geophagy and
potential health implications: geohelminths, microbes and heavy metals”, Transactions of
the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2010.
31 E.P. Lacey, “Broadening the perspective of pica: Literature review”, Public Health Rep.
105 (1990): 1, 29-35.
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Her ne kadar bugün davranış bozukluğu veya hastalık olarak değerlendirilse de, toprak yeme alışkanlığının Homo
Sapiens’in atalarından geldiğine dair kanıtlar bulunmuştur.32 Tarih öncesi dönemde “okra” adı verilen, demir hidroksit yönünden zengin killi toprağın yaraları iyileştirdiğine
inanılırdı. Bilim insanlarınca yapılan arkeolojik kazılarda, o
dönemde yaşayan insanların kemiklerinde kalsiyum açısından zengin beyaz kil kalıntıları saptanmıştır.33
En eski uygarlıklardan olan Çin’de ise bitkilerin zararlı etkilerini azaltmak amacıyla toprak yeniyordu. Günümüzde
halen toprak yemenin en yaygın olduğu kıta Afrika’dır.
Tanzanya ve Zambiya’da insanlar, ishal veya mikroorganizmaların oluşturduğu sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkili olduğu inancıyla toprak yer. Toprağın günlük
besin olarak tüketildiği bu kıtada, söz konusu alışkanlık
özellikle hamile kadınlar ve çocuklar arasında yaygındır.
Hastalıktan sayılmayıp normal karşılanan bu alışkanlık,
gelenek ve göreneklerin bir parçası haline gelmiştir.
Toprak yeme alışkanlığının diğer bir nedeni de psikolojiktir. Hem geçmişte hem de günümüzde insanların, özellikle
de hamile kadınların ve çocukların toprak yeme alışkanlığı demir, çinko gibi mineral eksikliğinden kaynaklı fizyolojik varsayımlara dayandırıldığı gibi, psikolojik nedenlerle
de ilişkilendirilmiştir. Özellikle yağmurdan sonra ortaya
32 Robert B. Finkelman, “Health Benefits of Geologic Materials and Geologic Processes”,
International Journal of Environmental Research and Public Health 3/4, 2006.
33 O. Selinus, B.J. Alloway, “Essentials of medical geology: impacts of the natural environment on public health”, Londra: Academic Press, 2004.
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çıkan toprak kokusuyla birlikte kil yeme isteğinin arttığı,
bunun nedeninin de psikolojik olduğu ispatlanmıştır.
Ekonomisi geri kalmış ülkelerde kıtlık dönemlerinde toprak yenmesinin nedeni mideye verdiği doygunluk hissi
ve yarattığı psikolojik rahatlıktır. Yapılan araştırmalarda,
Afrika kökenli kadınların toprak yedikten sonra endişe,
heyecan gibi bazı duygularla baş edebildikleri tespit edilmiştir.34
Toprak yeme alışkanlığının kültürel bir altyapısı da vardır.
Örneğin Kenya’da kadınlar toprak yiyerek doğurganlıklarının artacağına inanır. Yine erkekler, “erkekliklerini kanıtlamak” amacıyla toprak yemeyi sürdürür.35
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de özellikle Anadolu’da
toprak yeme alışkanlığı yaygındır; daha güçlü olmalarını
sağlamak amacıyla bebeklere pişirilmiş toprak yedirilir.
Yine Aksaray, Niğde, Malatya bölgelerinde, yöre insanları
killi toprağı pekmez yapımında kullanarak da tüketir.36

34 D.E. Danford, J.C. Smith ve A.M. Huber, “Pica and mineral status in the mentally retarded”, Am. J. Clin. Nutr. 35 (1982): 958-967.
35 A. Çavdar, O. Arcasoy, Ş. Cin, E. Babacan ve S. Gözdaşoğlu, “Geophagia in Turkey: Iron
and zinc definiency, iron and zinc absorption studies and response to treatment with zinc in
geophagia cases. Zinc Deficiency in Human Subjects”, 1983, s. 71-97.
36 G. Çakar, M. Şener, age.
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Bu alışkanlık her ne kadar sosyoekonomisi düşük ülkelerde daha yaygın olsa da ABD, Avusturya ve bazı Batı
Avrupa ülkelerinde kil, mineral desteği ilave ürün olarak
marketlerde satılmaktadır.37

37 Ruth Kutalek, Guenther Wewalka, Claudia Gundacker, Herbert Auer, Jeff Wilson, Daniela
Haluza, Steliana Huhulescu, Stephen Hillier, Manfred Sager ve Armin Prinz, “Geophagy and
potential health implications: geohelminths, microbes and heavy metals”, Transactions of
the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2010.
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KİLİN TEDAVİ AMACIYLA

KULLANIMI

Tarih boyunca tedavi amaçlı başvurulan en eski ilaçlardan biri olan kil, özellikle mide rahatsızlıklarında, kusma,
zehirlenme ve anemi gibi hastalıkların tedavisinde de Çin
ve Roma uygarlıklarının yanı sıra Osmanlı topraklarında
da tabletler halinde kullanılıyordu.38 1700’lü yıllarda Osmanlılar kili, “Tin-i Mahtum” adıyla, vebaya karşı ilaç olarak Avrupa’ya ihraç etti.39 Tarihte çığır açmış Galenos ve
İbn Sina gibi önemli bilim insanları, kili farklı hastalıkların
tedavisinde kullandığı gibi, günümüzde de kil üzerine birçok araştırma yapılmaktadır.
Kilin bilinen antibakteriyel, antitoksik ve antiinflamatuar özellikleri kullanılarak özellikle diyare, ülser yaraları
ve gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılması
için laboratuvar çalışmaları sürmektedir. Çağın bilimi olan
nanoteknoloji yoluyla, kanser tedavisinde ilaç taşıyıcı bir
ajan olarak kilin nasıl kullanılması gerektiğine dair bilimsel yayınlar yapılmaktadır.40
38 P.W. Geissler, “The significance of earth eating: Social and cultural aspects of geography
among Luo Children”, Africa 70 (2010): 653-682.
39 G.A. Russell, “Physicians at the Ottoman Court”, Medical History 34, 1990.
40 F.H. Lin, Y.H. Lee, C.H. Jian, J.M. Wong, M.J. Shieh, C.Y. Wang, “A study of purified montmorillonite intercalated with 5-fluorouracil as drug carrier”, Biomaterials, 2002.
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Fransız askerlerinin 1800’lü yıllarda dizanteriden korunmak için içme sularına montmorillant tipi kil kattıkları,
yine I. Dünya Savaşı sırasında Alman doktorların zehirlenme, diyare ve yara iltihaplarına karşı kil kullandıkları kayıtlara geçmiştir. Çernobil kazasının yaşandığı Rusya’da ise,
yayılan şiddetli radyasyon ışınlarının oluşturduğu kalıcı
hasarlardan korunmak için kilin çorbanın yanı sıra şampuan ve krem gibi kozmetik ürünlerde kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanında uzay çağını yaşadığımız günümüzde
astronotlar kili ek destek maddesi olarak kullanmaktadır.
NASA’nın 1960’lı yıllarda yaptığı araştırmalarda, uzaya giden astronotların, yerçekimsiz ortamdan dünyaya döndüklerinde kemik rahatsızlıklarıyla sıklıkla karşılaştığı tespit
edilmiş, bu hasarı gidermek amacıyla da kalsiyum yönünden zengin “Terramin” isimli Kalifonya kili kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda bu kil türünün kemikleri güçlendirdiği,
kemik oluşumunu hızlandırdığı anlaşılmıştır.41
Kil mineralleri, sağlık açısından farklı yararlara sahip olsa
da kontrolsüz tüketildiğinde ciddi bir tehdit oluşturur;
içerisindeki zararlı bakteri, mantar ve mikroorganizmalar
bilinçsiz tüketim halinde insan sağlığını bozar. Bu nedenle bir taraftan insanlar kil hakkında bilinçlendirilirken, diğer taraftan kilin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin
araştırmalar hızlandırılarak, bu doğal madenin hem bilim
dünyasına, hem de toplumun hizmetine daha etkin bir biçimde sunulması sağlanmalıdır.
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41 S. Ubick, “Mud, Mud, Glorious Mud”, Magazine of the California Academy of Sciences,
California Academy of Sciences, Retrieved, 2012; http://www.kilbourneclay.com/#!healing-clay-/c1z80
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KİL MİNERALLERİNİN
SAĞLIKTA KULLANIM

ALANLARI

Günümüzde tedavi amaçlı kullanılan mineral kaynaklarının en başında, yüksek oranda mineral içeren killi toprak
gelir. Simektit, poligoskit, kaolinit gibi çeşitli kil mineralleri farmakolojide etken madde olarak kullanılır. Kil mineralleri, yüksek absorbe kapasitesine sahip olması, ilaç
çözünmesini hızlandırıp katyon değişiminde rol alması
nedeniyle ilaç sanayiinde sıklıkla başvurulan doğal kaynaklardan biri haline gelmiştir.42 Hastalığın niteliği ve tedavi yöntemi göz önünde bulundurularak, kil mineralleri
ağız yoluyla veya lokal olarak alınır. Özellikle gastrointestinal koruyucu olarak kullanılan çeşitli kil mineralleri,
mide ve bağırsakta bulunan jölemsi yapıdaki mukoza yapıyı çeşitli toksin ve bakterilere karşı korur. Fakat kontrollü kullanılması, yan etki oluşturmaması açısından önemlidir. Kil mineralleri genelde tablet ve süspansiyon halinde
verilir. Asitli ortamda kısmen çözünmelerine rağmen, bağırsağın sulu ortamında çözünemedikleri için dışkı yoluyla vücuttan atıldıklarından zararlı etkide bulunmazlar.
42 D.L. Dolcater, E.G. Lotse, J.K. Syers, M.L. Jackson, “Cation Exchange Selectivity of Some
Clay-Sized Minerals and Soil Materials”, American Society Agronomy, 1968; J. Bech, “Les Terres
Medicinals. Discurs per Reial Academia de Farmacia de Barcelona”, CIRIT, Barcelona, 1987.
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Örneğin patolojik bir durum olan ishalin tedavisinde kil
mineralleri, yüksek su tutma kapasitesinden dolayı tablet
şeklinde kullanılmaktadır.43
Etken madde olarak kullanılan kil mineralleri, katkı
maddesi olarak da kullanılır. Asıl etken maddenin ‒örneğin ilacın‒ çözünmesine, vücutta kalma süresine ve
emilmesine olumlu yönde katkıda bulunur. Ayrıca vücuda verilen ilaçların kana kontrollü şekilde karışmasını
sağlar. Böylece ilacın etki süresini uzatır. Katkı maddesi olarak ilacın kil mineralleriyle birlikte verilmesi ilacın
çözünme işlemini geciktirir. Özellikle kaolinit ve talk gibi
kil çeşitleri koruyucu ve emiciler olarak kullanılır.43
Kilin alternatif tıpta kullanım alanlarından biri de jeoterapidir. Hem ülser, apse, akne gibi dermatolojik hastalıkların
tedavisinde, hem de kronik romatolojik hastalıklar ile spor
travmalarının tedavisinde çeşitli kil mineralleri suyla doğrudan karıştırılıp deriye uygulanır. Böylece kilin antienflamatuar, analjezik ve antiseptik özelliklerinden yararlanılır.
Kilin antienflamatuar etkisi, özellikle iltihaplı akut patolojik durumlarda vücudun ilgili bölgesine uygulandığında
görülür. Vücut ısısından daha düşük sıcaklıkta karıştırılan
kil, su karışımı uygulandığında soğuk bir alan oluşturur
43 M.I. Carretero, “Clay Minerals and Their Beneficial Effects Upon Human Health–A Review”, Applied Clay Science 21 (2003): 155-163
44 J.L. White, S.L. Hem, “Pharmaceutical Aspects of Clay-Organic Interactions”, Ind. Eng.
Chem. Prod. Res.Dev. 22 (1983): 665-671.
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ve o noktadaki ısıyı çok iyi ileterek inflamasyonu engelleyen ilaçlar gibi etki eder. Kronik eklem hastalıkları bu
duruma iyi bir örnek teşkil eder. Eklem ve diz hastalıklarının ve kırılmaların tedavisinde başvurulan diğer bir yöntem ise, kil minerallerinin maden tuzu suyuyla hazırlanıp,
karışımın sıcak olarak uygulanmasıdır. Bu karışım, hasar
gören bölgeye uygulanır ve sıcaklığının stabilitesini sağlaması için üstü geçirmezlik sağlayan bir maddeyle kaplanır. Böylece ısının vücudun iç kısmına ulaşması sağlanır.
Uygulanan bölgede damar genişlemesi, terleme, kalp
atımı meydana geldiği ve solunumun hızlandığı gözlenir.
Lokal olarak kullanılan kil mineralleri ise genelde dermatolojik ve kozmetik amaçlı değerlendirilir. İçerdiği zengin
mineraller ve antiseptik, koruyucu özelliklerinden dolayı
kil, kozmetiğin “saf altını” olarak değerlendirilir. Kaolinit
ve talk tipi kil mineralleri krem ve merhem şeklinde tasarlanıp deri yüzeyine sürülerek, hem deriden akan salgılara, hem de bakteri gelişimine karşı koruma sağlar.45

45 İ. Uzer, “Anadolu Uygarlıklarında Kozmetoloji”, Lokman Hekim Dergisi, 2010; B. Şahne Sözen, M. Arslan, S. Şar, “Geçmişten Günümüze: Sağlık Alanında Kil Minerallerinin Kullanımı”,
Lokman Hekim Dergisi, 2013; J.L. White, S.L. Hem, “Pharmaceutical Aspects of Clay-Organic
Interactions”, Ind. Eng. Chem. Prod. Res.Dev. 22 (1983): 665-671; S. Cara, G. Carcangiu, M.
Tamanini, “Propieta termiche dei fanghi termali bentonitici: proposta di una metadologia
speditiva per un controllo di qualita. Acta”, 1999; A. Dalgıç, O. Kavak, “Kil Mineralleri ve
Sağlık”, Dicle Tıp Dergisi 31/2, 2004.
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KOZMETİK VE
KİL MİNERALLERİNİN

KULLANIMI

Kozmetik alanında kaolinit, simektit, talk ve poligorskit gibi kil çeşitleri krem, toz veya bazı emülsiyon
formlarında cilt temizliğinde, apse ve akne tedavilerinde kullanılır.
Örneğin Paramud (parafin ile kilin karışımı) su
geçirmezlik özelliğinden dolayı deriyi nemlendirmek için estetik müdahalelerde kullanılır.46
Bu madde, geçirmezlik özelliğiyle ciltteki terin buharlaşmasını engeller ve böylelikle deri üst tabakasını ıslatarak nemlendirir. Kilin kozmetik ürün formülasyonlarında kullanılmasının en önemli nedeni
suya dirençlilik özelliği ve cildi güneşten korumasıdır. Sepiyolit ve simektit karışımlı kil bileşenleri, ultraviyole ışınlarını emerek deri dokusunu güneşin
zararlı ışınlarından korur. Ayrıca cilt gözeneklerini
yağlardan arındırarak, cildin korunmasını sağlarlar.47

46 I. ve M. Ash, “Handbook of Green Chemicals”, Synapse Information Resources, 2004
47 Clay Mask, “The Dermatology Review”, http://www.thedermreview.com/clay-mask/
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KİLİN GÜNÜMÜZDEKİ

UYGULAMALARI

Günümüzde gelişen teknolojiler ve modern tıp, kil türlerinin kozmetik ve sağlık bakım ürünlerinde temel
katkı maddesi olarak kullanılmasını sağladı. Özellikle
kimyasalların zararlı etkileri nedeniyle doğal ürünlere
yönelimin artması, kili kozmetikte daha değerli kıldı. Kozmetik alanındaki kullanım sadece cilt ve saç bakımıyla
sınırlı kalmayıp, kil mineralleri diş macunu formüllerinde de yerini aldı. Kilin mikro düzeydeki boyutu, diş eti
ve minesi üzerindeki ölü bakterilerin meydana getirdiği plakların kaldırılmasına yardımcı olur. Çürüklerin ve
periodontal hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir ağız
ortamının muhafaza edilmesi için kil minerallerinin antienflamatuar etkisinden yararlanılır. Kil ayrıca sahip
olduğu alkali özellik sayesinde, tüketilen gıdaların sebep olduğu asidik ortamı nötrleştirmeye yardımcı olur.
Kil sayesinde saçtaki kepeklenmeyi gidermek ve canlandırmak bir nevi genç ve sağlıklı kalmanın gizli formülü
haline gelmiştir.48 Günümüzde kil minerallerinin spa ve
kaplıcalarda da kullanımı yaygındır.

48 A. Perry, “How to Kick- start your day with living clay”, 2011; M.F. Muller, “Kil Terapisi”,
İstanbul: Dharma Yay., 2011.
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Kil saf suyla karıştırılarak jeoterapi, deniz veya tuzlu göl
suyuyla ya da mineralli suyla karıştırılarak peloterapi,
parafinle karıştırılarak da paramud denen çamur türünü
elde etmek için kullanılmaktadır.
Smektit ve kaolen en çok kullanılan kil türleridir; ancak illit ve paligorskit türlerinin de faydalı olduğu uygulamalar
geliştirilmiştir. Spalarda bu kil türleri tek başlarına kullanılabilse de, killerin karıştırılmasıyla oluşturulan kompleks
mineral çamurları daha çok tercih edilir.49
Jeoterapi, bir veya birden fazla kil mineralinin suyla karıştırılıp elde edilen çamurun deriye doğrudan uygulanmasıdır. Yakı veya çamur banyosu şeklindeki bu uygulamada çamur kalınlığı bir santimetre olarak tercih edilir.
Her iki yönteme çıban, akne, ülser, apse, yağ bezesi gibi
cilt rahatsızlıklarının tedavisinde ya da kronik romatizmal hastalıklar ile spor travmalarının neden olduğu acı ve ağrı hissini hafifletmek amacıyla başvurulur.58

49 İ. Uzer, “Anadolu Uygarlıklarında Kozmetoloji”, Lokman Hekim Dergisi, 2010; M. Özen, B.
Özgör, “Höllük; Bir Anadolu Gerçeği”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13/2 (2006):
131-133; O. Erol, “Mihalıççık Kili Teşekkülü ve Ekonomik Değeri”; G.A. Russell, “Physicians
at the Ottoman Court”, Medical History 34, 1990; A. Çavdar, O. Arcasoy, Ş. Cin, E. Babacan
ve S. Gözdaşoğlu, “Geophagia in Turkey: Iron and zinc definiency, iron and zinc absorption
studies and response to treatment with zinc in geophagia cases. Zinc Deficiency in Human
Subjects”, 1983, s. 71-97; “Antik Dönemde Kozmetik”,
http://birgunbiryerde.blogspot.com.tr/2014/02/antik-donemde-kozmetik.html
50 http://www.sunclaytherapy.com/clay_colors.html; O. Erol, “Mihalıççık Kili Teşekkülü ve
Ekonomik Değeri”; J. Bech, “Les Terres Medicinals. Discurs per Reial Academia de Farmacia
de Barcelona”, CIRIT, Barcelona, 1987; J.L. White, S.L. Hem, “Pharmaceutical Aspects of
Clay-Organic Interactions”, Ind. Eng. Chem. Prod. Res.Dev. 22 (1983): 665-671.
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Bir rahatsızlığın banyoyla tedavi edilmesi için kullanılan
yöntemlerin genel adı “balneoterapi”dir. Bu tedavi şeklinde de sıcak veya soğuk suyla hareketli suyun içinde
masaj yöntemiyle rahatlama ve uyarma aşamalarından
ve çamur terapisinden oluşan bir dizi yöntem uygulanır.
Peloterapi ya da peloid terapisi, balneoterapinin bir parçası olarak görülür. Peloidler uzun yıllar süren jeolojik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel olaylar sonucu oluşan çamur
yığınlarıdır. Yapısında kil mineralleri ve humus bulunan
peloidler emme şişme kapasitesi ve soğuma endeksi gibi
özellikleri nedeniyle spa ve kaplıcalarda kullanıma daha
uygundur.
Parafin ile kil minerallerinin karışımından oluşan paramudlar ise yüksek sıcaklıkta (40-45 derece) ve 1-5 santimetre kalınlığındaki tabakalar halinde uygulanır. Isı
kaybını önlemek için yalıtım sağlayan bir malzemeyle
kapatılarak 20-30 dakika süresince uygulanan bölgede
bekletilen paramudların tedavide kullanım amaçları peloidlerinkiyle aynıdır.51

51 J. Bech, “Les Terres Medicinals. Discurs per Reial Academia de Farmacia de Barcelona”,
CIRIT, Barcelona, 1987.

54

3.
BÖLÜM

Kilden
Gelen
Güzellik
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Güzellik, doğanın
kadınlara verdiği
ilk armağan,
aynı zamanda
geri aldığı ilk şeydir.
•
Fransız Atasözü
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DOĞA, GÜZELLİK ve

KİL

Doğa renklidir. Doğa verimli, şifalıdır. Onunla barışık yaşayan her canlıyı korur, kollar; güzellikler ve değerler sunar.
Doğa bir yandan sağlık sunarken, bir yandan da güzelliğimiz için bütün nimetlerini önümüze serer. Bize sadece onu
doğru anlamak ve hissetmek düşer.
Güzelliğin yolu da aslında sağlık gibi doğadan geçiyor. İnsanoğlu güzelliği için doğada binlerce yıl önce başlattığı keşfini halen sürdürüyor. Tabii güzellik söz konusu olunca hiç
kuşkusuz akla ilk gelen de kadın oluyor. Bir gülüşüne, bir bakışına, bir kirpiğine dünyaların değişilmeyeceği kadınlar…
Güzellik ve kadın, madalyonun iki yüzü gibidir; ikisini birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Genç ya da yaşlı, her
kadın her zaman güzel görünmek ister. Günümüzün değişen koşulları, kadınların güzel görünme konusunda daha
hassas davranmalarını zorunlu kılıyor. Şampuan, losyon,
krem gibi bakım ürünlerinin kullanımı yaygın olmakla birlikte, bu ürünler yan etkileri itibarıyla ne yazık ki yüz ve
vücut sağlığı açsından büyük tehdit de oluşturuyor. Bu
yüzden doğal güzellik ürünlerine ilgi her geçen gün daha
da artıyor.
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Kadınların en önemli önceliklerinden biri güzel görünmek
olsa da güzellikle ilgili ihtiyaçların tamamını, hayatın bu
yoğun temposunda, yerine getirmek zor. Bu nedenle iş,
aile, sosyal yapı arasında sıkışıp kalan kadınlar, bazı şeylerden fedakârlık etmek zorunda kalıyor. Böyle durumlarda
karmaşık güzellik reçetelerine harcayacak ne zamanları
oluyor, ne de paraları. Ama bu, kadınların harika sonuçlar
istemediği anlamına gelmiyor.
Yenilik arayışından dolayı saçlarını kestirenler, saç rengini değiştirenler, cilt ve vücut bakımı yaptıranlar, güzellik
merkezlerinin sunduğu reçeteleri harfiyen uygulayanlar… Tüm bunların nedeni daha güzel ve genç görünmek,
ruhen ve bedenen kendini iyi hissetmek. Bu da hem kadınları hem de erkekleri kozmetik için daha fazla harcamaya itiyor. 25-34 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yapılan ankete göre, kadınlar ışıltılı görünmeyi çok seviyor ve
dış görünümlerine büyük önem veriyor.
İyi bir görünüm, özgüveni artırıyor, ancak bu durum çok
uzun sürmüyor, geçici bir rahatlama sağlıyor. Oysa ki, kadınlar da erkekler de artık anlık değil, ömürlük güzellik istiyor. Ömürlük güzelliğin sırrının da doğada saklı olduğu
bilimsel araştırmalarla ortaya konan bir gerçek.
İnsanlığın sağlıklı bir cilde, canlı ve parlak saçlara, beslenmeye, hatta sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak
için geçmişten günümüze kadar kilden faydalandığını ve
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insanlık tarihi kadar eski olan kozmetiğin kullanımının da
MÖ 4.000’li yıllara kadar dayandığını biliyoruz. Geçmişte
kozmetik güzelliğin yanı sıra, dinsel, kültürel ve sosyal nedenlere dayalı olarak kullanılsa da günümüzde hem kadınların, hem de erkeklerin günlük hayatının bir parçası
haline geldi. Son zamanlarda hem kişilerin ihtiyaçlarının
artması ve yaşam kalitesinin değişmesi, hem de bilimsel
gelişmeler, kozmetik sektöründe hızlı bir ivme ile büyüme
sağladı. Öyle ki, kriz dönemlerinde bile yükselen ender
sektörlerden biri oldu kozmetik. Ruj, pudra, maskara, fondöten, oje, parfüm, deodorant, saç boyası, saç spreyi, jöle,
vücut yağı, duş jeli, krem, aromatik yağ gibi onlarca ürün,
kozmetik kapsamında raflarda yerini aldı. Çok geniş bir
yelpazeyi kapsayan bu ürünleri üretmek, dünya pazarına
sunmak ve rekabette yer almak elbette büyük yatırım ve
Ar-Ge çalışması gerektiriyor. Türkiye’de bu alanda yatırım
yapan ve doğal ürünler pazarında kili modern bilimle buluşturan marka ise Dermokil.
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Dermokil Maske, Nielsen
araştırma şirketinin 4.155
tüketiciyle yüz yüze
görüşerek yaptığı anketler
ve pazar araştırması
sonucunda, yüz bakım
kategorisinde Yılın Seçilmiş
Ürünü ve 2016 Tüketici
İnovasyon Ödülü’nün sahibi
olmuştur.
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BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ:

DERMOKİL

Anadolu’nun zengin kil yataklarını ilk keşfeden girişimcilerden Sivaslı işadamı Ünal Karaca, geçmişindeki ticari
tecrübelere dayanarak sürdürülebilir bir marka yaratmak
hedefiyle, 2004 yılında kozmetik sektörüne adım attı.
Ünal Karaca’ya bu girişiminde, bir iş seyahati için gittiği
İsrail’de, Lut Gölü’nden çıkarılan kil ve kilin kozmetikte
kullanımı ilham kaynağı oldu. Türkiye’ye döndükten sonra araştırmalara başlayarak kilin gücüne inandı ve doğal
ürünler pazarında Dermokil markasını yarattı. Çeşitli yörelerden kil örnekleri toplayarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde birçok test ve analiz yaptıran Karaca, Anadolu toprağında bulunan kil türlerinin mineral ve kozmetik
kullanıma uygunluk açısından dünyada eşsiz olduğunu
keşfedince Dermokil markasına kendi memleketi olan Sivas’ta bir yatırım yapmaya karar verdi.
Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca bu yatırımı yapma sürecini şu sözleriyle ifade ediyor:
“Daha önce beyaz eşya ve mobilya sektöründe çeşitli yatırımlarımız oldu ancak bu alandaki ticari kapasite yoğun
emeği karşılayacak noktada bile olsa, bu alanda bir marka
yaratma kabiliyetimizi dünyadaki ve Türkiye’deki konjonk61

türden dolayı sınırlayıcı oldu. Çocuklarıma ve memleketimdeki insanlara istihdam yaratabileceğim sürdürülebilir
bir ticari miras bırakabilme kaygısıyla bu alana yöneldim.
Günümüz koşullarında Anadolu’nun ortasında Sivas’ta
bir kozmetik firması kurmak alışılagelmişin dışında bir
yatırım. Bu kararı almamdaki en büyük etken, memleketime ve ülkeme duyduğum vicdani sorumluluktan kaynaklandı. Büyük şehirlerde herkes yatırım yapabilir ama
biz Dermokil ile Anadolu’da da başarılı bir ticari yatırım
yapılabileceği konusunda yeni girişimcilere ve gençlere
örnek olmak istedik. Bugün Avrupa’ya ve gelişmiş ülkelere baktığınızda, sanayi yatırımları büyükşehirlerde değil,
kırsal kesimlerde yapılıyor. Çünkü köy ve kırsal gelişmemişse şehirlerin ve dolayısıyla ülkenin gelişmesi de mümkün değil. Biz de bu bilinçle yola çıktık.”
Ünal Karaca, ilk iş olarak ve özellikle bilimsel araştırmalara yatırımını yaptı. İki yıl süren Ar-Ge çalışması sonucu
2000 kişi üzerinde yapılan testlerden olumlu sonuç alınması üzerine Dermokil markası olarak ilk önce cilt ve saç
bakım ürünlerinin formülleri geliştirildi. 2006 yılında 6
milyon dolarlık yatırımla kurulan Ezel Kozmetik, Dermokil
markası altında ilk aşamada saç, yüz, vücut ve el bakımına yönelik 28 ürün geliştirildi. Bu ürünleri hazırlama sürecinde Ünal Karaca’nın özellikle hedeflediği, Avrupa’da
ithal edilen ve yüksek fiyatlarla satışa sunulan kozmetik
ürünlerinin aksine, kaliteli ve doğal kozmetik ürünlerinin
ulaşılabilir bütçelerle ve tamamen yerli üretimle tüketiciye sunulması oldu.
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Sivas’taki fabrikasında 110 kişilik bir ekiple üretim yapan
firmanın yönetim merkezi ise İstanbul’da bulunuyor. Dermokil markası altında cilt, vücut ve saç bakımı olmak üzere
3 ana grupta üretim yapan firmanın ürün çeşitliliği 112’ye
çıkarken, ürün portföyüne son olarak DK Dent diş macunu ve DK Hair Black beyaz kapatıcı iki ürün daha eklendi.
Firma “Xtreme” serisi ürünleriyle eczanelerde, “Special”
serisiyle de market ve kozmetik mağazalarında yer alıyor.
%100 yerli sermaye ile kurulan Dermokil, bugün sadece
Türkiye pazarında yer almayıp, Rusya, Fransa, Almanya,
İtalya, Belçika, İngiltere, İsviçre, Yemen, Suudi Arabistan,
İran, Somali, Cibuti, BAE, Sudan, Irak, Hollanda ve Çin başta olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediliyor.
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DERMOKİL
ÜRÜN
GRUPLARI

64

DOĞANIN SUNDUĞU
SONSUZ GÜZELLIĞI
HAYATINIZA TAŞIYIN

65

66

Dermokil Xtreme serisi,
dermo kozmetik ürünlerden
oluşur. Bu ürünlerin aktif
hammadde miktarları ve
içerikleri daha yoğun olarak
hazırlanmıştır.

E
Sadece Eczanelerde Satılmaktadır
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DERMOKİL → XTREME → CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

MASKELER
Dermokil maskelerinin ilk kullanımda sonuç veren 10
dakikada güçlü etkisi, analitik cihazlar ve canlı denekler
üzerinde denenmiş olup, alınan sonuçlar bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
Cildin nem miktarının yaklaşık %14 artırdığı, sebum düzeyini ortalama %76,5 civarında azalttığı, Ph düzeyini 5.8
ideal orana yaklaştırdığı gözlemlenmiştir. Siyah gözenek
porlarını mümerik olarak ortalama %10.9 azalttığı tespit
edilmiştir.
Normal ciltler/Yağlı ciltler/Akneli ciltler
Normal, yağlı ve akneli cilt tipleri için 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. İçeriğinde zengin bileşimlerin (demir, magnezyum, kalsiyum, bakır, fosfor) yanı sıra, susam yağı,
gül suyu ve yeşil çay gibi bitki ekstraktları ile A, B, E vitaminleri bulunmaktadır. Üründe etkileri kanıtlanmış kil
bileşimleri kullanılmıştır. Maske bu değişik kil bileşimleri
sayesinde cildin gözeneklerinde biriken yağ fazlalıkları ve
kirlerin neden olduğu sivilce, siyah nokta ve akne oluşumu engellemeye yardımcı olur, cildi rahatlatır, pürüzsüz
ve mat bir görünüm kazanmasını sağlar.
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TEK KULLANIMLIK MASKELER
Normal ciltler / Yağlı ciltler / Akneli ciltler
Sivilce, siyah nokta ve ölü hücrelere karşı etkili çözümdür.
Dermokil Xtreme Maskeleri normal, akneli ve yağlı ciltler
için kil mineralleri ile ilk kullanımda etkili çözüm ve peeling etkisi gösterir. Sivilce, akne, siyah nokta, leke oluşumu
gibi olumsuz cilt rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.
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YÜZ VE MAKYAJ TEMIZLEME SÜTÜ
Sabun ve su kullanmadan cilt temizliğini sağlamak için
geliştirilen alternatif bir yöntemdir. Su, temizleme jeli ya
da sabun benzeri temizleyicilerin kullanılamayacağı ortamlarda pratik ve etkili kullanım sağlar. Kremsi yapıdadır.
Makyajı, yağı ve kiri çözme özellikleri bulunur, bu nedenle
hem günlük yüz temizliğinde hem de makyaj temizliğinde kullanılır. Her cilt tipine uygun olarak formüle edilmiştir. Suda çıkmayan (waterproof) makyaj temizliğinde de
etkili bir temizleme sütüdür. Bütün günün sonunda ciltte
biriken makyaj kalıntıları, kir, toz ve fazla yağı içerisindeki
çözücü ajanlar sayesinde etkili bir şekilde temizler. Göz
makyajında da kullanılır. İçerisindeki yağ asitleri ile cilt
yenilenmesine yardımcı olur. Cilt temizliği yanında nemlendirme de sağlar, cilde elastikiyet kazandırır. Durulama
gerektirmez.
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YÜZ TEMIZLEME JELI
Cilt bakımının en önemli aşaması cilt temizliğidir. Sabun
cildi temizlerken cildin ihtiyacı olan yağ ve nem tabakasının ciltten uzaklaşmasına neden olur. Cildi kurutur ve tahriş edebilir.  Jel ürünümüz sabun içermeyen özel formülü
ile günlük cilt temizliğini cildi yıpratmadan daha yumuşak
bir şekilde gerçekleştirir, kolayca durulanır. Akneli ve sivilceli ciltlerde cilt temizliği için özellikle tavsiye edilir.

TONİK
Normal ve yağlı ciltler için ayrı ayrı formüle edilmiş 2 çeşit tonik bulunmaktadır. Cilt üzerinde biriken kir, yağ ve
makyaj kalıntılarını temizler ve gözenekleri sıkılaştırmaya
yardımcı olur.
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NEMLENDİRİCİ
Normal ciltler için hazırlanmış DERMOKİL Nemlendirici Bakım Kremi, içerdiği zengin kil mineralleri (silisyum,
magnezyum, demir, alüminyum) ve nemlendirici kompleksler sayesinde, epidermin nem ihtiyacını aralıksız olarak sağlar. Bu kompleksler aynı zamanda nemsizlikten
kaynaklanan yaşlanma çizgilerinin oluşumunu da geciktirmeye yardımcı olur. Cilt tarafından kolayca emilir. Cildi
besler, güçlendirir, dış etkenlere karşı korur. Hassas ciltlerin korunmasına destek olur. Cildin sağlıklı ve diri görünmesini sağlar. Gündüz ve gece kullanımına uygundur.
Yağlı ciltler için hazırlanmış DERMOKİL Nemlendirici Bakım Kremi, içerdiği zengin kil mineralleri (silisyum, magnezyum, demir, alüminyum) ve nemlendirici kompleksler
sayesinde, ciltte yağ salgısını düzenleyerek parlamayı önler, çizgi oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Aynı zamanda epidermi ferahlatıp gün boyu cildin nemli kalmasını sağlar. Cilt tarafından kolayca emilir. Cildi dış etkilere
karşı korur.
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SAÇ BAKIM ŞAMPUANI
Kil & Keratin Saç Bakım Şampuanı
Normal, kuru, yağlı, kepekli ve boyalı saçlar için
Kille temizlenen saçlar, saç dökülmelerine karşı korunmuş olur. Kil, ölü derinin vücuttan atılmasını sağlar.
Dermokil Xtrem Saç Bakım Şampuanı kullandıktan
sonra tüketiciden gelen geri bildirimler ve fokus grubuyla
yapılan araştırma sonucu elde edilen raporlara göre ürün
yağlı saçlarda %100 olumlu sonuç verdiği ve arındırma
özelliğinin olduğu ispatlanmıştır. Düzenli olarak kullanılan Dermokil şampuan sonrasında saç kremi ve haftada 2
kere saç maskesi uygulanması durumunda saç dökülmesinin durduğu, yeni saç çıktığı ve sağlıklı saçlar elde edildiği gözlemlenmiştir.
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SAÇ BAKIM MASKESİ
Kırılan ve yıpranmış saçları onarır. Saç dökülmesine karşı etkili çözüm sunar. Dermokil saç bakım maskesini ıslak
saça uygulayın. Saça daha hızlı nüfuz etmesi için maskeyi
10 dakika kadar saçınızda bekletin. Saçların uçlarına ağırlık vererek yumuşak hareketlerle masaj yapın ve bol suyla
çok iyi durulayın. Durulamanın sonunda diplerden saçlara
doğru ılık su tutun. Daha sonra saç kremi ile saç bakımınızı tamamlayın.

SAÇ BAKIM KREMİ
Tüm saçlar için uygun olan saç kremi, kil mineralleri ve
keratin desteği ile saçları güçlendirir. Saçın yumuşak olmasını ve kolay taranmasını sağlayarak, hacim kazandırır.
Dermokil saç kremini, dermokil şampuan ile yıkadığınız
ıslak saça, saç uçlarına ağırlık vererek uygulayın. Yumuşak
hareketlerle masaj yapın ve ardından ılık su ile durulayın.
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GÜNDÜZ KREMİ
Dermokil Xtreme Hücresel Yaşlanma Karşıtı Sıkılaştırıcı
Gündüz Bakım Kremi, içeriğinde bulunan doğal aktif maddeler ve zengin nemlendiriciler ile gün boyunca cildi yağlandırmadan besler. UVA ve UVB koruma sistemiyle güneşin zararlı etkilerine karşı erken yaşlanma ve yıpranma
belirtilerini henüz oluşmadan engellemeye yardımcı olur.

GECE KREMİ
Dermokil Xtreme Doğal Bitki Proteinli Hücre Yenileyici
Krem içeriğindeki aminoasit kokteyli sayesinde cilt bakımınızı siz uyurken devam ettirir. İçeriğindeki bifidobakteri
lizatları ile epidermal ve dermal bölgelerde oluşan güneş
ışınlarına bağlı yıpranmalarda cildin doğal savunmasını
güçlendirir. Yüksek nemlendirme kapasitesi ile gece boyunca cildinizi besler ve nemlendirir.
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GÖZ ÇEVRESI BAKIM KREMI
Her cilt tipine uygun olan Dermokil Xtreme Göz Bakım
Kremi düzenli kullanıldığı takdirde içeriğinde bulunan
soyadan elde edilen protein, glikoprotein ve polisakkaritler ile cildin dayanıklılığının artmasına ve kırışıklıkların
azalmasına yardımcı olur. Vitamin ve bitki kompleksleri
ile hafif masaj uygulamasında ise kılcal kan dolaşımını
düzenleyerek göz çevresinde oluşan yorgunluk belirtileri
ve morlukların giderilmesine yardımcı olur. Nemlendirici
özelliği ile cildin kaybettiği elastikiyet ve parlaklığı geri
kazanmasını sağlar. İçeriğinde bulunan aktifin in-vivo ve
in-vitro testleri yapılmıştır.
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VÜCUT BAKIM MASKESI
Düzenli kullanıldığında ve masaj yaparak uygulandığında
selülit görüntüsünde azalma sağlar. Kilin içinde bulunan
magnezyum, potasyum, kalsiyum, sülfatlı bileşikler ile
birlikte az bulunan elementler (lityum, stronsiyum, iyot,
selenyum, krom ve çinko) cildin temizlenmesi ve canlandırılması için yararlıdır. Özellikle omuz ve sırt bölgesinde
oluşan sivilcelerin giderilmesine ve topuk çatlaklarının
düzelmesine yardımcı olur. Ayrıca cildi besler, sıkılaştırarak
güçlendirir; sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırdığı
gibi cildin mineral dengesini korumasına yardımcı olur.

EL VE VÜCUT LOSYONU
Selülit ve çatlak oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Sabah
ve akşam temizlenmiş cilde masaj hareketleri ile uygulanır.

86

87

DERMOKİL → XTREME → VÜCUT BAKIM

BANYO TUZU
Vücudun enerji akışını düzenleyerek vücut dengesini sağlar. Bu sayede stresi azaltır. Yorgun düşen vücudunuza ve
ayaklarınıza terapi etkisi yaparak rahatlatır, sakinleştirir ve
kasları gevşeterek dinlenmenizi sağlar. pH dengesini sağlayan mükemmel bir karışımdır. Enfeksiyon risklerini azaltır
ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Terleme sonucu oluşabilecek kötü kokuları ve ayaklarda uygulandığında topuk
çatlaklarını, mantar ve ayak kokularını giderir.

KİL
Kil, derin bir temizleyicidir ve kiri epidermisin derinliklerinden çıkarır. Her tür cildi temizler sıkılaştırır, besler ve toksinleri atar. Besleyici niteliğiyle cildi sıkılaştırarak güçlendirir.
Ilık su ile macun kıvamına getirilerek kullanılan bu ürün
saça, cilde ve vücuda masaj yaparak uygulanır.
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BEBEK PIŞIK KREMI
Xtreme Dermokil Pişik Önleyici Krem; koruyucu madde,
paraben, alkol, boya ve allerjen içerikli parfüm içermez.
Xtreme Dermokil pişik önleyici krem özel formülü ile bebeğinizin cildini bir bariyer gibi kaplayarak pişik oluşmasını
önlemeye yardımcı olur. İçeriğindeki allantoin, lanolin, vitaminler ve bitkisel özleri sayesinde oluşan pişiği giderir.
Kolayca sürülür ve çabuk emilir. Bez bölgesini sağlıklı bir
şekilde nemlendirir.

BEBEK ŞAMPUANI
Xtreme Dermokil Bebek Şampuanı; alerjen katkılı parfüm,
boya, alkol, tuz, SLES ve SLS gibi yüzey aktifler ve paraben
içermez, göz yakmaz. Sade ve özel içeriği ile bebekleriniz için hassas temizlik sağlar. Sabun içermez, cilt pH`ına
uyumludur. Vücut temizliğinde de kullanılır.
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GÜNEŞ KREMİ
Dermokil Xtreme Hücresel Yaşlanma Karşıtı Sıkılaştırıcı
Krem, içeriğinde bulunan doğal aktif maddeler ve zengin nemlendiriciler ile gün boyunca cildi yağlandırmadan
besler. Bu sayede cildin tazelik ve canlılığını uzun süre muhafaza etmesine yardımcı olur. Ciltte oluşturduğu UVA ve
UVB koruma sistemi ile güneşin zararlı etkilerine karşı erken yaşlanma ve yıpranma belirtilerini henüz oluşmadan
engellemeye yardımcı olur. İçeriğindeki zengin aktifler sayesinde serbest radikaller oluşmasını engelleyerek, cildin
erken kırışmasını önlemeye yardımcı olur.
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Dermokil
Special
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Yeditepe Üniversitesi Kozmetik
Araştırma ve Üretim Birimi
10 dakikalık Dermokil Special Kil Etkili Temizleyici Bakım
Maskesi uygulaması sonrasında gönüllülerdeki cilt yüzeyinde pH düzeyinin hafif asidikten (5.08) ideal pH’a yaklaştığı (5.80), sebum düzeyinin maske uygulaması sonrası
ortalama % 76.5 civarında azaldığı, cildin nem miktarının
ortalama yaklaşık %14 arttığı, siyah gözenek porlarının
nümerik olarak ortalama % 10.9 azaldığı analitik cihazdan alınan sonuçlara göre tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama öncesi ve sonrası cilt görüntülerinde 10 dakika sonunda ürünün güçlü bir etki gösterdiği görüntülenmiştir.
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DERMOKİL TESTİ NEM SONUÇLARI

DERMOKİL TESTİ SEBUM GRAFİĞİ
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DERMOKİL TESTİ PH GRAFİĞİ

DERMOKİL TESTİ PORE GRAFİĞİ
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Dermokil Special
serisi kilden gelen
güzelliği cildinize,
saçlarınıza ve
vücudunuza taşıyan
ürünlerden oluşur.
Ürünlerin temel
bileşimi olan kil,
canlandırıcı, arındırıcı
ve onarıcı etkiye
sahiptir.
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İLK
KULLANIMDA

Kırışıklık
Parlaklık

Peeling

Yağ ve Kir

Onarım
Temizleme

Siyah Nokta

Nemlendirme

Leke

Sıkılaştırma

Sarkma

SONUÇ

Ölü Hücre

Kozmetik uzmanları tarafından test edilen Dermokil Special Kil Etkili Temizleyici Bakım Maskeleri ürününün 10
dakikalık uygulaması sonuçlarına göre 10. dakika sonunda, sebum düzeyini belirgin biçimde azalttığı, pH düzeyini
ideal düzeye yaklaştırdığı, nem miktarını artırdığı ve siyah
nokta oluşumuna yol açan porları azalttığı ispatlanmıştır.
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MASKE +15
Genç kadın ciltlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Özel kil
formülü ergenliğe bağlı oluşan siyah nokta ve sivilcelere
karşı geliştirilmiştir. İçeriğindeki salisilik asitle ölü deriyi
uzaklaştırarak cildin nefes almasını sağlar.

Erkek
Bakım
Genç erkek ciltlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Özel
sarı kil formülü ergenliğe bağlı oluşan siyah nokta ve sivilcelere karşı geliştirilmiştir. İçeriğindeki nar özü ve salisilik
asitle ölü deriyi uzaklaştırarak cildin nefes almasını sağlar.

102

103

DERMOKİL → SPECIAL → CİLT BAKIM

MASKE +25
Normal ve Karma Ciltler
Normal ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiştir.
İçeriğindeki hamamelis özü ile cildin nem dengesini sağlar. Sarı kil sayesinde gözenekleri temizler ve uzun süreli
ferahlık hissi uyandırır.
Kuru ve Hassas Ciltler
Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki argan yağı ile etkili nemlendirme sağlayarak cildin elastikiyetini artırır. Özel beyaz kil bileşenleri ile cildi
temizler ve uzun süreli ferahlık hissi uyandırır.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki bal
özü sayesinde nem dengesi sağlayarak ciltte oluşan parlamaları önler. Yeşil kil sayesinde gözenekleri temizler ve
uzun süreli ferahlık hissi uyandırır.
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MASKE +35
Normal ve Karma Ciltler
Normal ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki hamamelis özü ile cildin nem dengesini sağlar.
Sarı kil sayesinde gözenekleri temizler ve uzun süreli ferahlık hissi uyandırır.
Kuru ve Hassas Ciltler
Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki argan ve zeytinyağı ile cilde yoğun nem sağlarken,
beyaz kil bileşenleri cildi temizler. Düzenli kullanım sonucunda cildin renk tonunu açarak lekelerin giderilmesine
yardımcı olur . Cilde genç bir görünüm kazandırır.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki yeşil kil, nar özü ve bal sayesinde cildi yenileyerek lekelerin
giderilmesine yardımcı olur. Doğal granüller ile peeling
etkisi sağlar. Cilde genç bir görünüm kazandırır.
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MASKE +45
Normal ve Karma Ciltler
Normal ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. Cildin renk tonunu açarak lekelerin giderilmesine yardımcı
olur. Kan dolaşımını hızlandırarak cildi yeniler, multi vitamin kompleksi ve at kestanesi özü ile kırışık önleyici özellik sağlar. Sarı kil ile gözenekleri temizler ve uzun süreli
ferahlık hissi uyandırır.
Kuru ve Hassas Ciltler
Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki üzüm çekirdeği yağı cilde ihtiyacı olan nemi
sağlarken, beyaz kil bileşimleri de cildi ve gözenekleri
temizler. Multi vitamin kompleksi ve at kestanesi özü ile
kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. Cildin renk tonunu açarak lekelerin giderilmesine yardımcı olur. İçeriğindeki doğal granüller ile cilde peeling etkisi sağlar. Multi vitamin kompleksi ve at kestanesi özü ile kırışıklıkların
azalmasına yardımcı olur. Yeşil kil ile gözenekleri temizler
ve uzun süreli ferahlık hissi uyandırır.
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YETIŞKIN MASKE

Erkek
Bakım

Normal ve Karma Ciltler
Normal ve karma ciltler için hazırlanmış özel bir maskedir. İçeriğindeki özel sarı kil bileşimler ve buğday özü ile
cildin nem dengesini sağlar. Gözenekleri temizler ve uzun
süreli ferahlık hissi uyandırır.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltlere uygun olarak üretilmiş özel bir maskedir. İçeriğindeki yeşil kil bileşenleri ile yağ dengesini sağlar. Cildi
arındırır ve matlaştırır. BHA (Beta Hidroksi Asit) ile ölü
deriyi uzaklaştırarak cilt yenilenmesini artırır. Cildin daha
sağlıklı ve genç bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
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PROFESYONEL CILT BAKIM MASKESI
Normal Ciltler
Doğal katkılarla hazırlanmış bu üründe, etkileri kanıtlanmış kil bileşimleri kullanılmıştır. İçeriğindeki vitamin ve
mineraller sayesinde, gözenekleri temizler ve cildin ihtiyacı olan nemi kısa sürede takviye eder.
Akneli Ciltler
Kil bileşimleri sayesinde cildin gözeneklerinde biriken yağ
fazlalıklarının neden olduğu aknelerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur, cildi rahatlatır.
Yağlı Ciltler
Etkileri kanıtlanmış kil bileşimleri kullanılmıştır. Cildin
gözeneklerini temizler ve yağ salgısını dengeleyerek cildi
arındırır. Vitamin ve mineraller cildin yenilenmesine yardımcı olur.
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YÜZ VE MAKYAJ TEMIZLEME SÜTÜ
Tüm cilt tipleri için hazırlanmış Dermokil Yüz ve Makyaj
Temizleme Sütü cildi temizlerken içeriğindeki tropikal
üzüm çekirdeği yağı ile mükemmel nemlendirme sağlar,
Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleriyle cilt yenilenmesine
yardımcı olur. İçindeki temizleyiciler sayesinde uzun süre
kalıcı olan makyajı bile ciltten nazikçe uzaklaştırır. Waterproof (suda çıkmayan) makyaj temizliğinde de etkilidir.
Göz makyajı temizliğinde de kullanılır.

YÜZ TEMIZLEME JELI
Her cilt tipine uygun olan Dermokil Yüz Temizleme Jeli,
sabun içermeyen kil içerikli formülü ile cilt üzerinde derinlemesine temizlik sağlar, makyaj kalıntılarını ve kirleri
temizler, cildi rahatlatır ve canlandırır. Cildi temizlerken
içerdiği zengin protein ve bitki özleri ile besler. Sivilce oluşumunun önüne geçerek cilde tazelik ve ferahlık verir.
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DERMOKİL → SPECIAL → CİLT BAKIM

TONİK
Normal Ciltler
Normal ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, cilt üzerinde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Cildin doğal nem dengesini korur, canlılık ve dinçlik kazandırır. Alkol içermez.
Kuru Ciltler
Kuru ve hassas ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, günlük temizlik için özel olarak geliştirilmiştir. Nem düzenleyici, alkol içermeyen formülü sayesinde, cildi kurutmadan
gözenekleri tıkayan ölü hücreleri, yağı ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizler ve cildi sıkılaştırır. Tonik ile
en hassas ciltler bile tahriş olmadan ferahlar ve rahatlar.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, cilt üzerinde
biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Cilt üzerindeki parlamaları kontrol altına alır, böylece cilt daha pürüzsüz,
temiz ve sağlıklı görünür. İçeriğindeki mentol ile ferahlık
hissi sağlar.
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NEMLENDİRİCİ
Kuru Ciltler
Cildin ihtiyaç duyduğu nemi kısa sürede sağlar. Uzun süreli etkisiyle gün boyu cildin nemli tutulmasını ve korunmasını sağlamaya yardımcı olur. Cildin nem dengesini koruyarak elastikiyetini
artırır, yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olur, sakinleştirici
ve rahatlatıcı etkisiyle pürüzsüz bir his kazandırır.

Normal Ciltler
İçeriğindeki mineral ve nemlendirici kompleksler sayesinde epidermin su ihtiyacı aralıksız olarak sağlanır. Bu kompleksler aynı
zamanda, nemsizlikten kaynaklanan yaşlanma çizgilerinin oluşumunu da geciktirmeye yardımcı olur. Cilt tarafından kolayca
emilir. Cildi dış etkenlere karşı korur.

Yağlı Ciltler
Ciltte parlamayı önler, çizgi oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Aynı zamanda epidermi ferahlatıp gün boyu cildin nemli kalmasını sağlar. Cilt tarafından kolayca emilir.

Karma Ciltler
Mineral ve nemlendirici kompleksler sayesinde ciltte dengeleyici bir bakım yapar, T-bölgesini matlaştırır, çizgi oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
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• Yağlanma ve kir
•Yıpranmış ve cansızlık
• Mat görüntü •
Elektriklenme •
Hacimsizlik • Kopma
• Dökülme • Kırılma

SAÇ SORUNLARINIZA
KESİN ÇÖZÜM
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KIL & KERATIN SAÇ BAKIM ŞAMPUANI
Normal Saçlar / Kekik Özü
Kil ve keratin içerikli formülü ve kekik özü katkısı sayesinde saçları besler ve güçlenmesine yardımcı olur. Saç uzamasını destekler, saçlara parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Kuru Saçlar / Kalendula Özü
Kil ve keratin içerikli formülü ve kalendula özü katkısı sayesinde
kurumuş, nemini yitirmiş saçları nemlendirir. Saçın canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Yağlı Saçlar / Limon Özü
Kil ve keratin içerikli formülü ve limon özü katkısı sayesinde yağ
dengesini sağlarken, saça canlı ve dolgun bir görünüm kazandırır.

Boyalı Saçlar / Yeşil Çay Özü
Özellikle boyama ve perma nedeni ile yıpranmış saçlar için formüle edilen şampuan, içeriğinde bulunan yeşil çay özü katkısı
sayesinde saçlara sağlık ve canlılık kazandırır. Özel formülü ile
boyanın saçta daha uzun süre kalmasına yardımcı olur.

Kepekli Saçlar / Sarmaşık Özü
Kepekli saçlar için geliştirilen şampuan içeriğindeki sarmaşık/su
teresi özlü bitkisel karışımları sayesinde düzenli kullanıldığında
kepek oluşumunu önler. Saç derisini ve saçları besleyerek canlılık kazandırır.
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KIL & KERATIN SAÇ BAKIM KREMİ
Her tip saç için geliştirilen özel formüllü Dermokil Onarıcı
ve Şekillendirici Saç Bakım Kremi, saçınıza canlılık verir,
yumuşatarak kolay şekil almasını sağlar. İçeriğindeki kil ve
keratin sayesinde saçlarınızı güçlendirir, sağlık ve hacim
kazandırır.

SAÇ BAKIM MASKESİ
Kil ve keratinli özel formülü ile Dermokil Dökülmelere
Karşı Maske, saç ve saç derisine nüfuz ederek derinlemesine bakım sağlar. Saçı besler, güçlendirir ve nem kazandırır, bu sayede saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur.
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DERMOKİL → SPECIAL → ANTI-AGING
Gündüz Kremi
Dermokil Kırışık Karşıtı Gündüz Bakım Kremi içeriğindeki aminoasit kokteyli, doğal protein, glokoprotein ve
polisakkaritlerle zamanla ciltte oluşan DNA hasarlarının
düzenlenmesine ve yeniden hasar oluşumunu önlemeye
yardımcı olur. İlk kullanıldığı andan itibaren kırışıklıklarda gözle görülür kapatıcı etki yapar. Güneşin zararlı UV
etkilerine karşı ciltte oluşturduğu UVA ve UVB koruma
sistemi ile erken yaşlanma ve yıpranma belirtilerini engeller. Cildin esnekliğini artırır ve cildin rejenerasyonunu
destekler. İçeriğinde bulunan doğal nemlendirme faktörü
ile cildin kaybettiği nemi geri kazandırarak gün boyunca
cildin nemini muhafaza eder.

Gece Kremi
Dermokil Kırışık Karşıtı Gece Bakım Kremi içeriğindeki aminoasit kokteyli sayesinde yaşlanma etkileriyle siz
uyurken mücadele etmenizi sağlar. İleri yaşlarda ortaya
çıkan kırışıklıkların görünümünü hafifleterek daha uzun
süreli genç ve pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşmanıza
yardımcı olur. İçeriğindeki bifidobakteri lizatları ile epidermal ve dermal bölgelerde oluşan güneş ışınlarına bağlı
yıpranmalarda cildin doğal savunmasını güçlendirir, var
olan hasarı onarmaya yardımcı olur. Yüksek nemlendirme
kapasitesine sahip doğal katkılarla gece boyunca cildinizi
besler ve nemlendirir.
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EL KREMI
Cildinizin zararlı dış etkenlere en çok maruz kalan bölgesi
olan ellerinize, derinlemesine bakım yapar. Elleri zamanından önce yaşlanmaya karşı korur. İçeriğindeki papatya
özü ve kil mineralleri sayesinde cildin kurumadan nemli
ve yumuşak kalmasını sağlar. Kalıcı etkisini gün boyu dış
etkenlere karşı korur.
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VÜCUT BAKIM MASKESI
Düzenli kullanıldığında ve masaj yaparak uygulandığında
selülit görüntüsünde azalma sağlar. Cildin temizlenmesi
ve canlandırılması için yararlıdır. Özellikle omuz ve sırt bölgesinde oluşan sivilcelerin giderilmesine ve topuk çatlaklarının düzelmesine yardımcı olur.

VÜCUT LOSYONU
Dermokil Vücut Losyonu, kuruyan ve neme ihtiyaç duyan
tüm cilt tipleri için hazırlanan özel formülüyle cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Güneş sonrası kullanımda cildi teskin eder, derideki yanma hissini azaltır.
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DUŞ JELİ
Dermokil Duş Jeli, içeriğindeki doğal bitkisel öz ve kil mineralleri ile tüm cilt tiplerinde özel bakım sağlar. Cildinizi
temizlerken cildin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olur, ipeksi bir dokunuş sağlar. Gül, Lavanta, Hanımeli, Hindistan Cevizi, Spa ve erkeklere özel Amazon
çeşitleriyle sunduğu farklı kokularla banyoda yenileyici,
rahatlatıcı etki yaratarak gün boyu zindelik sağlar.
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GLUTEN VE
FLORÜR
İÇERMEZ
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KİL İLE EXTRA
BEYAZLIK
• Kil minerallerinin
katkılarıyla diş minesinin
güçlenmesini sağlar.
• Dış etkenlerle oluşan
lekeleri giderir.
• Beyazlaştırır.
• Diş eti kanamalarını önler.
• Ağız içi bakımını yaparak
kalıcı temizlik sağlar.
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DOĞAL İÇERİKLİ DİŞ MACUNU
Kil ile Ekstra Beyazlık
DKDENT Diş Macunu, doğal kil ve kalsiyum içeriği ile yüksek mineral desteği sağlayan özel formüle sahiptir. Doğal bir mineral olan kil sayesinde dişleri temizlerken ve
korurken herhangi bir kimyasala maruz bırakmaz. Kilin
antiseptik özelliği sayesinde ağızda olışabilecek bakterileri yok eder ve diş minesinin güçlenmesine yardımcı olur.
İçeriğinde 7 doğal bitki özü bulunur. Yapay tatlandırıcı ve
boya içermez, tadını doğal Stevia bitkisinden alır. Gluten
ve florür içermeyen formülüyle, hem yetişkilerin hem de
çocukların güvenle kullanabileceği bir diş macunudur.
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DOĞAL İÇERİKLİ DİŞ MACUNU
PROPOLİS ÖZLÜ
Dermokil Propolis Özlü Diş Macunu %100 doğal propolis özü
içerir. Dişlerinizi düzenli fırçaladığınızda aft, plak ve tartar
oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

NANE FERAHLIĞI
Dermokil Nane Ferahlığı Diş Macunu %100 doğal nane özü
içerir. Dişlerinizi düzenli fırçaladığınızda nefesi ferahlatır ve
temizlik sağlar.
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BEYAZ KAPATICI & BESLEYİCİ ONARICI SAÇ BAKIMI
DK Hair Black saçı besleyen doğal bir beyaz kapatıcı üründür. Saçı bir defada siyaha boyamaz, kademeli olarak beyaz
kapama gerçekleştirir ve bu sayede saçlardaki beyazları istenen oranda kapatarak doğal bir görünüm elde etmenizi
sağlar. Aynı zamanda onarıcı maske etkisi yaratarak, saçın
doğal pigment artışını destekler.
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Dermokil
Naturel
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MASKE
Kırışık ve Sarkma Karşıtı Maske
Derinlemesine cilt temizliği sağlarken, içeriğinde yer alan
destekleyici aktifler sayesinde kırışık ve sarkmalara karşı
etkilidir. At kestanesi özü; antiaging özellikleri bilimsel
çalışmalarla belirlenmiş bir aktiftir. E vitamini önemli bir
antioksidandır ve cilt üzerindeki Anti-aging özellikleri kanıtlanmıştır. Uygulama esnasında cildi gerginleştirerek
sarkma oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Leke Karşıtı Aydınlatıcı Maske
Multi-vitamin kompleksi; A, E, F, H ve B grubu vitaminlerini içerir. Cildi besleyici, onarıcı ve yenileyici özellikleri vardır. Cilt tonunu açıcı ve aydınlatıcı özellikte bir hammadde
olup, bu özelliklerinin yanında çok iyi bir nemlendiricidir.
Cilt yenilenmesini destekler, pH düzenleyici ve kan dolaşımını hızlandırıcı özellikleri bulunmaktadır. Düzenli kullanımda peeling etkisi ile ölü derinin uzaklaşmasını sağlayarak cildi yeniler, cildin ve gözeneklerin derinlemesine
temizliğini sağlar.
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MASKE
Nem Desteği Maske
İçeriğinde yüksek oranda argan yağı ve zeytinyağı bulunmaktadır. Kuru ve hassas ciltlerde etkili nemlendirme
sağlar. Pro vitamin B5 cilt iyileştirme özelliğine sahiptir,
cilt tahrişlerine karşı koruyucu bariyer görevi yapar. Cildin
yenilenmesine katkı sağlar. Kuru hassas ciltlerde haftalık
bakım ile derinlemesine cilt temizliği sağlanır.
Sivilce ve Siyah Nokta Karşıtı Maske
Özel sarı kil formülü sebum miktarının artışına bağlı oluşan sivilcelere karşı etkilidir. Sadece 10 dakikalık uygulamada bile sebum düzeyini %76.5 azalttığı etkinlik testlerinde kanıtlanmıştır. Gözeneklerde biriken siyah nokta, kir
ve yağı etkili bir şekilde temizler. Epidermal dokunun su
tutma kapasitesini %14 oranında artırarak cilt derisinin
su kaybını önlemeye destek olur. Bu sayede biriken yağı
ciltten arındırırken nem dengesini de korur.
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MASKE
Yağ Dengeleyici Arındırıcı Maske
Zeytin çekirdeği granülleri ve kil ile yapılan peeling, gözeneklerin temizlenmesini ve açılmasını sağlarken, içeriğindeki nar ve bal özleri ciltteki yağ ve nem dengesini
korur. Aşırı yağlı ve yağlı ciltlerin haftalık temizliği ve
bakımı için uygundur. Maske uygulaması sayesinde gözenekleri sıkılaştırır.

Erkek
Bakım
Sivilce ve Siyah Nokta Karşıtı Maske
Özel sarı kil formülü sebum miktarının artışına bağlı oluşan sivilcelere karşı etkilidir. Sadece 10 dakikalık uygulamada bile sebum düzeyini % 76.5 azalttığı etkinlik testlerinde kanıtlanmıştır. Gözeneklerde biriken siyah nokta,
kiri ve yağı etkili bir şekilde temizler. Epidermal dokunun
su tutma kapasitesini % 14 oranında artırarak cilt derisinin su kaybını önlemeye destek olur. Bu sayede biriken
yağı ciltten arındırırken cildin nem dengesini de korur.
Ürünün parfüm ve ambalajı erkeklere özel tasarlanmıştır.
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7 ETKİLİ CİLT BAKIM KÜRÜ
1-Temizleme Etkisi • İçeriğinde bulunan kil ve yüzey aktif
hammaddeleri sayesinde temizlik sağlar. Yağlı ve aşırı yağlı
ciltlerde günlük temizleyici olarak kullanılır.
2-Peeling Etki • İçeriğinde kozmetik uygunlukta polietilen
tanecikler ile zeytin çekirdeği tanecikleri bulunmaktadır.
Bu taneciklerin ciltte sürtünme etkisinden yararlanarak
peeling etkisi elde edilmektedir.
3-Maske Etkisi • Ürün maske uygulaması yapılarak kullanılabilmektedir. Göz çevresi hariç bir tabaka halinde yüze
uygulanıp ciltte 5 dakika bekletilerek uygulama yapılabilir.
4-Nemlendirme Etkisi • İçeriğinde yer alan farma kalite
gliserin sayesinde etkili nemlendirme sağlar.
5-Yenileme Etkisi • Salisilik asitin keratolitik etkisi nedeniyle ciltte ölü deriyi soyarak uzaklaştırıp cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yenileme özelliği salisilik asitin keratolitik etkisinden gelmektedir.
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6-Onarım Etkisi • Çinko ve türevlerinin ciltte onarıcı ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır.
7-Sıkılaştırma Etkisi • Kil maskesi ciltte durduğu süre içerisinde kurumaya başladıkça ciltte gerginlik ve sıkılaştırma
sağlar. Bekleme süresine bağlı olarak gerginlik ve sıkılık artar. Bu esnada mimik hareketleri yapılmaması önerilir. Düzenli kullanımda cilt toparlanmasına yardımcı olur.
Tüm cilt tipleri için, kadın ve erkek kullanımına uygundur.
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EL VE YÜZ SABUNU
• Kil içeren yapısı ve özellikleri ile klasik sıvı sabunlardan
oldukça farklıdır.
• Mükemmel temizlik sağlarken, cildinizde ipeksi bir his bırakır.
• Cildi yumuşatır ve nemlendirir.
• 5,5 pH değeri ile cilt pH’ına uyumludur.
• Peeling etkisi vardır, gözeneklerde biriken yağ ve kirler için
derinlemesine temizlik sağlar.
• Provitamin B5 ile cilt koruyucu ve besleyicidir.
• Sabun içermez.
• Mikro yapıdaki kil ile temizlik sağlar.
• Paraben, alkol ve boya içermez.
• Günlük el ve yüz temizliğinde kullanılır.
• Tüpte olması sebebiyle hijyenik kullanım imkânı sağlar.
• Seyahatlerinizde de kolaylıkla çantanızda bulundurabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.
Tüm cilt tipleri için, kadın ve erkek kullanımına uygundur.
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TONİK
Normal ve Karma Ciltler
Normal ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, cilt üzerinde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Cildin doğal nem dengesini korur, canlılık ve dinçlik kazandırır. Alkol içermez.
Kuru ve Hassas Ciltler
Kuru ve hassas ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, günlük temizlik için özel olarak geliştirilmiştir. Nem düzenleyici, alkol içermeyen formülü sayesinde, cildi kurutmadan
gözenekleri tıkayan ölü hücreleri, yağı ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizler ve cildi sıkılaştırır. Tonik ile en
hassas ciltler bile tahriş olmadan ferahlar ve rahatlar.
Yağlı Ciltler
Yağlı ciltler için hazırlanan Dermokil Tonik, cilt üzerinde
biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Cilt üzerindeki parlamaları kontrol altına alır, böylece cilt daha pürüzsüz, temiz ve
sağlıklı görünür. İçeriğindeki mentol ile ferahlık hissi sağlar.
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GÖZ ÇEVRESI BAKIM KREMI
Dermokil Göz Çevresi Bakım Kremi tüm cilt tiplerine uygundur. Zenginleştirilmiş vitamin ve amino asit kompleksleri cildin dayanıklılığını arttırır. Aminoasit karışımlı
formülü ile ince çizgi oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Göz çevresinde hafif masaj uygulaması ile kullanıldığında
şiş ve mor görünümlerin düzenlenmesine destek olur.
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ŞAMPUAN
Çabuk Yağlanan Saçlar • Çabuk yağlanan, yapışan, sönük
ve hacimsiz saçlarda mükemmel arındırma sağlar. Sık kullanıma uygundur. İçerdiği limon özü saç ve derisi için yağ
dengesini sağlamaya yardımcı doğal bir aktiftir. Sağlıklı
saçlar için şampuan ve saç kreminin ayrı ayrı kullanılmasını
öneririz.
Yıpranmış ve Sorunlu Saçlar • Yıpranmış, işlem görmüş
ve kırık saçlarda mükemmel temizlik ve bakım sağlar. Sık
kullanıma uygundur. Kil, mineral ihtiyacını destekler ve saç
tellerini güçlendirir. Provitamin B5 ise vitamin desteğinde
bulunur, deride koruyucu bariyer görevi yapar. Saç tellerinde mükemmel yumuşaklık ve parlaklık sağlar.
Kepekli Saçlar • Kil içerikli özel bir şampuanın içerisinde
doğal bitkilerden elde edilmiş kepeğe karşı özel bir karışım
aktif bulunmaktadır. Sık kullanıma uygundur. Yağlanma
nedeniyle oluşan kepeğe karşı etkili bir şampuandır.
Dökülen Saçlar • Aminoasit içerikli formülasyonu yağlı ve
dökülen saçlar için özel olarak geliştirilmiştir. Saç derisi ve
saç tellerini güçlendirerek dökülmeleri önlemeye yardımcı
olur. Aynı zamanda yağlanmaya karşı etkilidir ve mükemmel temizlik sağlar. Sık kullanıma uygundur.
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İnsanoğlu binlerce
yıldır güzelleşmek için
doğadan ilham alıyor
çünkü güzelliğin kadim
zamanlardan gelen sırrı
toprağın içinde saklı
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