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Argan Sabunu
Argan Soap
Argan yağı esansiyel yağ asitleri bakımından zengindir. Saçlara yumuşaklık kazandırarak kıvırcıklığın düzelmesine 
dökülmelerin giderilmesine ve uç kırıklarını önlenmesine yardımcı olur. Cildi besler, elastikiyeti korur ve ince çizgilerin ve 
kırışıklıkların görünümünü azaltır. Zengin mineral içeriği ile cildinizi canlandırır. Her cilt tipine uygundur.

Argan oil is rich in terms of essential oil acids. It brings softness to hair, it helps elimination of hair loss and prevention 
of split ends with its hair straightening effect. It nurtures the skin, preserves elasticity and diminishes visibility of thin 
lines and wrinkles. It revives your skin with its rich mineral content. It is suitable for any type of skin.

Keçi̇ Sütü Sabunu
Goat Milk Soap    
Keçi sütü sabunu kuru veya hassas ciltler, egzama ve sedef hastalığı gibi durumlar için iyi bir seçimdir. Saf keçi sütü 
içeriği , ölü cilt hücrelerinin cildinizin yüzeyinden çıkarılmasına yardımcı olan, laktik asit gibi alfa-hidroksi asitler içerir. 
Vitamin içeriği yüksek oln keçi sütünde , hasarlı cilt dokusunu onarmak ve sağlıklı cildi korumak için gerekli olan Vitamin 
A özellikle yüksektir. Keçi sütünün içindeki kremsi yağ, keçi sütü sabunlarının nemlendirici kalitesini artırır.

Goat milk is a good choice for dry and sensitive skins and problems of eczema and psora. The pure goat milk includes 
alpha hydroxy acids such as lactic acid which help removal of dead skin cells from the surface of your skin.  Rate of 
Vitamin A which is required for repair of skin texture and protection of healthy skin is especially high in goat milk whose 
Vitamin content is high. Creamy oil in the goat milk increases moisturising quality of goat milk soaps. 
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Bal & Badem Sabunu
Honey & Almond Soap  

Avokado Fesleğen Sabunu
Avocado & Basil Soap

Bal & Badem sabunu, zeytinyağı, hindistancevizi yağı, kakao yağı gibi sabit yağları yanında ekstradan badem yağı ve 
bal içerir. Bal kürü yapmak isteyenler için sabah kürü, akşam kürü etkisi gösteren bir sabundur. Kuru, karma ve hassas 
ciltlerde kullanılabilecek en uygun sabundur.

It includes olive oil, coconut oil, cacao oil, almond oil and honey. It shows the effect of morning cure, evening cure for 
the ones who want to apply honey cure. It is the most suitable soap to be used for dry, combination and sensitive 
skins.

Avokado ve fesleğen yağı cilt için koruyucu etkilerde bulunur. Avokado yağı cilt tarafından kolay emilir ve nemlendirir. 
Aromaterapide masaj yağı olarak kullanılan avokado yağı, saç, vücut, el, dudak kremlerinde ve güneş yanığı 
ürünlerinde de kullanılır.Avokado&; Fesleğen sabunu derinlemesine temizlik yaparken cildinizi besler ve canlılık verir. Her 
cilt tipine uygun, kuru ve hassas cilt tipleri için idealdir.

Avocado and basil oil have protective effects for skin. Avocado oil is absorbed by skin easily and it moisturises.  Basil 
oil nurtures your skin and freshens it up while doing a deeply cleaning with its antibacterial feature. It is suitable for any 
type of skin and ideal for dry and sensitive skin types. 
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Biberiye & Isırgan Sabunu
Rosemary & Nettle Soap  

Bıttım Sabunu
Terebinth  Soap  

Isırgan tohum yağı ve biberiye yağı ile hazırladığımız, zayıf, dökülen ve kepekli saçlar için ideal bir katı şampuandır. 
Düzenli kullanıldığında saç diplerinin canlanmasına, dolgunlaşmasına ve dökülmenin azalmasına yardımcı olduğu 
görülmüştür.

It is an ideal solid shampoo for weak hair which is shedding and with dandruff prepared with nettle seed oil and 
rosemary oil. When used properly, it helps revival and plumping of hair roots, and reducement of hair shedding.

Saç dökülmesinde ciddi olarak etkili olan bıttım sabunu, saç yağlanma sorunlarında ve saç dibi temizliğinde etkili bir 
sabundur. Vücutta da kullanılabilir ama esas kullanım saç içindir. Bıttım sabunu Egzama, mantar gibi cilt hastalıkları ile 
kepek ve saç dökülmesi gibi problemlerde de etkili bir sabundur.

Terebinth soap which is effective against hair loss is also effective in oily hair problems, dermolotogical diseases such 
as eczema, fungus, problem of dandruff and cleansing of hair roots. It is suitable for any kind of hair.
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Çam Katranı Sabunu
Pine Tar Soap   

Buğday & Papatya Sabunu
Wheat & Camomile Soap  

Çam katranı ile yapılan bu sabunda shea yağı, kayısı çekirdek yağı ve badem yağı gibi yüksek nemlendirme özelliği olan 
yağlar da bulunmaktadır. Derin temizlemeye ve anti bakteriyel özelliğe sahip bir sabundur. özellikle deri hastalıklarında, 
egzama, sivilce-akne, kepekli zayıf saçlar, normal ve yağlanma sorunu olan ciltler için ideal bir temizleme sabunudur.

It also includes oils which have high moisturising property such as shea oil, apricot kernel oil and almond oil along with 
pine tar. It is a soap which has deep cleaning and antibacterial properties. It is an ideal cleansing soap especially for 
dermotological diseases, eczema, acne, weak hair with dandruff, normal skins and oily skins.

Buğday yağı ciltte yatıştırıcı ve yumuşaklık verici , hücre yenileyici, yanık, yara ve diğer cilt problemlerinde etkili bir 
yağdır. Ayrıca hassas ve yıpranmış saçlar için faydalıdır. Buğday yağının bu özellikleri ve papatya bu sabunda birleşir. 
Normal cilt tiplerine uygun, kuru cilt tiplerine idealdir.

Wheat oil is a calming and softener oil for skin, it is a cell renewer oil and also effective in burnt, wound and other 
dermotological problems. Besides it is beneficial for tender and damaged hair. These properties of wheat oil and 
camomile combine in this soap. It is suitable for normal skin types and ideal for dry skin types. 
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Çörekotu Sabunu
Black Cumin Soap    

Çay Ağacı & Nane Sabunu
Tea Tree & Mint Soap  

Çörekotu yağı ile hazırlanan bu sabun egzama ve sedef hastalığı, cilt iltihabı ve ciltte mantar enfeksiyonu bulunan 
ciltlerde temizleme sabunu olarak kullanılabilmektedir. çörekotu yağı ve shea yağı ile birlikte hazırladığımız bu sabun 
çörekotu yağının etkileri ile birlikte shea yağının nemlendiriciliğini bir araya getirir. Her cilt tipi için uygundur.

Black cumin oil can be used as cleansing soap in eczema and psora, dermatitis and fungus problems due to its anti 
allergical property. It is suitable for any skin type with high moisturising effect of shea oil.

Çay ağacı ve nane, dünyada çok bilinen bir ikilidir. Avustralya florasında bulunan çay ağacı yapraklarından elde edilen 
uçucu yağ , cilt enfeksiyonları, akne, tırnak mantarı gibi problemlerde etkilidir. Antiseptik ve anti bakteriyel özelliği olan 
bu yağ ve mantar önleyici olan nane uçucu yağı ile hazırladığımız bu sabun problemli cilt tiplerinde kullanılabilir.

It is produced with tea tree and mint essential oils. The essential oil obtained from tea tree leaves which is a part 
of Australian flora is effective in problems such as skin infections, acne and nail fungus. This soap which we have 
prepared from antiseptic and antibacterial tea tree oil and mint essential oil which is fungus preventive can be used in 
problematic skin types.
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Gül Sabunu
Rose Soap    

Defne Sabunu
Laurel Soap 

İçeriğindeki gül suyu ile cilde tonik etkisi yaparak ferahlatır. Siyah noktalar için uygun bir temizleyicidir. Hoş kokusu ile 
birlikte cildi besleyerek sakinleştirir. Her cilt tipi için uygundur.

It refreshes by making tonic effect to skin with the rose water inside it. It is a suitable cleaner for blackheads. It nurtures 
and becalms skin with its fragrance. It is suitable for any type of skin.

Defne sabununda Defne gar yağı (Defne meyvesi yağı) ile birlikte defnenin yaprak yağını birlikte kullanmaktayız. özellikle 
saç dökülmesinde kullanılır. İçindeki yağ bileşikleri saç dibini uyarır, saç diplerini besler, saçları güçlendirir, defne yaprağı 
yağı yüzünden de saç dibinde derin bir temizlik yapar, saç dibini arındırır. Sedef, egzama vs. konularda da yaprak 
yağından dolayı etkili bir saça özel bir sabundur.

In laurel soap; leaf oil of laurel is also used along with the laurel gar oil (laurel fruit oil). It is utilized for hair against hair 
loss and for problem of dandruff. Oil compounds in laurel soap stimulate hair roots, nurture hair roots, strengthen 
hair and prevent generation of dandruff. Laurel leaf oil make a deep cleaning in hair roots, purifies hair roots. It is also 
effective in problems such as psora, eczema etc. in hair roots due to leaf oil.
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Kakao & Fındık Sabunu
Cacao & Hazelnut Soap    

Jojoba & Vanilya Sabunu
Jojoba & Vanilla Soap 

Kakao & Fındık sabunu ciltte yumuşatıcı etkileri ile birlikte, makyaj temizliği yapılabilecek bir sabundur. Köpüğünün 
kısa süre yüzde bekletilmesi ve ılık su ile yıkanması yeterli olacaktır. Kakao yağı ve fındık yağının nemlendirici etkisi ile 
birlikte cildin sakinleşmesine, vücut kokularını giderilmesine ve ciltte pullanmayı önlemeye yardımcı olur. Her cilt tipine 
uygundur.

Along with its softening effects in skin, it is a soap which can be used for make-up removal. For this, it is enough to 
make its foam wait for a short time and wash it with warm water. It helps skin becalm, it also helps in the elimination of 
body odors  and prevention of flaking in skin with the moisturising effect of cacao oil and hazelnut oil. It is suitable for 
any type of skin.

Vanilyanın eşsiz aroması ile jojoba yağını birleştiren bu sabun içeriğindeki kakao yağı ile cilt çatlaklarının giderilmesinde 
etkilidir. Shea yağının nemlendiriciliği ile cilt pullanmalarının engellenmesine yardımcı olur. Vanilya sevenler için ideal bir 
sabundur. Her cilt tipine uygundur.

This soap which combines unique aroma of vanilla with jojoba oil is effective in the elimination of skin chaps with cacao 
oil in its content. It helps prevention of  flaking in skin with the moisturising effect of shea oil. It is an ideal soap for the 
ones who love vanilla. It is suitable for any type of skin.
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Kil & Susam Sabunu
Clay & Sesame Soap    

Kayısı & Greyfurt Sabunu
Apricot & Grapefruit Soap   

Kil & Susam sabunundaki ana hedef, kil maddesinin maske özelliği ile susam yağının ciltteki olumlu etkilerini 
birleştirmektir. Susam yağı deri esnekliği ve yumuşaklığını artırabilir. Susam yağı, cildin içine yabancı madde veya 
toksinlerden vücudu korumanın bir başka yolu olan koruyucu bir tabaka oluşturduğu için güneş kremi olarak da 
kullanılabilir. Bazı kültürlerde, susam yağı, ciltteki mantar hastalıklarını tedavi etmek için bile kullanılmaktadır.Kil ve 
susam yağının birlikte kullanıldığı bu sabun kuru ve yorgun ciltler için yararlıdır. Kilin cilt arındırıcı özelliği ile peeling 
etkisi bir araya gelir ve susam yağının besleyiciliği ile cilt tazelenmesine yardımcı olur. özellikle yorgun ve kuru ciltler için 
uygundur.

It combines usage of clay material as skin mask and positive effects of sesame oil in the skin. This soap which clay 
and sesame oil are used together is beneficial for dry and weary skins. Skin purifier feature of clay and its peeling 
effect come together and help refreshment of skin with nutritiousness of sesame oil. It is particularly suitable for weary 
and dry skins.

Greyfurt ferahlığı ve kayısı çekirdek yağının nemlendirici ve besleyici özelliğini birleştiren bu sabun, etkili cilt temizleme 
özelliğine sahiptir. Kayısı çekirdek yağı devamlı kullanımı kırışıklıkların azalmasına, hücre yenilenmesine ve cildin nem 
dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Her cilt tipine uygundur.

It is an effective skin cleaning soap with the moisturising and nutritious feature of  grapefruit rind oil and apricot kernel 
oil. Continuous usage of apricot kernel oil helps decrease of wrinkles, cell renewal and providing of skin’s moisture 
balance. It is suitable for any type of skin.
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Limon Otu & Kekik Sabunu
Lemon Grass & Thyme Soap    

Lavanta Sabunu
Lavender Soap     

Limon otu & Kekik sabunu tüm dünyada bilinen bir sabundur. Limon otu ve kekik yağlarının anti bakteriyel ve derin 
temizleme özellikleri ile birlikte uyarıcı, sivilce oluşumunu engelleyici etkilerini birleştirir. Derin yağ temizleme özelliği ile 
çok iyi bir ergen sabunudur. Devamlı kullanımında kekiğin özelliğinden dolayı yağlı ciltlerde etkilidir. Sivilce ciltteki yağ 
fazlası sebebi ile gözenekleri tıkamasının bir sonucudur. Limon otu &; Kekik sabunu derin temizlik özelliği ile cildin 
hava alamama problemini ortadan kaldırarak sivilce oluşumu engellemeye yardımcıdır. Siyah noktalar için uygun bir 
temizleyicidir. Yağlı cilt tipi için uygundur.

It combines antibacterial  and deep cleaning properties of lemon grass and thyme oils with their stimulant and 
preventive of acne formation effects. It is a convenient cleaner for blackheads. It is suitable for oily skin type.

Lavanta yağı Lavanta bitkisinin damıtılmasıyla elde edilir. Kaygı ve duygusal stresi azaltır. Uykuyu geliştirir. Güçlü 
antioksidanlar ile yaşlanmayı yavaşlatır, egzama ve sedef hastalığında yardımcıdır. Baş ağrılarını hafifletir Saf lavanta 
yağından yapılan lavanta sabunu cilt rengini düzeltir, akne ve sivilcede etkilidir. Ayrıca strese, sinire ve insanın relaks 
olmasına etkileri olan bir sabundur.

Lavender oil is obtained by distillation of lavender plant. It diminishes anxiety and emotional stress. It enhances sleep. 
It slows aging with strong antioxidants, it is helpful against eczema and psora. It palliates headaches. Lavender soap  
prepared with pure lavender oil is effective against acne. In addition it is a soap which have effects on stress, anger 
and relaxation of human.
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Osmanlı Hamam Sabunu
Ottoman Bath Soap

Nar & Portakal Sabunu
Pomegranate & Orange Soap       

Osmanlı sultanlarının saraylarından gelen gizemli amber aroması muhteşem birleşimi. Cildi besleyerek sakinleştirir. 
Yorgun cilt tipleri için uygun bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol köpüğünün ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Cildi 
nemlendirir ve besler.

Turkish bath soap which is an indivisible part of Turkish hammam culture is the irreplaceable of bath with its traditional 
odor. It is a soap identified with olive oil. It is suitable for any age with its traditional white colour and softening 
characteristics. It can be used as baby soap.

Nar çekirdeği yağı cildin canlanmasına, yenilenmesine rahat bir şekilde cevap vermesi için portakal yağı ile birlikte 
kullanmaktayız. Portakal kabuk yağı cildi temizliyor, ardından da nar çekirdek yağı devreye giriyor. Nar çekirdeği 
yağının cilt üzerindeki antioksidan özelliği yanında nemlendirici ve besleyici özelliği ile, shea ve zeytinyağının E vitamini 
zenginliğini, cilde elastikiyet kazandırma özelliklerini birleştiren bir sabundur. Hintyağı ile birlikte bol köpüklü bu sabun 
cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için uygundur.

Pomegranate seed oil along with its antioxidant feature on the skin combines its moisturising and nutritiousness effect 
with E vitamin richness of shea and olive oil.  It is very foamy together with castor oil. It moisturises skin and nurtures it. 
It is suitable for any type of skin.
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Shea Sabunu
Shea Soap

Üzüm & Karanfil Sabunu
Grape & Clove Soap     
Üzüm & Karanfil sabununda üzüm çekirdeği yağını karanfil yaprağı yağı ile birlikte kullanıyoruz. Bu sabun ciltte 
masaj etkisi, antioksidan özelliği ve saç dökülmesinde ve derinlemesine temizlik için idealdir. İçeriğindeki zeytinyağı 
hindistancevizi yağı ve shea yağı ile cildinizi uyarırken besler ve canlılık verir. Her cilt tipine uygundur.

 It is ideal for massage effect and deep cleaning in skin with its grape seed oil and clove leaf oil. It nurtures and revives 
while it stimulates your skin with olive oil, coconut oil and shea oil in its content. It is suitable for any type of skin.

Shea yağı hafif yeşilimsi, fildişi renginde shea ağacının meyvesinin doğal bir ekstresidir. Shea butter nemlendirici gibi 
kozmetiklerde sik kullanılan bir üründür. Anti inflamatuar özellikleri vardır. Shea yağının yara izlerini, egzamaları, yanıkları, 
çeşitli döküntüleri, sivilceyi, kuru deriyi, cilt lekelerini, çatlakları, kırışıklıkları ve sedef hastalığında tahrişi azaltıcı özelliği 
vardır. Shea yağı doğal bir güneşten koruyucudur. Koruyuculuk düzeyi değişebilmekle beraber spf 3 civarındadır. Shea 
yağı ciltte yağlı bir his bırakmadan kolaylıkla emilir. Ayrıca saç nemlendiricilerinde saçların elektriklenmesi ve kırılmasını 
engellemek amacı ile kullanılır. 
Cildinizde kremsi his yaratan bu sabun, yüksek nemlendirme özelliğine sahiptir. Özellikle hassas ve kuru cilt tipleri için çok 
uygun bir sabundur. Cildinizi besler ve canlılık verir.

 Shea oil is absorbed in skin easily without leaving an oily feeling. Besides it is used inside hair moisturisers in order to 
prevent electrification and splitting of hair. This soap which creates a creamy feeling in your skin has the feature of high 
moisturising. It is a very appropriate soap especially for sensitive and dry skin types.  It nurtures your skin and revives it. 
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Gliserin Sabunları
Glycerin Soaps

Toros Sediri̇
Taurus Cedar Soap
Toros Sedir ağacının eşsiz kokusu ve derin temizlik özelliği ile banyo sabunu olarak kullanılabilir, Erkekler için traş sabunu 
olarak kullanılabilir. Yağlı cilt tipleri için uygun bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol köpüğünün ciltte bekletilmesi 
ferahlık verir. Derin temizler ve cildi canlandırır. Cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için uygundur.

It can be used as bath soap with unique odor of Taurus cedar tree and its deep cleaning feature. It can be used as 
shaving soap for men. It is a suitable bath soap for oily skin types. To make its abundant foam wait on skin during bath 
provides refreshment. It cleans deeply and revives skin. It moisturises skin and nurtures it. It is suitable for any type of 
skin. 
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Lamas Limonu
Lamas Lemon Soap
Limon çiçeğinin rahatlatan kokusu ve narenciye bahçelerinin taze havasını birleştiren ideal bir banyo sabunudur. Banyo 
sırasında bol köpüğünün ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Derin temizler ve cildi canlandırır. Cildi nemlendirir ve besler. Her 
cilt tipi için uygundur.

It is an ideal bath soap which combines relaxing odor of lemon flower and fresh air of citrus tree garden. To make its 
abundant foam wait on skin during bath provides refreshment. It cleans deeply and revives skin. It moisturises skin and 
nurtures it. It is suitable for any type of skin.  

Sambak Yasemin
Sambac Jasmine Soap
Arap yasemininin baştan çıkartıcı kokusu ile yoğun nemlendirici özelliği olan bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol 
köpüğünün ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Derin temizler ve cildi canlandırır Cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için 
uygundur.

It is a bath soap which has the charmer odor of Arabian jasmine and moisture rich feature. To make its abundant foam 
wait on skin during bath provides refreshment. It cleans deeply and revives skin. It moisturises skin and nurtures it. It is 
suitable for any type of skin. 
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Roma Leylak
Rome Lilac
Yazın habercisi leylak çiçeğinin ferahlatıcı kokusu ile nemlendiriciliği yüksek bir banyo sabunudur.. Banyo sırasında bol 
köpüğünün ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Derin temizler ve cildi canlandırır Cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için 
uygundur

It is a bath soap which has the refreshing odor of lilac flower; foreshadow of summer and high moisturising feature. To 
make its abundant foam wait on skin during bath provides refreshment. It cleans deeply and revives skin. It moisturises 
skin and nurtures it. It is suitable for any type of skin.

Amber
Amber Soap
Osmanlı sultanlarının saraylarından gelen gizemli amber aroması muhteşem birleşimi. Cildi besleyerek sakinleştirir. 
Yorgun cilt tipleri için uygun bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol köpüğünün ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Cildi 
nemlendirir ve besler.

Magnificient combination of mystical amber flavor coming from the palaces of Ottoman sultans. It nurtures and 
becalms skin. It is a suitable soap for weary skin types.  To make its abundant foam wait on skin during bath provides 
refreshment. It moisturises skin and nurtures it.
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Derin Orman
Deep Forest Soap
Orman gülü (Rhododendron), Ardıç, ladin, göknar notlarının uyumlu birlikteliğini gösteren bu sabun, içeriğindeki ideal bir 
banyo sabunudur. Derin temizler ve cildi canlandırır. Cildi nemlendirir ve besler.

This soap which includes consonant combination of rhododendron,  juniper, spruce and fir is an ideal soap due to its 
content. It cleans deeply and revives skin. It moisturises skin and nurtures it.

Fas Gecesi
Moroccan Night Soap
Sıcak ve gizemli fas gecelerinin buhur ve mür kokularını taşıyan bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol köpüğünün 
ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için uygundur.

It is a bath soap which carries frankincense and myrrh odors of hot and mystical Moroccon nights. To make its 
abundant foam wait on skin during bath provides refreshment. It moisturises skin and nurtures it. It is suitable for any 
type of skin. 
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Sandal Ağacı
Sandalwood Soap
Doğu hint sandal ağacının odunsu ve tatlı aroması ile muhteşem bir banyo sabunudur. Banyo sırasında bol köpüğünün 
ciltte bekletilmesi ferahlık verir. Derin temizler ve cildi canlandırır Cildi nemlendirir ve besler. Her cilt tipi için uygundur.

It is a magnificient bath soap with woody and sweet flavor of East Indian sandalwood. To make its abundant foam 
wait on skin during bath provides refreshment. It cleans deeply and revives skin. It moisturises skin and nurtures it. It is 
suitable for any type of skin.




