
cilt 
danışmanı

Cildim normal fakat kuruluğa 

eğilimli. Gözlerimin ve 

dudaklarımın etrafında küçük 

kırışıklar gibi erken yaşlanma 

belirtileri fark ediyorum ve 

cildimin yaşlı görünmesini önleyecek 

ürünler kullanmaya başlamam 

gerektiğinin bilincindeyim. Yardım!

Olgun cildin daha genç görünen bir cilde 

kavușması için düzenli olarak canlandırılması 

gerekir. Jessica’nın günde iki defa Hava 

Erken Yașlanmaya Karșı ürün serisi ile cildini 

temizlemesini ve toniklemesini öneriyoruz. 

Yașlanmakta olan cildin nemini korumak için 

Hava Erken Yașlanmaya Karșı Onarıcı 

Gündüz Kremi, SPF 15 UVA/UVB ile sabahları 

cilde nazikçe masaj yapılmalı ve uyurken de 

gece kreminin onarıcı gücü ile sihirli çalıșmasını 

yapması sağlanmalıdır. 

Birazcık kuru olsa bile 

cildimin normal olduğunu 

söyleyebilirim. Cildimi nasıl 

yumuşak ve nemli tutacağımı 

öğrenmek istiyorum. 

Sarah’ın Su Nemlendirici ve Yenileyici 

ürünlerimizle dört dörtlük bir nemlendirici 

güzellik rejimine ihtiyacı var. Günde iki 

kez kullanılan temizleyici cildi kurutmadan 

kirleri yok ederken tonik de nemi muhafaza 

eder. Su Nemlendirici ve Yenileyici Gündüz 

Kremi SPF 15 UVA/UVB Sarah’ın yüzünü 

çevresel hasardan korurken yatmadan önce 

uygulayacağı gece kremi de gece boyunca 

cildini nemlendirerek sabah kadar cildini 

yumușatacaktır. 

Ergenlik lekelerim var ve cildim 

hala T bölgesinde yağlı, 

diğer bölgelerde kuru. Cildimi 

nasıl daha normal bir duruma 

getirebilirim ve sivilcelerin 

çıkmasını nasıl önleyebilirim?

İșin sırrı cildinizin dengesini sağlamaktır 

ve Toprak serimiz iște tam olarak bunu 

ve daha fazlasını yapar. Günde iki kez 

kullanılan az köpüklü temizleyici cilt 

yüzeyini normalleștirirken tonik de cildin 

daha pürüzsüz ve mat görünmesini sağlar. 

Toprak Onarıcı ve Dengeleyici Gündüz 

Losyonu içerdiği SPF 15 UVB/UVA 

korumasıyla Lola’nın yüzünü gün boyunca 

parlaklaștırmadan tutarken Toprak Onarıcı 

ve Dengeleyici Gece için Nemlendirici 

Jel o uyurken cildini arındıracaktır. Gün 

boyunca daha temiz bir cilde sahip olmak 

size güven versin! 

Lola 
20 yaşında

Sarah
28 yaşında

Jessica
35 yaşında

Yaşlanma 
geciktirici 

(Yaşlanmaya 
meydan okuyan) 

güzellik

susuzluğu 
doyuran 

uygulama 
(kür)

güle güle 
yağlı cilt!

Jessica, Sarah ve Lola’ya güzellik desteği!
 lekeleri önleyin 

 koyu halkaları yok edin

- Ateș Yenileyici Serum; daha sıkı, ıșıltılı cildin gizli silahı 

-  Ișıltıyı artırmak için haftalık kürler: Ateș Aydınlatıcı Nem Maskesi 

 ve 3’ü Bir Arada Maske-Peeling-Aydınlatıcı.

Bu sayıda üç harika okuyucumuzun, 
Jessica, Sarah ve Lola’nın cilt sorunlarını 
çözüyoruz. www.beautycycle.com.tr 
adresindeki çevrimiçi cilt bakım 
rehberinde kendinize uygun cilt 
bakım düzenini keşfedin. 
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