Hayal et

Keşfet

Başar

Yeni rotalar, Yeni fırsatlar

Aktif Yaşam
Güçlü Etki, Kolay Kullanım

ESBABLAR

ESBAB

Vitamini
CHIA TOHUMU

BL301

YAĞI
Chia Tohumu Yağı,
metabolik sendromu olan hastaların
sağlıklı yaşama geçmelerine
yardımcı olur.
Metabolik sendrom nedir?

Metabolik sendrom, ortak genetik ve çevresel
ortamlarda gelişen, bel çevresi kalınlığı,
yüksek tansiyon, kan yağlarında kalitatif ve
kantitatif bozukluk, kan şekeri yüksekliği
ile karakterize bir kardiyometabolik risk
faktörleri demetidir. Metabolik sendromlu
kişilerde metabolik sendromu olmayanlara
göre gelecekte tip 2 diyabet gelişme riski
5 kat, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
gelişme riski ise 2 kat daha fazladır.

100ml

Metabolik sendromlu hastalarda
sağlıklı yaşama geçiş

Zengin Omega 3 ve Omega 6 kaynağı

BL303

100ml

KETEN TOHUMU
YAĞI
Keten Tohumu Yağı’nı
niçin tercih etmeliyiz?

Keten tohumunun dış yüzeyinde bir
selüloz tabakası vardır. Yenildiğinde
vücuda yarar sağlaması
için öncelikle
Yetişkinlerde
2-4 Kapsül
vücudun bu selüloz tabakasını eritmesi
gereklidir. İnsan vücudunda bu selüloz
tabakasını parçalayıcı enzim
bulunmamaktadır.

Bu sebeple keten tohumundan büyük
ölçüde yararlanılamaz. Keten Tohumu
Yağı ile bu şifalı bitkiden daha fazla
yararlanılır.
Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert
5 ml Chia Tohumu Yağı İçin Beslenme Değerleri
For 5 ml Chia Seed Oil
Durchschnittlicher Nährwert 5 ml Chiasamenöl

%NRV-BRD*

5 ml Keten Tohumu Yağı İçin Beslenme Değerleri
For 5 ml Flax Seed Oil
Durchschnittlicher Nährwert 5 ml Leinsamenöl
Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert

%NRV-BRD*
41 kcal / 168,3 kj

2,05 g

4,55 g

6,50 g

0

0,00 g

41 kcal / 168,3 Kj

2,05 g

Toplam Yağ - Total fat - Fett

4,55 g

6,50 g

Toplam Yağ - Total fat - Fett

Protein - Protein - Protein

0,00 g

0,00 g

Protein - Protein - Protein

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,32 g

**

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,68 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

3,77 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

3,41 g

**

0,46 g

2,30 g

Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert

0,45 g

2,25 g

0,00 mg

**

<1 g

**

0,00 g

0,00 g

Lif - Fibre

0,00 g

0,00 g

Sodyum- Sodium - Natrium

0,00 g

0,00 g

Doymuş Yağ - Saturated Fat- Gesättigte Fettsäuren
Kolesterol - Cholesterol - Cholesterin
Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid - Transfettsäure
Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

Doymuş Yağ - Saturated Fat - Gesättigte Fettsäuren
Kolesterol - Cholesterol - Cholesterin
Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid - Transfettsäure

0,00 mg

**

<1 g

**

Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

0,00 g

0,00 g

Lif - Fibre

0,00 g

0,00 g

Sodyum - Sodium - Natrium

0,00 g

**

Chia Tohumu Yağı ile Çörek Otu Yağı içerik bakımından
benzerlik gösterdiği için aynı anda kullanılması
tavsiye edilmez.

Kullanımı: Yetişkinler günde 2 tatlı kaşığı (10 ml)
Çocuklar (12 yaşından büyük) günde 1 tatlı kaşığı (5 ml)

Kullanımı:
Yetişkinler günde 2 tatlı kaşığı (10 ml)
Çocuklar (12 yaşından büyük) günde 1 tatlı kaşığı (5 ml)
Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız.

Aktif Yaşam

ESBAB

ESBAB

ESBAB
Vitamini

BL308

100ml

Aspir mucizesi ile tanışın

60 Kapsül

BL305

ASPİR YAĞI
KAPSÜL

YAĞI

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert
5 ml Aspir Yağı İçin Beslenme Değerleri

%NRV-BRD*

Durchschnittlicher Nährwert 5 ml Distelöl
40,5 kcal / 166,5 Kj

% 2,03

4,5 g

% 6,43

Protein - Protein- Protein

0,00 g

%0

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,68 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

3,38 g

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat - Gesättigte Fettsäuren

0,44 g

% 2,20

0 mg

**

Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid - Transfettsäure

<1 g

**

Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert
Toplam Yağ - Total fat - Fett

Kolesterol - Cholesterol - Cholesterin

Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

0g

%0

Lif - Fibre

0g

%0

Sodyum - Sodium - Natrium

0g

**

1 Adet 500 mg Aspir Yağı Kapsülü İçin

%NRV-BRD*

Durchschnittlicher Nährwert 1 Kapsel Distelöl
Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert

5,6 kcal / 23 Kj

% 0,28

0,5 g

% 0,71

Protein - Protein - Protein

0,06 g

% 0,12

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,08 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

0,37 g

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat - Gesättigte Fettsäuren

0,05 g

% 0,25

Toplam Yağ - Total fat - Fett

Kolesterol - Cholesterol - Cholesterin
Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid - Transfettsäure

0,00 mg

**

<1 g

**

Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

0,00 g

%0

Lif - Fibre

0,00 g

%0

0,00 g

**

500 mg

**

Sodyum - Sodium - Natrium
Aspir Yağı

Distelöl

Yetişkinler günde 2-4 kapsül

Kullanımı:
Yetişkinler günde 2 tatlı kaşığı (10 ml)
Çocuklar (12 yaşından büyük) günde 1 tatlı kaşığı (5 ml)

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için günde 2-4 kapsül alınması
önerilir.

Aktif Yaşam

ASPİR

ESBAB

ESBAB

ÇÖREK OTU

BL307

100ml

Daha zinde ve sağlıklı bir yaşam

A'dan Z'ye tam destek

60 Kapsül

BL304

ÇÖREK OTU YAĞI
KAPSÜL

YAĞI

Binlerce yıllık şifa kaynağı olan çörek otu,
modern tıpta da kullanılması tavsiye edilen
bitkilerdendir. Aynı zamanda alternatif
tıbbın da vazgeçilmezi olmuştur. Bilimsel
araştırmalar, çörek otunun kanserden soğuk
algınlığına kadar birçok hastalığa karşı önleyici
destek sağladığını ortaya koymaktadır.
Çörek otunun 13 türü vardır. Zindelik ve sağlık
açısından faydalı olan çeşidi Nigelin’dir.
Esbab Çörek Otu Yağları Nigelin türünden
üretilmektedir.

5 ml Çörek Otu Yağı İçin Beslenme Değerleri
BRD*
41 kcal / 168,3 kj

2,05 g

Toplam Yağ - Total fat

4,55 g

6,50 g

Protein - Protein

0,00 g

0,00 g

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat

1,14 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat

2,73 g

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat

0,68 g

Kolesterol - Cholesterol

0,00 g

Trans Yağ Asidi

<1 g

3,40 g
**
**

Karbonhidrat - Carbohydrate

0,00 g

0,00 g

Lif- Fibre

0,00 g

0,00 g

Sodyum - Sodium

0,00 g

**

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert
1 Adet 500 mg Çörek Otu Yağı Kapsülü İçin
For 1 Capsule Containing Black Cumin Seed Oil
Durchschnittlicher Nährwert 1 Kapsel Schwarzkümmelöl
Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert

5,6 kcal / 23,0 Kj

% 0,28

Toplam Yağ - Total fat - Fett

0,50 g

% 0,71

Protein - Protein - Protein

0,06 g

% 0,12

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,12 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

0,30 g

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat - Gesättigte Fettsäuren

0,08 g

% 0,40

Kolesterol - Cholesterol - Cholesterin
Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid - Transfettsäure

0,00 mg

**

<1 g

**

Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

0,00 g

%0

Lif - Fibre

0,00 g

%0

0,00 g

**

500 mg

**

Sodyum - Sodium - Natrium
Çörek Otu Yağı - Black Cumin Seed Oil - Schwarzkümmelöl

Kullanımı:
Yetişkinler günde 2 tatlı kaşığı (10 ml)
Çocuklar (4 yaşından büyük) günde 1 tatlı kaşığı (5 ml)

%NRV-BRD*

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için günde 2-4 kapsül alınması
önerilir.

Aktif Yaşam

Besin Enerjisi - Feeding Energy

ESBAB

ESBAB

OMEGA-3Vitamini
BALIK

BL300

100ml

Çocuklarda sağlıklı gelişimi destekler

Kesik ve yanıklara iyi gelir

BL302

100ml

SARI KANTARON

YAĞI

YAĞI

Kids Omega-3 Balık Yağı İçeren
Sıvı Takviye Edici Gıda;

Sarı kantaron bitkisi ve çiçeklerinin
toplanarak çeşitli yöntemlerle özünün
alınmasıyla hazırlanan sarı kantaron yağı,
Esbab kalitesiyle 100 ml cam
şişe ambalajıyla
sizlere
sunuluyor.
Yetişkinlerde
2-4
Kapsül

Omega-3 yağ asidi DHA içerir.
DHA, 4-10 yaş çocuk grubu için beynin
normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin
gelişimine yardımcı olur.

5 ml Sarı Kantaron Yağı İçin Beslenme Değerleri

5 ml Omega 3 Balık Yağı İçin Beslenme Değerleri
For 5 ml Kids Omega-3 Fish Oil
Durchschnittlicher Nährwert 5 ml Kids Omega-3 Fishöl
Balık Yağı - Fish Oil - Fischöl

Toplam Yağ - Total fat

%NRV-BRD*
660 mg

**

4,55 g

Protein - Protein

0,00 g

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat

3,32 g

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat

0,50 g

Toplam Omega 3 - Total Omega 3 - Gesamt Omega 3

Min. 450 mg

**

DHA

Min. 320 mg

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat

EPA

Min. 90 mg

**

Kolesterol - Cholesterol

20 mg

%25

VİTAMİN C

41 kcal / 168,3 kj

Trans Yağ Asidi - Trans Fatty Acid
Karbonhidrat - Carbohydrate

0,73 g
0,00 mg
<1 g
0,00 g

Lif - Fibre

0,00 g

Sodyum - Sodium

0,00 g

Sadece haricen kullanım

Kullanımı:
Günde 1 tatlı kaşığı (5 ml) alınması tavsiye edilir.
4-10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.
Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız.

Kullanımı: Günde 2 kez gerekli bölgeye sürülür.
Uyarı: Sürüldükten sonra güneşe çıkılmamalıdır.

Aktif Yaşam

Besin Enerjisi - Feeding Energy

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert

ESBAB
KAPSÜL
C vitamini yoğun fiziksel
egzersiz sırasında ve
sonrasında bağışıklık
sisteminin normal
fonksiyonunun korunmasına
katkıda bulunur.

BL310

30 Kapsül

Bağışıklık sistemine güçlü destek

ZenginVitamini
bir gıda takviyesi

BL311

60 Kapsül

RÜŞEYM YAĞI
KAPSÜL
Formülünde gluten içermeyen
Esbab Rüşeym Yağı kapsülleri;
Omega yağ asitleri bakımından
zengin bir takviye gıda niteliğindedir.

Yağ asitlerinin yanı sıra sağlığınız için önemli
olan A1, B1 ve E1 vitaminleri ile zengin bir
içeriğe sahiptir.

C vitamini bağışıklık sisteminin normal
fonksiyonuna katkıda bulunur.
C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin
azalmasına katkıda bulunur.

Beslenme Değerleri / Nutrition Facts / Nährwert
1 Adet 500 mg Ruşeym Yağı Kapsülü İçin
For 1 Capsule Containing Wheat Germ Oil
Durchschnittlicher Nährwert 1 Kapsel Weizenkeimöl
Besin Enerjisi - Feeding Energy - Brennwert

C vitamini kemiklerin normal fonksiyonu için
gerekli olan normal kolajen oluşumuna
katkıda bulunur.
C vitamini normal enerji oluşum
metabolizmasına katkıda bulunur.
C vitamini sinir sisteminin normal işleyişine
katkıda bulunur.

%NRV-BRD*
5,6 kcal / 23 Kj

% 0,28

0,5 g

% 0,71

Protein - Protein - Protein

0,06 g

% 0,12

Tekli Doymamış Yağ - Monounsaturated Fat - Einfach ungesättigte Fettsäuren

0,09 g

**

Çoklu Doymamış Yağ - Polyunsaturated Fat - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

0,32 g

**

Doymuş Yağ - Saturated Fat - Gesättigte Fettsäuren

0,09 g

% 0,45

Karbonhidrat - Carbohydrate - Kohlenhydrate

0,00 g

%0

Lif - Fibre

0,00 g

%0

0,00 g

**

500 mg

**

Toplam Yağ - Total fat - Fett

Sodyum - Sodium - Natrium

Rüşeym Yağı - Wheat Germ Oil - Weizenkeimöl

C vitamini demir emilimini arttırır.

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için tercihen yemeklerden
sonra günde 2 kapsül alınması önerilir.

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için günde 2-4 kapsül
alınması önerilir.

Aktif Yaşam

Vitamini

ESBAB

ESBAB

Vitamini

KAPSÜL
Bağışıklık sisteminin
normal fonksiyonuna
katkıda bulunur

B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi
oluşumuna katkıda bulunur.
B12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin
azalmasına katkıda bulunur.
B12 vitamini normal enerji oluşum
metabolizmasına katkıda bulunur.
B12 vitamini normal homosistein
metabolizmasına katkıda bulunur.
B12 vitamini bağışıklık sisteminin
normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
B12 vitaminin hücre bölünmesinde
görevi vardır.

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için tercihen yemeklerden sonra
günde 1 kapsül alınması önerilir.

BL309

30 Kapsül

Daha güçlü bağışıklık sistemi

Yaşam kalitenizi yükseltin

30 Kapsül

BL312

DEMİR
KAPSÜL

FE

Demir, yorgunluğun ve
bitkinliğin azalmasına
katkıda bulunur.

Demir kırmızı kan hücrelerinin ve
hemoglobinin normal oluşumuna
katkıda bulunur.
Demir vücutta normal oksijen taşınımına,
yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına
katkıda bulunur.
Demir bağışıklık sisteminin
normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Demirin hücre bölünmesinde görevi vardır.
Demir normal enerji oluşum
metabolizmasına katkıda bulunur.

Kullanımı: Besin desteği olarak 11 yaş üzeri
ve yetişkinler için tercihen yemeklerden sonra
günde 1 kapsül alınması önerilir.

Aktif Yaşam

ESBAB

Kişisel Bakım
Ürünleri

Cilt Bakım Güneş Bakım Ağız Bakım,
Parfüm Kolonya Vücut Bakım,
Erkek Bakım Bebek Bakım Saç Bakım

JELİ

Cildiniz gün boyunca hava kirliliği,
makyaj, toz, yağ gibi birçok dış
faktöre maruz kalır.
Düzenli ve etkili bir yüz bakımı uygulamadığınız
takdirde, gözeneklerinizde biriken kir ve
yağ kalıntıları cildinizin sağlığını tehdit edecek
noktaya gelebilir. Pürüzsüz, canlı ve sağlıklı
bir cilt için, cilt bakım rutininizde etkili bir
yüz temizleme jeli bulunmalıdır.
BioBellinda Yüz Temizleme Jeli ile cildinizi
tüm etkenlere karşı koruyabilir, olası cilt
problemlerini önleyebilirsiniz.
İçeriğindeki d-phantenol,
hücre yenilenmesini arttıran allantoin,
gliserin ve diğer nemlendiriciler ile cildi tahriş
etmeden temizler, cildin doğal nem dengesini
korur.

BL86

200 ml

Pürüzsüz, canlı ve sağlıklı ciltler için

Özenli ve temiz ciltler için

BL94

150ml

PEELING
JEL

Cildinizdeki gözeneklerde
gün boyunca kir ve yağ
kalıntıları birikir.
BioBellinda Peeling Jel, içerisinde barındırdığı
arındırıcı partiküller sayesinde gözeneklerinizi
derinlemesine temizler.
BioBellinda Peeling Jel, siyah nokta
oluşumunun yanı sıra ciltteki parlama ve
yağlanma problemlerini önlemekte de etkilidir.
Nemlendiricilerle zenginleştirilmiş özel
formülü sayesinde cilt kuruluğunu engeller.
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur

Alkol, Sabun, SLES içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

YÜZ TEMİZLEME

TONİK

Vitamini

200 ml

Yağlı ve karma ciltler için

3 etki bir arada

BL97

200ml

MAKYAJ
TEMİZLEME SUYU

Kişisel Bakım

ARINDIRICI / SIKILAŞTIRICI

BL96

BioBellinda Arındırıcı ve
Sıkılaştırıcı Tonik, ciltte biriken kirleri
açığa çıkaran ve gözenekleri derinlemesine
temizleyen bir yüz temizleme losyonudur.
Yağlı ve karma ciltlerde sıklıkla
görülen parlama ve yağlanma problemleri ile
savaşmakta etkilidir. Siz de cildinizdeki aşırı
yağlanmadan, siyah noktalardan ve gözenek
görünümünden şikayetçiyseniz,
BioBellinda Arındırıcı ve Sıkılaştırıcı Tonik’i
cilt bakım rutininize en kısa sürede
ekleyebilirsiniz.

Kuru ve hassas ciltler tarafından kullanılması
tavsiye edilmez

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BioBellinda Makyaj Temizleme Suyu,
kapsamlı cilt ve makyaj temizliğinin
yanı sıra tonik etkisine de sahiptir.
Doğal içerikli misel solüsyonu,
cildi tahriş etmeden, yalnızca birkaç
hamlede makyajınızı tamamen
silmenizi sağlar.
İçerdiği zengin vitamin ve mineral
bileşenleri ile özellikle kuru ve
hassas ciltler için bir tonik
görevi görür.
Ciltteki gerginliği yatıştırır ve
kuruluk hissi yaratmaz. Her cilt tipinin
kullanımına uygundur.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BL82

50ml

BioBellinda Nemlendirici Yüz Kremi,
cildin gün boyu maruz kaldığı dış etkenlere karşı
bir bariyer görevi görerek cildi koruyan günlük
yüz bakım kremidir. Siz de cildinizin sağlıkla
ışıldaması ve yumuşaklığını hiç kaybetmemesi için
BioBellinda Nemlendirici Yüz Kremi’ne en kısa
sürede sahip olabilir, yüz bakımı rutininize
bu ürünü ekleyebilirsiniz.

BioBellinda Nemlendirici Yüz Kremi, cildin nem oranını
dengede tutarak cilt problemlerinin önüne geçer.
Özel formülünde bulunan Gymnema Sylvestre Leaf Extract içeriği;
esnek, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.
Gücünü shea yağı, gliserin ve E vitamininden alır.
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

YÜZ MASKESİ

Yağlı ve karma cilt tipleri için uygun olan
BioBellinda Arındırıcı Yüz Maskesi, içeriğindeki
A vitamini ve salisilik asit sayesinde cildinizin
canlılık kazanmasını sağlar. Cildinizdeki yağ ve
kiri derinlemesine temizleyerek siyah nokta ve
sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Yapısındaki A vitamininin en etkili hali olan
Retinyl Palmitate, cildinizin derinliklerine nüfuz
ederek yüz temizleme ve hücre yenilenmesini
destekler. İlk kullanımından itibaren ölü
hücrelerden arındırarak ferahlık hissi yaratır.
Kıvamlı jel formundaki BioBellinda
Yüz Maskesi’ni göz ve dudak çevresi açıkta
kalacak şekilde, saç diplerine değdirmeden
yüzünüze uygulayabilirsiniz. Maskenin daha
etkili olması için ince bir tabaka olarak
uygulayabilir ve önerilen bekleme süresi olan
20-30 dakikanın ardından tamamen kuruduğunda,
dıştan başlayarak maskeyi yavaşça soyabilirsiniz.
Soyma işleminden sonra ılık su ile duruladığınız
cildinizdeki değişimi ilk günden fark edeceksiniz.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BL143

80 ml 8 ‘li SET

BL144

80 ml 8 ‘li SET

NEMLENDİRİCİ
YÜZ MASKESİ

İçeriğindeki doğal özler sayesinde yüz
bölgesinde kısa sürede kusursuz bir
görünümün ortaya çıkmasına olanak
sağlayan BioBellinda Nemlendirici
Yüz Maskesi, cilt bakımı rutininizi baştan
yaratır. Böğürtlen ve Provitamin B5 özleri
ile özelleştirilen formülü sayesinde cildi
nemlendirir, besler ve yüzün tümüne
aydınlık bir görünüş kazandırır.
Kıvamlı jel formundaki BioBellinda
Yüz Maskesi’ni göz ve dudak çevresi
açıkta kalacak şekilde, saç diplerine
değdirmeden yüzünüze uygulayabilirsiniz.
Maskenin daha etkili olması için ince bir
tabaka olarak uygulayabilir ve önerilen
bekleme süresi olan 20-30 dakikanın
ardından tamamen kuruduğunda,
dıştan başlayarak maskeyi yavaşça
soyabilirsiniz. Soyma işleminden sonra ılık
su ile duruladığınız cildinizdeki değişimi
ilk günden fark edeceksiniz.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

Vitamini
ARINDIRICI

HYALURONİC

BL109

25ml

Düzenli kullanımlarda
etkili sonuç
Cildinizin en hassas bölgesi olan göz çevrenizi,
ihtiyacınız olan tüm bileşenleri içeren
Hyaluronic Göz Çevresi Bakım Kremi
ile güçlendirin.
Hyaluronic Göz Çevresi Bakım Kremi,
35 yaşından sonra daha da hassaslaşan ve
çoğunlukla ilk kırışıklıkların oluştuğu
göz çevresi için ihtiyacınız olan tüm vitamin ve
aktif maddeleri içerir.
Özel formülü ile hassas göz çevresi kullanımına
uygundur. Hızlı emilen ve parlamayan yapısı ile
makyaj altı kremi olarak kullanılabilir.
• 5.5 pH değeri ile cildin doğal bariyer yapısının
güçlenmesine destek olur.
• Yoğun E vitamini ile bu bölgenin ihtiyacı olan
derin nemlenmeyi sağlar ve antioksidan etki ile
serbest radikallerin oluşumunu önlemeye
yardımcı olur.
• Tüm cilt tiplerinin kullanımı için uygundur.

35+ yaş
Yaşlanma karşıtı
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

SPF 30+

Yaşlanma karşıtı içeriği ile Hyaluronic
Gündüz Kremi, cildinizin ışıltısını korur ve
kırışıkların yerleşmesine izin vermez.
Hyaluronic Gündüz Kremi, 35 yaş üstü cildin
ihtiyacına göre özel olarak hazırlanmış formülü
ile gün boyu cildinizi çevresel dış etkenlere
karşı koruyarak yaşlanma sürecinin
yavaşlamasında yardımcı olur. Hyaluronic
Seri Gündüz Kremi’nin içeriğindeki doğal bitki
kök karışımlarının ciltte renk pigmenti
sentezini düzenleyerek koyu lekelerde iyileşme
ve cilt aydınlığı sağladığı klinik olarak
kanıtlanmıştır.
• SPF 30+ ile cildinizi zararlı UVA ve UVB
ışınlarından korur.
• Formülünde bulunan A vitamini ile de cildin
derinliklerine nüfuz ederek hücrelerin
yenilenmesini sağlamaya yardımcı olur.

HYALURONİC
BL110

50ml

Düzenli kullanımla yenilenmiş bir cilt

Gece boyu yenilenmiş bir cilt

BL111

50ml

GECE KREMİ

Hyaluronic Gece Kremi, gece boyunca cildin
gereksinim duyduğu doğal özleri sağlayarak sabah
çok daha dinamik ve canlı bir cilt görüntüsü ile
uyanmanızı mümkün kılar.
Hyaluronic Seri Gece Kremi, 35 yaş üstü cildin
ihtiyacına özel olarak hazırlanmış formülü ile gece
boyu cildinizi çevresel etkenlere karşı koruyarak
yaşlanma sürecinin yavaşlamasında yardımcı olur.
Hyaluronic asit, A Vitamini ve kırışık karşıtı bitkisel
aktif maddeler ile her gece cilt kendini yenileyerek
yeni güne daha genç ve güçlü başlar.
Hyaluronic Seri’nin tüm kremlerinde bulunan
özel karışım cildin kolojen sentezini
arttırmaya yardımcı olur.
Tüm cilt tiplerinin kullanımı için uygundur.

• Hyaluronic asit ve Provitamin B5 sayesinde
nemlenme sağlar ve küçük kırışıklıkların
oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
• Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

35+ yaş

35+ yaş

Yaşlanma karşıtı

Yaşlanma karşıtı

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

HYALURONİC
GÜNDÜZ KREMİ

HYALURONİC
Gündüz Kremi

HYALURONİC
Gece Kremi

HYALURONİC

Göz Çevresi Bakım Kremi

HYALURONİC
Dinç ve Sağlıklı Bir Cilt

SPF 20+

Glycolic Seri Gündüz Kremi, 25-35 yaş arası
cildin ihtiyacına göre özel olarak hazırlanmış
formülü ile gün boyu cildinizi çevresel dış
etkenlere karşı koruyarak yaşlanma sürecinin
yavaşlamasına yardımcı olur.
• SPF 20+ ile zararlı UVA ve UVB ışınlarına
karşı koruma sağlar.
• İçeriğinde bulunan B5 vitamini, gliserin ve
shea yağı sayesinde cildinize ihtiyacı olan
nemi vererek kırışıklığa sebep olan kuruluk
ile savaşır.

Hücre yenilenmesini hızlandıran allantoin ile
cildin tahriş olmasını engeller ve yeniden
yapılanmasını destekler. E vitamini ile cildin
yaşlanma süresini yavaşlatmasına yardımcı
olur.
• 5.5 pH değeri ile cildin doğal bariyer
yapısının güçlenmesine destek olur.
• Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

BL87

50ml

Hücre yenilenmesini hızlandırır.

Gözenek açılmaları ile savaşır.

BL88

50ml

GLYCOLİC
GECE KREMİ
AHA

Gün boyu yorulan cilt, her gece kendini
yenileyerek yeni güne hazırlanır.
Glycolic Seri Gece Kremi, 25-35 yaş arası
cildin ihtiyacına göre özel olarak hazırlanmış
formülü ile, gece boyu cildinizin yeniden
yapılanmasına ve kendini yenilemesine
yardımcı olur.
Hücre yenileyici özellikleri klinik olarak
kanıtlanmış AHA molekülleri içeren yapısıyla
cildin orta tabakasına ulaşır ve bu tabakanın
üstündeki ölü hücreleri bir arada tutan bağları
zayıflatır, dıştaki yaşlı derinin atılmasını ve
alttaki taze, genç derinin açığa çıkarak
cildinizin yenilenmesine yardımcı olur.

Ciltteki kaz ayaklarının ve kırışıkların
oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
İçerisinde bulunan AHA (AlfaHidroksi Asit)
molekülleri çok kuru ve hassas ciltlerde
kaşıntı, geçici kızarıklık ve rahatsızlık
hissine sebep olabilir.
Devam ederse ürünün kulanımına
ara verilmelidir.
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

25+ yaş

25+ yaş

Yaşlanma karşıtı

Yaşlanma karşıtı

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

GLYCOLİC
GÜNDÜZ KREMİ

GLYCOLİC

GÖZ ÇEVRESİ
BAKIM KREMİ

25-35 yaş arası cildin ihtiyacına göre özel
olarak hazırlanmış formülü ile göz çevresinde
erken yaşlanma belirtileri olan mimik çizgileri
ve kaz ayaklarının oluşumunu engelleyerek
yaşlanma süresinin yavaşlamasına yardımcı
olur. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluk gibi
nedenlerle göz çevresinde oluşan şişlik ve
mor halkalar ile mücadele eder.
• İçeriğinde yoğun miktarda E vitamini ve
antioksidan bulunur ve yorgunluk sonucu
oluşan göz altı torbaları ile savaşır.
• İçeriğinde doğal bitkisel yağlar, d-phantenol
ve de hücre yenilenmesini hızlandırmak için
allantoin vardır.
• Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.

25+ yaş
Yaşlanma karşıtı
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BL89

25ml

Daima genç ve canlı gözler

KAŞ KİRPİK

AYDINLATICI

KREM

BL160 • 50 ml

Lekesiz, Doğal ve Canlı Bir Cilt İçin Bakım Rutininiz

İçeriğindeki Glycolic asit (AHA) ve yoğun bitki
özleriyle zenginleştirilmiş özel formülü, düzenli
kullanımda cilt tonunu eşitlerken koyu lekelerin
görünürlüğünün azalmasına yardımcı olur.
Formülündeki E ve A vitaminlerinin antioksidan
özellikleri cilde doğal rengini, saflık ve
parlaklığını verir. Tazelik ve canlılık kazandırır.
İçeriğindeki yoğun nemlendiriciler gliserin ve
d-panthenol, cilt tarafından hızla emilerek nem
ihtiyacını karşılar. Cildinizi UVA ve UVB
ışınlarından koruyarak ürün kullanımı
sonrasında SPF içeren ikinci bir ürün
kullanımınıza gerek kalmaz.
Cilt tonunu eşitler.
Koyu lekelerin görünümünü azaltır.
Formülündeki E ve A vitaminlerinin antioksidan
özellikleri cilde doğal rengini, saflık ve
parlaklığını verir.
Ciltte koruma sağlar.

BL164 • 6 ml

SERUMU

Daha Dolgun, Hacimli Kirpikler ve Şekilli Kaşlar

İçeriğindeki ginseng özleri, arginin ve biotin ile
kıl köklerine dipten uca bakım yapar. Mineral
ve proteince zengin içeriği ile kaş ve
kirpiklerinizin dökülmesini önlemeye yardımcı
olur. Daha dolgun, güçlü, hacimli kirpik ve
şekilli gür kaşlara sahip olmanızı sağlar.
Kaş ve kirpiklerinizin dökülmesini önleyerek,
kıl köklerini güçlendirir.
İdeal bakım sunar.
Kullanım: Her sabah ve akşam özel fırçası
yardımı ile temiz ve kuru kaş ve kirpiklerinize
uygulayınız.
Alkol, paraben ve boya gibi zararlı kimyasallar
içermez.

Kullanım: Yüz, boyun ve ellerin üzerine sabah
ve akşam olmak üzere günde 2 kere
uygulayınız. Ton eşitsizliğinin olduğu bölgeye de
uygulamanız tavsiye edilir.

Alkol, paraben ve boya içermez.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

SPF 20 +

Light & Medium

BL105

50ml LIGHT

BL106

50ml MEDIUM

Dengeli ve ışıltılı bir cilt

Yoğun pigmentli yapısı ile kapatıcı etki gösteren,
içeriğindeki besleyici ve nemlendirici bileşenler
sayesinde ise bakım yapan BioBellinda
BB Cream, size tek seferde çok yönlü cilt bakım
ve makyaj rutini sunar.
Güneş korumalı özelliği, cildinizi gün içinde
yıpratan dış etkenlere karşı güçlendirirken
leke, kızarıklık ve geniş gözenek görünümlerinin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.
Açık ve orta ton olmak üzere 2 ton seçeneğine
sahip olan BioBellinda BB Cream,cilt ile kısa
sürede uyumlanarak yüzdeki renk dengesini
sağlar. Böylece ağır fondötenlere gerek
kalmaksızın pürüzsüz bir cilde sahip
olabilirsiniz.
SPF 20+ ile UVA / UVB koruması sağlar.
Cilt kusurlarını kapatır.
Cilt rengini eşitler.
Sağlıklı bir görünüm ve ışıltı verir.

BL107

50ml LIGHT

BL108

50ml MEDIUM

CC CREAM
Light & Medium

Cildinizi korur ve kapatır.

BioBellinda CC Krem, cildinizde yarattığı
mükemmel etkiler ile dikkat çeker.
Kapatıcı özelliği ve yoğun pigmentleri
sayesinde cilt lekelerinin ve renk
eşitsizliklerinin ortadan kalkmasına
yardımcı olan bu ürün, uzun vadede ortaya
çıkacak olan yaşlanma belirtilerinin de
en aza indirilmesine olanak sağlar.
İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller
ile cildi en alt katmanlarına kadar besleyen
BioBellinda CC Krem, yoğun nemlendirici
özelliği ile de yüzünüzün daha ışıltılı ve
sağlıklı görünmesine imkan verir
SPF 20+ ile zararlı güneş ışınlarının
cildinizde yaratacağı olumsuz etkilerin
önüne geçer.
• Kusurları ve lekeleri kapatır.
• Cilt rengini eşitler.
• Düzenli kullanımda kırışıklıklara
karşı etkilidir.
• Düzenli kullanımda cilt aydınlatmada
etkilidir.
• En iyi sonucu almak için Hyaluronic
Seri’nin gece kremi ve göz çevresi bakım
kremi ile birlikte kullanımı önerilmektedir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

BBCREAM

SPF 20 +

NEMLENDİRİCİ
EL ve TIRNAK

NEMLENDİRİCİ
BL159

15ml

BL158

15ml

DUDAK BALMI

Limon ve doğal badem yağı içeren
BioBellinda Nemlendirici El & Tırnak Balmı,
içeriğinde bulunan zengin E vitamini sayesinde
tırnak ve tırnak etlerinize ihtiyaç duyduğu nemi
sağlar, kuruyan ve yıpranan ellerinize bakım
yapar. Düzenli kullanımda tırnak etlerinizin
yumuşaklığını ve esnekliğini korur, çatlamasını
ve tırnağa yapışmasını önler. İçerisindeki limon
yağı doğal bir şekilde tırnaklarınızın sağlıkla
parlamasını ve güzel kokmasını sağlar.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BioBellinda Nemlendirici Dudak Balmı
formülündeki doğal Badem yağı sayesinde
yoğun nemlendirme sağlarken içerdiği
E vitamini ile dudakları besler, doğal bir
görünüm verir, parlaklık ve yapışkanlık
hissi bırakmaz. Dudak üzerinde oluşturduğu
koruyucu tabaka dudaklarınızı olumsuz hava
ve çevre koşullarına karşı korurken aynı
zamanda yumuşatmaya,beslemeye ve
nemlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği
karamel aroması sayesinde lezzetli ve hoş
kokulu bir deneyim sağlar.
Helal sertifikalı bileşenler içeren formül

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

BALMI

ZEYTİNYAĞI ÖZLÜ

BL79

290ml

BL80

290ml

DUŞ JELİ
BAL & SÜT ÖZLÜ

Cildiniz için doğal bir nemlendirici işlevi
gören BioBellinda Süt & Bal Özlü Duş Jeli,
ferah kokusu ile size ruhen ve bedenen
tazelik verir. Bal ve süt özleri ile cildinizin
doğal nem dengesini korur ve cildinizi
yumuşatır.
Banyoda geçirdiğiniz keyif ve hijyen dolu
dakikalara eşlik eden doğal zeytinyağı
özleri ile desteklenmiş BioBellinda
Zeytinyağı Özlü Duş Jeli, cildinizi
nemlendirirken pamuksu bir doku kazandırır.
Duştan sonra geriye sadece yumuşacık
bir cilt ve uzun süren hoş kokuların rahatlığı
kalır.

Kişisel Bakım

DUŞ JELİ

İNTİM

Vitamini

JEL

BL81

250

ml

Eksta Hijyen - Ekstra Rahatlık

DOĞAL ve GÜVENİLİR İÇERİK İLE
KAPSAMLI ve HİJYENİK BAKIM

BioBellinda İntim Jel, genital bölgede bulunan
hassas cilt dokusunu korumak ve ekstra hijyen
sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.
Siz de BioBellinda İntim Jel ile tam kapsamlı
bir temizlik ve gün boyu süren ferahlık hissini
güvenle deneyimleyebilirsiniz.

• İçerdiği arnica montana extract ile
cildi yatıştırır.

Kişisel Bakım

• 4,8 pH değeri ile genital bölge mikro florasını
korumaya yardımcı olur.

SASY CLASSIC

Eau De Perfume for Women

BL172

• 50 ml

BioBellinda
Sasy Classic Eau De Perfume for Women
ile mükemmel görünmek ve hissetmek artık
çok kolay. Uzun süreli kalıcılığıyla kendinizi
daima öz güvenli hissetmenize yardımcı olan
Sasy Classic, güneşin yaydığı sonsuz enerji ve
sıcaklık gibi teninizi saracak; tatlı ve zarif
bir koku bırakacak.
Üst Nota: Elma, Bergamot, Krem Şanti, Pembe Biber .
Orta Nota: Yasemin, Amber
Alt Nota: Misk, Amber, Vanilya

BL174

50 ml

Zerafetin kokusu

Doğal güzelliğin kokusu

BL175

50 ml

SASY
PINKFOR WOMEN

Kişisel Bakım

SASY
Vitamini
BLACKFOR WOMEN

Oryantal ve sıcak kokuların birleşimden oluşan
BioBellinda Sasy Black Eau De Parfume for
Women kendini ve ne istediğini bilen kadınların
vazgeçilmezi olacak. Güne başlarken özgüvenli
ve enerjik hissetmenizi sağlayacak olan
BioBellinda Sasy Black Eau De Parfume for
Women ile oryantal, sıcak ve zarif yönünüzü
ortaya çıkartın.

BioBellinda Sasy Pink Eau De Parfume for
Women ile güzelliğinizi ve doğallığınızı öne
çıkarırken aynı zamanda yaydığı enerji ile
kendinizi mutlu ve canlanmış hissedeceksiniz.
Uzun süre kalıcılığa sahip çiçeksi ve tatlı
kokulardan oluşan BioBellinda Sasy Pink
Eau De Parfume for Women vazgeçilmeziniz
olmaya aday.

Üst Nota : Frenk Üzümü, Armut, Yeşil Mandalina

Üst Nota : Mandalina, Yasemin, Zencefil

Orta Nota : Yasemin, Çay, Portakal Çiçeği, Kahve

Orta Nota : Vanilya, Tuz

Alt Nota

Alt Nota

: Misk, Beyaz Odun

: Sandal Ağacı, Kaşmir Odunu, Amber

SASY
IŞILTILI VÜCUT SPREYİ
BL177 SASY
BLACK IŞILTILI VÜCUT SPREYİ

BL166 SASY
IŞILTILI VÜCUT SPREYİ

BL176 SASY
PINK IŞILTILI VÜCUT SPREYİ

Tatlı ve çiçeksi notalar

Oryantal ve çiçeksi notalar

Meyveli ve çiçeksi notalar

Sasy Işıltılı Vücut Spreyleri hafif parfümsü kokuları ile gün
boyu tazelik ve ferahlık sağlarken, nemlendiriciler içeren özel
formülü ile cildinizi nemlendirir. Her birinin içerisinde ayrı ayrı
bulunan Sasy Classic, Pink ve Black parfümlerinin eşsiz
kokuları teninizi sararken aynı zamanda içeriğindeki altın,
pembe ve gümüş efekte sahip simleri ile cildinizde göz alıcı,
parlak, ışıl ışıl bir görünüm sağlar.
Paraben, parafin ve silikon içermez
Kolay dağılan yapıya sahiptir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

SASY
DEO-ROLL-0N
ANTI-PERSPIRANT

Gün Boyu Ferahlık
En sıcak ve hareketli günlerde bile ter kokusunu engelleyen, koltuk altlarınızda
24 saat boyunca kuruluk ve ferahlık hissi sağlayan Sasy Antiperspirant
Deo Roll-On’lar, birbirinden güzel Sasy parfümlerinin eşsiz kokusunu
taşıyan özel anti-perspirant formülü ile terlemeyi düzenler ve kötü koku
oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Alkol, silikon ve paraben içermeyen formüle sahiptir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kendine güvenen kadının tercihi..

BL179
SASY PINK ANTIPERSPIRANT
DEO ROLL-ON FOR WOMEN

BL180
SASY BLACK ANTIPERSPIRANT
DEO ROLL-ON FOR WOMEN
BL178
SASY ANTIPERSPIRANT
DEO ROLL-ON FOR WOMEN

SASY
Işıltılı Vücut Spreyi

SASY

Deo-Roll-on Anti-perspirant

SASY
Eau De Perfume for Women

SASY

SİRİ EAU DE PARFUME
FOR WOMEN
Siri’nin ilk dokunuşta tazeliğiyle ferahlatan
meyve kokuları hafifledikçe ortaya çıkan yasemin,
orkide, misk ve vanilyanın sakinleştirici aroması
ile etrafınızı büyüleyin.
Üst Nota: Pembe greyfurt, bergamot, limon,
yeşil elma, kırmızı üzüm yaprağı
Orta Nota: Yasemin, orkide, beyaz kaktüs
Alt Nota: Amber, misk, vanilya

BL31

50ml

SİRİ
VÜCUT KREMİ

SİRİ
DEO ROLL-ON

BL131 • 200 ml

FOR WOMEN

Siri Vücut Kremi, etkileyici Siri Parfüm
kokusunu cildinizde daha yoğun bir biçimde
hissettirirken aynı zamanda cilt bakımınızı
tamamlayacak son derece özel bir üründür.
İçeriğindeki gliserin, E Vitamini ve Shea yağı
cilt yapısını besleyerek ekstra nemlendirme
sağlarken Provitamin B5, cilt katmanlarını
destekleyerek canlı ve son derece sağlıklı
bir görüntü elde etmeyi mümkün kılar.

Alkol içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BL49 • 50 ml
KARARMA ÖNLEYİCİ

Siz de enerjinizin sınırlarını Siri Deo Roll-on
serisinin taze ve eşsiz aromasıyla keşfedin.
24 saat etkili Siri Deo Roll-on’lar hızlı kuruma
özelliği sayesinde giysilerde leke bırakmadan
gün boyu kuru ve güvende hissetmenizi sağlar.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri düzenli
kullanımda koltuk altı tüylerinin azalmasına ve
cildinizin kararmasını önlemeye yardımcı olur.

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

BL48 • 50 ml
TÜY AZALTICI

ALİZE

EAU DE PARFUME
FOR WOMEN

Çok çeşitli yaz meyvelerinin tatlı kokusunu
içinde barındıran Alize gününüze neşe ve
enerji katar. Alize ile günlük hayatınızda
kendinizi daha zinde, enerjik ve daha bakımlı
hissederken içine girdiğiniz ortamlarda da
tüm dikkatleri üzerinize çekmeyi
başarabilirsiniz.
Üst Nota: Erik, ekşi vişne
Orta Nota: İris, orkide, frezya
Alt Nota:

Amber, vanilya, misk

BL104 • 50ml

BL127 • 50 ml

DEO ROLL-ON
FOR WOMEN

Doğal kaynaklı formüle sahip olan
Alize Deo Roll-on, ter kokusunu 24 saat
boyunca etkili bir şekilde önler, ağırlık hissi
yaratmaz ve en yoğun tempolu günlerde bile
sizi yarı yolda bırakmaz!
Silikon, paraben ve alüminyum tuzları
içermeyen formülü ile vücudunuzun
terlememe mekanizmasına zarar vermeden
ter kokusu oluşumuna engel olur.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri,
düzenli kullanımda koltuk altı tüylerinin
azalmasına yardımcı olur.

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

ALİZE

ALİZE

İçeriğindeki gliserin, Vitamin E ve shea yağı
ile cildin gereksinim duyduğu bütün nemi
sağlamak üzere formülize edilen
Alize Vücut Kremi, aynı zamanda
Provitamin B5 katkısı ile de cildin
yenilenmesini ve canlanmasını sağlar.
Günlük bakım rutini için son derece etkili bir
tercih olan bu ürün, cildinizin tüm bölgelerinde
ipeksi ve yumuşacık bir his yaratırken aynı
zamanda Alize Parfüm’ün etkileyici kokusunun
vücudunuzun tamamında daha yoğun bir
biçimde hissedilmesine de yardımcı olur.

Alkol içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BL129 • 200 ml

BL113 • 290 ml

DUŞ JELİ

Siz cildinizin günlük bakımını yaparken,
bırakın orkide ve miskin harmanlanmış
kokusu tüm vücudunuzu sarsın.
Alize Duş Jeli, gliserin, shea yağı,
E Vitamini ve provitamin B5 içeren
formülü sayesinde cildinizi temizlerken
doğal nem dengesini de korur ve
cildi yumuşatır.

Kişisel Bakım

VÜCUT KREMİ

ALİZE

AHFA
EAU DE PARFUME
FOR WOMEN
Kokusu kadar kalıcılığının da büyük önem
taşıdığı kadın parfümleri arasından Ahfa ile,
bir kokuda aradığınız tüm özellikleri
bulabilirsiniz. Bergamot, mandalina, portakal
gibi farklı tarzları yansıtan çekici kokuları ile
kendinizi eşsiz hissetmenizi sağlayacak.
Üst Nota: Bergamot, mandalina, portakal,
portakal çiçeği
Orta Nota: Mimoza, yasemin, Türk gülü,
ylang ylang
Alt Nota: Tonka fasulyesi, paçuli, vanilya,
vetiver

BL102 • 50 ml

AHFA
VÜCUT KREMİ

AHFA
BL130 • 200 ml

BL126 • 50 ml

DEO ROLL-ON

Cildinizin yeterli oranda nemlendirilmesini
sağlayarak bütün vücut bölgelerinizde
kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Kalıcı ve cezbedici kokusu ile Ahfa Vücut Kremi,
içeriğindeki doğal maddeler ile cildi
derinlemesine nemlendirir ve besler.
Shea yağı, Vitamin E ve Provitamin B5 içeren
zengin formülünde aynı zamanda yoğun
nemlendirici etkisi ile bilinen gliserin de bulunur.

Doğal kaynaklı formüle sahip olan
Ahfa Deo Roll-on, canlandırıcı etkisiyle
birlikte gün boyu size eşlik eder. Hızlı bir
şekilde kuruduğu için de kıyafetlerinizde
sarı lekeler bırakmaz.
Silikon ve alüminyum tuzları içermeyen
formülü ile vücudunuzun terleme
mekanizmasına zarar vermeden ter kokusu
engellemeye yardımcı olur.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri,
düzenli kullanımda koltuk altı tüylerinin
azalmasına yardımcı olur.

Alkol içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

FOR WOMEN

ZER
DUŞ JELİ

ZER
BL115 • 290 ml

BL36 • 50 ml

EAU DE PARFUME

Yumuşak ve hafif meyve kokuları ile birleşen
gül esintileri, cildinizde kalıcı ve ferah bir koku
bırakır. Duştan sonra uzun süre cildinizde
keyifle taşıyacağınız Zer kokusu eşliğinde
derinlemesine temizlik hissinin tadını gün
boyunca çıkarabilirsiniz.
• Provitamin B5 içeren özel formül

Büyüleyici kokusu ile adından sıkça söz ettiren
Zer, kalıcılığıyla kullanıcılarını memnun
ederken koku alma duyusuna da mükemmel
şekilde hitap eder. Masalsı kokusuyla her
ortama uyum sağlar.
Üst Nota : Kehribar, armut
Orta Nota : Ylang ylang, gül
Alt Nota : Misk

Kişisel Bakım

FOR WOMEN

İKLİL
DUŞ JELİ

İKLİL
BL114 • 290 ml

BL38 • 50 ml

EAU DE PARFUME

İklil Duş Jeli, E vitaminli formülüyle cildinizi
besleyerek tazeler. Yoğun bir iş gününün
yarattığı stresi atmak ya da spor sırasında
vücudunuzu gevşetmek için İklil Duş Jeli
kullanarak zevkli bir şekilde banyo
yapabilirsiniz.
Uzun süreli kalıcılık sağlayan parfümlü
formüle sahip İklil Duş Jeli sayesinde dikkat
çeken ve hoş bir kokuya sahip olursunuz.

İklil, içerdiği notalar ve harika aromalar ile
gün boyu kendinizi etkileyici ve zarif
hissetmenizde pay sahibi olacak.
Üst Nota : Bergamot, Frenk üzümü,
yeşil çiçekler
Orta Nota : Yasemin, inci çiçeği, beyaz çiçekler
Alt Nota

: Tonka fasülyesi, sandal ağacı,
sedir, vanilya

Kişisel Bakım

FOR WOMEN

LEAL

DEO ROLL-ON

BL30 • 50 ml

FOR WOMEN

FOR WOMEN
BL45 • 50 ml
TÜY AZALTICI

En sert kış gününde bile çevrenizdekilere
baharın esintisini anımsatacak olan Leal,
gücünü çiçeklerden alan tertemiz bir koku.
Meyve ve çiçek kokularının birleşimiyle
insanı bir rüyanın içine sürükleyen Leal Bayan
Parfümü, gün boyu süren ferahlığı ile yaz
günlerinin de vazgeçilmez kokularından
biri olacak.
Üst Nota

: Manolya, salatalık, greyfurt

BL46 • 50 ml
KARARMA ÖNLEYİCİ

Leal Deo Roll-on’lar, içeriğindeki doğal
bitki özleri ile canlandırıcı meyve ferahlığını
tüm gün hissetmenizi sağlar.
Koltuk altlarınız en sıcak günlerde bile
terleme hissinden uzak, kuru ve temiz kalır.
Hızlı kuruyan yapısı sayesinde giysilerinizde
ya da koltuk altınızda leke bırakmaz.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri
düzenli kullanımda koltuk altı tüylerinin
azalmasına ve cildinizin kararmasını
önlemeye yardımcı olur

Orta Nota : Sümbül, menekşe, elma
Alt Nota

: Odunsu notlar, misk, beyaz amber

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

EAU DE PARFUME

LEAL

ABHER

EAU DE PARFUME

TİCAN
BL37 • 50 ml

BL132 • 50 ml

PARFUME UNISEX

Abher, kakao ve vanilya esanslarının yoğun
kokuları sayesinde doğal güzelliği temsil eder.
Notalar arasındaki yumuşak geçişleri ve
temizliği çağrıştıran doğal kokusuyla kadınların
doğal güzelliğini ortaya çıkarır.
Uzun süreli kalıcılığıyla kendinizi daima
öz güvenli hissetmenize yardımcı olan Abher,
adeta doğal güzelliğe ve masumiyete duyulan
derin saygıyı çağrıştırır.
Üst Nota : Kızılcık, pembe biber
Orta Nota : Siyah menekşe, kakao, gül
Alt Nota : Paçuli, vanilya

Tican, meyveli ve odunsu esansların dengeli
bir karışımını sunar. Böylece kadınlara ve
erkeklere aynı anda hitap eden, unutulmaz
bir kokuya sahip olmanızı sağlar.
Üst Nota : Bergamot, pembe biber, ardıç karpuzu
Orta Nota : Orris kökü, huş ağacı, kakule
Alt Nota : Odunsu notlar, misk

Kişisel Bakım

FOR WOMEN

GREK
FOR MEN

Uzun süre kalıcı kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle
günün her anı yanınızda olan
Grek Erkek Parfüm, kendinize olan güveninizi
maksimuma çıkarır ve girdiğiniz her ortamda
fark edilmenizi kolaylaştırır.
Üst Nota : Kırmızı elma, mandalina
Orta Nota : Adaçayı, biber
Alt Nota : Odunsu notlar, paçuli, tütün

BL103 • 50 ml

BL128 • 50 ml

DEO ROLL-ON
FOR MEN

Kişisel Bakım

EAU DE PARFUME

GREK

Mandalina, elma ve adaçayının eşsiz birleşimi ile
oluşan kokusuyla Grek Deo Roll-on, saniyeler
içinde kuruyan yapısı ile kıyafetlerinizde leke
bırakmaz.
Silikon ve alüminyum tuzları içermeyen formülü
ile vücudunuzun terleme mekanizmasına zarar
vermeden ter kokusunu engellemeye
yardımcı olur.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri, düzenli
kullanımda koltuk altı tüylerinin azalmasına
yardımcı olur.

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

AVVA

EAU DE PARFUME
FOR MEN

BioBellinda erkek parfümleri arasında ferah ve
güçlü kokusuyla ön plana çıkan Avva, derin ve
büyülü aromasıyla dikkat çeker. Özgün kokusu
ve kalıcı notalarıyla erkeklerin kendini gün
boyunca iyi hissetmesini sağlayan Avva Erkek
Parfümü, etrafınıza etkileyici bir enerji
yaymanıza da yardımcı olur.
Üst Nota : Limon, mandalina, greyfurt, yeşil elma
ve taze nane
Orta Nota : Yasemin yaprakları, adaçayı,
helikopter çiçeği, sardunya yaprakları,
karanfil ve pudralı lavanta

BL35 • 50 ml

BL47 • 50 ml

DEO ROLL-ON
FOR MEN

Taze ve ferah kokusu ile ter kokusunu bütünüyle
hayatınızdan çıkarmaya aday olan Avva Deo Roll-on,
saniyeler içinde kuruyan yapısı ile kıyafetlerinizde
leke bırakmaz.
Silikon ve alüminyum tuzları içermeyen formülü
ile vücudunuzun terleme mekanizmasına zarar
vermeden ter kokusunu engellemeye yardımcı
olur.
Formülündeki doğal aktif bitki özleri, düzenli
kullanımda koltuk altı tüylerinin azalmasına
yardımcı olur.

Alt Nota : Paçuli, sedirağacı, çam, amber, misk

Alkol, Silikon, Paraben,
Alüminyum içermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

AVVA

ŞİR

EAU DE PARFUME
FOR MEN

Muhteşem meyve kokuları ile hazırlanmış olan
ürün, özellikle sıcak havalarda keyifli bir
parfüm seçeneği oluşturur.
Benzersiz kokusu ile ortamda izinizi
bırakmanızı sağlayan Akva Parfüm, cildinize
tazelik ve ferahlık hissi verir.
Üst Nota : Greyfurt, metalik notlar, pembe biber
Orta Nota : Sedir, ananas
Alt Nota : Tonka fasulyesi, amber

BL100 • 50 ml

BL101 • 50 ml

EAU DE PARFUME
FOR MEN

Şir Erkek Parfümü, içeriğindeki yoğun aromatik
notalar sayesinde klasik şıklığın yanı sıra elegan
bir duruş yakalamak isteyen erkeklerin
vazgeçilmezi oluyor.
Üst Nota : Beyaz çiçek tozları
Orta Nota : Yasemin, sandal ağacı, sedir
Alt Nota : Vanilya, misk

Kişisel Bakım

AKVA

YESAR
FOR MEN

Çiçek ve meyve kokularının muhteşem
uyumunu dengeli bir şekilde yansıtan
Yesar, şık ve sofistike kombinlerinizi
tamamlamak için geliyor.

BL133 • 50 ml

BL120 • 290 ml

ERKEK ŞAMPUAN
DUŞ JELİ

FOR MEN

Kişisel Bakım

EAU DE PARFUME

Gün Boyu Ferahlık ve Temizlik

Üst Nota : Mandalina, greyfurt, deniz notları
Orta Nota : Defne yaprağı, yasemin, biber
Alt Nota : Odunsu notlar, paçuli,
kehribar, misk

Gentleman 3’ü 1 Arada ile güne enerjik
başlayın ya da yorgun bir gün sonunda
kendinizi daha canlı ve dinç hissedin.
3’ü 1 arada özelliği ile pratik kullanım
sağlayan ürün, uzun süre kalıcı maskulen
kokusu ve mentol ferahlığı ile gün boyu
zinde hissetmenize yardımcı olur.

DOĞAL AT KESTANESİ

BL161• 200 ml

VÜCUT KREMİ
Doğal At Kestanesi Vücut Kremi, at
kestanesi özleri ve biberiye yağı ile
harmanlanmış özel formülü ile size eşsiz
bir masaj keyfi yaşatır.
İçeriğinde yer alan gliserin ve E vitamini
cildi nemlendirirken, %100 doğal,
zengin bitkisel içeriği ve kolay
Tuygulanabilen kremsi yapısı sayesinde
cildinizi ferahlatarak rahatlamanıza
yardımcı olur.

Silikon, paraben, parafin, alkol, renklendirici içermez.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Anında Canlılık ve Rahatlık

NEMLENDİRİCİ

MASAJ KREMİ

BL192 • 7gr

Rahatlatıcı etkisiyle
Yorgunluğunuzu azaltır.

BioBellinda Nemlendirici Masaj Kremi
cildi beslemek, nemlendirmek ve korumak
için özel olarak geliştirilmiş formüle sahiptir.
Ferah kokusu ile yorgunluk hissinin
azalmasına ve masaj yapılan bölgenin
rahatlamasına yardımcı olur.
Küçük ve kullanışlı gürgen ahşap kutusu ile
her zaman yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz
BioBellinda Nemlendirici Masaj Kremi,
kolayca emilir ve ciltte yağlanma ve
kalıntı yapmaz.

NEMLENDİRİCİ

Cildiniz ihtiyacı olan nemi karşıladığında
daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yenilenir.
BioBellinda Nemlendirici Vücut Kremi,
içerisinde doğal antioksidan etkili
E vitaminleri barındırır. Formulünde
bulunan gliserin ve shea yağı ile daha
yumuşak ve pürüzsüz bir cilde
kavuşabilirsiniz.

BL83 • 200 ml

BL39 • 200 ml

KREMİ

BioBellinda Anti Selülit Kremi, içeriğinde
bulunan doğal nemlendiriciler ile cildin
nemlenip yumuşamasına yardımcı olur ve
cildin yeniden yapılanmasını destekler.
Doğal bitki özlerinden yapılmış formülü ile
cildinizde selülit oluşması muhtemel
bölgeleri sıkılaştırarak selülit oluşumunu
engellemeye yardımcı olur.
İçeriğinde kullanılan aktif maddelerin
selülit önleyici etkinlikleri klinik çalışmalarla
ispatlanmıştır.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

VÜCUT KREMİ

ANTİ SELÜLİT

GLİSERİNLİ

PEELİNG JEL

BioBellinda Vücut Peeling’i içinde bulunan
tuz kristalleri, vücudunuzda doğal bir peeling
etkisi yaratarak ölü derilerden kurtulmanızı
sağlar. Ölü derilerden arınmış bir ciltte
kan dolaşımı hızlanır ve cilt kendini daha hızlı
bir şekilde yenileyebilir. Belirli aralıklarla
vücut peeling’i uyguladığınız cildinizin nefes
almasını sağlayarak siyah nokta ve batık
oluşumunu en aza indirebilirsiniz.

BL112 • 200 ml

BL171 • 125 ml

AYAK BAKIM KREMİ

BioBellinda Ayak Bakım Kremi, özel
formülünde yer alan gliserin, mineraller ve
yağlarla ayak sağlığı bakımından ihtiyaç
duyduğunuz en ideal bakımı yapar, topuk
çatlaklarının oluşumunu engellemeye
yardımcı olur.
• Uzun süre nemlilik sağlar.
• Kolay emilir, yağlılık hissi oluşturmaz.

• İçinde yoğun lavanta yağı ve E vitamini
barındırır.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

VÜCUT İÇİN

EL BAKIM KREMİ
Eller gün içinde en fazla bakıma ihtiyaç duyan bölgelerden biridir.
BioBellinda El Bakım Kremleri içeriğindeki vitaminler, proteinler ve
doğal yağlar sayesinde ellerde pürüzsüz yumuşak bir his yaratır ve
uygulama sonrası kendiliğinden hızlıca emilir.

BL167 • 75 ml

SHEA BUTTER

BL168 • 75 ml

GLİSERİNLİ ve E VİTAMİNLİ

BL169 • 75 ml

BL170 • 75 ml

SÜT ve BAL ÖZLÜ

ZEYTİNYAĞLI

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Pürüzsüz ve
Yumuşak

Diş fırçası ve macununun ulaşamadığı yerlerde
derinlemesine temizlik sağlayan BioBellinda
Ağız Bakım Suyu, diş çürüklerine karşı etkili
formülü ile her kullanımdan sonra ferahlık
hissi verir.
Çürümeye karşı koruyucu olan xylitol ve
ferahlık sağlayan nane aromaları içerir.
Ağız temizliğinin tamamlanmasını sağlayarak
ağızda plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Alkol, Sodyum Florür,
Sodyum Saccarin
Triclosan ve Paraben
içermez

BL134 • 225 ml

BL85 • 125 gr

DİŞ MACUNU JEL

BioBellinda Diş Macunu
Papatya Özlü - Florürsüz, diş çürükleri ile
savaşırken ağzınızda uzun süreli bir ferahlık
hissi yaratır. Tüm aile bireylerinin gönül
rahatlığı ile kullanabileceği şekilde
geliştirilmiştir. Özel formülü ile bakterilerin
diş yüzeyindeki faaliyetlerini engelleyerek
olası diş problemlerini önlemeye yardımcı
olurken papatya özü ile diş etlerinde
rahatlatıcı bir etki sağlar.
Alkol ve sodyum florür içermez.

Kişisel Bakım

AĞIZ BAKIM SUYU

DİŞ MACUNU ÇOCUK

Narlı - Florürsüz
BL95 • 100 gr

diş fırçalamak artık çok

BioBellinda Çocuk Diş Macunu içeriğinde
bulunan xylitol ile diş çürüklerine karşı savaşır.
Çocuklar için özel olarak geliştirilmiş, doğal ve
güvenilir hammaddeler içeren formüle sahiptir.
Nar aroması, özellikle diş fırçalamayı unutan
ya da diş fırçalamaktan hoşlanmayan çocuklar
için teşvik edicidir. Doğru bir diş fırçalama
yöntemi ile günde en az iki kez kullanılmalıdır.
Verimli sonuç alabilmek açısından çocuklarınızın
dişlerini en az iki dakika boyunca
fırçaladıklarından emin olun.
Çocuklarınızın ağız sağlığını korumak adına,
kullandıkları diş fırçalarının üç ayda bir
değiştirilmesi tavsiye edilir.

Paraben, SLES,
Silikon,
Fosfat, Florür,
Alkol İçermez.

eğlenceli

BERENİS
PİŞİK ÖNLEYİCİ

BL68 • 75 ml

BL67 • 290ml

BEBEK ŞAMPUANI

BioBellinda Pişik Önleyici Krem, bebeğinizin
cildini rahatlatmak ve korumak için özel olarak
geliştirilmiştir. Siz de BioBellinda Pişik Önleyici
Krem ile bebeğinizin sağlığını ve konforunu
koruma altına alabilirsiniz.
Kolay sürülebilir yapıya sahiptir.
Cildin nem ihtiyacını karşılar.
Bebeğinizin cildinde oluşturduğu koruma
bariyeri; ter, su ve idrar gibi sıvılara karşı
dayanıklıdır.
Düzenli kullanımda pişik oluşumunu
engellemeye yardımcı olur.

Bebeklerinizin cildi ve gözleri oldukça
narin olduğundan, onlar için tercih ettiğiniz
şampuanın bebeğinizin hassas tenine uygun
şekilde geliştirilmiş olması gerekir.
Berenis Bebek Şampuanı, bebeğinizin
gözlerini yakmayan ve cildine zarar vermeyen
özel bir formüle sahiptir. Siz de bebeğinizi
keyifle ve güvenle yıkamak için, Berenis
Bebek Şampuanı’nı gönül rahatlığı ile
tercih edebilirsiniz.
Göz yakmayan hassas formül
Kolayca köpürür, kolayca durulanır,
kalıntı bırakmaz.
Bebeğinizin hassas cildi ile uyumlu
pH değeri

Paraben, Alkol, Boya, SLES, Silikon,
Alerjen İçermez.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Alkol, Boya, Sabun, Paraben, SLES,
Silikon, Alerjen İçermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

KREM

YAŞLANMA KARŞITI
SPF 50+

BioBellinda SPF 50+ Yaşlanma Karşıtı
Güneş Kremi, dışarıda geçirdiğiniz saatler
boyunca güneşin zararlı ışınlarının hedefinde
kalan bölgelerde ortaya çıkma olasılığı yüksek
olan foto yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir
savunma sağlar. Sadece yüz için değil, aynı
zamanda el, boyun ve dekolte bölgesi için de
kullanabilirsiniz. Hassas ciltler için uygundur.
Çok yüksek UVA ve UVB koruma
Mükemmel emilim, mat doku

BL136 • 50 ml

BL137 • 200 ml

GÜNEŞ LOSYONU

BioBellinda SPF 50+ Çocuk Güneş Losyonu,
özel filtre sistemi sayesinde UVA ve UVB
ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar.
Dermatolojik testlerden geçirilmiş olan ürün,
yoğun nem desteği sunan yapısı ile cildin
bakımını üstlenir. BioBellinda SPF 50+ Çocuk
Güneş Losyonu, lipofilik özelliğinden dolayı
suya dayanıklıdır, yoğun E vitamini içeriğine ve
antioksidan etkiye sahiptir.
COLIPA metoduna göre test edilmiş
SPF değerleri.
Hassas cilt tipleri ile bebeklerin ve çocukların
kullanımına uygundur.

Kullanımı:
Güneşe çıkmadan 20 dakika önce ürünü
yüzünüze, elinize, boynunuza ve tüm dekolte
bölgenize sürebilirsiniz. Güneş altında
kaldığınız süre boyunca 45’er dakika
aralıklarla ürünü yeniden uygulayabilirsiniz.

Kullanımı:
BioBellinda SPF 50+ Çocuk Güneş Losyonu
güneş ışınlarına maruz kalmadan
minimum 20 dakika önce sürülmelidir.
Güneş altında geçirilen süre boyunca
45 dakikalık periyotlarla ve ıslanma ya da
kurulanma durumlarında beklemeden
kullanımı tekrarlanmalıdır.

Paraben, Alkol, SLES, Silikon,
Alerjen İçermez.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

GÜNEŞ KREMİ

SPF 50+ (ÇOCUK)

SPF 30+
BL138 • 200 ml

BL139 • 200 ml

NEMLENDİRİCİ
LOSYON

BioBellinda SPF 30+ Güneş Losyonu en
hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine uygundur.
Kolay sürülen ve emilen yapısı cildinize hızlıca
nüfuz eder ve üstün koruma sağlar. İnorganik
filtrelerle kombine edilmiş, organik UVA ve
UVB filtreleri sayesinde güneşin zararlı
ışınlarını süzerek korumasını üst düzeye
çıkarır.

Bileşimindeki yoğun nemlendiriciler ve
Provitamin B5 sayesinde uzun süre güneşin
altında kalan aşırı ısınmış cildinizi nemlendirir
ve yapısını korur. Güneş sonrası hassaslaşmış
cilde kolaylıkla sürülebilen bir kıvama ve
formüle sahiptir. İçeriğindeki mentol ve
allantoinin serinletici etkisi sayesinde
cildinizin yeniden canlanmasına yardımcı olur.

İçeriğindeki gliserin ve Provitamin B5 ile
cildinize yoğun nem verir.

Tüm cilt tiplerine uygundur.
Kolay emilir ve yağlılık hissi bırakmaz.

SPF değerleri COLIPA metoduna göre test
edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

GÜNEŞ LOSYONU

GÜNEŞ SONRASI

BERENİS

ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN

PARLAK VE HACİMLİ SAÇLAR

Berenis Argan Yağlı Şampuan formülündeki
zengin bileşenler Arjinin, Ginseng ve Biotin
ile saçları fiziksel ve kimyasal etkilere karşı
koruyarak saç yıpranmalarını önlemeye
yardımcı olur, saçın uzun süre nemli
kalmasını sağlar, gücünü esnekliğini ve
enerjisini yeniden kazanan ve daha iyi
beslenen saçlar sağlıklı ve hızlı uzar.
İçeriğinde ki B3 vitamini, Çinko, Kalsiyum
gibi vitamin ve mineraller kuruluk ve kepek
oluşumunu engellemeye yardım ederken,
Argan yağı ise saçlara parlaklık ve hacim
verir, boyalı saçların rengini uzun süre
korumasını sağlar.
Alkol, paraben ve boya içermez.

BL163 • 290 ml

BL162 • 290 ml

SARIMSAK ÖZLÜ ŞAMPUAN

GÜÇLÜ VE ESNEK SAÇLAR

Berenis Sarımsak Özlü Şampuan formulündeki
zengin bileşenler Arjinin, Ginseng ve Biotin ile
saçları fiziksel ve kimyasal etkilere karşı
koruyarak saç yıpranmalarını önlemeye
yardımcı olur.
Saçın uzun süre nemli kalmasını sağlar,
gücünü esnekliğini ve enerjisini yeniden
kazanan ve daha iyi beslenen saçlar sağlıklı ve
hızlı uzar.
İçeriğinde ki B3 vitamini, Çinko, Kalsiyum gibi
vitamin ve mineraller sayesinde kuruluk ve
kepek oluşumunu engellemeye yardım
ederken, sarımsak özlerinin güçlendirici etkisi
ile saç kuruluğuna bağlı koparak dökülmeleri
de önlemeye yardımcı olur.
Alkol, paraben ve boya gibi zararlı kimyasallar
içermez.

Kişisel Bakım

BERENİS

BERENİS
BOYALI SAÇLAR İÇİN

BL65 • 290 ml

BL64 • 290 ml

BİTKİ ÖZLÜ ŞAMPUAN
KEPEK OLUŞUMUNA KARŞI

İçeriğindeki doğal gül ağacı, ylang ylang ve
biberiye yağları saç renginin korunmasına
yardımcı olur.

İçeriğindeki biberiye, lavanta, paçuli ve
sardunya yağları kepek oluşumunu
engellemeye ve saç derisini onarmaya
yardımcı olur.

Boyalı, kırılgan ve kuru saçları besleyerek
güçlendirir.

Alkol ve boyar madde içermez.

Saç boyalarının sebep olduğu yıpranmaya
karşı saçı korur.
Alkol ve boyar madde içermez

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Saç derisini nemlendirir ve rahatlatır.
Düzenli kullanımda kepek oluşumunu
engellemeye yardımcı olur.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kişisel Bakım

BİTKİ ÖZLÜ ŞAMPUAN

BERENİS

BERENİS
BİTKİ ÖZLÜ ŞAMPUAN
SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYİCİ

BL66 • 290 ml

Biberiye, lavanta ve adaçayı yağlarından
oluşan özel formülü sayesinde saç derisindeki
kan dolaşımını arttırarak saçın ve saç derisinin
sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Alkol ve boyar madde içermez.
Zayıflamış saç köklerini güçlendirmeye
yardım eder.
Düzenli kullanımda saç dökülmesini
önlemeyi destekler.

Saçlar...

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

SAÇ BAKIM YAĞI

BL165 • 30 ml

BioBellinda Saç Bakım yağı içeriğinde yer
alan doğal bitkisel yağlar ve E vitamini ile
saçın ısıl işlemlere karşı direncini arttırır, saç
telinin ihtiyacı olan yoğun nemi sağlar ve
kırık oluşumunu azaltır. Formülünde
bulunan sarımsak ekstraktı sayesinde saç
dökülmesini önlemeye yardımcı olur.
Kullanım
Saçınızın dibinden ucuna kadar masaj
yaparak uygulayınız. Saçınızda en az 1 saat
beklettikten sonra saç tipinize uygun Berenis
şampuan ile yıkayınız ve saç kremi
uygulayınız.

Hair Care Oil
ARGAN YAĞI
SARIMSAK EKSTRAKT
BADEM YAĞI
E VİTAMİNİ

%0

Silikon, Paraben,
Boya, Alkol

Alkol, paraben, boya ve silikon içermez.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

%0

Boya, Alkol
Silikon, Paraben,

E VİTAMİNİ
BADEM YAĞI
SARIMSAK EKSTRAKT
ARGAN YAĞI

Hair Care Oil

BESLEYİCİ ve
NEMLENDİRİCİ

SAÇ BAKIM SPREYİ

BioBellinda Onarıcı Saç Bakım Spreyi,
durulama gerektirmeyen yapısıyla düzenli
kullanımda saçlarınızı ipeksi yumuşaklığına
ve sağlığına geri kavuşturmanıza destek olur.
Pratik ve kolay uygulanabilir tasarımı ile
her an yanınızda taşıyabileceğiniz BioBellinda
Onarıcı Saç Bakım Spreyi ile sağlıklı ve canlı
saçlara kavuşmak çok kolay!
Paraben,alkol ve silikon gibi maddeler
içermediği için saçlarınızda ağırlık ya da
birikme hissi yaratmaz.
İçerdiği sıvılaştırılmış keratin, saç tellerinizde
bulunan güçsüz bölümleri kısa süre içerisinde
onararak kırılmalara, kopmalara engel olur.
Paraben, Alkol, Silikon İçermez

BL116 • 220 ml

BL84 • 200 ml

SAÇ BAKIM
MASKESİ

BioBellinda Saç Bakım Maskesi, etkili ve doğal
formülü sayesinde saçlarınızı yıpranmalara
karşı daha dayanıklı hale getirir. Düzenli
kullanımda saçlarınızın parlaklığını ve
yumuşaklığını büyük oranda arttırır.
Her saç tipi için kullanıma uygun bir
saç maskesidir. Yoğun işlem görmüş, ısıya
maruz kalmış ya da kolay kırılan saçları
güçlendirmek için ideal bir üründür.
Doğal bitki özleri, Provitamin B5, E Vitamini
ve shea yağı içerir.
Saçınıza derinlemesine işleyerek yıpranmalara
karşı korur.

Kişisel Bakım

ONARICI

BAKIMLI
İPEKSİ
SAÇLAR

KALICI KREM
SAÇ BOYASI

1.0 Derin Siyah
BL 201

6.4 Badem Bakırı
BL 206

BioBellinda Kalıcı Krem Saç Boyası, içeriğindeki badem yağı
ve yoğun C vitamini ile saç tellerini yıpranmalara ve matlaşmalara
karşı korur.
Çok küçük olan moleküler yapılı renk pigmentleri ile saçın hücre yapısına
daha kolay nüfuz ederek uzun süreli parlaklık, ipeksi yumuşaklık ve
kalıcılık sağlar. Amonyaksız ve kokusuz özel formülüyle rahatsızlık veren ve
alerjik bünyeler için de zararlı olan boya kokusunu tamamen yok eder.

• Amonyaksız ve kokusuz
• Mükemmel beyaz kapama
• Uzun süre kalıcı ve yoğun renkler
• Pürüzsüz ve parlak saçlar
• Saç ve saç derisine zarar
vermeyen yapı
• 15 farklı renk seçeneği

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

8.0 Kumral
BL 208

1.8 Gece Siyahı
BL 200

3.0 Saf Kestane
BL 202

4.0 Türk Kahvesi 5.6 Sıcak Çikolata
BL 203
BL 204

6.6 Yoğun Kızıl 7.0 Zeytuni Kumral 7.3 Bal Köpüğü
BL 205
BL 211
BL 210

8.4 Tarçın Bakırı
BL 207

9.0 Sahra Sarı
BL 212

9.3 Altın Sarı
BL 213

7.6 Amber
BL 209

10.0 Papatya Sarı
BL 214

KOLONYA

KOLONYA
BL121• 150 ml

BL123• 150 ml

Damla Damla Huzur ve Ferahlık
Akdeniz’in meşhur lavanta bahçelerinde
dolaşıyormuş hissi veren BioBellinda
Lavanta Kolonyası, içeriğindeki
çiçeksi notalar ve misk özleriyle
hem kalbinize hem de ruhunuza dokunuyor.

Her Damlasında Ferahlık Var
Kapağı açıldığı ilk andan itibaren etrafı
saran mis gibi limon aroması her nefeste
içinizi ferahlatır. Her bir damlasında ferahlık
ve zengin limon aroması sunan ürünü,
misafirlerinize ikram edebilir ya da kendinize
ayırabilirsiniz. Özel formülü sayesinde cildinizi
tahriş etmez. BioBellinda Limon Kolonyası,
her nefeste büyüleyici limon aromasıyla
kalıcı ferahlık sunar.

İnsanlık tarihi boyunca hoş kokusu nedeniyle
aromaterapi amaçlı olarak birçok üründe
kullanılan lavantanın sakinleştirici ve
ferahlatıcı etkileri, BioBellinda
Lavanta Kolonyası’nda da etkisini
hissettiriyor.

KOLONYA

KOLONYA
ICE

Zenginleştirilmiş Aromasıyla
Buz Ferahlığı Sizi Bekliyor
Kutuplardaki buz ferahlığını size
sunan BioBellinda Ice Kolonya,
özel formülündeki greyfurt, limon notalarıyla
kalbinizi fethederken çiçek bahçelerindeki
huzuru ve tazelik hissini cildinize yansıtır.
Üst notasında limon, greyfurt, yeşil notlar;
orta notasında yasemin ve alt notasında ise
misk, odunsu notalar, amber yer alır.

LAVANTA

BL122 • 150 ml

BL124 • 150 ml

YASEMİN

Meyve ve Çiçeklerin Mükemmel Birleşimi
Kolonyanın tertemiz ve taze havasının
taze çiçek kokuları ile bir araya geldiği
BioBellinda’nın Yasemin Kolonyası,
yasemin özleri ile özelleştirilir. Alt ve
üst notalarında yer alan farklı kokular ile
her bir aşamasında en iyi kolonya deneyimini
vadeden bu ürün, canlandırıcı etkisi ile
kullanıcıların beğenisini kazanır.
Beyaz çiçeklerin tatlı ve çekici kokusunun
muhteşem bir uyum ile bir araya getirildiği
bu kolonyayı sizde severek kullanabilir,
yaseminin eşsiz kokusunu kolonyanın
ferahlığı ile bir araya getirebilirsiniz.

Kişisel Bakım

LİMON

Temizlik Ürünleri

Genel Temizlik Çamaşır Hijyeni
Mutfak Hijyeni

ODA PARFÜMÜ

BL194• 500 ml
Limon kokularının tazeleyici ferah yapısı
ile aldığınız her nefeste canlandırıcı etki göstererek
konsantrasyonunuzu arttırmaya yardımcı olur.

BL196• 500 ml
Adaçayının aromatik ve mistik kokuları ile
kendinizi stresten arındırılmış hissedeceğiniz
ortamlar sağlarken, aldığınız her nefeste
adaçayının şifalı kokusu ile negatif
enerjinizi dağıtmanıza yardımcı olur.

BL195• 500 ml
Aromatik Lavanta kokularının yatıştırıcı ve sakinleştirici
etkisi ile kendinizi huzurlu hissetmenizi ve rahatlamanızı
sağlamaya yardımcı olur.

BioBellinda Oda Parfümleri’nin birbirinden özel ve eşsiz kokuları ile
aldığınız her nefeste canlandığınızı ve rahatlığınızı hissedeceksiniz.
Alerjen içermeyen özel formülü ile halı, perde, koltuk gibi kumaş
yüzeyler de rahatsız edici kötü kokulardan da kurtulabilir,
mükemmel kokan ortamlara sahip olabilirsiniz.

ODA PARFÜMÜ

SOFT

ACTIVIA

BL13 • 500 ml
Yumuşak ve rahatlatıcı kokusuyla her
nefeste ferahlayacaksınız.

BAHAR FERAHLIĞI

BL15 • 500 ml

BL19 • 500 ml
Canlandırıcı kokusuyla evinizin
her köşesine enerji katacak.

Evinizde bahar çiçeklerinin
dingin esintisini hissedin.

BioBellinda Oda Parfümleri’nin üç farklı
kokusundan size ve zevkinize uygun olanı ile
yaşadığınız ortamda meydana gelen her türlü
kötü kokuya elveda diyebilirsiniz.
Ortamda bulunan mobilya ya da tekstil
ürünlerine uygulayarak rutubet, balık ve
sigara kokusu gibi insanı rahatsız eden ve
huzursuzluk veren kötü kokulardan kurtulabilir,
rahat ve derin bir nefes alabilirsiniz.

ÜÇ AYRI ÇEŞİDİYLE

SIVI SABUN
Ellerinizin doğal dengesini koruyarak mükemmel bir temizlik sağlarken;
içeriğinde yer alan gliserin ve nemlendiriciler sayesinde cildinizi nemlendirir,
yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar.

Lavanta ve Biberiyenin Büyüsü ile

LAVANTA

BİBERİYE

Lavanta’nın sakinleştirici etkisini
şimdi ellerinizde…

Biberiyenin Büyüsü

BL197• 500 ml

BL198• 500 ml

SIVI SABUN

KONSANTRE 1/4

BioBellinda sıvı sabunlar, cilde uyumlu pH değeri ile
cildin doğal nem dengesini korur. Gliserinli formülü ile
ellerinizi temizlerken ihtiyaç duyduğu nemi
kazandırarak bakım yapar

Eşsiz aromalarıyla

CITRUS

SWEET

BL16 • 1000 ml

BL04 • 1000 ml
Çiçeksi hoş kokusu sayesinde ellerinizi
temizledikten sonra cildinizde kalıcı ve
hafif bir koku da bırakır.

Ellerinizi yıkarken sizi eşsiz portakal
kokusuyla baş başa bırakır.

DEEP BLUE
BL17 • 1000 ml

Sonsuz denizlerin mest eden
sularından esinlenerek ortaya çıkarılmış
kokusunu keşfedin.

ANTİBAKTERİYEL
EL TEMİZLİK SIVISI

Etkin Hijyen
Maksimum Koruma
Gün boyu gündelik hayatta kalabalık
ortamlarda bulunmamak neredeyse
imkânsızdır. Antibakteriyel El Temizlik Sıvısı,
bakterilere karşı etkin bir koruma sağlayarak
su ve sabun kullanmadığınız zamanlarda bile
ellerinizin her zaman temiz ve hijyenik
kalmasına yardımcı olur.Direkt kullanıma
uygundur. %75 alkol içerir.
Kullanım:
Gerektiğinde 2 ml. Antibakteriyel
El Temizlik Sıvısı ele alınır.
Basit ovma hareketleri ile bilekler dahil olmak
üzere ellerin her tarafına yayılır.
Ellerin kendiliğinden kuruması beklenmelidir

BL189 • 100 ml

BL190 • 500 ml

BL191 • 1000 ml

ULTRA KONSANTRE

BİYOMOLEKÜLER

KONSANTRE
SIVI MATİK DETERJAN

BL25 • 700 ml / KONSANTRE

BL 27 • 750ml / KONSANTRE

ÇAMAŞIR
YUMUŞATICI

Bir şişeyle

21

Uzun Süre Kalıcı Ferahlık
Solmayan Renkler, İlk Günkü Gibi Beyazlar
Tüm çamaşırlarınızda gönül rahatlığıyla
kullanacağınız BioBellinda Konsantre
Sıvı Matik Deterjan ile renklileriniz solmayacak,
beyazlarınız daha beyaz olacak.
Çamaşırların dokusunu korur parlaklık verir.
Renk koruyucu etki.

BioBellinda Ultra Konsantre Çamaşır
Yumuşatıcısı, formülünde bulunan uzun
süre boyunca etkili mikro kapsül teknolojisi
sayesinde çamaşırlarınızda günlerce sürecek
hoş ve ferah bir koku esintisi bırakır.
Ultra kalıcı parfüm molekülleri sayesinde
ilk günkü gibi temiz bir koku ve ipeksi
dokunuş hissettirir.

Tüm çamaşırlarda istenen yumuşaklık
Akıllı parfüm molekülleri ile dokundukça
artan ferahlık

Klor Amonyak Fosfat Paraben İçermez

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak, Alkol
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

Yıkama

BEYAZLARA ÖZEL

ULTRA KONSANTRE

ÇAMAŞIR
BEYAZLATICI

BL02 • 750 gr / KONSANTRE

BL148 • 750ml / KONSANTRE

KONSANTRE
ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

Bir şişeyle

40

Fonksiyonel Kullanım, Mükemmel Sonuç
BioBellinda Ultra Konsantre Çamaşır
Beyazlatıcı, oksijen bazlı formülü ile
rengini yitirmiş tüm çamaşırlarınızı ilk
günkü haline döndürmeniz için geliştirilmiştir.
Renk ağartma özelliği olmadan,
hem beyazlarınız hem renkli çamaşırlarınız
için güvenle kullanabilirsiniz.

BioBellinda Beyazlara Özel Konsantre
Çamaşır Yumuşatıcı, yapısında bulunan
hoş kokulu parfüm sayesinde çamaşırlarınızın
uzun süre güzel kokmasını sağlarken,
formülündeki beyazlatıcı maddeler yardımı ile
beyazlarınızın rengini korur ve ilk günkü gibi
kalmasını sağlar.

Kullanımı: Çamaşırlarınızı ıslatacak miktarda
kaynar suyun içine 1 kapak Çamaşır
Beyazlatıcı döküp en fazla 10 dk bekletin.
Sonrasında elde veya makinede tekrar yıkayın.
Direkt çamaşırın üzerine dökmeyin,
suya ekledikten sonra çamaşırları bu
suya bastırın. Renklilerde kullanma talimatına
uygun kullanıldığında güvenlidir.
Beyaz çamaşırlarda daha iyi sonuç için
bekletme programında yıkayın.
Ağartıcı kullanılmak istenen tüm yerlerde
çamaşır suyu yerine kaynar su ile kullanılabilir.
Ayrıca demlik içi, bardak, çatal, kaşık
beyazlatmak için de kullanabilirsiniz.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben içermez

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben ve Boya içermez.

Temizlik Ürünleri

Yıkama

YIKAMA ÖNCESİ

KOYU RENKLİLERE ÖZEL

KONSANTRE SIVI
ÇAMAŞIR DETERJANI

BL149 • 700ml / KONSANTRE

BL154 • 250ml

SPREY

Bir şişeyle

21

BioBellinda Koyu Renklilere Özel Konsantre
Sıvı Çamaşır Deterjanı, koyu renkli
çamaşırlarınızın hem rengini hem de
dokusunu uzun süre muhafaza etmenize
yardımcı olur.
Boya veren renklilerle, farklı renkler bir
arada yıkanmamalıdır. Yün ve yünlü
karışımlar ile ipeklilerde kullanılması
tavsiye edilmez.

Yıkanabilen Tüm Kumaşlarda Etkili
BioBellinda Yıkama Öncesi Sprey,
kıyafetlerinizdeki zorlu lekelerden
kısa sürede ve uzun işlemlere
başvurmadan kurtulmanızı sağlar.
Yıkanabilen her tip kumaşta gönül
rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Ayakkabı boyası,
kahve, yağ, çikolata, çamur ve benzeri
lekelerin tümünde etkilidir.

Kullanımı: Şişeyi dik tutarak kıyafetinizdeki
lekeli bölgeye püskürtün ve 5-10 dakika kadar
bekleyin. Daha sonra çamaşır makinenizin
programını kıyafetinizin kumaşına göre
ayarlayın ve ön yıkamalı bir programda yıkayın.
Mükemmel sonuç için leke oluştuğu anda
bekletmeden kullanmaya çalışınız.

Klor, Fosfat, Amonyak, Paraben içermez.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

Yıkama

BL01 • 1000 ml • KONSANTRE

KONSANTRE

1/5

Evinizin tüm yüzeylerinde gönül rahatlığı ile
kullanabileceğiniz çok amaçlı BioBellinda
Genel Temizlik ürünü, kir ve lekeleri
zahmetsizce temizleyerek her yüzeyde
etkileyici bir parlaklık bırakır.
Renk ağartıcı özelliği yoktur.

BL05 • 1000ml • KONSANTRE

Bir şişeyle

Bir şişeyle

Kullanım

Kullanım

33
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CAM & MOBİLYA
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

1/5

BioBellinda Cam & Mobilya Temizleyici,
etkili formülü sayesinde ahşap yüzeyleri
çizmeden ve yıpratmadan temizler, cam
yüzeylerde iz bırakmaz ve tozlanma oranını
en aza indirir.
Püskürtme aparatı ile kolay kullanım.

Çok yönlü kullanım avantajı sunar.

Kullanımı: 1/5 oranında sulandırarak
püskürtme aparatı ile kullanabilirsiniz ya da
1 kova ılık suya yarım kapak Genel Temizleyici
ilave ederek kullanabilirsiniz.

Klor, Fosfat, Amonyak, Paraben içermez.

Kullanımı: Püskürtme aparatı ile 1/5 oranında
sulandırarak temizlemek istediğiniz yüzeylere
püskürtün. BioBellinda Mikrofiber Cam Bezi
ile kullanılması tavsiye edilir.

Klor, Fosfat, Amonyak, SLES,
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

GENEL TEMİZLİK

ÇAMAŞIR SUYU

Bulunduğunuz tüm ortamlarda etkili ve
güvenilir temizlik sağlayan Oksijenli Çamaşır
Suyu özel formülü ile en zorlu lekelerle ve
kirlerle etkin bir şekilde savaşır. Sahip olduğu
aktif oksijen teknolojisi ile çamaşır suyunun
kullanılabildiği tüm yüzeylerde güvenilir hijyen
sağlar.
Kullanımı esnasında rahatsız edici bir koku
yaymaz ve kullanım sonrasında zararlı kalıntı
bırakmaz.
Doğada oksijen ve suya dönüşerek
parçalanabilen hidrojen peroksit içeriği ile
çamaşırlarınızda ve evinizde istediğiniz hijyeni
elde etmenizi sağlarken, doğaya ve
sevdiklerinize zarar vermez
Kullanımı: Temas ettiği bölgeyi yıpratmadan
temizleyen formülüyle; evye, tezgâh, ocak gibi
mutfak yüzeylerinde; lavabo, klozet ve küvet
gibi banyo yüzeylerinde ve etkili temizlik
sağlamak istediğiniz çamaşırlarınız,
bulaşıklarınız ve evinizin diğer tüm alanlarında
kullanabilirsiniz.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben ve Alkol içermez.

BL156 • 700ml

BL173 • 1000 ml

ÇOK AMAÇLI
HİJYENİK
TEMİZLİK SIVISI

Çok Amaçlı Hijyenik Temizlik Sıvısı’nın,
tüm yaşam alanlarınızda kusursuz performans
ve maksimum hijyen elde etmek üzere özel
olarak hazırlanmış antibakteriyel formülü ile
temizlik ve hijyeni aynı anda sağlayabilirsiniz.
Özel geliştirilmiş antibakteriyel özelliğe
sahip güçlü formülü ile duvar, kapı, tezgah,
fayans, masa, klavye, telefon, araç iç yüzeyleri...
vb el değen tüm alanlarda bakteri ve kirleri
yok ederek etkili sonuç ve mükemmel koruma
sağlar.
Alkol ve parfüm içermeyen formülü ile,
kullanımı esnasında rahatsız edici bir koku
yaymaz ve kullanım sonrasında zararlı
kalıntı bırakmaz.
Kullanımı: Püskürtme aparatı ile kullanıma
uygun olan BioBellinda Çok Amaçlı Hijyenik
Temizleme Sıvısı’nı, silmek istediğiniz
yüzeylere direkt püskürterek genel temizlik
bezi ile silebilirsiniz. Ekstra bir durulamaya
gerek yoktur.

Temizlik Ürünleri

OKSİJENLİ

HALI ŞAMPUANI

BL06 • 1000ml • KONSANTRE

BL07 • 1000ml • KONSANTRE

HALI MATİK

Bir şişeyle
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Dipten Yüzeye Etkili Temizlik
Güçlü formülü ile BioBellinda Halı Şampuanı,
halılarınızdaki inatçı kirleri kolayca ve hızlı bir
biçimde temizler. Dipten yüzeye temizliği
mümkün kılarken halınızın renklerini
soldurmaz ve ekstra parlaklık sağlar.
Güçlü leke çıkarıcı özelliği sayesinde
halılarınız lekesiz ve göz alıcı görünümüne
kavuşur.

BioBellinda Halı Matik; her türlü halı, koltuk
ve kanepe gibi eşyalardaki tüm lekeleri
renklerini soldurmadan derinlemesine
temizler. Bu eşyaların göz alıcı bir parlaklığa
kavuşmasını sağlar.
Köpük ayarlıdır ve her marka makinede
kullanılabilir.

Renk ağartıcı özelliği yoktur.
Kullanımı: Halı ya da döşemenin kirlilik
seviyesine göre 5 litre suya 1,5 veya 2 kapak
BioBellinda Halı Şampuanı ilave edebilirsiniz.
Ürünü kullanmadan önce halınızın göze
batmayan bir köşesinde Halı Şampuanı ve su
karışımı ile ıslatılmış bir bez kullanarak renk
atma kontrolü yapın. Islak, temizlemeye uygun
olmayan ve renk atma ihtimali bulunan narin
dokulu halılarda ürünü kullanmayın.

Klor, Fosfat, Amonyak, Paraben içermez.

Kullanımı: Kullanmadan önce halınızın göze
batmayan bir köşesinde Halı Matik ve su
karışımı ile ıslatılmış bir bez kullanarak renk
atma kontrolü yapın. Islak, temizlemeye
uygun olmayan ve renk atma ihtimali bulunan
halılarda kullanmayın.

Klor, Fosfat, Amonyak, Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

Kullanım

KİRLENME GECİKTİRİCİ

WC & BANYO
TEMİZLEYİCİ

BL10 • 1000 ml • KONSANTRE

BL152 • 1000 ml • KONSANTRE

DUŞAKABİN & ARMATÜR
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

Banyonuzda Ferahlık Sağlayan Hijyen
Banyonuzdaki tüm yüzeylerde üstün
temizlik sağlayan BioBellinda Wc & Banyo
Temizleyici, tuvaletten küvete ve lavaboya
kadar temizlenmesi gereken her alanda kir,
sabun ve kireç artığı bırakmadan hijyenik
sonuçlar verir.
Kötü koku giderici özelliği ile banyo ve
tuvaletlerde ferahlık sağlar.

Kullanımı: Banyo ve tuvaletinizdeki zorlu
kirleri, kireçleri ve sabun artıklarını çıkarmak
için sıvı çözelti aparatı ile uygulamanız
gerekmektedir. İstediğiniz yüzeye sürüp
5 dakika bekledikten sonra bol su ile
durulayın. Zemindeki fayanslar için 3 litre suya
yarım çay bardağı ölçüsünde Biobellinda
Wc & Banyo Temizleyici ekleyerek kullanın..

Klor, Fosfat, Amonyak, Paraben içermez.

Duşakabinlerin temizliğinde etkili olan
ürünlerle bakımlı banyolar hayal değil.
BioBellinda Kirlenme Geciktirici Duşakabin &
Armatür Temizleyici, en zorlu kirlere karşı bile
etkili olan formülü sayesinde derinlemesine
bir temizlik sağlar. Kireçlenme, sabun ve
şampuan artıkları, toz ve zamanla birikip
sertleşmiş kirlere karşı tek başına etkili
bir üründür. Hızlı ve pratik bir temizlik
sunan ürün ile temizlenen yüzeyler kir
tutmaz ve mükemmel bir parlaklığa sahip olur.
Kullanımı: Günlük temizlik için 1:2 oranında (iki ölçü suya bir
ölçü ürün ekleyin), püskürtün ve kuru BioBellinda mikrofiber
bezlerinden yüzeye uygun olanı ile silin. Ekstra durulama ve
kurulama gerektirmeden ışıl ışıl yüzeylere kavuşacaksınız.
Zor kirler ve kireç artıkları için için sulandırmadan BioBellinda
püskürtme aparatı ile püskürtün, yumuşak bir sünger ile silin
ve sonrasında yüzeyi isterseniz sadece su ile isterseniz uygun
BioBellinda mikrofiber bezler ile durulayın. 1 şişe ürün 6 şişe
püskürtme aparatını dolduracak kadar sulandırılabilir.
Ürünü BioBellinda püskürtme aparatında sulandırdıktan
sonra en fazla bir ay içinde kullanınız, bitmediği takdirde
boşaltınız. Püskürtme aparatını tekrar kullanmadan önce
tamamen boşalttığınızdan ve iyice duruladığınızdan
emin olunuz.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben ve Boya içermez.

Temizlik Ürünleri

1/6

OTO ŞAMPUANI

BL09• 1000 ml • KONSANTRE

BL08• 1000 ml • KONSANTRE

PAS & KİREÇ
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

BioBellinda Oto Şampuanı’nda kullanılan
modern formül daha etkili sonuçlar
alabilmenizi sağlar. Aracınızın kaporta
boyasına zarar vermeyen özel formülü
sayesinde kirleri ortadan kaldırıp
otomobilinizin rengini ve parlaklığını muhafaza
edebilirsiniz. Parlatıcı etkiye sahip özellikteki
araba şampuan ürünleri yüzeye anında etki
ederek inatçı lekelerden kurtulmanızı sağlar.

Güçlü formülüyle pas ve kireç artıklarını
çıkartır. Yoğun kir olan paslı ve kireçli yüzeyler
için son derece idealdir.
Sıcak yüzeyler, mermer, alüminyum, emaye
gibi aside dayanıksız yüzeylerde kullanmayın.
Başka ürün ve madde ile karıştırmayın.
Püskürtme aparatı ile kullanılması tavsiye
edilmez.
Kullanımı: 1/5 oranında su ile ya da 1 litre
suya 1 çay bardağı ürün ekleyerek yoğun
paslı ve kireçli bölgelerde kullanın. Sadece
paslı ve kireçli yüzeylerde kullanım içindir.
Uygulandığı bölgeyi temizlemesinin yanı
1/5 sıra aynı zamanda parlatmayı da başaran
kireç temizleyici, evinizin daha hijyenik
görünmesini sağlar.

Klor, Boya, Paraben, Fosfat ve
Amonyak içermez.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak, Paraben,
Alkol, Boya ve Parfüm içermez.

Temizlik Ürünleri

1/5

MİKROFİBER GENEL TEMİZLİK BEZİ
BL74 • 40x40 cm 1 Adet
BioBellinda Mikrofiber Genel Temizlik Bezi, yaşam alanlarınızdaki
tüm yüzeylerde kusursuz bir temizliğe imza atmanıza yardımcı olur.
Mikrofiber dokuya sahip olan ürün, her türlü yüzeydeki tüm çatlak
ve boşluklara ulaşarak detaylı ve derinlemesine temizlik sağlar.
Çok amaçlı kullanım için idealdir.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

MİKROFİBER MUTFAK BEZİ
BL71 • 40x40 cm 1 Adet
Mutfağınızdaki ocak, fırın, aspiratör, buzdolabı,
çelik, emaye ve plastik yüzeyleri yumuşak dokusu
ile çizmeden ve iz bırakmadan temizler.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

MİKROFİBER NARİN TEMİZLİK BEZİ
BL72 • 40x40 cm 1 Adet

MİKROFİBER CAM BEZİ
BL75 • 40x40 cm 1 Adet

Temizleme gücü ile öne çıkan BioBellinda Mikrofiber Narin
Temizlik Bezi’ni televizyondan bilgisayara, telefondan kristal
eşyalara, evinizde bulunan biblolara kadar her türlü narin
yüzeyde kullanabilir, etkili sonuç elde edebilirsiniz.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

Özel ipliği ve mikrofiber dokusu sayesinde tozları ve kirleri
yapıştıkları cam, ayna, pencere, LCD ekran, tablo, mobilya gibi
yüzeylerden kolayca söker alır.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

MİKROFİBER YER BEZİ
BL73 • 40x40 cm 1 Adet
Zemin hangi malzemeyle dekore edilmiş olursa olsun,
BioBellinda Mikrofiber Yer Temizlik Bezi ile sildiğinizde tüm kir,
tüy ve saç kılı bezin içine hapsolur. Ürün; karo, parke, marley,
mermer, granit, seramik, mineflo yüzeylerde olduğu kadar
duvarlarda da etkilidir.

MİKROFİBER ÇOK AMAÇLI BEZ

Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

BL145 • 50x55 cm 1 Adet
Araba cam ve yüzeylerini, bilgisayar ekranı, telefon ekranı, çelik,
emaye ve plastiklerinizi yumuşak dokusu ile çizmeden ve iz
bırakmadan temizler, uzun süre kalıcı parlaklık sağlar.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

MİKROFİBER MUTFAK KURULAMA HAVLUSU
BL147 • 40x70 cm 1 Adet
BioBellinda Mikrofiber Mutfak Kurulama Havlusu sahip olduğu etkili
mikrofiber dokusu ve sıkı ilmik aralıkları ile iz bırakmaz, en hassas
yüzeylerde bile en iyi performansı sergiler.
Emici gücü ile anında kuruluk sağlar, iz bırakmaz.
Çamaşır suyu ve yumuşatıcı ile kullanmayınız.

MİKROFİBER MOP SET

BL92 • 1 Adet

Toz başta olmak üzere her türlü lekenin üstesinden gelen
BioBellinda Mikrofiber Mop Set, özel dokusuyla temizlik bezi,
mikrofiber başlığı ve teleskopik sapı ile işinizi kolaylaştırırken,
temizlik yapmak bir keyfe dönüşür.
180 derece oynar başlık
Paslanmaz alüminyum gövde
Islak ve kuru kullanım imkanı

MİKROFİBER MOP PED
BioBellinda Mikrofiber Mop Ped, özel ipliği ve dokusu sayesinde
karo, marley, parke, mineflo, granit, seramik gibi yüzeylerde
oluşan tüm saç, tüy ve tozu içine alarak dağıtmadan temizler.

BL93 • 1 Adet

BL03• 1000 ml • KONSANTRE

KONSANTRE

1/5

Nötr pH değeri sayesinde cildinizi korumanıza
yardımcı olan BioBellinda Bulaşık Sıvısı ile en
zorlu bulaşıkların üstesinden, en kısa sürede
ve etkili bir biçimde gelebilirsiniz.
Limon kokulu ve gliserinli.
Bulaşıklarınızı kusursuz şekilde temizler
ve parlatır.

BL142• 450 ml

BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI

Bir şişeyle

100
Yıkama

Ekstra Parlaklık ve Temizlik
BioBellinda Bulaşık Makinesi Parlatıcısı,
özel formülü ile bulaşıklarınızı matlaşma ve
çizilmelerden korur. Su lekelerini önleyerek
ekstra parlaklık sağlar. Hızlı kuruma etkisi
ile bulaşıklarınızı ilk günkü temizliğine ve
parlaklığına kavuşturmaya yardımcı olur.

Çok kolay durulanır.

Kullanımı: İsteğe göre 1/3 – 1/5 oranlarında
soğuk su ile sulandırarak kullanın.

Klor, Fosfat, Amonyak,Paraben içermez.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

BULAŞIK SIVISI

BİYOMOLEKÜLER
BL26 • 750 ml • KONSANTRE

Bir şişeyle

Bir şişeyle

Yıkama

Yıkama

30

Suda iyi çözünme etkisi ile çizmeden, kalıntı
bırakmadan temizler; porselenlerinizin rengini
korur ve özel parlatıcı formülü ile mükemmel
parlaklık sağlar.
Daha güçlü formül
Yeni nesil parlatıcı efektleri ile ekstra
parlatıcı kullanmanıza gerek kalmaz

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben içermez.

BL141• 650 gr • KONSANTRE

44

BioBellinda Toz Bulaşık Deterjanı,
bulaşıklarınızda biriken çay ve kahve lekeleri
için ön yıkamaya ihtiyaç duymadan ekstra
temizlik sağlar. Bulaşıklarınızı çizmeden ve
zarar vermeden arındırır ve parlatır.
Her bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
Gümüş, gümüş kaplama veya koruyucu
tabakası olmayan hassas bileşenlere sahip
bulaşıklar için önerilmez.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri

JEL BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI

TOZ
BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI

YAĞ & KİR
TEMİZLEYİCİ

BL12 • 1000 ml • KONSANTRE

BL155 • 50 gr*2 (100gr)

BULAŞIK MAKİNESİ
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

BioBellinda Yağ & Kir Temizleyici, özel formülü
sayesinde en zorlu lekeler ile bile etkin bir
şekilde savaşır. Siz de mutfağınızdaki
yüzeylerin ve kıyafetlerinizin tüm yağ ve kirden
arınmasını, her an pırıl pırıl görünmesini
istiyorsanız, BioBellinda Yağ & Kir Temizleyici’yi
deneyin!
Güçlü yağ parçalayıcı formül
Uzun süreli kullanımlarda yağlanmayı erteler.
Alüminyum malzemelerle uzun süre temas
ettirmekten kaçının.
Kullanımı: Ağır yağ lekelerinde kullanırken
ürünü sulandırmadan, günlük temizleyici
şeklinde kullanırken ise 1/3 ya da 1/5 oranında
sulandırarak püskürtme aparatı ile kullanın.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak, Paraben,
Boya ve Parfüm içermez.

Bulaşık makinenizin rezistansları, filtreleri,
su pervaneleri, su boruları, tahliye pompası
ve giderlerini kireç, yağ gibi atıklardan
tamamen temizleyen BioBellinda Bulaşık
Makinesi Temizleyici ürününün kullanımı
tek kullanımlık ambalajları sayesinde
çok pratiktir. Kokusuz ve arındırıcı formülü
sayesinde BioBellinda Bulaşık Makinesi
Temizleyici, bulaşık makinenizin ilk günkü
gibi tertemiz olmasını sağlar.
Kullanımı: BioBellinda Bulaşık Makinesi
Temizleyici’yi, en ideal sonuç için ayda en
az bir defa bulaşık makinenizin deterjan
bölmesini tamamen dolduracak şekilde
boşaltın ve kalan ürünü makine içerisine
serpin. Makineniz tamamen boş iken
60 derecede çalıştırın. Program sonunda
tertemiz bir bulaşık makinesine sahip olun.
BioBellinda Bulaşık Makinesi Temizleyici’yi
makinenize ekledikten sonra beklemeden
direkt çalıştırma işlemine başlayın.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben, Alkol ve Boya içermez.

Temizlik Ürünleri

1/5

KONSANTRE
SPREY TEMİZLEYİCİ

BL150 • 1000 ml • KONSANTRE

BL151 • 1000 ml • KONSANTRE

FIRIN & YANMIŞ YAĞ
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

Güçlü içeriği sayesinde en inatçı kir ve yağ
lekelerinde bile üstün performans sergileyen
BioBellinda Konsantre Sprey Temizleyici,
her türlü ortamda temizlik işlemini iki kat daha
kolay hale getirerek işlerinizi kısa sürede
en etkili biçimde bitirebilmenize olanak sağlar.
Tezgah, ocak, armatür ve daha pek çok farklı
alanda en iyi temizliği sağlayan ürün, alkali
pH değeri sayesinde de performansını bir üst
seviyeye çıkarmayı başarır.

Kullanımı: Normal temizlik için 1’e 2 oranında
su ile karıştırıp sprey aparatına eklemeniz
yeterlidir. Daha zorlayıcı kirler için ise 1’e 1
oranında ürün kullanmak kesin sonuç
almanıza yardımcı olur. 1 şişe ürün 6 şişe
püskürtme aparatını dolduracak kadar
sulandırılabilir.

Klor, Fosfat, Boya, Amonyak,
Paraben içermez.

BioBellinda Fırın ve Yanmış Yağ Temizleyici,
jel formunda yağ çözücü bir yapıya sahip
olduğu için kolay uygulama sağlayarak
size zamandan kazandırır. Ürünü uyguladığınız
bölgeleri uzun süre ovmak zorunda
kalmazsınız. Güçlü formülündeki aktif
bileşenler sayesinde yaklaşık yarım saat
içinde yağ kalıntılarını çözer ve dilediğiniz
yüzeyi kolayca temizlenebilir hale getirir.
Alüminyum, boya ve krom kaplanmış
yüzeylerde ve günlük temizlik için
kullanmayın.
Kullanımı: Yüzeye uygulamadan önce mutlaka
plastik eldiven giyin ve gözlerinizi
koruduğunuzdan emin olun. Ürünün tüm
bileşenlerinin karışması için kullanmadan
önce şişeyi çalkalayın. Temizlemek istediğiniz
yüzeye yeterli miktarda ürün döktükten sonra
yaklaşık yarım saat bekleyin. Bu süre zarfında
jel haline dönüşen yağ tabakasını, sıcak su ile
ıslattığınız bir sünger ya da bez ile silin.

Klor, Fosfat, Boya, Amonyak,
Paraben içermez.

Temizlik Ürünleri
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MİNERALLİ
KREM TEMİZLEYİCİ

KİRLENME GECİKTİRİCİ
BL22 • 1000 ml • KONSANTRE

BL153 • 1000 ml • KONSANTRE

ANKASTRE
TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE

Temizlikte Zaman Kazanın
BioBellinda Mineralli Krem Temizleyici,
mutfak ve banyolarınızda bulunan mermer ve
fayans yüzeylerde kullanabileceğiniz bir üründür.
Tüm yanmış yağ ve zorlu kir lekeleri üzerinde
etkilidir. Özel formülü ile sizi, problemli
yüzeyleri dakikalar boyunca ovmak zorunda
bırakmaz. Kolay durulanır yapısı ile hızlı ve
etkili bir temizlik yapmanızı sağlar.
Ankastre ve inox beyaz eşyalarınızın
temizliğinde kullanmayınız.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben ve Boya içermez.

BioBellinda Kirlenme Geciktirici Ankastre
Temizleyici, yıpranmaya ve çizilmeye neden
olmadan ocak, davlumbaz, fırın gibi mutfak
aletlerinin temizliğini yapar. Parlatıcı etkisi
sayesinde ve kirlenme geciktirici formülü ile,
paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde
oluşabilecek kirlenmeleri geciktirir.
Yüzeylerin, su lekesi ve buhar oluşumu gibi
çabuk meydana gelebilecek lekelenmelere
karşı daha dayanıklı bir hal almasını sağlar.
Kullanımı: Günlük temizlik için 1:2 oranında (iki ölçü suya
bir ölçü ürün ekleyin), püskürtün ve kuru BioBellinda
mikrofiber bezlerinden yüzeye uygun olanı ile silin. Ekstra
durulama ve kurulama gerektirmeden ışıl ışıl yüzeylere
kavuşacaksınız. Zor kirler için sulandırmadan Biobellinda
püskürtme aparatı ile püskürtün, yumuşak bir sünger ile
silin ve sonrasında yüzeyi uygun Biobellinda mikrofiber
bezler ile durulayıp tam parlaklık için kurulayın. 1 şişe ürün
6 şişe püskürtme aparatını dolduracak kadar sulandırılabilir.
Ürünü BioBellinda püskürtme aparatında sulandırdıktan
sonra en fazla bir ay içinde kullanınız, bitmediği takdirde
boşaltınız. Püskürtme aparatını tekrar kullanmadan önce
tamamen boşalttığınızdan ve iyice duruladığınızdan
emin olunuz.

Klor, Fosfat, SLES, Amonyak,
Paraben, Alkol ve Boya içermez.

Temizlik Ürünleri
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PÜSKÜRTME APARATI
EK01 • 1 Adet

Kirlenme Geciktirici Ankastre Temizleyici,
Kirlenme Geciktirici Duşakabin & Armatür Temizleyici,
Konsantre Sprey Temizleyici,
Yağ & Kir temizleyici,
Cam & Mobilya Temizleyici ve
Genel Temizlik ürünlerimizle birlikte kullanım içindir.
Seyrelterek kullanıma uygundur.

SIVI SABUN KÖPÜK APARATI
EK07 • 250ml • 1 Adet

BioBellinda Sıvı Sabunları 1⁄4 oranında seyrelterek
Sıvı Sabun Köpük Aparatına doldurun ve banyo
ve lavabolarınızda ellerinizi köpükle yıkamanın keyfine varın.

SIVI ÇÖZELTİ APARATI
EK04 • 1 Adet

Bulaşık Sıvısı, Pas & Kireç Temizleyici gibi konsantre ürünleri
seyreltmek amacıyla kullanılır. WC & Banyo Temizleyici ve
Mineralli Krem Temizleyici ürünlerinde kullanım kolaylığı sağlar.

POMPA APARATI
EK06 • 1 Adet

1 lt’lik ambalajdaki tüm temizlik ürünlerine uyumlu
olan Pompa Aparatı kullanım kolaylığı sağlar

BioBellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Örnek Mah. Semerkant Cad. No: 29 34704 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 216 324 59 99 Pbx

BioBellinda GmbH
Gottlieb-Dunkel-Str.43-44 12099 Berlin/Germany
Tel:+49 30 120 86 018

CANLI DESTEK HATTI

www.biobellinda.com

BioBellindaInternational

WHATSAPP DESTEK HATTI
+90 850 259 69 59

BioBellinda

