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Araştırmada, üretimde, pazarlama ve 
profesyonel kozmetik uygulamalarında 
yıllarca deneyimi olan profesyoneller bir 
araya gelerek  s+ summecosmetics’i 
yarattı.

Zoru başararak yılların tecrübesini 
güçlü, yeni, modern, teknolojik olarak 
güvenilir bir marka için bir araya 
getirdiler.

Profesyonellerin tek yapması gereken tadını çıkarmak...
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TEKNOLOJİ, AZİMLİ ÇALIŞMA VE 
ÇABA HER ZAMAN SONUÇ VERİR!

Profesyoneller kendileri için üretilmiş, 
klinik yada güzellik merkezinin ihtiyaçlarına 
cevap verecek, onların öneri, uyarı ve 
deneyimlerini dikkate alarak sektörde
benzeri olmayan versatil,  rekabetçi bir

fiyatla yüksek kaliteli ürünler sunan kısa 
sürede gözle görünür değişikliklerin 
açıkça farkedildiği bu markayı coşkulu 
bir şekilde karşıladı. 

ÇÖZÜM ODAKLI VE CİLT TAHRİŞİNİ MİNİMİZE EDEN DOĞRU, 
GÜVENLİ AKTİF BİLEŞENLER VE FORMÜLASYONLAR...
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• Non - Comedogenic

• Paraben Free

• Sulphate Free

• Allergens Free

• Mineral Oil Free

• PEG Free
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GÜZELLİĞİN KODUNU 
                    PROFESYONELLERDEN ÖĞRENİN

MyCODE summecosmetics tarafından yaratılan, 
yüz ve boyun bölgesinde cilt yaşlanmasına neden olan belirli 
etkilerden kaçınmak ve onları düzeltmek için özel olarak 
tasarlanmış, her bir cilt sorununa, kendine özgü eşsiz kod 
sistemi ile   cildin her an ihtiyaç duyduğu derinliğe ulaşılabilen 
ve en iyi şartlara geri dönüşünü sağlayan yaşlanma karşıtı 
yeni ve devrimsel bir konsepttir. 

Birden çok cilt problemini aynı terapi içinde çözebilen tek 
sistem olarak ileri teknoloji ile hazırlanmış özel bir gruptur.
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GÜZELLİĞİN KODUNU 
                    PROFESYONELLERDEN ÖĞRENİN



HER CİLT TİPİNE ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KOD SİSTEMİHER CİLT TİPİNE ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KOD SİSTEMİ
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01 02 03
OXYGEN CODE DNA DEFENSE CODE NUTRITION CODE

Oksijen Serumu 
Mitokondri Hedef Eylem Ürünü 

Yaşlanma, çevresel kirlilik, sigara kullanımı, 
kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle cilt 
hücrelerinin oksijen alması ve enerjisi azalır. 
Zamanla ciltte renk değişimi ince çizgiler 
ve foto yaşlanma belirtileri başlar Oxylastil 
hiyalüronik asit ve stabil C vitamini  içerikli 
serum yağsız formülü ile mitokondriyi hedef 
alır. 

Ciltteki asfiksi semptomlarını azaltır, genç bir 
cildin parlaklığını, enerjisini ve canlılığını tekrar 
kazandırır.

Ciltteki renk düzensizliklerini  aydınlatır ve 
bütünleştirir.

Perakende Boyu: 5 ml

Perakende Boyu: 5 ml

Soya aktif peptitleri (phytosan), hyaluronik 
asit ve organik silikon içerikli DNA yı hedef 
alan serumdur. Hücreler; yaşlanma, serbest 
radikaller, UV radyasyonu ve bazı dış faktörler 
tarafından zarar gören DNA’yı tamir etme  
yetisini zamanla kaybeder. 

Cildin yenilenmesi özellikle konu kök hücre 
olduğunda   nükleik asitlerin sağlıklı olmasına 
bağlıdır. 

Kök hücreleri serbest radikallerin etkilerinden 
korur ve onarır. Protein sentezini arttırarak 
hücrelerin canlandırıcı işlevlerini harekete 
geçirir. Bu durum daha iyileştirilmiş bir 
görünüm cilt gerginliği ve kırışıklıklarda 
azalma ile sonuçlanır.

Perakende Boyu: 5 ml

Havyar özütü,Tiare çiçeği, protein, vitamin 
17 amino asit  ve mineraller  içeren zengin 
yapısı sayesinde  cildin zamanla zayıflamış 
olan keratinokrit faaliyeti, hücreler arası 
güçsüzleşmiş  bağları ve koruyucu bariyerini 
derinlemesine nemlendirip, doğrudan  
beslenmesini hedefleyen serumdur.

Eksik beslenmiş ve susuz kalmış cilt kuru 
sert ve tahriş olmaya başlayarak esnekliğini 
kaybeder. Nutrıtion code cildin bariyer etkisini 
güçlendirir yaşlanma karşıtı etki gösterir.

04 05 06
BRIGHTENING CODE DENSITY CODE LIFTING CODE

Perakende Boyu: 5 ml

Leke Açıcı, Pigment Düzenleyici Serum 
Melanosit Hedef Eylem Ürünü 

Chromabright (Kojik asitten daha güçlü 
aydınlatma etkinliği olan oldukça kararlı 
tirozinaz inhibitörüdür). Bearberry  yaprak 
ekstraktı ve kojik asit palmitat içerikli serum 
melanositleri hedef alır.

Yaşlanma ve güneşin zararlı etkileri ile 
birlikte melanin dağıtımı homojen olarak 
sağlanamaz ve bazı alanlarda toplanır. 
Serum cilt tonunu dengeleyip daha göz 
alıcı ve homojen olmasını sağlayarak 
yaşlılığın neden olduğu lekeleri ve renk 
düzensizliklerini ortadan kaldırır.

Perakende Boyu: 5 ml

Hyaluronik asit, Matriksil, Guggal Ekstraktı 
içerikli serum dermis tabakasını hedef alır. 
Zamanla cildin sıklığından ve esnekliğinden 
sorumlu olan kolajen ve hyaluronik asit 
sentezi azalır böylece cilt yoğunluğunu 
kaybeder. 

Hücre dışı temel öğeleri arttırarak kırışıklıkları 
doldurur ve cildi yeniden yoğunlaştırır. Yüz 
ovalini yeniden tanımlar kolojen sentezini 
arttırırken  sarkmalar üzerinde etki eder.

Perakende Boyu: 5 ml

DMAE, Argireline, liftonin x-press ve laktik 
asit içeren serum dermisi hedef almaktadır.  
Zamanla  birlikte ciltte, cildin sinir uçları 
faaliyeti dolayısıyla  özellikle  göz ve dudak 
çevresinde mimikler nedeniyle kırışıklıklar ve 
cilt kusurları gözlemlenmektedir. 

Serumun etkisi ile çizgilerin derinliği 
giderek azalır ve cillte lifting etkisi yapar.
Özellikle görünen ifade çizgilerini hedef 
alan içeriğindeki hekzapeptit aynı zamanda 
lifting etkisi yapar.  

Kök Hücre Aktivatörü
DNA Hedef Eylem Ürünü

Besleyici ve Nemlendirici Serum
Epidermis Hedef Eylem Ürünü

Çizgi Doldurucu Serum 
Dermis Hedef Eylem Ürünü

Toparlayıcı - Sıkılastırıcı  
Dermis Hedef Eylem Ürünü



MyCODE SPECIFIC SERUM
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Perakende Boyu: 50 ml

Perakende Boyu: 50 ml

ANTI - AGING 
SPECIFIC SERUM

Perakende Boyu: 35 ml

MyCODE_PROFESSIONAL LAB i l e 
profesyonellerin salonlarda  gerçekleştirdiği 
,kişinin cilt sorunlarına özel belirlenmiş 
kodlarla yapılan terapiden sonra  terapiyi 
alan kişinin terapi sonrasında da bakımına 
aynı etkili içerikle devam etmesine olanak 
sağlayan anti-aging serum sistemidir.

Matrixyl ve Organik Slikon ile formüle edilmiş 
baz seruma profesyoneller tarafından cildin 
ihtiyacına göre belirlenmiş maksimum üç 
adet serum ilave edilerek aynı anda farklı 
terapiler etkili ve pratik şekilde yapılmaktadır. 
Zengin içeriklerden oluşan bileşimi yaşlanma 
sürecini yavaşlatır, cilt dokusunda hücre 
yenilenmesini stimüle eder, kırışıklıkların 
derinliğini azaltırken ciltte gözle görülür 
sıkılaşma sağlar.

 

ABSOLUTE CREAM 
LIGHT TEXTURE

ABSOLUTE CREAM 
RICH TEXTURE

NORMAL VE KARMA 
CILTLER İÇIN ZENGİN 
İÇERİKLİ YENİLEYİCİ
ANTİOKSİDAN
E vitamini, hiyalüronik asit, peptitler ve 
organik silikon ile zengin içeriği ciltte optimum 
hidrasyon sağlarken yağsız dokusu ile  ciltte 
parlama yapmamaktadır.

Cildin hacmini arttırır kırışıklık doldurucu 
etkisiyle ifade çizgilerini belirgin bir şekilde 
seyreltir. Güçlü antioksidan etkisi ile 
yaşlanmaya neden olan serbest radikallere 
karşı savaşır. Cildin Kaybettiği Gençlik 
Işıltısını GeriKazandirirken Aydınlanma 
Sağlar.

KURU CİLTLER İÇİN 
ZENGİN İÇERİKLİ 
YENİLEYİCİ ANTİOKSİDAN 
E vitamini, hiyalüronik asit, peptitler ve organik 
silikon ile zengin içeriği ciltte optimum hidrasyon 
sağlarken yağsız dokusu kuru ciltlerde cildin 
hacmini arttırır kırışıklık doldurucu etkisiyle ifade 
çizgilerini belirgin bir şekilde seyreltir. Güçlü 
antioksidan etkisi ile yaşlanmaya neden olan 
serbest radikallere karşı savaşır.

Cildin kaybettiği gençlik ışıltısını ve nemi 
tekrar geri kazandırırken aydınlanma 
sağlar.

TRIPHASE SCRUB

Perakende Boyu: 75 ml

Hafif ovalama yoluyla cildi derinden temizleme, 
besleme ve tonlama için tasarlanmış sıvı 
çözelti. İnci tozu, cildin koruyucu rolünü dış 
etkenlere karşı güçlendirerek, rejenerasyon 
ve hücresel onarım süreçlerini sağlayan yeni 
sitokeratin sentezini arttırır. Yaşlanma karşıtı 
Anti - aging terapilerinde kullanılan scrub cildi 
mükemmel bir şekilde temizlerken ciltteki 
lekeleri açma özelliğine sahiptir.  



GLACIAR LINE
BUZUL SUYU ILE İKİ KAT NEMLENDİRME  
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GLACIAR LINE
CİLDİN KENDİNİ NEMLENDİRME VE ONARMA 
MEKANİZMASINI STİMÜLE EDEN  NEMLENDİRİCİ BAKIM

Lipozomal Buzul Suyu  Saflığı ve tazeliğinin garanti edildiği 1800 
metrede toplanır. Lipozomal kapsüllenme cilt içine nüfuzu arttırır 
ve derin, uzun süren nemlendirici etkiler yaratır. 

Cildin doğal lipid bariyerini yeniler, bu sayede transepidermal su 
kayıplarından kaçınmayı sağlar.

GLACIAR CLEANNING MILK
KURU VE HASSAS CİLTLER İÇİN 
TEMİZLEYİCİ SÜT

Taze ve yumuşak hissettiren nemlendirici 

emülsiyon. Kapsamlı temizleme gücü, cildi 

tahriş etmeksizin kirlerin ve makyaj kalıntılarının 

ortadan kaldırılmasını sağlar. 

Buzul Suyunun Lipozomal kapsüllenme ile 

cilt içine nüfuzu arttırır ve derin, uzun süren 

nemlendirici etkiler yaratır. Günlük cilt  temizliği 

için sabah akşam uygulanır.

GLACIAR SOFT LOTION
PH DENGELEYİCİ, 
NEMLENDİRİCİ LOSYON 

Pürüzsüz nemlendirme losyonudur. Özellikle 

normal kuru ve hassas ciltler için uygundur.

Cilt Ph’nı bozmadan cildi canlandırır, 

ferahlatır ve arındırır. 

İçeriğindeki buzul suyu ve bitki polimeri, 

transepidermal su kaybından kaçınmak için 

cilt üzerinde bir  film oluşturur. Günlük cilt 

temizliği sonrası sabah akşam uygulanır. 

Perakende Boyu: 250 ml

Perakende Boyu: 250 ml
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TWO PHASES WATERPROOF 
EYE AND LIP MAKE UP REMOVER
İKİ FAZLI GÖZ VE DUDAK 
MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

Her çeşit makyaj için nemlendirici etkili makyaj temizleyici. Yağ ve silikonların birleşimi, 

TWO PHASES’a inanılmaz bir temizleme gücü sağlar. Susam özü, nemlendirici, 

yumuşatıcı, tonlayıcı, kırışık koruyucu etki sağlamaya yardımcı olur. 

İrite etmeyen özel formülü ile ferahlık sağlar. Göz bölgesi  ve dudaklardaki makyajı  

temizlemek için günlük olarak kullanılır. Waterproof makyajı dahi Mükemmel bir 

şekilde temizler.

Perakende Boyu: 200 ml

NORMAL VE KARMA CILTLER IÇIN 
KREM - JEL NEMLENDIRICI

GLACIAR HYDRATION

24 SAAT BOYUNCA CİLDİ NEMLENDİRİR, 
CANLANDIRIR, YUMUŞATIR VE TAZELER

Perakende Boyu: 50 ml

HYDRO - REPAIRER SERUM 
NEMLENDİRİCİ VE ONARICI SERUM
LIPOZOM BUZUL SUYU İLE 
YOĞUN NEMLENDİRİCİ VE ONARICI SERUM

Perakende Boyu: 30 ml

Cildin oto - nemlendirme mekanizmalarını canlandırır ve iyileştirir. Hücredeki 

transepidermal su kaybından kaçınarak cildin doğal lipid bariyerini düzenler. 

İçerisindeki hiyalüronik asit nemlendirmenin seviyesini yükseltir ve stratum corneum 

üzerinde koruyucu ve nemlendirci bir film yaratır. Kuru veya çok kuru ciltlerde günlük 

kullanım için önerilmektedir. 

GLACIAR+HYDRATION
NEMLENDİRİR, CANLANDIRIR,
YUMUŞATIR VE BESLER

Perakende Boyu: 50 ml

Cildin oto-nemlendirme mekanizmalarını yeniden yapılandıran  ve 

canlandıran nemlendirici bakım. Hücredeki trans epidermal su 

kaybından kaçınarak cildin doğal lipid bariyerini düzenler. 

Cilt pürüzsüzlüğünü, su dengesini ve esnekliğini arttırır. 24 saat 

nemlendirme ve ferahlık sağlayıp, cilt hücrelerini termal gerilimden 

korur, gün boyunca cildi nemli tutar, kuru, çok kuru ve belirgin 

kılcal damar görüntüsü olan ciltleri    mükemmel bir şekilde besler. 

Hyaluronik asit ve seramidler cildin susuz kalmasını önleyerek doğal 

lipid bariyerini yeniler. 

Cildin oto - nemlendirme mekanizmalarını yeniden yapılandırıp 

canlandıran lipozomal buzul suyu ile nemlendirici bakım, yumuşaklık, 

rahatlık ve tazelik sağlayarak, bu sayede transepidermal su kaybını 

(TWEL) önleyerek cildin doğal  lipid bariyerini iyileştirir. Cildin 

pürüzsüzlüğünü, su dengesini ve arttırır. 

Her gün sabah - akşam yüze ve boyuna tamamen emilene kadar hafif 

bir masaj ile uygulanır. 



BALANCE LINE
CILDIN DOGAL DENGESINI GERI KAZANDIRIR!

. . ... ˘
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BALANCE CLEANING MOUSSE 
YAĞLI - KARMA VE AKNELİ CİLTLER İÇİN 
ARINDIRICI KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

HYDRO BALANCE 
NEMLENDİRİR, PARLAMAYI ORTADAN KALDIRIR 
VE CİLDİN DOĞAL DENGESİNİ GERİ KAZANDIRIR

Cildi tahriş etmeksizin makyajı, kiri ve fazlalık yağı nazikçe temizleyen, SEBUM  ve cilt 

düzenleme özellikli temizleme köpüğü. Sıvı yapısı, cildin dengesini korurken, ayrıntılı bir 

temizleme ve nemlendirme sağlayan yumuşak köpüğe dönüşür. Mat ve kadifemsi bir 

görüntü kazandırır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde problemli ciltlerin İyileşmesini 
sağlar ve yeni sorunların oluşmasını önler. Günlük temizlik için 
sabah akşam kullanılır.

Karma, yağlı ve akneye yatkın ciltler için dengeleyici terapi sağlayan hafif 

jel kıvamlı krem istenilen seviyede nem sağlarken ciltteki fazlalık yağı ve 

parlamayı azaltır, sebum salgısını dengeleyip komedon oluşmasına engel olur. 

İçeriğindeki çinko ve biotin antiseptik ve antiinflamatuar etkiye sahiptir. 

Balancing Lotion’dan sonra uygulanması önerilir.

BALANCING LOTION
KARMA, YAĞLI VE AKNEYE YATKIN 
CİLTLER İÇİN TONİK

Karma, yağlı ve akneye yatkın ciltler için  dulavra otu özlü  gözenek sıkıştırıcı 

losyon yumuşak bir biçimde cilt soyucu keratoplastik etkiye sahiptir ve 

cilt topografisinde dikkat çeken bir iyileşme ve sıra dışı bir yenilenme sağlar.

İçeriğindeki aha birleşenleri cildi daha ipeksi ince ve kadifemsi bir hale 

getirerek mükemmel bir cilt yenilenmesi sağlar.

BALANCE LINE
CİLDİN DOĞAL DENGESİNİ GERİ KAZANDIRIR!
Yağlı,  karma ve akne problemi olan ciltler için özel dizayn edilmiş bu seri ciltteki kiri tıkanmış göznekleri 

temizleyip, siyah nokta ve komedon oluşumunu engeller, sebum salgısını dengelenmesine yardımcı 

olurken cildin ihtiyacı olan nemi sağlar aynı zamanda mat bir görüntü verir  bakteri oluşumunu önler.

Zengin aktif içerikleri ile problemli ciltlerde sorunları çözerken aynı zaman 
da yenilerinin oluşmasını  engeller.

Perakende Satıs Boyu: 200 ml

Perakende Satıs Boyu: 75 ml

Perakende Satıs Boyu: 200 ml



CELL LINE
HÜCRE CANLILIĞI
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CELL VITALITY 
HÜCRE CANLANDIRICI, KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ 
ANTI - AGING KREM 

Yaşlanma karşıtı nemlendirici bakım  hücre canlandırıcı, kırışıklık önleyici  anti - aging krem.  

Resveratrol süper antioksidan aydınlatıcı ve canlandırıcı, “uzun ömür geni” olarak anılır. İçeriğindeki 
Resveratrol yönünden zengin olan üzüm ve nar özü güçlü antioksidan ve canlandırıcı  etkisi ile 
uzun ömür geni olarak bilinir. Gençlik için potansiyeli koruyan ve hücre ömrünü arttıran hücre 
çekirdeğindeki DNA bozulmasını azaltır. Cildin kaybettiği esnekliğin ve sıkılığının tekrar kazanılmasını 
sağlar.

Perakende Boyu: 50 ml

CELL ACTIVATOR 
BESLEYİCİ, HÜCRE YENİLEYİCİ,
YAŞLANMA KARŞITI SERUM

Resveratrol içeren besleyici serum cilt hücrelerindeki  DNA hasarını azaltır. Süper 

antioksidan ve canlandırıcı “uzun ömür geni” olarak anılır. 

İçerisindeki sitokinler fibroblastları harekete geçiren temel aktif bileşenlerdir. Cildi 

pürüzsüz hale getirirken kırışıklıkların derinliğini azaltan dermal temeli güçlendirir. 

Sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. 

Perakende Boyu: 30 ml

CELL EYES 
KIRIŞIKLIK KARŞITI 
DEKONJESTAN ETKİ

İçeriğindeki “Tetrapeptit Eyeseril” ödem karşıtı gözaltı torbaları ve koyu halkalar 

üzerinde ilk 15 günde gözle görülür etki sağlamaktadır. Sıvı tutulması gibi ödem ve 

kırışıklık oluşturan mekanizmalara karşı savaşır. Sabah - akşam kullanılması önerilir.

Dekonjestan bir etki üreterek ayrıca cildin esnekliğini ve yumuşaklığını arttırır. Cilt 

hücrelerindeki hasarı azaltan resveratrol içerir. 

Göz çevresindeki yaşlanmayı engeller ve ince çizgilerin kaybolmasına yardımcı olur. 

Perilabial alanın bakımı için uygundur. 

Perakende Boyu: 30 ml

CELL LINE
Gençliği koruyup hücresel canlılığı arttırarak hücre çekirdeğindeki DNA hasarını azaltır. Ciltte

sıkılaşma ve esneklik sağlayarak doğru tipte kolajen biyosentezini stimüle eder.



CELL C LINE
SIKILAŞTIRAN VE AYDINLATAN 
HÜCRE YENİLENMESİ
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CELL C LINE
ANTİOKSİDAN, NEMLENDİRİCİ VE 
AYDINLATICI YENİDEN YAPILANDIRMA
Kök hücreler, uygun doku metabolizmalarını arttırır ve onları iyi şartlarda korur. Etkili bir biçimde kırışıklık, 

sarkma, cilt kusurlarını  ve lekelerin görünümünü önleyerek, C vitamininin antioksidan etkisi ile birleştirilmiş 

olarak cildin doğal yeniden yapılanma kapasitesini korur.

Yoğun gençleştirme etkisi, küçük kırışıklıkları ve ifade çizgilerini azaltarak daha ipeksi bir cilt sağlarken 

cildi aydınlatır yüz tonunu dengeler. Mükemmel aydınlatma etkisi ve yüz tonu dengeleyicisidir.

CELL C CLEANING MOUSSE
İPEKSİ CİLT AYDINLATICI  VE TEMİZLEYİCİ 

Normal ve Kuru ciltlerin temizliği için hazırlanmış tatlı portakal özü, babassu 

yağı içeren temizleme köpüğüdür. Cildin doğal nem dengesini koruyarak cildi 

derinlemesine temizler ve ciltte ipek gibi bir his bırakırken cildi aydınlatır. 

Ciltteki renk düzensizliklerinin giderilmesine ve aydınlatılmasına yardımcı olur. 

Günlük temizleyici olarak sabah akşam kullanılır. 

Perakende Boyu: 200 ml

HYDRO C
ANTİOKSİDAN NEMLENDİRİCİ KREM

Antioksidan nemlendirici tedavi ve yaşlanma karşıtı koruma. Güneş ve çevre kirliliği 

nedeniyle zarar gören cildi onarmaya yardım eder. 

Serbest Radikallere karşı cildi güçlendirir cillte güneşin neden olduğu hasarları onarır.

Pigmentasyonu azaltarak kolajen sentezini tetikler. İçeriğindeki  hyaluronik asit Stratum 

corneum üzerinde koruyucu ve nemlendirici bir film meydana getirir.  

Erkekler için de çok uygundur. Yüksek seviyede toksinli ve sigara içenlerin ciltleri için 

önerilir.

Perakende Boyu: 75 ml
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CELL C ANTIAGE
HİDRO BESLEYİCİ, YAŞLANMA SÜRECİNİ 
YAVAŞLATICI KREM

Yaşlanma sürecini yavaşlatan ve cildin hücre yenilenmesini 

canlandıran yaşlanma karşıtı bakım. Özellikle kirlilik ve UV radyasyonu 

gibi çevre etkilerinden zarar gören cildi onarır. Kök hücreler, uygun 

doku metabolizmalarını arttırır ve onları iyi şartlarda korur.

Etkili bir biçimde kırışıklık, sarkma, cilt kusurları ve lekelerin görünümünü 

önleyerek, C vitamininin antioksidan etkisi ile birleştirilmiş olarak cildin 

doğal yeniden yapılanma kapasitesini korur. Cildi aydınlatır.

Perakende Boyu: 50 ml

AHA  ve C Vitamini bazlı serum ince çizgi ve kırışıklıkları azaltırken cilt 

yüzeyindeki genişlemiş gözenekleri sıkılaştırırken cilt üzerindeki lekeleri 

gözle görülür şekilde açar.  Yoğun gençleştirici etkisi cilt yüzeyini 

ipeksi bir görünüme kavuşturur. Cilt yenilenmesini stimüle eder. Yüz 

ve boyuna göz çevresinden kaçınarak yukarı doğru kibar bir masaj ile 

tercihen gece uygulanır.

CELL C ANTIAGE krem ile kombine ediniz.

Perakende Boyu: 30 ml

CELL C RENEWALL
AHA+C  VİTAMİNLİ CANLANDIRICI, 
LEKE AÇICI, YENİLEYİCİ SERUM  
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SUMME SUN 
DNA PROTECTION

SUMME SUN SPF 50+CC CREAM 
DNA KORUMASI İÇEREN RENKLİ KORUYUCU 

Renklendirilmiş kişiye özel  mikro pigment  küreli güneş kremi (SPF 50+) uygulandığında 

cilde ipeksi ve ışıltılı bir görünüm verir. Güneş radyasyonuna bağlı olarak cilt hasarından 

kaçınmaya yardımcı olan fiziksel ve kimyasal filtrelerin bir kombinasyondur.  

Yüksek mineral, vitamin ve antioksidan içeren, ultraviyole radyasyonun zararlı etkilerini 

onaran, cildin derin tabakalarında etki eden, bitki filizleri ve nardan elde edilen bitki kök 

hücrelerinin anahtar bileşenleridir.

Perakende Boyu: 75 ml

SUMME SUN 50+ NO GRASO
Bitki özlerinin sinerjik bir birleşimi ile formüle edilen, ciltte yağlı bir his bırakmayan  

güneş koruması (50 faktör) hassas ciltlerin tedavisi için özel olarak tavsiye edilir. 

Güneş ışınlarının neden olduğu cilt hasarından korunmaya yardımcı olan fiziksel ve 

kimyasal filtreler içerir. 

Perakende Boyu: 75 ml



VÜCUDUNUZU YENİDEN ŞEKİLLENDİREN KOD 

                           ,  s+ summecosmetics tarafından
tasarlanmış  yaşlanma, dengesiz beslenme, dolaşım 
bozuklukları, çevresel  faktörler, hızlı kilo alıp verme ve benzeri 
sebeplerle ile birlikte vücutta gözlemlenen sarkma, selülit, 
hacimsel fazlalıklar, çatlaklar gibi  sorunların terapisi ve 
önlenmesinde profesyonellerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde hazırlanmış devrimsel bir konseptir.

Terapi, her zaman vücudun farklı alanlarındaki ihtiyaçlara 
göre yoğun olarak hareket eden benzersiz bir ürün aracılığıyla 
gerçekleştirilir (kollar, göğüsler, bel, karın, kalçalar, uyluk ve 
bacaklar). 

_PROFESSIONAL BODY LAB
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HERBİR SORUN 
İÇİN FARKLI KOD

VÜCUDUNUZA ÖZEL TASARLANMIŞ 
PROFESYONEL BAKIM SERUMU

Vücut bölgesinde endişe yaratan cilt sorunlarının çözümlenmesi 

için kişiye özel bakım hazırlayabilme imkanı veren en etkili aktif 

bileşenlerin doğru oranlarda birleştirilerek tasarlandığı beş adet 

konsntreden oluşan bir sistemdir.  

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, depolanmış 

yağı yakarak vücut kontürünü sıkılaştırıp şekillendirir. Dokuları 

canlandırarak düzeltir.

, _PROFESSIONAL BODY LAB

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 
VÜCUT SERUMU

SHOCK BODY SERUM
3 adet seçilen flakon serum ve shock body 
serumdan oluşan kittir.

Perakende Boyu: 120 ml

Avokado yağı hyaluronik asit ve laktokin sıvısı PF  içeren 
mükemmel  içerikli  baz serumdan oluşan, kişinin 
profesyonel bakım  sonrasında  evde de kullanmasına 
olanak veren kişiye özel hazırlanmış kittir.

Mevcut sorunlar üzerinde oldukça etkili ürün aynı 
zamanda cilt kusurlarının oluşmasını da engellemektedir.
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Perakende Boyu: 10 ml

Ahududu ketonlu provislim ve Karnitinli içerği 
sayesinde vücutta  biriken yağları yakar 
ve istenmeyen hacim azaltımına katkıda 
bulunur. Adipositlerden  fazlalık yağı azaltan 
Liporedüktör ve yeniden yapılandırma özelliği 
ile vücut  siluetini şekillendirir ve selüliti azaltır.
Karnitin: lipid metabolizmasının önemli bir 
eşetkenidir. Genellikle yağ yok edici molekül 
olarak anılır çünkü yağı hücrenin içine taşır, 
böylece orada enerjiye dönüştürülebilir. 

Provislim (24 saat inceltici aktif bileşen): 
Dinlenirken, egzersiz yaparken veya gerilimli 
durumlar sırasında ve genellikle yemekten 
sonra gibi herhangi bir durumda vücudun 
yağ dokusunu azaltan iki doğal aktif bileşenin 
etkili birleşimi.  selüliti azaltır, vücudun hatlarını 
belirler, cilt esnekliğini arttırır ve ödemi, cildin 
engebelerini, kalınlığını ve hacmini azaltır. 

21

Perakende Boyu: 10 ml

Sarmaşık ve Mastı Çiçeği özütlü serum drenaj 
özelliği sayesinde vücutta tutulan fazlalık 
sıvıyı boşaltır. Yağların ve diğer toksinlerin 
vücuttan atılmasını kolaylaştırır. 

Dondurucu etkisi, kızarıklık ve kılcall damar 
görünümünü  azaltırken hoş bir hafiflik hissi 
ve anlık dekonjesyon sağlayarak dolaşımı 
harekete geçirir.

11
DRAINING CODE SCULPTING CODE

Ödem Atıcı Serum Yağ Yakıcı Serum

VÜCUDUNUZU ŞEKİLLENDİREN KOD SİSTEMİ

37Perakende Boyu: 10 ml

At Kuyruğu Özütlü ve Kolajenli sıkılaştırıcı 
vücut serumu. Kolajen ve elastin üzerindeki 
güçlendirme etkisi sayesinde cildi düzenler 
ve güçlendirir. Göğüs bölgesini toparlar ve 
daha dik görünmesine yardımcı olur. Lifting 
etkisi, vücut kontürünü iyileştirerek kollar ve 
karın bölgesindeki  sarkmış ciltte  benzersiz 
rahatlama ve sıkılaştırma sağlar.

Sıkılaştırıcı tedavi. Equisetum ve Kolajen 
özlü sıkılaştırıcı vücut konsantresi. Kolajen 
ve elastin üzerindeki güçlendirici etkisi 
sayesinde dokuyu tutar ve sarar. Tek 
başına veya diğer formüllerle birleştirilerek 
kullanılabilir. 

Perakende Boyu: 10 ml

Asian Centella ve Elastinli canlandırıcı vücut 
serumu. Hamilelik ve sıkı diyet zamanlarında 
ortaya çıkan çatlakları düzeltir ve oluşmasını 
önler. Cilt dokularının canlılığını arttırır ve 
hücreleri oksidasyon süreçlerinden korur. 
Kolajen: Kolajen, lifler olarak sunulan 
bağlayıcı dokunun en önemli sert 
proteinlerinden biridir. Cildin en temel 
yapısal elementidir ve bu yüzden cildin 
özelliklerinden geniş bağlamda sorumludur.
Derideki kolajen yenilenmesine yardımcı 
olur, metabolize etme kapasitesine sahip 
olan aminoasitli fibroblastlar sağlar.  
Cilt nemlendirmesi ve tonunu koruyarak 
su-lipid bariyerini güçlendirir. Özellikle UV 
ışınlarına maruz kalma olmak üzere olgun 
cildi kurutmaya ve cildin kendisini çevresel 
saldırılardan korumasına yardım etmek için 
film oluşturma etkisi yapar.

31 41 51
RELEASING CODE FIRMING CODE RENEWAL CODE

Perakende Boyu: 10 ml

Marine Silisyumlu ve Asma Yapraklı anti-
glikasyon içeren vücut serumu. Kollar, 
uyluk ve karın üzerinde bulunan yoğun  
selüliti yumuşatır. Yağ hücrelerindeki 
yağı etkili bir biçimde parçalar ve yağ 
yakımının daha hızlı gerçekleşmesine 
yardımcı olur. 

Karnitin: lipid metabolizmasının önemli 
bir eşetkenidir. Genellikle yağ yok edici 
molekül olarak anılır çünkü yağı hücrenin 
içine taşır, böylece orada enerjiye 
dönüştürülebilir. Vücudu sıkılaştırmaya 
yardımcı olmak için serbest etmen 
karşıtı özellikleri canlandırır.  

Selülit Giderici Serum Sıkılaştırıcı Serum Onarıcı, Önleyici Serum

VÜCUDUNUZU ŞEKİLLENDİREN KOD SİSTEMİ
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BESLEYİCİ
EL BAKIM KREMİ

HAND HYDRATION

Günlük el bakımı için gelişmiş hidro besleyici ve onarım tedavisi. Formülü, 
kendine has yumuşatıcı özelliklere sahip olan hidrolize edilmiş jojoba 
yağının lipozomal buzul suyu ile birlikte kombine edilmesi için özel olarak 
zenginleştirilmiştir. Bu doğal biyoaktif kokteyl, ellerin foto ve krono yaşlanma 
işaretlerini etkili bir biçimde önlemek ve tedavi etmek için iyi seviyede bir 
koruma ve nemlendirme sağlar. Yapışkan olmayan hassas yapısı ve 
kolay uygulamasıyla birlikte HAND HYDRATION çift nemlendirme etkisini 
sağlar. Doğal su-lipid bariyerini anında yeniden inşa eder (NMF) ve (TEWL) 
transepidermal su kaybından kaçınmak için bir bariyer meydana getirir.

Perakende Boyu: 75 ml

YOĞUN NEMLENDİRME, 
AYDINLANMA VE ANTİ - AGING ETKİ


