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Aşık Veysel

Her kim 
Ki olursa 
Bu sırra 
Mazhar...!



THE TYPES OF 
CLAYS AND AREAS 
OF USAGE 
The clay is made of sedimentary rocks with 
small particules  that occur as a result of the 
gradual erosion of clay, stone and mineral 
masses over time due to physical reasons. Most 
of the stones and mines which are found as 
scattered layers in the earth’s mineral deposits 
and  are physically divided into small pieces, 
are chemically dissolved by water and other 
natural solvents. These substances which 
protect their small grains form the clay. They 
are durable elements such as magnesium and 
iron, besides aluminum and silicon. These 
molecules combine with each other or with soil 
ions such as sodium, potassium and calcium 
and form clay minerals. The value of the clay is 
estimated by its characteristics. Crushed clay 
increases its ability by processing and shaping 
by its elastic property 
when suffi cient amount of water is mixed. Also 
due to its porous structure and waterholding 
capacity, it provides nutrition of the plants by 
storing some water-soluble salts. 30 types of 
clay are used in various fi elds by their different 
characteristics. It has become the most wanted 
natural product in the pharmaceutical and 
cosmetic industries besides paper, plastics, 
ceramics and food industries.  
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KİL ÇEŞİTLERİ KULLANIM  ALANLARI
Kil, taş ve maden kütlelerin fi ziksel sebeplerle zaman içerisinde yavaş yavaş aşınması sonucunda ortaya 
çıkan küçük tanecikli tortul kayaçlardan oluşur. Yerkabuğunun mineral yataklarında dağılmış tabakalar 
halinde bulunan ve fi ziksel 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, elastik özelliği 
sayesinde işlenebilme ve şekil verilebilme özelliğini artırır. Ayrıca gözenekli yapısı ve suyu tutma 
kapasitesinden dolayı, suda çözünen bazı tuzları depolayarak bitkilerin beslenmesini sağlar. 30 çeşit 
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.

Kilden Gelen Güzellik



Güzelliğin  Kalıcı Sırrı
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KİL MASKESİNİN ETKİLERİ 
- Ölü hücrelerden arındırır.
- Yağdan arındırır ve ciltteki yağ dengesini düzenler.
- Cilt tonunu açar.
- Leke oluşumunu önlemeye ve oluşan lekeleri düzenlemeye yardımcı olur.
- Cildi toparlar ve sıkılaştırır.
- Cilde esnek, canlı, pürüzsüz bir görünüm kazandırır .

SADECE 10 DK’DA
İLK KULLANIMDA KANITLANMIŞ ETKİ

JUST IN 10 MINUTES THE PROVEN EFFECT DURING THE FIRST USAGE
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CİLT BAKIMI

Yeditepe Üniversitesi, Sonuçlara göre 10 dakikalık Dermokil Natural Skin Kil 
Temizleyici Bakım Maskesi uygulanması sonrasında gönüllü deneklerdeki cilt 
yüzeyindeki pH düzeyi hafif asidikten (5.08) ideal pH’a yaklaştığı (5.80), sebum 
düzeyinin maske uygulaması sonrası ortalama % 76.5 civarında azalttığı, 
cildin nem miktarını ortalama %14 arttırdığı, siyah gözenek porlarını nümerik 
olarak ortalama %10.9 azalttığı analitik cihazdan alınan 
sonuçlara göre tespit edilmiştir. Ayrıca rapor şeklinde bulunan uygulama 
öncesi ve sonrası cilt görüntülerinde 10 dakika sonunda güçlü etki gösterdiği 
görüntülenmiştir. Görüntüler raporun ekindedir.

According to the results of Yeditepe University, after the applica-
tion of 10 minute Dermokil Natural Skin Clay Cleansing Treat-
ment Mask, the pH of the skin surface in voluntary subjects has 
approached to the ideal pH (5.80) from mildly acidic (5.08), and 
has decreased the level of sebum by approximately 76.5% after 
mask application, the skin has increased the amount of moisture 
by an average of 14% and has decreased the black pores by 
10.9% on average by the results taken from the analytical de-
vice.  In addition, in the reports of the skin images  taken before 
and after the application showed a strong effect at the end of 10 
minutes. The images are attached to the report.

THE EFFECTS OF CLAY

- It purifi es the dead cells.
- It purifi es and regulates the oil balance of the skin. 
- It bleaches  the skin tone. 
- It helps to prevent stain formation and to regulate stains. 
- It tightens the skin. 
- It provides a smooth, sparkling, smooth appearance to the skin.
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Doğala İnan Doğalı Seç
Believe Natural Select Natural 

SİYAH MASKENİN ETKİLERİ
- Havyar özlü, kil içerikli, soyulabilir yüz maskesidir.
- Ölü deri tabakasını ciltten uzaklaştırır.
- Cilt yenilenmesine ve kırışık oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
- Cilt yağ dengesini sağlar ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Cildi nemlendirir.
- Havyar özü, fosfolipid ve protein içerir. Havyarın cilt yenileme ve sıkılaştırma 
   özelliği bulunmaktadır.
 
Kullanımı: İnce bir tabaka halinde cilde uygulanır. 20-30 dakika ciltte bekletilir ve 
soyarak ciltten temizlenir. Göz ve dudak çevresine uygulanmaz.

THE EFFECTS OF THE BLACK MASK
- It is a caviar-based, clay-containing, peelable face mask. 
- It removes dead skin layer from the skin. 
- It helps skin regeneration and preventing wrinkle formation. 
- It provides the oil balance of the skin and provides a smooth appearance.
- It moisturizes the skin. 
- It consists of caviar extract, phospholipid and protein. The caviar has skin renewal and 
tightening  feature

Usage:  Apply as a thin layer to the skin. Let it wait on the skin for 20-30 minutes and it is 
peeled off from the skin. Do not apply around the eyes or the lips.
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KİL’İN CİLDE FAYDALARI
- Kil doğaldır,
- Kimyasal işlemlere girmez,
- Bir çok faydalı element ve mineral içerir,
- Bütün ciltlere uygundur,
- Sivilce, siyah nokta gibi cilt problemlerine karşı önemli etki yapar,
- Ölü hücreleri ciltten uzaklaştırır,
- Ciltte oluşan kir ve toksinleri uzaklaştırır,
- Sebum fazlalıklarını bertaraf eder,
- Hücrelerin yenilenmesini uyarır,
- Kan dolaşımını hareketlendirir,
- Yoğun yenileme faaliyetine sahiptir,
- Cilde taze ve temiz bir görünüm kazandırır.
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SADECE 10 DK’DA
İLK KULLANIMDA KANITLANMIŞ ETKİ

THE BENEFITS OF THE CLAY TO THE SKIN- Clay is natural,
- It does not act chemical process,
- It consists of several benefi cial elements and minerals.
- It is suitable for all skin types.
- It has an important effect on skin problems such as acne and black spot,
- It removes dead cells from the skin,
- It removes dirt and toxin from the skin,
- It removes excess of sebum,
- t stimulates renewal of the cells,
- It activates bloodstream,
- It has a densely renewal activity,
- It gives skin a fresh and a neat appearance.

JUST IN 10 MINUTES THE PROVEN EFFECT DURING THE FIRST USAGE
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 GOLD MASKENİN ETKİSİ
- B5 vitamini ve kil içerikli, soyulabilir yüz maskesidir.
- Ölü deri tabakasını ciltten uzaklaştırır.
- Cilt yenilenmesine ve kırışık oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
- Cilt yağ dengesini sağlar ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Cildi nemlendirir.
- B5 vitamini cilt üzerinde iyileştirici özelliği bulunur,  koruyucu bariyer görevi yapar
- Cildin yenilenmesine katkı sağlar.
- Çok iyi bir nemlendiricidir. 
- Cildin su kaybını önler, yumuşaklığını ve  elastikiyetini korur.

Kendini Fark et
- It is a peelable facial mask that consists of vitamin B5 and clay.
- It removes dead skin layer from the skin.
- It helps renovation of the skin and preventing wrinkles.
- It helps oil balance and makes skin smooth.
- It moistens skin.
- Vitamin B5 has treatment speciality, it works as a protective barrier.
- It helps renovation of the skin.
- It is a very good moisturizer.
- It prevents skin’s  loss of water, protects its softness and fl exibility.

THE EFFECT OF GOLD MASK

12 13



www.dermokil.com.trCİLT BAKIMI CİLT BAKIMI www.dermokil.com.trCİLT BAKIMI CİLT BAKIMI

KAHVELİ  MASKENİN ETKİSİ
- Kil ve kahve çekirdekleri peeling özellikleri ile ciltteki ölü deri tabakasını temizler 
ve cildi pürüzsüzleştirir.
- Gözenekleri derinlemesine temizler ve cildin daha rahat nefes almasını sağlar.
- Kafeinin cildi sıkılaştırıcı özelliği bulunmaktadır aynı zamanda lekelerin 
giderilmesine yardımcı olur.
- Kahve çekirdeği yağı cildi yumuşatır ve ipeksi bir görünüm kazandırır.  
Özellikle kuru, yıpranmış, çatlamış ciltlerde oldukça etkilidir.
- Ayrı ayrı cilt üzerinde olumlu etkileri ile bilinen kil ve kahve (kafein) bu üründe 
birleşerek sinerjik etki oluşturmuştur.
- Çekici kahve aroması ile hoş bir uygulama anı yaşatır.
-  Tüm cilt tipleri için uygundur.

Kullanımı: Göz ve dudak çevresi hariç tüm  yüz bölgesine ince bir tabaka 
halinde uygulanır.  10 dakika bekletilir ve ılık su ile iyice durulanır. Haftada 2-3 
defa uygulanabilir.

SADECE 10 DK’DA
İLK KULLANIMDA KANITLANMIŞ ETKİ

- It cleans and smooths out the dead layer of the skin with clay and coffee seeds and 
peeling speciality. 
-  It cleans the pores deeply and helps skin breath easily.
-  Caffeine has the speciality of tightening the skin, at the same time it helps cleaning 
skin blemishes.
-  Coffee seed oil softens the skin and makes skin byssine. Especially it is effective on 
dry,damaged, chapped skins.
- Clay and coffee (caffeine) which have positive effects on skin singly come together in 
this product and form a synergic effect.
- It makes you feel fi ne with coffee fl avor.
- It is suitable for all kinds of skin types.

Usage: Apply a thin layer all over the face except around the eyes and the lips. Let it 
wait for 10 minutes and rinse well with warm water. It can be applied 2-3 times a week.  

THE EFFECT OF THE MASK WITH COFFEE

JUST IN 10 MINUTES THE PROVEN EFFECT DURING THE FIRST USAGE
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KİL MASKESİNİN ETKİLERİ
- Ölü hücreleerden arındırır.
- Yağdan arındırır ve yağ dengesini düzenler.
 - Cilt tonunu açar.
- Leke oluşumunu önlemeye ve oluşan lekeleri 
      düzenlemeye yardımcı olur.
- Cilde, esnek, canlı, pürüzsüz bir görünüm kazandırır .

SİYAH MASKENİN ETKİLERİ
- Siyah noktaları temizler.
- ipeksi bir cilt görünümü sağlar.
- Hücreleri yeniler.
- Cildi derinlemesine temizler.

GOLD MASKENİN ETKİSİ
- Daha parlak bir cilt görünümü kazandırır.
- Akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
- Cilt lekelerine sebep olan ölü hücreleri
   ciltten atar.
- Cilde nem desteği sağlar.
- Düzenli kullanımda kırışık oluşumunu
   önlemeye yardımcı olur

KAHVELİ  MASKENİN ETKİSİ
- Antioksidan bakımından zengindir.
- Cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olur.
- İçerisindeki kafein cildinizin daha pürüzsüz ve sıkı  
   görünmesini sağlar.
- Peeling etki yapar.

SADECE 10 DK’DA
İLK KULLANIMDA KANITLANMIŞ ETKİ

JUST IN 10 MINUTES THE PROVEN EFFECT DURING THE FIRST USAGE

- It removes dead cells.
- It removes oil and regulates the oil balance.
- It lightens the colour of the skin tone.
- It helps to prevent the skin spots and regulate the spots. 
- It makes skin fl exible, vital and smooth. 

THE EFFECTS OF CLAY MASK

THE EFFECTS OF THE BLACK MASK
- It cleans the black spots.
- It makes skin seem silky.
- It renews the cells.
- It cleans the skin deeply

THE EFFECT OF THE 
MASK WITH COFFEE
- It is rich in antioxidant.
- It helps your skin seem younger.
- The caffeine inside it helps your skin seem smoother 
and tighter.
- It has a peeling effect.

THE EFFECTS OF THE GOLD MASK
- It makes skin more shiny.
- It helps preventing acne. 
- It removes dead cells that cause skin blemish from 
the skin.
- It sustains moisture for the skin.
- It helps preventing wrinkles if used regularly.
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FORMEN MASKENİN ETKİLERİ

- Siyah noktaları temizler.
- Hücreleri yeniler.
- Cildi  Yağdan arındırır derinlemesine temizler.
- Sivilce ve akne oluşumunu önler.

Yeditepe Üniversitesi, Sonuçlara göre 10 
dakikalık Dermokil Natural Skin Kil Temizleyici 
Bakım Maskesi uygulanması sonrasında 
gönüllü deneklerdeki cilt yüzeyindeki pH 
düzeyi hafif asidikten (5.08) ideal pH’a 
yaklaştığı (5.80), sebum düzeyinin maske 
uygulaması sonrası ortalama % 76.5
civarında azalttığı, cildin nem miktarını 
ortalama %14 arttırdığı, siyah gözenek 
porlarını nümerik olarak ortalama %10.9 
azalttığı analitik cihazdan alınan 
sonuçlara göre tespit edilmiştir. 
Ayrıca rapor şeklinde bulunan uygulama 
öncesi ve sonrası cilt görüntülerinde
 10 dakika sonunda güçlü etki gösterdiği 
görüntülenmiştir.

Farkınız olsun...
SADECE 10 DK’DA
İLK KULLANIMDA KANITLANMIŞ ETKİ

- It cleans black spots. 
- It refreshes the cells. 
- It purifi es the skin from oil and cleans deeply. 
- It prevents pimples and acne formation. 

THE EFFECTS OF THE FORMEN MASK

According to the results of Yeditepe University, after the ap-
plication of 10 minute Dermokil Natural Skin Clay Cleansing 
Treatment Mask, the pH of the skin surface in voluntary subjects 
has approached to the ideal pH (5.80) from mildly acidic (5.08), 
and has decreased the level of sebum by approximately 76.5% 
after mask application, the skin has increased the amount of 
moisture by an average of 14% and has decreased the black 
pores by 10.9% on average by the results taken from the analyt-
ical device.  In addition, in the reports of the skin images  taken 
before and after the application showed a strong effect at the 
end of 10 minutes. 

JUST IN 10 MINUTES THE PROVEN EFFECT DURING THE FIRST USAGE
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YÜZ TEMİZLEME JELİNİN ETKİLERİ

- Cilt bakımının en önemli aşaması cilt temizliğidir. 
Sabun gibi temizleyiciler cildi temizlerken cildin 
ihtiyacı olan ve cildi koruyan yağ ve nem 
tabakasının da fazlaca 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. Cildin yağ 
dengesini korumasına yardımcı olur.
Durulanması çok kolay olduğu için kullanımı da çok 
rahat ve pratiktir.
 
Aknejenik ciltlerde günlük cilt temizliği için idealdir.  
Cildi  pürüzsüzleştirir.

İpeksi Dokunuş
Silky touch
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The most important stage of the skin care is skin 
cleansing. The cleansers such as soaps cause the skin 
to remove the excess oil and moisture layer from the 
skin, which cleanses  and protects the skin. It may dry 
and irritate the skin. 

Our gel product, with its special soap-free formula, 
makes daily skin cleansing more gentle without wear-
ing the skin. It helps skin maintain oil  balance. As 
rinsing is so easy, using of it is so easy and practical 
too.

It is ideal for daily skin cleansing on acneogenic skin. 
It smoothes the skin.

THE EFFECTS OF FACE CLEANSER
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GÜNLÜK BAKIM KREMİNİN ETKİLERİ

Genetik yapı, beslenme bozukluğu, stres, güneşe maruz 
kalma, sigara ve olumsuz çevre şartlarından cildimiz 
etkilenir, bunun sonucunda da ciltte kuruluk ve 
kırışıklıklar başta olmak üzere pek çok cilt sorunu oluşur.

Ürünümüzün içerisinde cildin yapısında da bulunan 
doğal nemlendirme faktörleri yer almaktadır. 
Bu faktörler 8 çeşit aminoasit (serine, glycine,
glutamic acid, alanine, lysine, arginine, threonine, 
proline) ve sodyum PCA ‘dır. Kolajen dokunun sentezini 
arttırıcı özelliktedir. Cildin nemlenmesini ve beslenmesini 
sağlar. Cilt yapısı ile çok uyumlu olduğu için 
mükemmel nemlendirme sağlar. Bu sayede cilt ihtiyacı 
olan nemi karşıladığı için zamanla oluşabilecek kırışıklık, 
cilt kurumaları ve pullanma gibi sorunlara karşı etkilidir.

İpeksi Dokunuş

Our skin is affected by genetic structure, malnutrition, stress, sun 
exposure, smoking and adverse environmental conditions and 
hereat there may cause many skin problems, especially dryness on 
skin and wrinkles. 

Natural moisturizing factors are found in our product which are 
also found in the structure of the skin. These factors are 8 kinds 
of amino acids (serine, glycine, glutamic acid, alanine, lysine, 
arginine, threonine, proline) and sodium PCA. It has the speci-
ality that increases synthesise of the collagen  tissue. It provides 
moisturizing and nourishing the skin. As it is very compatible with 
skin structure, it  provides perfect moisturizing. In this way, as the 
skin meets the moisture needed for the wrinkles that may occur 
over time, it is effective against the problems such as skin drying 
and peeling.

THE EFFECTS OF DAILY CARE CREAM

Silky touch
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Doğala inan doğalı seç
Believe in natural choose natural 

KİL LE DOĞAL BAKIM
ERKEN YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇİN

NATURAL CARE WITH CLAY PREVENT EARLY AGEING
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GÖZ ÇEVRESİ BAKIM KREMİ
Göz çevresi, genetik yapı, beslenme bozukluğu, stres, güneşe 
maruz kalma, alkol, sigara ve olumsuz çevre şartları, mimik 
hareketleri gibi durumlardan etkilenir, bunun sonucunda da göz 
çevresinde kuruma, morluklar, şişkinlik ve kırışıklıklar oluşur.

Göz çevresi, yüz derisine oranla daha incedir ve fazla yağ bezi 
yoktur, kaslı bir yapıdan oluşur. Bu nedenle dış etkenlere duyarlı ve 
kırışıklıklara açık bir yapısı vardır. Göz çevresinin kendini yenilemesi 
daha hassas gelişmektedir. Bu hassas yapı nedeniyle göz bakımı 
da hassas olmalıdır. Göz kremimiz su bazlı nemlendiricili bir yapıdan 
oluşmaktadır. Kolay sürülümü olan krem besleyici ve onarıcı 
özelliktedir.

Ürünümüzün içerisinde sodyum PCA ve provitamin B5 doğal 
nemlendirme faktörleri yer almaktadır. Cilt yapısı ile çok uyumlu 
olduğu için mükemmel nemlendirme sağlar. Bu sayede cilt ihtiyacı 
olan nemi doğal yöntemlerle karşıladığı için zamanla oluşabilecek 
kırışıklık, cilt kurumaları ve pullanma gibi sorunlara karşı etkilidir.
Glycine Soja (Soybean) Soya tuhumu özü; Biyolojik ve UV ışınlarına 
bağlı cilt yaşlanmaları ile savaşan, soyadan elde edilen bir protein, 
glikoprotein ve polisakkarit özelliğinde doğal bir bitkisel hammadde 
sayesinde kırışıklıkların etkisinde azalma sağlamaktadır. Özellikle 
UV ışınlar (güneş ışınları) sebebiyle zamanla oluşabilecek cilt 
hasarlarını önlemeye yardımcı olur, güneş koruması gibi davranır. Bu 
hammaddenin in-vitro ve in-vivo testleri bulunmaktadır.

Kaz ayakları

Morluklar

Halkalar

Şişlikler

Doğal Bakım

Eye contour is affected by the genetic structure, malnutrition, stress, sun 
exposure, alcohol, smoking and adverse environmental conditions, mimic 
movements, thus there occurs drying, bruises, swelling and wrinkles 
around the eyes. 

The eye contour is thinner  in comparison with the facial skin, and there 
is not much sebaceous gland, it is has a structure of muscles. Therefore, it 
has a structure that is sensitive to external factors and open to wrinkles. 
The self-renewal of the eye contour develops more precisely. Because of 
this delicate structure , eye care should also be sensitive. Our eye cream 
consists of a water-based humidifi er. The cream that is easy to apply is 
nutritious and regenerative.

Sodium PCA and provitamin B5 natural humidifi cation factors are includ-
ed in our product. It is very compatible with skin structure that’s why it  
provides perfect moisturizing. In this way, as the skin gets moisture it needs 
by natural methods, it is effective to the problems that may ocur over time 
such as wrinkles, skin dryness and peeling. 

Glycine Soja (Soybean) Soybean essence; A protein derived from soy, fi ght-
ing with skin aging due to biological and UV rays, provides a reduction in 
the effect of wrinkles by the help of a natural plant raw material in the gly-
coprotein and polysaccharide properties. It helps to prevent skin damage 
which may occur over time due to UV rays (sun rays). This raw material 
has in-vitro and in-vivo tests.

EYE CONTOUR CARE CREAM 
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TONİK  
Sağlıklı bir cilt için temizlik en önemli faktördür, tonik 
cilttemizliğinin son aşamasıdır. Cilt için sadece su ve 
sabun ile temizlik yeterli değildir. Gözeneklerde kalan 
fazla yağ, kir, makyaj kalıntıları ve ölü hücrelerin silinerek 
etkili bir şekilde temizlenmesi gerekir. Dermokil tonik 
günlük cilt temizliğini sağlarken aynı zamanda cildin 
sıkılaşmasına yardımcı olur. İçeriğindeki aktif maddeler 
sayesinde temizliğin yanında cildi nemlendirme ve 
besleyici özelliği bulunmaktadır.

Gliserin; Çok iyi bir nemlendiricidir. Cildi besleme ve 
yumuşatma, çatlak ve kurulukları giderme özelliğindedir.
Allantoin;  Yatıştırıcı ve ciltte koruyucu özelliği vardır. Cilt 
tahrişlerinin düzelmesine yardımcı olur.
B5 Vitamini; İyileştirme özelliğindedir, cilt tahrişlerine 
karşı koruyucu bariyer görevi yapar. Cildin yenilenmesine 
katkı sağlar.
Kalendula Özü; İyileştirici ve yatıştırıcı özelliği vardır. Kuru 
ciltler için, çatlak ve kurumalara karşı etkilidir.

Witch Hazel Özü; Yağlı ve karma ciltlerde doğal temiz-
leyici ve toner görevindedir. Akne oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur.

Papatya Özü;  Sakinleştirici, gençleştirici ve yatıştırıcı 
özelliktedir. Cilt yumuşatma ve temizleme özelliği vardır.

Doğalsın, safsın, güzelsin
     You are natural, pure and beautiful.

Cleansing is the most important factor for  healthy skin,  tonic 
is the fi nal stage of skin cleansing.  Cleaning with water and 
soap is not enough for the skin.  Excess oil, dirt, make-up 
residues and dead cells left in the pores must be wiped and 
cleaned effectively. Dermokil tonic provides daily skin cleans-
ing and helps to tighten the skin. It contains moisturizing and 
nourishing properties besides cleansing. 
Glycerine; It is a very good moisturizer. It is capable of feed-
ing the skin and softening, stopping  cracking and dryness. 
Allantoin; It has soothing and skin-protective properties. It 
helps to improve skin irritation.
Vitamin B5; It has a healing characteristics, it acts as a 
protective barrier against skin irritations. It contributes to skin 
renewal. 
Calendula Extract; It has healing and soothing properties. It is 
effective against chaps and drying for dry skin. 

Witch Hazel Extract; It is a natural cleanser and toner for oily 
and mixed skin. It helps preventing acne formation. 

Camomile Extract; It has sedative, renewing and soothing 
characteristics. It has a characteristics of skin softening and 
cleansing.

TONIC 
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7 ETKİLİ CİLT BAKIM KÜRÜ
Temizleme Etkisi; İçeriğinde bulunan kaolen tipi kil ve 
yüzey aktif maddeler sayesinde temizlik sağlar. Yağlı ve 
aşırı yağlı ciltlerde günlük temizleyici olarak kullanılabilir.

2-Peeling Etki; İçeriğindeki doğal zeytin çekirdeği

tanecikleri ve kil ile nazik bir şekilde peeling  etki yapar.

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 ciltten ölü deriyi uzaklaştırıp cildin

yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

6-Onarım Etkisi; Çinko ve türevlerinin ciltte onarıcı ve 

yenileyici etkisi bulunmaktadır.

7-Sıkılaştırma Etkisi; Düzenli kullanıldığında 
cilt sıkılaşmasına yardımcı olur. Cilt üzerinde toparlayıcı 
etkisi bulunmaktadır.

etki tek sonuç7 1-Cleansing Effect; It provides cleansing with kaolin type clay 
and surfactants in it. It can be used as a daily cleanser on oily 
and steatopygic skin. 
2-Peeling Effect; The natural olive seeds particles and clay in 
its content makes a gentle peeling effect.  
3-Mask Effect; The product can be used as mask application.  
It can be applied by creaming  to the face as a layer except 
around  the eyes and waiting for 5 minutes on the skin. 
4-Moisturizing Effect; It provides effective moisturizing with 
the pharma quality glycerin in it. 
5-Renewal Effect; Due to the keratolytic effect of salicylic acid, 
it removes dead skin from the skin and helps renewing the skin.
6-Repair Effect; Zinc and its derivatives have a restorative and 
regenerative effect on the skin.
7-Tightening Effect; It helps tightening the skin when used reg-
ularly. It has an effect on the skin.

7 EFFECTIVE COURSE OF TREATMENT 
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YAĞLI SAÇLARDA KİLİN ETKİSİ
Keratin saçı oluşturan proteindir. Bir başka deyişle 
saçın yapıtaşıdır. Keratin amino asitleri saçın %90’ını 
oluşturur, saça parlaklık ve esneklik kazandırarak 
saçın görünümünü belirler. 
Zamanla tarama, fön, kimyasal işlemler, hava kirliliği 
ve güneş ışınları gibi etkenlerle saç amino asitlerini 
kaybedebilir.

Böylece sağlıklı ve güçlü saçlar giderek zayıf, cansız 
ve kolay şekil almayan saçlara dönüşür, kopmalar ve 
dökülmeler meydana gelir.

KİL; Saç ve saç derisinde yağ salgısını dengeler, 
temizliği sağlar, kepek oluşumunu önlemeye ve kılcal 
kan dolaşımını hızlandırarak saç kökünün güçlenme-
sine yardımcı olur.

Dermokil Şampuan etkili temizlik sağlarken saçın 
kaybettiği aminoasitleri saça geri kazandırmaya, 
saçı nemlendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olur. 
Saça hacim ve parlaklık kazandırır. Kırılmalara karşı 
dayanıklılığını arttırır.

ŞAMPUAN
YAĞLI SAÇLARDA ETKİLİ ÇÖZÜM

doğal bakımKeratin is the protein that forms the 
hair. In other words, it is the constit-
uent  of the hair. Keratin amino acids 
make up 90% of the hair, makes the 
hair bright and fl exible to determine 
the appearance of the hair. Over 
time, the factors such as combing, 
blow drying, chemical  process, air 
pollution and sun rays may make 
hair lose its amino acids. 

Thus, healthy and strong hair grad-
ually gets weak, colourless and un-
waxy; ruptures and hair loss  occur. 

CLAY; It balances oil secretion in 
hair and scalp, provides cleansing 
and helps  preventing dandruff for-
mation and accelerates capillary 
blood circulation and strengthens 
hair follicle.

Dermokil Shampoo provides ef-
fective cleansing and helps to re-
store amino acids that the hair lost, 
moisturize and strengthen the hair. 
It helps hair to gain volume and be 
shiny.  It makes hair be resistant to 
hair splitting.

THE EFFECTS OF CLAY 
IN OILY HAIR 

KİL’İN SAÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İçerdiği zengin mineraller sayesinde ( kalsiyum, 
potasyum, sodyum ve alüminyum) tüm saç 
problemlerinde etkilidir 
Kepek oluşumunu engeller
Kepeğin neden olduğu microorganizmaların 
temizlenmesini sağlar 
Saçı besler ve nemlendirir
Düzenli kullanıldığında sağlıklı saç uzamasını destekler

- Thanks to the rich minerals it con-
tains (calcium, potassium, sodium 
and aluminum) it is effective in all 
hair problems.
- It prevents dandruff formation. 
- It provides removing microorgan-
isms caused by dandruff. It nourish-
es and moisturizes hair. 
- It supports healthy hair growth 
when used regularly.

THE EFFECTS OF THE
CLAY TO THE HAIR
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doğal bakım
DERMOKİL ŞAMPUAN

YAĞLI SAÇLARDA ETKİLİ ÇÖZÜM
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- İçerdiği zengin mineraller (silisyum, kalsiyum, alüminyum, 
  magnezyum, potasyum ve sodyum) sayesinde saç problemlerinde etkilidir.
- Kepek oluşumunu engeller.
- Düzenli kullanıldığında sağlıklı saç uzamasını destekler.
- Saçları fazla yağ ve kirden arındırır.

KİLİN SAÇA ETKİLERİ

- Thanks to the rich minerals it contains (calcium, potassium, sodium and aluminum) it is effective in all hair problems.
- It prevents dandruff formation. 
- It provides removing microorganisms caused by dandruff. It nourishes and moisturizes hair. 
- It supports healthy hair growth when used regularly.

THE EFFECTS OF THE CLAY TO THE HAIR
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SAÇ BAKIM MASKESİNİN  ETKİSİ
Aktif içerikler

- Kil
- Bitkisel Keratin
- Sarımsak Özü
- B5 vitamini
- E vitamini
- Argan Yağı

Saç bakım maskesi; Saçı temizler, bakım yapar, yumuşatır 
ve kolay taranmasını sağlar. Sağlıklı saç uzamasına destek 
olur. Kırılmaları ve yıpranmaları önler. Kepek oluşumunu 
önlemeye yardımcı olur. Saçlara parlaklık ve hacim 
kazandırır. Saç bakımında haftalık kullanım için ideal bir 
üründür.

Kullanım şekli; Temiz saç ve saç diplerine masaj hareketleri 
ile uygulanır, 5-10 dakika bekletilir ve ılık suyla durulanır.

Güzellik avuçlarında

- Active Contents
- Clay
- Herbal Keratin
- Garlic Extract
- Vitamin B5
- Vitamin E
- Argan Oil

Hair care mask; Cleans, cares, softens and helps combing the 
hair easily. It helps healthy hair growth. 
It prevents damaged and stressed hair. 
It helps preventing dandruff formation. 
It makes hair shiny and gives volume to hair. 
It is an ideal product for hair care weekly.

Usage; It is applied to clean hair and the bottom of the hair by 
massaging, it is waited for 5-10 minutes and rinsed with warm 
water.

THE EFFECTS OF THE CLAY TO THE HAIR
THE EFFECT OF THE HAIR CARE MASK
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THERAPHY ŞAMPUANIN 
SAÇA ETKİSİ
Saçı temizler ve fazla yağdan arındırır.
Keratin ve aminoasit içerikleri ile saç 
bakımını destekler.
Yapışmaları ve yağlı görünümleri önler.
Hacim ve parlaklık kazandırır.
Kolay tarama ve yumuşaklık sağlar.
Elektriklenmeyi önler ve saçların kolay 
şekil almasını sağlar.
Ayrıca saç kremi kullanmayı gerektirmez.
Günlük kullanım için uygundur.

 AKTİF İÇERİKLER
- Saçı ağırlaştırmaz
- Saç derisini rahatlatır
- Saça hacim kazandırır
- Saça parlaklık sağlar
- Saçın kolay şekil almasını sağlar
- Elektriklenmeyi önler

Kil
Bitkisel Keratin
Aminoasit Kompleksi
B5 Vitamini

YAĞLI SAÇLARDA
ETKİLİ ÇÖZÜM

It cleans the hair and removes excess oil. 
It supports hair care with keratin and ami-
no acid contents. 
It prevents sticking and oily appearance. 
It gives volume and brightness to the hair. 
It helps combing easily and makes hair 
soft. 
It prevents frizzy hair and dressing easily. 
It also does not require the use of hair con-
ditioner. 
It is suitable for daily use.

ACTIVE CONTENTS
- It does not aggravate hair 
- It relieves scalp
- It makes hair volume
- It makes hair shiny 
- It makes hair shape easily 
- It prevents frizzy hair
 
- Clay
- Herbal Keratin
- Aminoacid complex
- Vitamin B5

THE EFFECT OF THERAPHY 
SHAMPOO ON THE HAIR 40 41



DUDAK PEELİNG 
AKTİF İÇERİKLER
Kil
E vitamini
Shea Yağı
Jojoba Yağı

Paraben İçermez.
Mükemmel karışımı sayesinde dudaklarda oluşan pul-
lanma ve kurumuş görünümü ortadan kaldırarak daha 
pürüzsüz, canlı ve yumuşak bir görünüm kazandırır.

Kullanımı: Dudaklarınıza sürdükten sonra parmak 
uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın.
Birkaç dakika bekledikten sonra pamuk veya peçete ile 
temizleyeniz. Haftada üç kere tekrarlayınız.

Güzellik

LIP PEELING

ACTIVE CONTENTS
Clay
Vitamin E
Shea Oil
Cocoba Oil

It does not consist of paraben.

It wipes off  the peeling and dry appearance 
on the lips, gives a smoother, sparkling and 
softer  appearance with its perfect combi-
nation. 

Usage:
After creaming on your lips, massage with 
your fi ngertips in a circular motion. After 
waiting for a few minutes, clean with cot-
ton or a napkin. 
Repeat it three times a week.

Mutlulukla Başlar
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KİL İLE 3 ETKİLİ BAKIM KÜRÜ

Kimyasal işlem görmüş veya zamanla 
yıpranmış saçlarda şampuanlama ve 
durulama bazen yeterli olmayabilir. Sıvı 
saç kürü saç teli üzerinde koruyucu ince 
bir fi lm tabakası oluşturarak kimyasal 
işlemler, fön, tarama rüzgar ve güneş gibi 
dış etkenlere karşı koruma sağlar. Sıvı saç 
kremi uygulanmış saçlar daha kolay ve 
yıpranmadan taranıp şekil alırken
elektriklenme ve uçuşmada önlenmiş 
olur.

Tüm saç tipleri için uygun olarak 
geliştirilmiştir. Saçı yumuşatarak kolay 
şekil almasını sağlar.  İçerisindeki
 bitkisel keratin, ve B5 vitamini ile saçı 
besler ve güçlendirir. Uzun saçlarda saçın 
dolaşmasını önler. Saçın kimyasal
işlemler, fön, tarama, rüzgar ve güneş gibi 
yıpratıcı etkilere karşı dirençli olmasını 
sağlar.

Silikon içermez, yumuşatma ve kolay 
tarama etkileri doğal içerikleri sayesinde 
gerçekleşir.

Yağlandırmaz yapışkan bir his bırakmaz. 
Durulama gerektirmez.

Kendini fark et
3 EFFECTIVE CARE WITH CLAY

Sometimes shampooing and rinsing cannot 
be enough for hair that has been chemical-
ly treated or damaged over time. The liquid 
hair cure creates a thin fi lm on the hair and 
protects against external infl uences such 
as chemical processes, blow- dry, combing, 
wind and sun. The hair that is applied liq-
uid hair  conditioner is easily combed and 
shaped without  any damage and it is pre-
vented fi zzy hair.
It is suitable for all hair types. It softens 
hair and can be shaped easily. Herbal ker-
atin and vitamin B5 nourish hair and make 
it stronger. It prevents hair from tangling 
in long hair. It helps hair be resistant to 
corrosive effects such as chemical process-
es, blow-dryer, combing, wind and sun.
It happens by its silicone-free, softening  
and easy-to-combing effects. 
It does not  leave a sticky feeling or become 
oily. It does not require rinsing. 
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Kilden Gelen Güzellik

DOĞA, GÜZELLİK ve KİL

Doğa renklidir. Doğa verimli, şifalıdır. Onunla barışık 

yaşayan her canlıyı korur, kollar; güzellikler ve değer-

ler sunar. Doğa bir yandan sağlık sunarken, bir yan-

dan da güzelliğimiz için bütün nimetlerini önümüze 

serer. Bize sadece onu doğru anlamak ve hissetmek 

düşer.

Güzelliğin yolu da aslında sağlık gibi doğadan geçi-

yor. 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 düny-

aların değişilmeyeceği kadınlar…

Güzellik ve kadın, madalyonun iki yüzü gibidir; ikis-

ini birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Genç ya 

da yaşlı, her kadın her zaman güzel görünmek is-

ter. 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 vü-

cut sağlığı açsından büyük tehdit de oluşturuyor. Bu 

yüzden doğal güzellik ürünlerine ilgi her geçen gün 

daha da artıyor. 

Kadınların en önemli önceliklerinden biri güzel 

görünmek olsa da güzellikle ilgili ihtiyaçların tama-

mını, hayatın bu yoğun temposunda, yerine ge-

tirmek zor. Bu nedenle iş, aile, sosyal yapı arasında 

sıkışıp kalan kadınlar, bazı şeylerden fedakârlık et-

mek zorunda kalıyor. Böyle durumlarda karmaşık gü-

zellik 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 yaptıran-

lar, güzellik merkezlerinin sunduğu reçeteleri harfiyen 

uygulayanlar… Tüm bunların nedeni daha güzel ve 

genç görünmek, ruhen ve bedenen kendini iyi hisset-

mek. Bu da hem kadınları hem de erkekleri kozmetik 

için daha fazla harcamaya itiyor. 25-34 yaş aralığın-

daki 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 sa-

hip olmak için geçmişten günümüze kadar kilden 

faydalandığını ve

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 kalite-

sinin 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 el-

bette büyük yatırım ve Ar-Ge çalışması gerektiriyor. 

Türkiye’de bu alanda yatırım yapan ve doğal ürünler 

pazarında kili modern bilimle buluşturan marka ise 

Dermokil



48 49

Tescil Edilen Güzellik
Yeditepe Üniversitesi, Sonuçlara göre 10 dakikalık Dermokil Natural Skin Kil Temizleyici Bakım Maskesi 
uygulanması sonrasında gönüllü deneklerdeki cilt yüzeyindeki pH düzeyi hafif asidikten (5.08) ideal pH’a
 yaklaştığı (5.80), sebum düzeyinin maske uygulaması sonrası ortalama % 76.5 civarında azalttığı, cildin nem mikta-
rını ortalama %14 arttırdığı, siyah gözenek porlarını nümerik olarak ortalama %10.9 azalttığı analitik cihazdan alınan 
sonuçlara göre tespit edilmiştir. Ayrıca rapor şeklinde bulunan uygulama öncesi ve sonrası cilt 
görüntülerinde 10 dakika sonunda güçlü etki gösterdiği görüntülenmiştir. 

Kilden Gelen Güzellik

According to the results of Yeditepe University, after the application of 10 minute Dermokil Natural Skin Clay Cleansing Treatment Mask, 
the pH of the skin surface in voluntary subjects has approached to the ideal pH (5.80) from mildly acidic (5.08), and has decreased the 
level of sebum by approximately 76.5% after mask application, the skin has increased the amount of moisture by an average of 14% and 
has decreased the black pores by 10.9% on average by the results taken from the analytical device.  In addition, in the reports of the skin 
images  taken before and after the application showed a strong effect at the end of 10 minutes. 



EL KREMLERİ
AKTİF İÇERİKLER

Kil
Shea Yağı
Gliserin
Papatya Özü
Aloe vera Özü
Jojoba Yağı

Etkili ve yumuşak dokusu sayesinde el ve 
yüzde ortak kullanılabilir. Tüm cilt tiplerine 
uygun günlük bakım kremidir.

Yağlandırmadan ve tabaka bırakmadan 
nemlendirir, kolay emilir. Uzun süreli nem-
lendirme ve yumuşaklık sağlar.

Kendini tazele
güne yeniden başla 

HAND CREAM
ACTIVE CONTENTS

Clay
Shea Oil
Glycerine
Camomile Extract
Aloe Vera Extract
Cocoba Oil

It can be used both for hands and face due 
to its effective and soft tissue. It is a daily 
care cream for all types of skin. It moistur-
izes and absorbs easily without excess oil  
or leaving a layer.  It provides long lasting 
moisturizing and softness.
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KENDİNİ TAZELE
GÜNE YENİDEN BAŞLA

GÜN BOYU
ETKİLİ BAKIM
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KİL İLE ALOE VERANIN VÜCUDA ETKİSİ
AKTİF İÇERİKLER

- Kil
- Aloe Vera Özü
- Biberiye Özü
- Kafein
- E ve B5 vitaminleri
- Shea Yağı
- Allantoin

Kalıntı ve yağlılık his bırakmadan cildi nemlendirir ve rahatlatır.
Özel içerikleri sayesinde düzenli kullanıldığında cildin sıkılaşmasına 
yardımcı olur. Banyodan sonra uygulandığında nemin gözeneklerde 
hapsolmasını ve cildin daha uzun süreli nemli kalmasını sağlar.
Sürülümü ve emilimi kolaydır. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.
Cildin yüzeyinde hafif ve koruyucu bir tabaka oluşturarak kurumaya 
yüz tutan cildin esnekliğini arttırır ve yatıştırır. El ve vücut kullanımı 
için uygundur. Güneş sonrası kullanım için de uygundur. 

THE EFFECTS OF CLAY AND ALOE 
VERA TO THE BODY
ACTIVE CONTENTS

Clay
Aloe Vera extract
Rosemary extract
Caffeine
Vitamins E and B5
Shea oil
Allantoin

It moisturizes and soothes the skin without 
any residue or oil feeling. 
It helps to tighten the skin when used regu-
larly thanks to its special ingredients. 
When applied after bath, the moisture is 
kept in the pores and the skin stays moist 
longer. 
It is easy to apply and absorbed. 
It is suitable for all skin types. 
It creates a light and a protective layer on 
the skin’s surface and it soothes and im-
proves the elasticity of the skin which is 
about to dry. 
It is suitable for hands and body. 
Also it is suitable for using after sunbath-
ing.

moisturizing and softness.

Güzellik mutlulukla başlar.
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GÜNEŞ LOSYONU ETKİSİ

Dermokil güneş losyonu içinde birkaç 
çeşit farklı ve özel güneş filtresi 
bulunmaktadır. 
Bu filtreler yapılarına göre hem 
UV ışınlarını emerek ışının yapısını 
değiştirmek suretiyle hem de ışınları 
ciltten yansıtarak uzaklaştırmak 
suretiyle etki eder. UVA ve UVB
 ışınlarına karşı etkilidir. Dermokil 
Güneş Losyonu 50 SPF yüksek koruma 
faktörlü kremler sınıfındadır. 
Güneş ışınlarının meydana getirdiği 
zararları ve iritasyonları önler. 
Hassas ve güneşe duyarlı ciltlerde 
koruma sağlar.

Tüm cilt tipleri için geliştirilmiştir. Yağlı 
değildir, sürüldükten sonra ciltte 
parlama yapmaz. Ciltte beyaz bir 
kalıntı ve yapışkan bir his oluşturmaz. 
Boya ve paraben içermez. 
Çocuklarda da kullanılabilir..

Güzellik mutlulukla başlar.

THE EFFECT OF SOLAR LOTION 

Dermokil sun lotion contains several 
different and special sun filters. 
According to their structure, these filters 
have an impact on absorbing UV rays by 
changing the structure of the ray and  
removing the rays from the skin by
 reflecting. It is effective against UVA and 
UVB rays.Dermokil Sun Lotion 50 SPF is 
in the class of creams with a high
 protection factor. It prevents the damages 
and irritations caused by the sun rays. 
It protects sensitive skin and the skin that is 
sensitive against sun.
 

It has been developed for all skin types. It 
is not oily, it does not shine on the skin af-
ter the application. It does not form a white 
residue or sticky feeling on the skin. It does 
not contain dye or paraben. It can also be 
used for children.
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BRONZLAŞTIRICI

Dermokil  Bronzlaştırıcı Güneş Sütü, hızlı ve etkili 
bronzluk sağlar. 
30 SPF yüksek koruma özelliklidir.
UVA ve UVB güneş filtreleri ile cildinizi güneşin zararlı 
ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur.
Cildi yağlandırmaz, yapışkan bir his bırakmaz.
Cildinizi nemlendirir.
İçeriğinde bulunan  E vitamini sayesinde cildi besler.
Ürünün içerisinde bronzlaştırmayı sağlayan etken 
hammadde bitkisel kökenlidir.

Değişimi bekleme harekete geç

TANNING LOTION

Dermokil Tanning  Sun Lotion provides fast and 
effective suntan. 
It has 30 SPF high protection feature. 
It helps to protect your skin from the sun’s 
harmful rays with UVA and UVB sun filters. 
It does not oil the skin or leave a sticky feeling. 
It moisturizes your skin. 
It nourishes the skin with vitamin E in its 
content. 
The raw material in the product that provides 
tanning is of phytogenetic.
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KİL İLE AKTİF TEMİZLEYİCİ
- Aktif El ve Yüz Temizleyici ürünümüz içeriğinde 
bulunan yüksek oranda kil ile tüm cilt tiplerinde 
temizleme sağlar, cildi sıkılaştırır ve besler, 
toksinleri cildin en derin tabakalarından dışarı 
çıkarır.

- Derin temizleyici olarak kil emme özelliği 
sebebiyle ciltte ve gözeneklerde biriken fazla 
yağı ve kiri epidermisin derinliklerinden çıkarır.

- Aktif El ve Yüz Temizleyici ürünümüz cilt 
temizliğinde çok yönlü bir üründür. Bilinen
temizleme yöntemlerinden farklı olarak 
geliştirilmiştir. Kil içeriği yanında yüksek 
nemlendirme özelliği bulunmaktadır. 

- İçeriğindeki diğer etkili madde pro-vitamin 
B5 cildi besler,  cilt tahrişlerine karşı koruyucu 
bariyer görevi yapar ve cildin yenilenmesine 
katkı sağlar.

- Açıkta kullanılan kalıp sabunlar ve pompalı 
sabunların aksine tüp şeklindeki ambalaj yapısı 
ile hijyenik ve kolay kullanım sağlarken kişiye 
özel temizlik amaçlanmıştır.

- Doğal içerikleri ile çocukların da güvenle 
kullanabileceği el ve yüz temizleme ürünüdür.

- Sabun içermeyen özel yapısı nedeniyle etkili 
ve hassas temizlik sağlar.

- Alkol, paraben, boya içermez. Kil ile aktif temizlik 
MULTİ BAKIM MULTI ETKİ

TANNING LOTION

- Our Active Hand and Facial Cleanser provides 
cleansing and nourishing for all skin types with 
a high rate of clay, it removes toxins from the 
deepest layers of the skin. 
- With its clay absorption as a deep cleanser fea-
ture, it removes the excess oil and dirt stored in 
the skin and pores from the depth of the epider-
mis. 
- Our Active Hand and Facial Cleanser prod-
uct  is an all-purpose product for cleaning. It 
has been developed unlike the common cleaning 
methods. It has high moisturizing feature be-
sides its clay  content . 
 

- Pro-vitamin B5, another active ingredient in its 
content nourishes the skin, acts as a protective 
barrier against skin irritation and it contributes 
the renewal of the skin.
- Unlike the soaps in the open and soap pumps 
used in the tubiform  structure, it provides hy-
gienic and easy application while providing per-
sonal cleaning. 
- It is a hand and face cleaning product that can 
be used by the children safely with its natural 
contents.  
 - It provides effective and sensitive cleaning due 
to its special soap-free feature. 
 - It does not contain alcohol, paraben or dye.
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KİL İLE DUŞ JELİ

Nazik temizleme
Nemlendirme
Canlandırma
Yenileme
Aroma terapik etki

İçeriğindeki bitkisel özler ve kil mineralleri ile 
tüm cilt tiplerinde 
temizlik ve bakım sağlar. Cildinizi temizlerken 
nemlendirir, yenilenmesine ve canlanmasına 
yardımcı olur. 
Ciltte ipeksi bir dokunuş sağlar.

Gerçek 
Duş
KeyfiSHOWER GEL WITH CLAY

Gentle cleaning 
Moisturizing
Vivifying 
Renovation 
Aroma therapic effect 

With herbal extracts and clay minerals in its 
content, it provides cleaning and care in all skin 
types. It helps moisturizing, refreshing and vivi-
fying your skin while cleaning. 
It provides a silky touch on the skin.
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Ruhuna Dokun
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KİL İLE SIVI EL SABUNU ETKİSİ
- Kil ile benzersiz bir arınma sağlar.
- Cildinizi nemlendirir
- Yumuşatır
- Mükemmel bir bakım sağlar
- Hayvansal  yağlar içermez
- Gluten içermez
- Paraben içermez

“Kilin Lavanta ve Zeytin yağı ile muhteşem birleşimlerinden oluşan 
sıvı sabun çeşitlerimiz cilt temizliğinde ve bakımında  çok yönlü 
ürünlerdir.”

Doğal bakım

LIQUID HAND SOAP EFFECT WITH CLAY
 
It provides a unique purification with clay. 
It moisturizes your skin.
It softens.
It provides an excellent care.
It does not contain animal fats. 
It is gluten free . 
It is paraben free.
Our quid soaps types consisting of gorgeous combinations of 
clay with lavender and olive oil is a all-purpose product for skin 
cleaning and care
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KİL’İN VÜCUDA FAYDALARI

Doğal peeling ve absorbsiyon etkisi ile saç ve ciltte derin 
temizlik sağlar.
Yağ, kir ve ölü hücre arındırıcı özelliktedir. Tıkalı 
gözenekleri açar ve cildin daha rahat nefes almasını 
sağlar.
Zengin mineral kaynağı ile cilt ve saçta mineral dengenin 
korunmasına yardımcı olur.
Pürüzsüz, ışıltılı ve güçlü bir görünüm kazandırır.
Cilt aydınlatıcı, beyazlatıcı ve sıkılaştırıcı özelliktedir.
Düzenli kullanıldığında cilt lekeleri ve selülit 
görünümlerinin azalmasına yardımcı olur.
Sivilce, akne, siyah nokta, yağ bezesi gibi cilt
sorunlarında etkisi ile bilinir.

Cilt, vücut ve saç için kullanılabilir. Ilık su ile karıştırılarak 
macun kıvamına getirilir ve uygulama yapılır, 5-10 dakika 
bekletilir ve bol suyla yıkanır. İsteğe göre macun kıvamına 
getirilirken içerisine belli ölçülerde cilt yapısına göre gül 
suyu, limon, bal, zeytinyağı veya uygun yağlar eklenerek 
kullanım alternatifl eri oluşturulabilir.

Doğadan Cildinize

THE BENEFITS OF THE CLAY TO THE BODY
 
It provides deep cleansing of the hair and the skin with its natu-
ral peeling and absorption effect. 
It has a feature of purifying oil, dirt and dead cells. It cleans 
away the pores and allows the skin to breathe more easily.
It helps protecting mineral balance in skin and hair with its rich 
mineral source. 
It makes skin seem smooth, sparkling and strong.
It has  lightening, whitening and tightening feature.  
It helps reducing blemishes and cellulite when used regularly. 
It is known the effect on pimples,acne, black spoots,wen. 

 

It can be used for skin, body and hair. It is mixed with warm 
water, become pasty and applied, it is waited for 5-10 minutes 
and washed with a lot of water. When it is being made pasty, rose 
water, lemon, honey, olive oil or suitable oils can be added as 
alternatives depending on the skin type. 
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BANYO TUZU SPA
RAHATLATICI, DİNLENDİRİCİ, ARINDIRICI DERMOKİL 
BANYO VE MASAJ TUZU

Deniz tuzu suda oluşturduğu iyonal etki sebebiyle vücut 
frekansını olumlu yönde etkiler, negatif yükleri nötrleştirir. 
Stresi azaltır, Gün içerisinde yoğun çalışma temposu ve 
stres nedeniyle yorgun düşen vücudunuza ve
ayaklarınıza terapi etkisi yaparak rahatlatır, sakinleştirir ve 
kasları gevşeterek dinlenmenizi sağlar. Deniz tuzu vücuttaki 
nem dengesini koruyarak doğal nemlendirme etkisi yapar, 
cildi yumuşatır.

Cilt problemlerine karşı etkilidir.
Vücut sıcaklığına yakın (35-40 ˚C) ılık su ile hazırlanan deniz 
tuzu, vücutta biriken toksinlerin atılmasını ve tuz 
elementlerinin cilde nüfuz etmesini sağlar. Vücutta oluşan 
bakterileri nötralize ederek terleme sonucu oluşabilecek 
kötü kokuları ve ayaklarda uygulandığında topuk 
çatlaklarını, mantar ve ayak kokularını giderir.

Nasıl kullanılır?
-Küvette kullanım; Vücut sıcaklığına yakın (35-40 ˚C) ılık 
suya kavanozun yarısı (125 gram) ilave edilir ve eriyene 
kadar karıştırma işlemi yapılır. Baş bölgesi dışarıda kalacak 
şekilde 15-30 dk. arasında vücut bu suda dinlendirilir. Daha 
sonra ılık su ile durulanmak yeterlidir.

-Ayaklarda kullanım; Geniş bir kaba ılık su doldurulur, banyo 
tuzundan 3 yemek kaşığı (yaklaşık 100gram) suya eklenir ve 
eriyene kadar karıştırılır. Ayaklar bu suda 15-30dk. bekletilir, 
isteğe bağlı olarak durulanır ya da sadece havlu ile 
kurulanabilir.

Doğadan Cildinize
BATH SALT SPA
RELAXING, SOOTHING, CLEANER DERMOKIL BATH-
ROOM AND MASSAGE SALT 

Sea salt affects the frequency of the  body positively due to the 
ionic effect it creates in water and it neutralizes negative charg-
es. It reduces stress, soothes your exhausted feet and body due 
to the  intensive work and stress during the day by therapy. It 
relaxes, calms and relax the muscles and makes you rest. Sea 
salt keeps the moisture balance in the body, makes the natural 
moisturizing effect and softens the skin.
It is effective against skin problems. 
Sea salt that is prepared with warm water (35-40 ˚C) close to 
your body temperature, provides disposing of toxins accumu-
lated in the body and salt elements that influences the skin. It 
neutralizes the bacterias in the body,  takes away bad odour 
during sweating and feet odour, fungi, cracks on the heels 
when applied to the feet. 

 
How to use? 

- Using in the bath; Half of the jar (125 grams) is added to 
warm water (35-40 ˚C) which is close to body temperature and 
is mixed until it melts. The body but not the head  has a rest in 
this water  for 15-30 minutes.  Then rinsing with warm water 
is sufficient. 

-Using on feet; A large container is filled with of warm water, 
3 tablespoons of bath salt (approximately 100 grams) is added 
to the water and mixed until dissolved. The feet are rested for 
15-30 minutes in this water, they are optionally rinsed or just 
dried with a towel. 
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VEGAN

DİŞ  BAKIM ÜRÜNLERİ

Diş Macunları
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DK DENT Diş Macununun Özellikleri
- Florür ve gluten içermez.
- Düzenli kullanıldığında dişlerin doğal beyazlığına 
kavuşmasını sağlar.
- Kil ve Kalsiyum mineral katkıları sayesinde diş minesinin 
güçlenmesine yardımcı olur.
- Sigara, çay, kahve ve yemek artıkları nedeniyle oluşan 
lekeleri gidererek ağız hijyeni ve temizliği sağlar, nefesi 
ferahlatır.
- İçerisinde mikronize incelikte ve steril özellikte doğal 
beyaz kil bulunmaktadır.
- İçeriğindeki özel bitkisel aktifl er sayesinde diş eti
 kanamalarını önlemeye yardımcı olur.
- Ağız içinde iritasyona neden olabilen SLS (sodium lauryl 
sulfate) içermez, köpürmeyen özellikte bir diş macunudur.
- Yapay tatlandırıcı (sakkarin, sucralose, aspartam… v.b) 
içermez. Tadını tamamen doğal ve ekolojik ortamda 
yetiştirilen “Stevia” bitkisinden alır.
- Boya içermez, rengini bitki özlerinden alır.
- Ürün çeşidine göre içerisinde ağız ve diş sağlığında 
etkili Adaçayı, Mür, Ratanya, Greyfurt, Yeşilçay, Papatya, 
Aloe Vera, Propolis, Karanfi l ve Üzüm çekirdeği yağı gibi 
aktifl er bulunur.
- 3 yaş ve üstü çocukların kullanımı içinde uygundur.
- Hafi f bazik özelliği ile ağızdaki asit düzeyini koruyarak 
diş minesinin aşınmasını önlemeye yardımcı olur.
 
Florür; Vücuttan geri atılımı sınırlıdır, bir kısmı vücutta 
kalmaktadır. Kontrolsüz fl or alınmasının organların ya da 
dokuların gelişimine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.
Gluten; Bir protein çeşididir ve alerjen özelliği nedeniyle 
kullanımı sınırlandırılmıştır.

KIL MINERALLER 
ILE DOĞAL 
DOKUNUŞ

TÜRKİYE’DE TEK KİLLİ DİŞ 
MACUNU
MULTİ BAKIM MULTİ ETKİ

Gülüşünüz varya...

ONLY IN TURKEY 
TOOTHPASTE WITH CLAY 
MULTI-MAINTENANCE MULTIPLE EFFECT

The properties of DK DENT Toothpaste

It does not contain fl uoride or gluten. 
It whitens teeth naturally when used regularly.  
It helps the teeth’s enamel get strong  by the 
minerals of Clay and Calcium. 
It removes stains caused by cigarettes, tea, cof-
fee and food residues and provides oral hygiene 
and cleansing. 
It contains micronized thin and sterile natural 
white clay. 
It prevents gingival bleeding by special herbal 
active ingredients in it. 
It does not contain SLS (sodium lauryl sulfate) 
which can cause irritation in the mouth, it is a 
non-foaming toothpaste. 
It does not contain artifi cial sweetening (sac-
charin, sucralose, aspartame etc.). It takes its 
taste from the “Stevia” plant which is grown in 
a completely natural and ecological environ-
ment.
 
It does not contain dye, it takes its colour from 
the plant extracts.
According to the product variety, it contains  
Sage, Myrrh, Ratanhia, Grapefruit, Green 
tea, Camomile, Aloe Vera, Propolis, Clove and 
Grape seed oil actives which is effective in oral 
and dental health.
It is suitable for children over 3 years old. 
With its alcaline feature, it helps to prevent den-
tal erosion by maintaining the acid level in the 
mouth. Floride; Removing out of the body is 
limited, some parts remain in the body. Uncon-
trolled fl oride has negative effects on the devel-
opment of the organs or the tissues. 
Gluten; It is a type of a protein and the usage 
was limited due to its allergenic property.
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Kil mineraller ile doğal dokunuş

TÜRKİYE’DE TEK 
KİLLİ DİŞ 
MACUNU
MULTİ BAKIM 
MULTİ ETKİ

ONLY IN TURKEY 
TOOTHPASTE WITH CLAY 

MULTI-MAINTENANCE 
MULTIPLE EFFECT

ONLY IN TURKEY 
TOOTHPASTE WITH CLAY 

MULTI-MAINTENANCE 
MULTIPLE EFFECT

Only in turkey tootpaste with clay
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ÇOCUK DİŞ MACUNU

Xylitol, Aloe Vera, Karanfi l, Kil içerir.
Florür, SLS, boya, paraben, yapay tatlandırıcı içermez
köpürmez. 3 yaş ve üstü için özel olarak geliştirilmiştir.
 
Çocuklara özel doğal silika ve kil içerikli yumuşak formülü ile 
hassas temizlik sağlar. Xylitol ile çürük oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur. Aloe vera ve karanfi l özü ile diş ve dişeti 
bakımına yardımcı olur. Yutulduğunda zarar vermez.

Türkiye’nin
En iyi Diş Macunu
Çürüğe karşı üstün koruma
Florür içermez

KIDS  TOOTHPASTE

It includes Xylitol, Aloe Vera, Clove, Clay. 
It does not contain fl oride, SLS, dye, paraben, artifi cial sweeten-
ing, it does not foam. 
It was specially developed for the children at the age of 3 and over. 
It provides gentle cleaning with natural silica and clay soft for-
mula for children. 
It prevents the formation of tooth cavity by Xylitol. 
It helps the care of teeth and gums with aloe vera and clove ex-
tract 
It does not harm when swallowed.

Turkey’s Best Toothpaste 
Superior protection against caries 
Floride-free 
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KİL VE AKTİF KARBON İLE DİŞ BAKIMI 
Aktif karbon (bambu kömürü) ve özel beyaz kil içeriği sayesinde ekstra beyazlık sağlar.
Sigara, çay, kahve ve yemek lekelerini giderir.
Nefeste nane ferahlığı sağlar.
Çürüklere karşı korur.
Florür, Gluten, Boya, SLS ve Paraben içermez.
Yapay tatlandırıcı içermez. Tadını doğal Stevia bitkisinden alır.
Köpürmeyen Diş Macunudur.
Günlük kullanım için uygundur.

DENTAL CARE WITH ACTIVE CARBON AND CLAY 

It provides extra whiteness with activated carbon (bamboo charcoal) 
and special white clay content. 
It eliminates smoking, tea, coffee and food stains.
It provides mint freshness in the breath. 
It protects against caries. 
It does not contain Fluoride, Gluten, Paint, SLS and Paraben. 
It does not contain artifi cial sweetening. It takes its taste from the nat-
ural Stevia plant. 
It is a non-foaming toothpaste. 
It is suitable for daily use.
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KİL VE YOSUN ÖZLÜ
Kil ve yosun özü ile cildinize tam bir bakım sağlar.
Yosun antioksidan özelliktedir ve cildi toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. 
Antiaging etkisi ile erken yaşlanmaya karşı cildi korur. Kırışık oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur. Cildi besleyici ve yenileyici özelliktedir.
Kilin literatürde iyileştirici özelliği bulunmaktadır, kolojen sentezini uyarma özelliği vardır. 
Her tür cildi temizler, sıkılaştırır ve besler, toksinleri cildin en derin tabakalarından dışarı 
çıkarır.
Demir, silisyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi bir çok doğal mineral içerir. 
Derin bir temizleyici olarak kil emme özelliği  sebebiyle ciltte ve gözeneklerde biriken 
fazla yağı ve kiri epidermisin derinliklerinden çıkarır. Ölü hücreleri ve sebum fazlalıklarını 
ciltten uzaklaştırır. Sivilce, leke ve siyah nokta gibi birçok problemin tedavisinde 
kullanılanılır.

Sihirli Dokunuş

WITH CLAY AND MOSS EXTRACT 

Clay and Moss extract provides complete care of your skin. 
Moss is antioxidant and it  helps to purify the skin from toxins. 
It protects the skin against early agening  with its anti-aging effect. It helps to prevent the formation 
of wrinkles. It nourishes and regenerate the skin. 
Clay has a healing feature in the literature, it has the property of stimulating collagen synthesis. It 
cleans all types of skin, tightens, nourishes and removes toxine from the deepest layers of the skin. 
It contains many natural minerals such as iron, silicon, magnesium, calcium and potassium. As a 
deep cleanser, the clay removes the excess oil and dirt from the depths of the epidermis due to its 
absorptive properties. It removes dead cells and sebum from the skin. It is used in the treatment of 
many problems such as acne, skin blemishes  and black spots. 80 81



KİL VE TARÇIN  İLE BAKIM
Tarçın anti-bakteriyel özelliği ile omuz ve sırt bölgesinde 
görülen sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Antioksidan özelliği ile yaşlanma karşıtı doğal bir maddedir.
Kilin arındırıcı ve pürüzsüzleştirici özelliği ile birleştiğinde 
sinerjik etki oluşturur ve tarçın aroması ile hoş bir uygulama 
anı yaşatır.

Kullanımı; Banyodan sonra temiz ve ıslak vücuda dairesel 
masaj hareketleri ile uygulanır, 5 dakika bekletilir ve sadece 
ılık su ile durulanır. Haftada 1-2 defa uygulanabilir.

WITH CLAY AND CINNAMON

With its anti-bacterial property, cinnamon helps to prevent the forma-
tion of acne on the shoulders and back. 
With its antioxidant property, it is an anti-aging natural substance. 
When combined with the purifying and smoothing properties of clay, it 
creates a synergic effect and it creates a pleasant application moment 
with cinnamon aroma. 

Usage;  After bath, it is applied with a circular massage movements 
to the clean and wet body. Let it wait for 5 minutes and rinse only with 
warm water .It can be applied 1-2 times a week.

Değişimi bekleme
harekete geç.
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CİLT BEYAZLATICI KREM
Farklı nedenlere bağlı olarak ciltte melanin 
üretimi artarak koyu lekeler ya da yüzde 
bölgesel kararmalar oluşur. Dermokil 
Beyazlatıcı Krem ciltte Pigmentasyon 
(melanin artışı) kontrolü sağlayarak koyu 
lekeleri (güneş lekeleri, hamilelikte oluşan 
lekeler, sivilce ve çil gibi) azaltır veya rengini 
açar. 
Cilt tonunu dengeler ve cilt renginin homojen 
hale gelmesine yardımcı olur.

30 SPF Güneş faktörü etkisi ile cildin güneşten 
korunmasını sağlar ve bu sayede yeni güneş 
lekesi oluşumuna karşı etkilidir. İlk kullanımdan 
itibaren aydınlık bir görünüm kazandırır.

AKTIF İÇERİKLER
Sucrose dilaurate,Pisum sativum extract; 
İçerisindeki diğer temel beyazlatıcı aktifi n cilt 
aydınlatma ve lekelere karşı etkisine dair iki 
katagoride klinik çalışmaları bulunmaktadır. 
Sükroz dilaurat ve bezelye özütünün sinerjik 
kompleksinden oluşmaktadır. Melanin 
inhibisyonu sağlar. Koyuluk oluşumuna sebep 
olan melanozomların olgunlaşmasını engeller.

Test sonuçları 8 hafta süre ve günde iki kez 
kullanım periyoduyla alınmıştır.

- Kil; Kilin cilt beyazlatmada etkili olduğu 
bilinmektedir.

Kullanımı; Sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki defa ve en az 8 hafta süreli olarak 
düzenli uygulanmalıdır.

UV
KORUMA

KOYU LEKELER
PİGMENT

SORUNLARI

BEYAZLATMAMükemmel Sonuç

SKIN WHITENING CREAM

Due to different reasons, production of melanin on 
the skin increase and dark spots or  regional black-
outs on the face appear. Dermokil Whitening Cream 
controls Pigmentation on the skin (melanin increase) 
decreases  and decolours dark blots (sunspot, stains 
that appear during pregnancy, pimples and freckles) 
It balances skin tone and helps the skin to become ho-
mogenous. 

With 30 SPF Solar factor effect, it protects skin from 
the sun and provides protection against the formation 
of new sunspots. It provides a bright appearance from 
the fi rst usage.

ACTIVE CONTENTS 
Sucrose dilaurate, Pisum sativum extract; There are 
clinical studies in two categories on the effect of other 
basic whitening agents on skin lightening and stains.  
It consists of the synergic complex of sucrose dilaurat 
and pea extract. It provides melanin inhibition. It pre-
vents the maturation of melanosomes causing dark-
ness formation. 

The test results were taken with the usage of 8 weeks 
and twice a day . 

Clay; Clay is known to be effective in skin whitening.

Usage;  It should be applied regularly twice a day in 
the morning and in the evening and at least 8 weeks.
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AKNE  VULGARİS TEDAVİSİNDE 
YENİ NESİL ÇÖZÜM
Akneye yatkın deri için özel olarak geliştirilmiş 
ürünlerdir. Günlük olarak bakım kremi kullanılırken 
haftalık olarak da maske uygulaması ile 2’li bakım 
sağlanacaktır. Su bazlı hafi f dokusu ile akneye 
yatkın yağlı ciltlerin kullanımı için uygundur.

Alpha Arbutin; Leke ya da 
hiperpigmentasyon tedavisinde etkili 
aktifl erden biridir. Özellikle UV maruziyetlerinden 
oluşan cilt koyulukları ve çilde etkilidir. 
Melanin artışını ve dolayısı ile cilt lekelerinin
artışını önler.
 
- Niacinamid: B3 vitaminidir, akneye karşı 
etkilidir. Cildin yapısal bütünlüğünü düzenler. 
Klinik çalışmaları mevcuttur.
 - Gallic acid: Antioksidan ve anti-bakteriyel bir 
maddedir.
- Sodium hyaluronat: Cildin nem ve su kaybını 
önler. Cildin elastikiyetini ve hidrasyonunu artırır. 
Antiaging etki sağlar. Nemlendirme ve iyileştirici 
özelliği vardır.
 - Lauric acid: Antibakteriyel özellikte bir maddedir.
 
- Sophora Flavescens Extract: Leke giderici özel-
likte bir bitki olduğuna dair çalışmaları 
bulunmaktadır. 
Akne sonucu oluşan pürüzlerin giderilmesine 
yardımcı olur.
 - Salicylic acid: Beta hidroksi asit (BHA) olarak 
da adlandırılır. Ciltteki sebum fazlasında,  tıkanık 
gözeneklerin açılmasında ve yağ dengesinde etkili 
bir maddedir. Hafi f soyucu etkisi ile cildin tazelen-
mesini ve yenilenmesini sağlar.
 
- Kil: Kilin literatürde iyileştirici ve kolojen sentezini 
uyarma özelliği vardır. Bu özelliği ile akne 
oluşumunda meydana gelen pürüzlerin 
giderilmesine yardımcı olur.

Sihirli Dokunuş

THE PRODUCTS WERE SPECIALLY 
DEVELOPED FOR ACNE-PRONE SKIN. 
DUE

While daily care cream is used, it will be 
provided with a double treatment with the 
mask application weekly.
It is suitable  for acne-prone oily skin. 

Alpha Arbutin; It is one of the actives in the 
treatment of stain or  hyperpigmentation. 
It is especially effective for the darkness 
on the skin and freckles caused by UV expo-
sure. It prevents the increase of melanin 
and hence the increase of skin blemishes.
 
- Niacinamide: It is Vitamin B3, it is effec-
tive against acne. It regulates the structural 
integrity of the skin. Clinical studies are 
available. 
- Gallic acid: It is an antioxidant and an-
ti-bacterial substance. 
- Sodium hyaluronate: It prevents skin 
moisture and water loss. It increases the 
elasticity and hydration of the skin. It pro-
vides antiaging effect. 
- Lauric acid: It is an antibacterial agent. 
- Sophora Flavescens Extract: It has clini-
cal trials about that it is a plant that has the 
feature of removing blemishes. 
It helps to remove the roughness caused by 
acne.
 - Salicylic acid: It is also called beta 
hydroxy acid (BHA). It is an effective agent 
in the excess of sebum in the skin, in the 
opening of choked pores and in the balance 
of oil.  It provides renewal and regenerating 
of the skin with light peel effect. 

- Clay: The clay has the property of curing 
and stimulating collagen synthesis. With 
this feature, it helps to remove the rough-
ness occurring in acne formation.
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MELAZMA VE LENTİGO İÇİN 
ETKİLİDİR.

LEKE KREMİ
Farklı nedenlere bağlı olarak ciltte melanin 
üretimi artarak koyu lekeler ya da yüzde 
bölgesel kararmalar oluşur. Dermokil 
Beyazlatıcı Krem ciltte Pigmentasyon
(melanin artışı) kontrolü sağlayarak koyu 
lekeleri (güneş lekeleri, hamilelikte oluşan 
lekeler, sivilce ve çil gibi) azaltır veya rengini 
açar. Cilt tonunu dengeler ve cilt renginin 
homojen hale gelmesine yardımcı olur.

30 SPF Güneş faktörü etkisi ile cildin 
güneşten korunmasını sağlar ve bu sayede 
yeni güneş lekesi oluşumuna karşı etkilidir. İlk 
kullanımdan itibaren aydınlık bir görünüm 
kazandırır.

AKTİF İÇERİKLER 
Sucrose dilaurate,Pisum sativum extract; 
İçerisindeki diğer temel beyazlatıcı aktifi n cilt 
aydınlatma ve lekelere karşı etkisine dair iki 
katagoride klinik çalışmaları bulunmaktadır. 
Sükroz dilaurat ve bezelye özütünün sinerjik 
kompleksinden oluşmaktadır. Melanin in-
hibisyonu sağlar. Koyuluk oluşumuna sebep 
olan melanozomların olgunlaşmasını engeller.
Test sonuçları 8 hafta süre ve günde iki kez 
kullanım periyoduyla alınmıştır.
Kil; Kilin cilt beyazlatmada etkili olduğu 
bilinmektedir.
Kullanımı; Sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki defa ve en az 8 hafta süreli olarak 
düzenli uygulanmalıdır.

Güzellik Sanattır

BLEMISH  CREAM 

Due to different reasons, melanin production 
increases on the skin and dark spots or regional 
taning  occurs. Dermokil Whitening Cream con-
trols the pigmentation (increasing melanin) on 
the skin and decreases or whitens dark tanings 
(sun blemishes, blemishes during pregnancy, 
acne, freckles). It balances skin tone and helps 
the skin to become homogenous. 

It provides protection against sun by 30 SPF 
Solar factor protection and by this way it is ef-
fective formation of new sunspots and provides 
a bright appearance from the fi rst usage.
 
ACTIVE INGREDIENTS 

Sucrose dilaurate, Pisum sativum extract; 
There are clinical studies in the two categories 
of the effect of the other basic whitening active 
on skin lightening and stains. It consists of the 
synergistic complex of sucrose dilaurat and pea 
extract. It provides inhibition of melanin. It 
prevents melanosome that create darkness. 
The test results were taken by the usage of 8 
weeks and twice a day. 

Clay; Clay is known to be effective in skin 
whitening. 

Usage; It should be applied regularly  twice a 
day in the morning and in the evening and at 
least 8 weeks.
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ANTI-DANDRUFF SERUM ve ŞAMPUAN - Aktif İçerikler
- Piroctone Olamine
- Gallic Acid
- Salvia Offi  cinalis (Sage - Adaçayı) Extract

300ml Şampuan ve 200ml Serum olarak, ikili kullanılacak olan bu 
ürünler kepekli saç problemine karşı özel olarak geliştirilmiştir.
Düzenli kullanıldığında kepek oluşumunu önler. Bileşimindeki 
piroctone olamine kepeğe neden olan mikroorganizmaların 
temizlenmesine yardımcı olur. Gallic acid ve Salvia Offi  cinalis – 
adaçayı ekstresi ise derideki kızarıklığı ve kaşıntı hissini azaltma-
ya yardımcı olur.

Her iki üründe saçın pH dengesine uyumludur.
Dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.
 
Kullanımı: Günlük kullanım için uygundur. Şampuan ıslak saça 
uygulanır, saç diplerine masaj hareketleri yaparak köpürtülür, 1-2 
dakika saçta bekletilir ve durulanır. Serum ise, kepeğe karşı etkili 
şampuan ile yıkanmış ıslak ya da kuru saça özellikle saç diplerine 
doğru püskürtülür. Parmak uçları ile hafi fçe saç diplerine yedirilir,  
durulanmaz.

KEPEĞE KARŞI ETKİLİ
MILTİ BAKIM MULTİ ETKİ

Strese son

ANTI-DANDRUFF SERUM and SHAMPOO
 
- Active Contents
- Piroctone Olamine 
- Gallic Acid
- Salvia Offi cinalis (Sage) Extract 
300ml Shampoo and 200ml Serum were specially developed for 
using together against  the problem of dandruff hair. It prevents 
dandruff when used regularly. Piroctone olamine in it helps to clean 
the microorganisms that cause dandruff.  Gallic acid and Salvia 
Offi cinalis  help to reduce the roseola and itch feeling on the skin.
Both products are compatible with the pH balance of hair. 
They were dermatologically tested and approved.
Usage: It is suitable for daily use. The shampoo is applied to wet 
hair, hair follicles are massaged by making massage movements, 
the hair is left for 1-2 minutes and rinsed . The serum is poured to 
the hair and the hair roots after washed with the shampoo. Massage 
with the fi ngertips softly and not rinsed. 
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- Amonyak ve peroksit içermez.
- Vitamin karışımları ile (A,E,F,H ve B grubu vitaminlerini içerir) saç 
telleri ve saç derisi hücreleri yenilenir.
- Nemlendirme ajanları içerir.
- Renk 6-8 yıkamaya kadar dayanır.
- Saça derinlemesine bakım yapar.
- Sürekli kullanım ile beyazlamış saçların doğal rengine gelmesine 
yardımcı olur.
- Kilden gelen minerallerin saç tellerine fosfolipid benzeri bir yapı ile 
penetrasyonu (hücre içine girmesi) sağlanır.
- İçeriğindeki doğal ve özel hammaddeler sayesinde boyanmış 
saçlarda boyanın uzun süre korunmasını sağlar ve saçta elastikiyet 
kazandırır. Bu sayede kopma ve kırılmalara karşı etkilidir.

Genç görünüm...
Doğal  Bakım

Amonyaksız,Peroksitsiz 
Parabensiz, Oksidansız.

Make yourself younger.
It does not contain ammonia or perokait.
It regenerates the cells of the hair and  the scalp with the mixture of 
vitamins (A,E,F,H and B).
It consists of moistturizer agents.
The colour stays by 6-8 wash.
It cares densely to the hair.
It helps white hair become its natural colour by using permanently. 
The minerals from the clay are penetrated (penetrated into the cell) by 
phospholipid –like structure.
By the help of natural and special raw materials, it provides long lasting 
protection of dyed hair and provides elacticity in the hair. 
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Ürünler için yapılmakta  olan test çalışmaları 

1. Ürün Güvenlik Değerlendirmeleri (Avrupa ve Türkiye) 
2. Her üründe Ağır Metal Testleri 
3. Her üründe Challenge  test 
4. Yeditepe Üniversite’si Onaylı etkinlik test raporu 
5. Güneş kremlerimizde SPF testleri
6. Her üründe stabilite testleri 
7. Her üründe Dermatolojik testler

Yeditepe Üniversitesi, Sonuçlara göre 10 dakikalık Dermokil Natural Skin Kil Temizleyici Bakım Maskesi uygulanması sonrasında gönüllü 
deneklerdeki cilt yüzeyindeki pH düzeyi hafif asidikten (5.08) ideal pH’a yaklaştığı (5.80), sebum düzeyinin maske uygulaması sonrası 
ortalama % 76.5 civarında azalttığı, cildin nem miktarını ortalama %14 arttırdığı, siyah gözenek porlarını nümerik olarak ortalama %10.9 
azalttığı analitik cihazdan alınan sonuçlara göre tespit edilmiştir. Ayrıca rapor şeklinde bulunan uygulama öncesi ve sonrası cilt gö-
rüntülerinde 10 dakika sonunda güçlü etki gösterdiği görüntülenmiştir. 
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