


“Genlerinizden Gelen Güzellik.”

Değerli Estetisyenlerimiz, Merkez sahiplerimiz, Hekimlerimiz;

Siz bilginiz ve emeğinizle, biz de ürünlerimizle her gün onbinlerce insanımızın cildine 
dokunuyoruz. Bu yüzden üzerinizdeki büyük sorumluluğu çok iyi anlıyoruz.

Geniş yelpazeli DR.GENA ürün demetini, danışanlarınız sizlere hangi özel istekle gelirse gelsin 
onlara arzu ettikleri güzelliği, gençliği ve sağlıklı ışıltıyı, en ulaşılabilir fiyatlarla verebilmeniz 

için özenle geliştirdik. 

Tüm DR.GENA ürünleri Fransa’da, uzman dermatologlar ve kimyagerler tarafından formüle 
edildi. Ürünlerimizin her bileşeni, Avrupa Birliği standartlarında ve hiçbir canlıya zarar 

vermeden test edildi. Dahası, ürün demetimizi tüm cilt tiplerine ve her bir danışanınızın 
beklentisine hitap edebilecek şekilde zenginleştirdik. 

DR.GENA ürün demetinde anti-aging kokteyllerden cilt temizleyicilere, nemlendiricilerden 
besleyici güneş koruyuculara, peelinglerden beyazlatıcılara kadar ihtiyacınız olan en geniş 

çeşidi bulacaksınız. Üstelik bu ürün yelpazesiyle birlikte, Türkiye çapında büyüyen ekibimizin 
desteği de her an yanınızda olacak.

Ürünlerimizi mutluluk, başarı ve kazanç dolu günlerde kullanmanızı diler, tüm sorularınız ve 
istekleriniz için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.
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YAĞLI CİLTserisi
DR.GENA yağlı cilt serisi, yağlı ciltlerin kendilerine 
has bakım ihtiyaçları için özel olarak geliştirildi. 

Tümü Fransa’da formüle edilen serimizde bakım 
serumundan toniğe, maskeden akne karşıtı 
seruma ihtiyacınız olan tüm özel ürünleri DR.GENA 
kalitesiyle bulacaksınız.

Yağlı bir cildiniz 
varsa, cildinizi sürekli 

temizlemekten kaçınınız. 
Cildinizi temizlemek 

için yağlı ciltler için özel 
üretilmiş ürünleri tercih 

edebilir ve bu şekilde 
cildinizi temizlerken 

yağ dengesini de 
koruyabilirsiniz.

 Yağ oranı az
ama 

nem oranı 
yüksek olan 

nemlendiricileri 
tercih ediniz.

Salisilik 
Asit içeren 

temizleyici ve 
tonik kullanınız.

Yağlı Cilt Temizleme Jeli

DR.GENA Yağlı Cilt Yüz Temizleme 
Jeli, içeriğindeki Salisilik Asit, Zinc 
PCA, Pantenol ve fresh kokusu ile 
yağlı ciltler için geliştirildi. Zinc PCA 
cildi derinlemesine arındırır, sebum 
üretimini ve nemi dengeleyerek nefes 
almasına yardımcı olur. Salisilik Asit 
sebumu kimyasal olarak parçalar, akne 
oluşumuna karşı mükemmel şekilde 

savaşır. “Cilt vitamini” olarak bilinen 
Pantenol cildin tüm katmanlarına 
hızla nüfuz eder. Hücrelerin sağlıkla 
beslenmesinde ve nemlenmesinde 
etkin rol oynar. DR.GENA Yağlı Cilt Yüz 
Temizleme Jeli cildi anında aydınlatır, 
yağlı görünümün yerini çekici bir ışıltı 
alır. Üstelik fresh kokusuyla cildinize 
ferahlık verir.

İçindekiler: Su, Sodyum Kokoamfoasetat, Disodyum Lauril Sülfosüksinat, Coco Amido 
Propil Betain, Sodyum Lauril Sülfat, Gliserin, Papatya Çiçeği Özü, Zinc PCA (Pirolidon 
Karboksilik Asit), Salisilik Asit, Panthenol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Laktik Asit, 
Parfüm, D-Limonen, Linalool, Heksil Sinnamal.

pratik temizlik
Yağlı ciltler için

Kullanımı:

Nemli cilde, az miktarda 
ürünü dairesel masaj 
hareketleriyle 30 sn. 
boyunca uygulayınız 

ve ardından bol su ile 
durulayınız. 

Sabah ve akşam olmak 
üzere günde 2 kez 
kullanabilirsiniz.
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Yağlı Ciltler için Tonik

DR.GENA Yağlı Ciltler için Tonik, 
yağlı ciltleri anında ferahlatmak 
için Fransa’da özel olarak formüle 
edildi. İçeriğindeki Salisilik Asit; 
hücreleri canlandırmaya destek 
olurken, gözeneklerin sıkılaşmasında 
ve cildin yağlı görünümünün 
azaltılmasında etkin rol oynar. Siyah 
nokta oluşumuyla savaşan arındırıcı 

nitelikleriyle, anında sakinleştirme 
ve ferahlatma için de tercih edilir. 
İçeriğinde bulunan ve uzmanların 
“Enerji Vitamini” olarak adlandırdığı 
Niasinamid, cildi derinlemesine 
beslemeye ve enerji birimlerini 
arttırmaya yardımcı olur. Nefes alan 
ve canlanan cilt anında çekici bir ışıltı 
kazanır, yağlı görünüm kaybolur.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Ayçiçeği Tohum Yağı, Salisilik Asit, Niasinamid, 
Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Parfüm, Linalool, Benzil Benzoat, Heksil Sinnamal, 
Sitronellol, Limonen.

anında ferahlama
Yağlı ciltlerde Kullanımı:

Temiz cilde,sabah ve 
akşam olmak üzere 
hafif masaj yaparak 
uygulayınız. Gündüz 

kullanımlarında mutlaka 
güneş koruyucu 

kullanınız.

Akneye Eğilimli Ciltler için Bakım Serumu

Cansız dokular ve yağ, havadaki kirle 
birleşerek yağ bezlerini tıkar. Bu 
bezler tıkandığında cildinizde Acnes 
bakterileri çoğalır ve  akne oluşumu 
başlar. DR.GENA Bakım Serumu 
zengin formülüyle sebumu doğal 
yoldan dengeleyerek bu bakterilerin 
oluşumunu engellemeye destek 
olur. Mevcut akneleri ve akne 
izlerini geçirmeye yardımcı olurken 
yeni akne oluşumunu engellemede 
de rol oynar. İçeriğindeki Alfa ve 
Beta Hidroksi Asitler (AHA, BHA) 

cansız deriyi ciltten uzaklaştırır. 
Bakım serumumuz bunları yaparken 
gözenekleri küçültür ve lipid 
bariyerini güçlendirmeye destek olur. 
Ayrıca formülündeki Shea yağı, A ve D 
vitaminleriyle cildi canlandırmada, E 
vitaminiyle cildi beslemede etkilidir. 
Cildi yatıştırıcı Aloe Vera içeren 
DR.GENA Akne serumu doğrudan 
kullanılabildiği gibi, dermapen, 
dermaroller ve altın iğne cihazlarıyla 
da uygulanabilir.

İçindekiler: Su, Setearil Alkol, Shea Yağı, Aloe Vera, Ceteareth-20, Gliserin, Gliseril 
Stearat SE, Dimetikon, Salisilik Asit, Laktik Asit, Fenoksietanol, Parfüm, Allantoin, Sitrik 
Asit, Tetrasodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Etilheksilgliserin.

doğal güç
Akneye karşı

Kullanımı:

Temiz ve kuru cilde, tonikle 
ıslattığınız pamuk yardımı ile 
silebilir veya sprey şeklinde 

kullanabilirsiniz.
Göz çevresi ile temasından 

kaçınınız. 
Makyaj sabitleyici olarak 

kullanabilirsiniz.
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Yağlı Ciltler için Nemlendirme Kremi

Cildiniz yağlıysa mutlaka özel bakıma 
ihtiyaç duyar. DR.GENA Yağlı Cilt 
Nemlendirme Kremi işte tam da bu 
yüzden geliştirildi. İçeriğindeki %100 
bitkisel kaynaklı Skualen ile cildinizi 
çevresel faktörlere karşı koruyup, 
nem kaybını önler ve kesinlikle yağlı 
bir görüntü bırakmaz. Hyaluronik 
Asit kendi ağırlığının 1000 katı kadar 

su tutabilme özelliğiyle mükemmel 
nem bariyeri sağlar. Yoğun nem cilde 
esneklik kazandırır. E vitamini ise 
cildinizi derinlemesine beslemeye 
yardımcı olur. Cildiniz, DR.GENA 
Yağlı Cilt Nemlendirme Kremi ile her 
kullanımda anında sağlıklı bir ışıltıya 
kavuşur.

İçindekiler: Su, Kaprilik/Kaprik Trigliserit, Gliserin, Skualen, Shea Yağı, Buğday Tohumu 
Yağı, Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Sodyum Hyalüronat, Propilen Glikol, 
Panthenol, Polisorbat 60, Tokoferil Asetat, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Parfüm, 
Ksantan Gam.

Fransız formülü
Yağlı ciltler için

Yağlı Ciltler için Maske

Yağlı ciltler özel bakım ve formüller 
gerektirir. DR.GENA Yağlı Cilt Maskesi, 
içeriğindeki Salisilik Asit ve Kaolin ile 
aşırı sebumu sadece maskelemez, 
dakikalar içinde yok eder. Salisilik Asit 
tüm cilde nüfuz ederek fazla sebumu 
kimyasal olarak parçalar. Ayrıca 
hücrelerin canlanmasına destek olur 
ve akneyle aktif olarak savaşır. Doğal 

Kaolin kili mikropartikül yapısıyla 
cildi gözeneklere kadar arındırır, fazla 
sebumu ve cansız dokuyu tutarak 
maskeyle birlikte uzaklaştırır. Cilt 
sakinleşir ve gözenekleriniz anında 
nefes almaya başlar. Geriye sağlıkla 
ışıldayan, nem ve sebum dengesi  
mükemmel bir cilt kalır.

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat Gliserin, Çinko Oksit, 
Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Salisilik Asit, Askorbik Asit, Yaban Mersini 
Meyve/Yaprak Özü, Şeker Kamışı Özü, Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Şeker Akçaağacı 
Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

yok eder
Sadece “maskelemekle” kalmaz

Kullanımı:

Temiz ve kuru cilde, 
bir miktar krem 

alarak dairesel masaj 
hareketleriyle 
uygulayınız.

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, 
düz ve ince bir tabaka 

halinde uygulayıp 10-15 
dk. bekledikten sonra 
ılık su ile durulayınız. 

Haftada 1-2 kere 
uygulayabilirsiniz. Göz 
çevresine temasından 

kaçınınız.
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cildinizi derinlemesine beslemeye 
yardımcı olur. Cildiniz, DR.GENA 
Yağlı Cilt Nemlendirme Kremi ile her 
kullanımda anında sağlıklı bir ışıltıya 
kavuşur.

İçindekiler: Su, Kaprilik/Kaprik Trigliserit, Gliserin, Skualen, Shea Yağı, Buğday Tohumu 
Yağı, Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Sodyum Hyalüronat, Propilen Glikol, 
Panthenol, Polisorbat 60, Tokoferil Asetat, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Parfüm, 
Ksantan Gam.

Fransız formülü
Yağlı ciltler için

Yağlı Ciltler için Maske

Yağlı ciltler özel bakım ve formüller 
gerektirir. DR.GENA Yağlı Cilt Maskesi, 
içeriğindeki Salisilik Asit ve Kaolin ile 
aşırı sebumu sadece maskelemez, 
dakikalar içinde yok eder. Salisilik Asit 
tüm cilde nüfuz ederek fazla sebumu 
kimyasal olarak parçalar. Ayrıca 
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ve akneyle aktif olarak savaşır. Doğal 

Kaolin kili mikropartikül yapısıyla 
cildi gözeneklere kadar arındırır, fazla 
sebumu ve cansız dokuyu tutarak 
maskeyle birlikte uzaklaştırır. Cilt 
sakinleşir ve gözenekleriniz anında 
nefes almaya başlar. Geriye sağlıkla 
ışıldayan, nem ve sebum dengesi  
mükemmel bir cilt kalır.

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat Gliserin, Çinko Oksit, 
Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Salisilik Asit, Askorbik Asit, Yaban Mersini 
Meyve/Yaprak Özü, Şeker Kamışı Özü, Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Şeker Akçaağacı 
Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

yok eder
Sadece “maskelemekle” kalmaz

Kullanımı:

Temiz ve kuru cilde, 
bir miktar krem 

alarak dairesel masaj 
hareketleriyle 
uygulayınız.

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, 
düz ve ince bir tabaka 

halinde uygulayıp 10-15 
dk. bekledikten sonra 
ılık su ile durulayınız. 

Haftada 1-2 kere 
uygulayabilirsiniz. Göz 
çevresine temasından 

kaçınınız.
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LEKELİ CİLTserisi
Lekeler artık korkulu rüyanız olmasın. 
Şimdi DR.GENA leke serisiyle hem doğal hem de 
güçlü bir şekilde mücadele edebilirsiniz. 

Serum, krem ve maskeden oluşan serimizle, 
cildinizi lekelere karşı her yönden ve derinlemesine 
koruyun. 

Lekelerin oluşumunda
en zararlı etkenlerden biri 
güneşten gelen ultraviyole 

ışınlarıdır.

Ultraviyole ışınları 
yüzde ve ellerde çeşitli 
lekelerin oluşmasına 

neden olur. Bunu 
önlemenin en etkili yolu, 

güneş ışınlarından 
korucuyu ürünler 

kullanmaktır.

Kullanımı:

Temiz cilde, lokal olarak 
veya tüm yüz ve boyun 
bölgesine birkaç damla 

serumu doğrudan 
uygulayabilirsiniz. 

Sabah ve akşam olmak 
üzere günde 2 kez 
kullanabilirsiniz.

Uygulamadan sonra 
hemen güneşe çıkmayınız. 

Çıkmanız gerekirse
güneş koruyucu

kullanınız.
Vücut uykudayken hücre 

yenilenmesinin hızlanması 
nedeniyle yatmadan 

önce yapılacak uygulama 
serumun etkisinde büyük 

öneme sahiptir.

Leke Giderici Serum

DR.GENA Leke Giderici Serum güçlü, 
doğal, leke giderici Arbutin ve cilde 
anında parlaklık veren Niasin içerir. 
Leke gidermede “Altın Standart” 
kabul edilen Arbutin cildin melanin 
üretimini baskılamaya destek olur. 
Leke oluşumunu hızla engellemedeki 
etkinliğiyle düzenli kullanımda 
lekenin cinsine göre yüzde yüze varan 
başarı gösterir. Dünya çapında cilt 
uzmanlarının ilk tercihlerinden Niasin 

ise leke karşıtı etkisinin yanı sıra cilt 
tonunu eşitlemeye, cildinizin parlak 
ve sağlıklı görünmesine yardımcı 
olur. DR.GENA Leke Giderici Serum, 
formülündeki diğer bileşenlerle 
nem bariyerini korumada ve cildi 
beslemede mükemmel etkilidir. 
Dermapen, dermaroller ve altın 
iğne gibi medikal estetik cihazlarıyla 
uygulanabilir.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Niasinamid, Gliserin, Heksilresorsinol, Fenoksietanol, 
Akrilatlar / c10-30 Alkil Akrilat Çaprazpolimer, Triethanolamine, Laktik Asit, 
Etilheksilgliserin, Alfa Arbutin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Parfüm, 
Limonen, Linalool, Sitronellol, Hidroksisitronellal.

leke giderici etki
Yüzde yüze varan
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Yüz Leke Kremi 15 SPF

DR.GENA 15 SPF Güneş Korumalı 
Yüz Leke Kremi, doğal bileşenleriyle 
lekelere karşı hızlı ve güçlü 
yardımcınızdır. İçeriğindeki Arbutin 
kozmetik dünyasında “Altın 
Standart” olarak tanımlanır.   Arbutin, 
hücrelerin enerji birimleri olan ATP’nin 
artmasında etkilidir ve melanin 
üretimini baskılamaya yardımcı olarak 
mükemmel leke karşıtı etki gösterir. 
Diğer bileşenlerden Makademya yağı 

hücre yenilenmesini destekler ve 
lekelerin giderilmesine ekstra katkı 
sağlar. İçeriğindeki besleyici E vitamini 
ve antioksidan özellikli Askorbik Asit 
sağlıkla ışıldayan bir cilde kavuşmanıza 
destek olur. Ayrıca 15 SPF koruma 
faktörüyle yeni leke oluşumuna karşı 
güneşle cildinizin arasında bariyer 
oluşturur. DR.GENA Leke Giderici 
Serum’la birlikte kullanıldığında daha 
etkili sonuç verir.

İçindekiler: Su, Oktil Metoksisinamat, Oktokrilen, C12-15 Alkil Benzoat, Oktil Palmitate, 
Avobenzon, Lanolin, Sıvı Parafin, Stearik Asit, Gliseril Stearat, Gliserin, Shea Yağı, 
Makademya Tohum Yağı, Alfa Arbutin, Benzil Alkol, Etil Askorbik Asit, Tokoferil Asetat, 
Parfüm, D-Limonen, Linalool, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

doğal destek
Lekelere karşı

Kullanımı:

Temizlenmiş cilde sabah 
ve akşam ince bir tabaka 

halinde, yüz ve boyun 
bölgesine dairesel masaj 

hareketleriyle uygulayınız.

Aydınlatıcı Leke Maskesi

Sadece tek bir seansta cilt renginizin 
1-2 ton açılması şimdi hayal 
değil. DR.GENA Aydınlatıcı Leke 
Maskesi, içeriğindeki saflaştırılmış 
Niasinamid’le cildin renk tonunu 
anında düzenleyici ve mükemmel leke 
karşıtı etki gösterir. Cilt uzmanlarının 
anti-aging, cilt aydınlatma ve bakım 
katkısı olarak ilk tercihlerinden olan 
doğal Niasinamid’in mucizevi etkisi 

düzenli kullanımda kalıcı hale gelir. 
Diğer güçlü bileşiği olan doğal kaolin, 
mikropartikül yapısıyla gözeneklere 
kadar ulaşır, derinlemesine etkiyle 
cildin sebum üretimini dengelemeye 
yardımcı olur. DR.GENA Aydınlatıcı 
Leke Maskesi’nin Fransa’da geliştirilen 
formülü, cildi aydınlatma, kirlerden 
arındırma ve temizlemede uzmanların 
güçlü yardımcısıdır.

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat, Gliserin, Çinko Oksit, 
Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Salisilik Asit, Askorbik Asit, Yaban Mersini 
Meyve/Yaprak Özü, Şeker Kamışı Özü, Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Şeker Akçaağacı 
Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

2 tona kadar açılma
Tek seansta

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, düz bir 
tabaka halinde uygulayınız ve 

10-15 dk. bekledikten sonra ılık 
su ile cildinizi durulayınız. 

Haftada 1 veya 2 kez 
uygulanabilir. Göz çevresi ile 

temasından kaçınınız.
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Zamanı geriye çevirmeye ne dersiniz? DR.GENA’nın 
tümü Fransa’da formüle edilmiş anti-aging serisiyle, 
cildinizde zamana meydan okuma vakti. 

Kozmetik biliminin en yeni keşifleriyle geliştirilen 
serimizle, aradığınız güçlü anti-aging etki her an 
yanınızda.

ANTI-AGINGserisi

Anti-aging bakımına
gözle görülür etkiler 

sağlayan Retinol, cildinizdeki 
kırışıklık görünümü için 
kullanabileceğiniz en iyi 

içeriklerden biridir. Retinol 
krem cildinizin çok daha genç 

ve pürüzsüz görünmesini 
sağlar.

Anti-aging cilt 
bakımında 

yapılacak en önemli 
etkenlerden bir diğeri 

de güneş kremini 
ihmal etmemektir.

C vitamininin 
yaşlanma karşıtı 

etkisinin çok başarılı 
olduğu biliniyor, bu 
yüzden C vitamini 

içeren antioksidanlar 
kullanılmalıdır.



16

Zamanı geriye çevirmeye ne dersiniz? DR.GENA’nın 
tümü Fransa’da formüle edilmiş anti-aging serisiyle, 
cildinizde zamana meydan okuma vakti. 

Kozmetik biliminin en yeni keşifleriyle geliştirilen 
serimizle, aradığınız güçlü anti-aging etki her an 
yanınızda.

ANTI-AGINGserisi

Anti-aging bakımına
gözle görülür etkiler 

sağlayan Retinol, cildinizdeki 
kırışıklık görünümü için 
kullanabileceğiniz en iyi 

içeriklerden biridir. Retinol 
krem cildinizin çok daha genç 

ve pürüzsüz görünmesini 
sağlar.

Anti-aging cilt 
bakımında 

yapılacak en önemli 
etkenlerden bir diğeri 

de güneş kremini 
ihmal etmemektir.

C vitamininin 
yaşlanma karşıtı 

etkisinin çok başarılı 
olduğu biliniyor, bu 
yüzden C vitamini 

içeren antioksidanlar 
kullanılmalıdır.



18

Yüz Temizleme Jeli

DR.GENA Yüz Temizleme Jeli, 
makyajdan ve gün içerisinde 
biriken kirlerden arınmış, sağlıkla 
ışıldayan bir cilde kavuşmanız için 
geliştirildi. Cilt ve göz çevresi için 
güvenle kullanabileceğiniz bu jel, 
içeriğindeki Zinc PCA ile tüm kalıntıları 
temizleyerek sebumu dengeler, akne 
oluşumunu baskılamaya yardımcı olur. 

Pürüzsüz bir görünüme kavuşturur, 
cildi hızla yumuşatır. Uzmanlarca 
“Cilt Vitamini” olarak adlandırılan 
Pantenol ve Papatya özü de içerir. 
Cildin nem dengesini mükemmel 
şekilde korurken, derinlemesine 
besler. Üstelik doğal özleriyle cildinize 
ferahlık verecek fresh bir koku yayar. 

İçindekiler: Su, Sodyum Kokoamfoasetat, Disodyum Lauril Sülfosüksinat, Koko Amido 
Propil Betain, Sodyum Lauril Sülfat, Gliserin, Papatya Çiçeği Özü, Çinko PCA (Pirolidon 
Karboksilik Asit), Pantenol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Laktik Asit, Parfüm, 
D-Limonen, Linalool, Heksil Sinnamal.

ışıltı ve ferahlık
Ciltlerde anında

Kullanımı:

Nemli cilde, az miktarda 
ürünü, parmak uçlarınız ile 
dairesel masaj hareketiyle 
30 sn. boyunca uygulayınız 

ve ardından bol su ile 
durulayınız. Sabah ve akşam 

olmak üzere günde 2 kez 
kullanabilirsiniz.

Hydration Gündüz Kremi

Bizim gibi cildimiz de günün 
yorgunluğundan kurtulmak ister. Her 
gün kullanabileceğiniz anti-aging 
krem; DR.GENA Hydration Gündüz 
Kremi içeriğindeki güçlü kokteyl ile 
cildinizden günün yorgunluğunu 
her anlamda uzaklaştırır. Hyaluronik 
Asit ve Pantenol ile mükemmel 
nem bariyeri oluşturur ve serbest 

radikalleri uzaklaştırmaya yardımcı 
olur. Shea yağı, A ve D vitaminleri 
hücreleri canlandırmaya destek olur. 
E vitamini cildi yenilemede, F vitamini 
ise sıkılaştırmada çok etkilidir. Tüm bu 
benzersiz etkilerle cildinizde zaman 
geriye akar; ince kırışıklıklar azalır ve 
cildiniz sağlıkla ışıldar.

İçindekiler: Su, Setearil Alkol, Gliseril Stearat, PEG-100 Stearat, Gliserin, Kaprilik / 
Kaprik Trigliserid, Ceteareth-20, Shea Yağı, Propilen Glikol, Panthenol, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Niasinamid, Laktik Asit, Sodyum Hyaluronat, Parfüm, Disodyum EDTA 
(Etilendiamin Tetraasetik Asit).

kolayca atın
Cildinizden “günün yorgunluğunu”

Kullanımı:

 Temiz cilde yeterli miktarda 
kremi uygulayınız. Günlük 
kullanıma uygundur. Cilt 

tarafından hızla emilir, yağlı 
film tabakası bırakmaz. 

Düzenli kullanımı tavsiye edilir.
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Bizim gibi cildimiz de günün 
yorgunluğundan kurtulmak ister. Her 
gün kullanabileceğiniz anti-aging 
krem; DR.GENA Hydration Gündüz 
Kremi içeriğindeki güçlü kokteyl ile 
cildinizden günün yorgunluğunu 
her anlamda uzaklaştırır. Hyaluronik 
Asit ve Pantenol ile mükemmel 
nem bariyeri oluşturur ve serbest 

radikalleri uzaklaştırmaya yardımcı 
olur. Shea yağı, A ve D vitaminleri 
hücreleri canlandırmaya destek olur. 
E vitamini cildi yenilemede, F vitamini 
ise sıkılaştırmada çok etkilidir. Tüm bu 
benzersiz etkilerle cildinizde zaman 
geriye akar; ince kırışıklıklar azalır ve 
cildiniz sağlıkla ışıldar.

İçindekiler: Su, Setearil Alkol, Gliseril Stearat, PEG-100 Stearat, Gliserin, Kaprilik / 
Kaprik Trigliserid, Ceteareth-20, Shea Yağı, Propilen Glikol, Panthenol, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Niasinamid, Laktik Asit, Sodyum Hyaluronat, Parfüm, Disodyum EDTA 
(Etilendiamin Tetraasetik Asit).

kolayca atın
Cildinizden “günün yorgunluğunu”

Kullanımı:

 Temiz cilde yeterli miktarda 
kremi uygulayınız. Günlük 
kullanıma uygundur. Cilt 

tarafından hızla emilir, yağlı 
film tabakası bırakmaz. 

Düzenli kullanımı tavsiye edilir.
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Retinol Anti-Aging Krem

Fransa’da formüle edilen Retinollü 
Anti-Aging Krem, güçlü etkisiyle 
cildinizdeki kırışıklıkların, ince 
çizgilerin azalmasında rol oynar.
Cilt bakımının altın standardı olan 
mucizevi Retinol içeriğiyle kolajen 
üretimini tetikleyerek cildin hızla 
yenilenmesine yardımcı olur. Doğal 
yoldan hızla yenilenen cilt genç bir 

görüntüye kavuşur ve dolgunluk 
kazanır. Retinol ayrıca yağ dengesini 
sağlar, güneşe ve yaşlanmaya bağlı 
lekeleri azaltarak cildinize ekstra 
aydınlık verir. DR.GENA Retinol Anti-
Aging Krem, kendi ağırlığının 1000 
katı kadar su tutabilen Hyaluronik 
Asit içeriğiyle cildinizin nem dengesini 
korumada son derece etkilidir.

İçindekiler: Su, Setostearil Alkol, Gliseril Stearat, PEG(Polietilen Glikol)-100 Stearat, 
Gliserin, Kaprilik/Kaprik Trigliserid, Ceteareth-20, Shea Yağı, Pantenol, Askorbik Asit, 
Retinol, Polisorbat 20, Kafein, Sodyum Hyalüronat, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, 
Parfüm, Ksantan Gam, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit)

meydan okuyun
Zamana

Kullanımı:

Temiz cilde birkaç damla ürünü 
dairesel hareketlerle 2-3 dk. 

boyunca uygulayınız. Sabah ve 
akşam günde 2 kez kullanılabilir. 

Uyguladıktan sonra hemen 
güneşe çıkmayınız. Çıkmanız 

gerekirse güneş koruyucu 
kullanınız.

Hyaluronic Asit Serum

Vücudumuzun nemini korumak için 
geliştirdiği mucizelerden Hyaluronik 
Asit, kendi ağırlığının 1000 katı 
kadar su tutma yeteneğine sahiptir. 
Zamana ve dış etkenlere bağlı olarak 
vücudun kendi Hyaluronik Asit 
üretimi yetmediğinde cildimiz nem 
tutmakta zorlanır ve kırışıklıkların 
önü açılır. DR.GENA Hyaluronik Asit 
Serum, alternatif serumlardan çok 
daha yüksek oranda Hyaluronik Asit 
içererek (% 3) rakipsiz etki gösterir. 
Cildin tüm katmanlarına hızla nüfuz 

eder ve su tutma yeteneğini geri 
kazanmasına yardımcı olur. Yoğun 
nem cildinizi dolgunlaştırır, pürüzsüz 
bir ışıltı ve sağlık katar. Hyaluronik 
Asit ayrıca antioksidan özelliğiyle cildi 
serbest radikallere karşı korur. Düzenli 
kullanıldığında ince kırışıklıkları 
azaltmakta çok etkilidir. DR.GENA 
Hyaluronik Asit Serum doğrudan 
kullanılabildiği gibi; dermapen, 
dermaroller ve altın iğne cihazlarıyla 
kombine edilebilir.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Sodyum Hyaluronat, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit). 

1000’le çarptık!
Suyun gücünü

Kullanımı:

Gece, temiz cilde dairesel 
hareketlerle masaj yaparak 
uygulayınız. Maksimum etki 
için düzenli kullanımı tavsiye 

edilir.

Haricen kullanılır. Çocukların 
ulaşamayacağı yerde, oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. 
Gözlerden ve hassas bölgelerden 

uzak tutunuz. Göz ile teması halinde 
bol su ile yıkayınız. İlk kullanımdan 

önce el bileğinizin iç kısmına 
uygulayıp 10 -15 dk. bekleyiniz. 
Herhangi bir alerjik reaksiyon 

olmaması halinde kullanabilirsiniz. 
Hamilelerin ve gebelik düşünenlerin 

kullanmaması önerilir.
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Vitamin C + Glutatyon Serum

Fransa’da formüle edilen Vitamin C + 
Glutatyon serumumuz, içeriğindeki 
Niasinamid’in de desteğiyle 
mucizevi anti-aging ve leke karşıtı 
etki gösterir. Kozmetik biliminde 
“Antioksidanların Kralı” olarak anılan 
Glutatyon, vücudumuzun da doğal 
olarak ürettiği aminoasit bileşiğidir. 
Cildi yaşlandıran serbest radikallerin 
uzaklaştırılmasında kilit rol oynar. 

Güçlü antioksidan etkisiyle cildi 
korumaya ve gençleştirmeye destek 
olur. Dünyanın önde gelen doğal 
anti-aging, cilt aydınlatma ve bakım 
katkısı olan Niasinamid; cilde esneklik 
ve parlaklık kazandırmada daha ilk 
kullanımda dahi etki göstermektedir. 
30 ml ambalajda sunulan DR.GENA 
Vitamin C + Glutatyon serumumuz 8 
haftaya kadar kullanım imkânı sağlar.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, C Vitamini (Askorbik Asit), Gliserin, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Polisorbat 20, B3 Vitamini (Niasinamid), Glutatyon, Disodyum EDTAT)

güzellik saklı
Her damlasında

Kullanımı:

Birkaç damla serumu temiz cilde 
dairesel masaj hareketleriyle tam 
olarak emilene kadar uygulayınız. 

Sabah ve akşam olmak üzere 
günde 2 kez kullanılabilir. Gündüz 
uygulamalarından sonra hemen 

güneşe çıkmayınız. Çıkmanız 
gerekirse güneş koruyucu 

kullanınız. Düzenli kullanımı 
tavsiye edilir.

Güneş Koruyucu 50+SPF

DR.GENA Güneş Kremi, cildi güneşin 
zararlı UVA, UVB ışınlarından 
korurken aynı zamanda doğal 
özleriyle derinlemesine cilt bakımı 
yapar. İçeriğindeki, Titanyum ve 
Çinko dioksitleri güneş ışınlarıyla 
cildiniz arasında güçlü bariyer 
işlevi görür. Böylece cildinizi, nem 
dengesini bozan, leke ve kırışıklıklara 

yol açan ultraviyole ışınlarından 
korur. DR.GENA Güneş Kremi ayrıca 
E vitamini, Papatya özü, Bisabolol, 
Calendula Yağı ve Pantenol içerir. 
Bu saflaştırılmış özler cildinizi 
serbest radikallerin yıkıcı etkisinden 
korumaya ve florayı dengelemeye 
destek olur, mükemmel nem 
tutumunu sağlar.

İçindekiler: Su, Oktokrilen, C12-15 Alkil Benzoat, Etil methoksisinnamate, Titanyum 
Dioksit, Çinko Oksit, Butil Metoksidibenzoilmetan, Butilen Glikol, Propilen Glikol, Silika, 
Gliserin, Amonyum Poliakrilat, Gliseril Stearat, PEG-100 Stearat, Ceteareth-20, Setearil 
Alkol, Hidrojene Polideken, Etilheksil Palmitat, Siklopentasiloksan, Panthenol, Bisabolol, 
Calendula Yağı, Tokoferil Asetat, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

bir arada
Güneşten korunma ve cilt bakımı

Kullanımı:

 Güneşe çıkmadan en az 15 dk. 
önce uygulayınız. 

Her 3- 4 saatte bir veya yüzme, 
aşırı terleme ve kurulanma 

sonrasında tekrar uygulayınız. 
El, yüz ve vücut için
kullanımı uygundur.
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Sağlıklı ışıltının keyfini sadece yüzünüzde değil, tüm 
vücudunuzda yaşamanız için size DR.GENA vücut 
serisini sunuyoruz. 

Güçlü serimizde, vücudunuzun ihtiyacı olan yoğun 
nemlendirme ve bakım etkisini DR.GENA kalitesiyle 
bulacaksınız.

VÜCUTserisi

Vücudunuzun canlı ve 
pürüzsüz bir görünüme 

ulaşmasını sağlamak için ölü 
deri tabakasından arındırmak 
gerekir. Haftada 1 ya da 2 kez 

yapacağınız peeling işlemi, 
daha sağlıklı bir 

cilt yapısına sahip olmanıza
yardımcı olur.

Dermatolojik
ürünlerde Pantenol 

büyük önem 
taşımaktadır. Bu 

yüzden Pantenol içeren 
kremler cilt bakımı için 

idealdir.

Kuru bir cilt yapısına 
sahipseniz;

ciltte su tutucu ve 
nemlendirici etkili Alfa 
Hidroksi Asitler içeren 
ürünler kullanılabilir.
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Beyazlatıcı Vücut Kremi

Koltuk altı, özel bölge, diz ve 
dirseklerdeki koyuluklardan 
şikâyetçiyseniz, sizi Fransa’da doğan 
Arbutin ve AHA içerikli formülümüzle 
tanıştıralım. Literatürde bilinen en 
güçlü leke açıcı olan Arbutin “Altın 
Standart” olarak tanımlanır. Cildin 
melanin üretimini baskılamaya destek 
olur ve düzenli kullanımda koyuluğun 
cinsine göre yüzde yüze kadar başarı 
gösterir. Kozmetik dünyasının güçlü 

beyazlatıcıları AHA grubu (Laktik, 
Glikolik, Malik, Sitrik, Salisilik) Asitler 
ise koyuluğa neden olan cansız 
dokuları kimyasal olarak parçalamaya 
yardımcı olur. Arbutin-AHA kokteyli, 
keratinleşmiş dokuyu söküp atmada 
çok etkilidir. Henüz ilk uygulamada 
dahi 1-2 ton açılma görülür. Üstelik 
DR.GENA Beyazlatıcı Vücut Kremi 
bu güçlü etkilerini gösterirken cildi 
kurutmaz, nem bariyerini korur.

İçindekiler: Su, Çinko Oksit, Gliserin, Setearil Alkol, Gliseril Stearat, Alfa-arbutin, Sıvı 
Parafin, Sorbitol, Dimetikon, Sodyum Hidroksit, Titanyum Dioksit, Parfüm, Lanolin, Benzil 
Alkol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

güçlü Fransız formülü
Beyazlatmada

Kullanımı:

Temiz ve kuru bölgeye, 
günde 2 defa ince bir tabaka 
halinde sürerek uygulayınız. 

En iyi sonuç için düzenli 
kullanımı önerilir.

Yoğun Nemlendirici Vücut Kremi

Besinlerde doğal olarak bulunan 
Pantenol pek çok uzman tarafından 
“Cilt Vitamini” olarak adlandırılır. 
Cilde doğrudan uygulanabilen 
DR.GENA Yoğun Nemlendirici Vücut 
Kremi, yüksek Pantenol içeriğiyle 
nem dengesini korumaya ve cildi 
beslemeye destek olur. Pantenol 
ayrıca kolajen dokuyu uyararak 
yaşlanmayı önleyici etkiler gösterir. 

Belirgin şekilde dolgun, esnek ve 
parlak bir cilt oluşumuna yardımcı 
olur. DR.GENA Yoğun Nemlendirici 
Vücut Kremi ayrıca, zengin içeriğindeki 
Allantoin, kendi ağırlığının 1000 katı 
kadar su tutabilen Hyaluronik asit ve 
Aloe Vera sayesinde çok yönlü etki 
gösterir. Cildi hızla yumuşatmada ve 
rahatlatmada güçlü yardımcınızdır.

İçindekiler: Su, Sıvı Parafin, Setearil Alkol, Panthenol, Propilen Glikol, Gliseril Stearat, 
İzoproril Miristat, Ceteareth-20, Aloe Vera, Badem Yağı, Dimeticon, Calendula Özü, 
Allantoin, Fenoksietanol, Tokoferil Asetat, Etilheksilgliserin, Butilfenil Metilpropional, 
Parfüm, Heksil Sinnamal, Benzyl Salisilat, Alfa-İzometil İyonon Citronellol, Geraniol, 
Kumarin, Öjenol, Benzil Alkol, Amil Sinnamal, Sitral Benzil Benzoat, Linalool. 

canlılık ve ışıltı
Yoğun Pantenol ile gelen

Kullanımı:

İhtiyaç duyduğunuz 
sıklıkta, istenilen bölgeye 

iyice yedirerek uygulayınız. 
Cilt tarafından hızla emilir 
ve yağlı bir his bırakmaz.
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Arbutin ve AHA içerikli formülümüzle 
tanıştıralım. Literatürde bilinen en 
güçlü leke açıcı olan Arbutin “Altın 
Standart” olarak tanımlanır. Cildin 
melanin üretimini baskılamaya destek 
olur ve düzenli kullanımda koyuluğun 
cinsine göre yüzde yüze kadar başarı 
gösterir. Kozmetik dünyasının güçlü 

beyazlatıcıları AHA grubu (Laktik, 
Glikolik, Malik, Sitrik, Salisilik) Asitler 
ise koyuluğa neden olan cansız 
dokuları kimyasal olarak parçalamaya 
yardımcı olur. Arbutin-AHA kokteyli, 
keratinleşmiş dokuyu söküp atmada 
çok etkilidir. Henüz ilk uygulamada 
dahi 1-2 ton açılma görülür. Üstelik 
DR.GENA Beyazlatıcı Vücut Kremi 
bu güçlü etkilerini gösterirken cildi 
kurutmaz, nem bariyerini korur.

İçindekiler: Su, Çinko Oksit, Gliserin, Setearil Alkol, Gliseril Stearat, Alfa-arbutin, Sıvı 
Parafin, Sorbitol, Dimetikon, Sodyum Hidroksit, Titanyum Dioksit, Parfüm, Lanolin, Benzil 
Alkol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

güçlü Fransız formülü
Beyazlatmada

Kullanımı:

Temiz ve kuru bölgeye, 
günde 2 defa ince bir tabaka 
halinde sürerek uygulayınız. 

En iyi sonuç için düzenli 
kullanımı önerilir.

Yoğun Nemlendirici Vücut Kremi

Besinlerde doğal olarak bulunan 
Pantenol pek çok uzman tarafından 
“Cilt Vitamini” olarak adlandırılır. 
Cilde doğrudan uygulanabilen 
DR.GENA Yoğun Nemlendirici Vücut 
Kremi, yüksek Pantenol içeriğiyle 
nem dengesini korumaya ve cildi 
beslemeye destek olur. Pantenol 
ayrıca kolajen dokuyu uyararak 
yaşlanmayı önleyici etkiler gösterir. 

Belirgin şekilde dolgun, esnek ve 
parlak bir cilt oluşumuna yardımcı 
olur. DR.GENA Yoğun Nemlendirici 
Vücut Kremi ayrıca, zengin içeriğindeki 
Allantoin, kendi ağırlığının 1000 katı 
kadar su tutabilen Hyaluronik asit ve 
Aloe Vera sayesinde çok yönlü etki 
gösterir. Cildi hızla yumuşatmada ve 
rahatlatmada güçlü yardımcınızdır.

İçindekiler: Su, Sıvı Parafin, Setearil Alkol, Panthenol, Propilen Glikol, Gliseril Stearat, 
İzoproril Miristat, Ceteareth-20, Aloe Vera, Badem Yağı, Dimeticon, Calendula Özü, 
Allantoin, Fenoksietanol, Tokoferil Asetat, Etilheksilgliserin, Butilfenil Metilpropional, 
Parfüm, Heksil Sinnamal, Benzyl Salisilat, Alfa-İzometil İyonon Citronellol, Geraniol, 
Kumarin, Öjenol, Benzil Alkol, Amil Sinnamal, Sitral Benzil Benzoat, Linalool. 

canlılık ve ışıltı
Yoğun Pantenol ile gelen

Kullanımı:

İhtiyaç duyduğunuz 
sıklıkta, istenilen bölgeye 

iyice yedirerek uygulayınız. 
Cilt tarafından hızla emilir 
ve yağlı bir his bırakmaz.
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Vücut Peeling AHA

Cansız dokular cildinizin ışıltısını 
kaybetmesine ve sağlıksız 
görünmesine yol açar. İki güçlü 
etkiyi tek şişeye sığdıran formülüyle 
DR.GENA Vücut Peeling, bu cansız 
katmandan hızla kurtulmanıza 
yardımcı olur. İlk büyük etkisinin 
kaynağı, dünyanın en üstün kozmetik 
arındırıcılarından olan Alfa Hidroksi 
Asit (AHA) içeriğidir. AHA cansız 
dokuyu kimyasal olarak parçalar. 
İkinci etkisinin kaynağı, ona tanecikli 
yapısını veren organik Karbomer 

tanecikleri ve kayısı çekirdeği özüdür. 
Bu karışım uygulama esnasında mikro 
kapsüller halinde cilde nazikçe masaj 
yapar ve cansız dokuyu uzaklaştırır. 
Tanecikli yapı ayrıca kan dolaşımını 
destekler. Güçlü etkileri bunlarla da 
kalmaz; kahverengi deniz yosunuyla 
cildi yenileyici, C ve F vitaminleriyle 
yangı giderici etki gösterir. İçeriğindeki 
AHA ayrıca batıklara karşı da savaşarak 
lazer epilasyon uygulamalarında daha 
iyi sonuçlar alınmasını sağlar.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Stearik Asit, Setil Alkol, Polietilen, Kahverengi 
Deniz Yosunu Özü, Duvar Sarmaşığı Yaprağı Özü, Silika, Wakame Özü, Karbomer, 
Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Trietanolamin, Parfüm, Disodyum EDTA (Etilendiamin 
Tetraasetik Asit), Cl 74260.

iki peeling gücü
Her bir damlada

Sıkılaştırıcı ve Şekillendirici Krem

Kadınların %90’ını etkileyen selülitle 
savaşmanız için size doğal bir 
önerimiz var:  DR.GENA Sıkılaştırıcı 
ve Şekillendirici Krem. Fransa’da 
geliştirilen güçlü formülü, Kafein, 
Kekik yağı, Üzüm Çekirdeği  
yağı ve Biberiye özü içerir. Cilt 
tarafından hızla emilen bu doğal 
kokteyl uygulandıktan dakikalar 
sonra etkisini gösterir. Uygulama 
bölgesinde kan akışı artar, geçici 
kızarıklık ve kaşıntı hissi oluşur. 45 

dakika kadar süren bu durum güçlü 
kokteylin selülit karşıtı etkisinin doğal 
sonucudur. Düzenli kullanımda selüliti 
%100’e kadar yok etmeye yardımcı 
olur. Geriye sımsıkı bir cilt kalır. Üstelik 
tüm bu etkilerini gösterirken, diğer 
aktif içerikleriyle de nem tutumunu 
sağlamaya ve cildi beslemeye 
yardımcı olur. DR.GENA Sıkılaştırıcı 
ve Şekillendirici Krem, profesyoneller 
tarafından bölgesel incelme amacıyla 
cihazlarla da kullanılabilir.

İçindekiler: Su, Gliserin, Propilen Glikol, Kafein, Mavi Okaliptüs Yaprağı Yağı, Akrilatlar/
C10-30 Alkil Akrilat Çaprazpolimer, Menil Etilamido Oksalat, Gotu Kola Özü, Nane 
Yağı, Trietanolamin, Keklik Üzümü Yaprağı Yağı, CI 19140, CI 42090, Tokoferil Asetat, 
Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

sımsıkı bir cilt
Selülitten arınmış

Kullanımı:

Gün aşırı; kalça, bel, bacak,
göbek ve kol bölgelerine

kas yönünün tersine dairesel 
masaj hareketleriyle krem 

tamamen emilene kadar sürünüz. 
Uygulama sonrası görülecek 

kızarıklık, yanma ve batma hisleri 
doğal etkisinin sonucudur ve 
45 dk. içerisinde geçecektir. 

Durulama gerektirmez. 

Kullanımı:

Haftada 1 veya 2 kez 
ıslak cilde hafif dairesel

masaj hareketleriyle uygulayınız. 
5 dk. bekledikten sonra

ılık su ile iyice durulayınız.
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KABİNserisi
Değerli estetisyenlerimiz ve hekimlerimiz ihtiyacınız 
olan tüm bakım ürünleri, DR.GENA kabin serisiyle 
sizlerle. 

Size hangi beklentiyle gelirlerse gelsinler her 
bir danışanınızda güvenle kullanacağınız kabin 
ürünlerimiz, benzersiz etkileriyle sizi bile şaşırtacak. 

Yaşın ilerlemesi 
ve olumsuz hava koşullarının 

etkisiyle cilt sorunları baş 
gösterir. Cilt üzerinde oluşan 

ölü hücreler cildin sağlıksız ve 
mat görünmesine neden olur. 

Bu nedenle cilt bakımı için 
ekipman ve cilt bakım ürünlerinin 

kullanıldığı profesyonel 
cilt bakımı 

tercih edilmelidir.

Profesyonel 
cilt bakımı uzmanlar

 gözetiminde 
cildin ihtiyaçları 
doğrultusunda 

gerçekleşir. 

Cilt analizi 
yapılır ve yapılan 

analiz doğrultusunda 
cilt kusurları 
giderilmeye

 çalışılır.

Cilt bakımı; her ne 
kadar birçok kişi 
tarafından evde 

yapılmaya çalışılsa da 
her zaman istenilen 

sonuç elde 
edilemeyebilir.
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olan tüm bakım ürünleri, DR.GENA kabin serisiyle 
sizlerle. 

Size hangi beklentiyle gelirlerse gelsinler her 
bir danışanınızda güvenle kullanacağınız kabin 
ürünlerimiz, benzersiz etkileriyle sizi bile şaşırtacak. 

Yaşın ilerlemesi 
ve olumsuz hava koşullarının 

etkisiyle cilt sorunları baş 
gösterir. Cilt üzerinde oluşan 

ölü hücreler cildin sağlıksız ve 
mat görünmesine neden olur. 

Bu nedenle cilt bakımı için 
ekipman ve cilt bakım ürünlerinin 

kullanıldığı profesyonel 
cilt bakımı 

tercih edilmelidir.

Profesyonel 
cilt bakımı uzmanlar

 gözetiminde 
cildin ihtiyaçları 
doğrultusunda 

gerçekleşir. 

Cilt analizi 
yapılır ve yapılan 

analiz doğrultusunda 
cilt kusurları 
giderilmeye

 çalışılır.

Cilt bakımı; her ne 
kadar birçok kişi 
tarafından evde 

yapılmaya çalışılsa da 
her zaman istenilen 

sonuç elde 
edilemeyebilir.
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Yüz Temizleme Jeli

Cilt işlemlerinizin öncesinde 
yapacağınız temizlik ne kadar başarılı 
olursa, işlem de o kadar başarılı 
olur.  Bu yüzden size oldukça güçlü 
DR.GENA Yüz Temizleme Jeli’ni 
öneriyoruz. Yüz temizleme jelimiz 
ciltleri makyajdan ve gün içerisinde 
maruz kaldıkları tüm çevresel 
kirlerden arındırmak için geliştirildi. 
Danışanlarınızın cilt ve göz çevresi 
için güvenle kullanabileceğiniz bu jel, 

içeriğindeki Zinc PCA ile tüm kalıntıları 
kolayca temizlemenize ve sebumu 
anında dengelemenize yardımcı olur. 
Uygulanan cildi pürüzsüz görünüme 
kavuşturur ve hızla yumuşatır. 
Kozmetik dünyasında “Cilt Vitamini” 
olarak bilinen Pantenol ve Papatya 
özü de içerir. Bu aktif içeriklerle cildin 
nem dengesini mükemmel şekilde 
korurken, derinlemesine beslenmiş 
ve aydınlatmış olursunuz. 

İçindekiler: Su, Sodyum Kokoamfoasetat, Disodyum Lauril Sülfosüksinat, Koko Amido 
Propil Betain, Sodyum Lauril Sülfat, Gliserin, Papatya Çiçeği Özü, Zinc PCA (Pirolidon 
Karboksilik Asit), Panthenol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Laktik Asit, Parfüm, 
D-Limonen, Linalool, Heksil Sinnamal.

tertemiz bir cilt
Saniyeler içinde

Yağlı Cilt Temizleme Jeli

Yağlı cilde sahip olan danışanlarınızı 
sadece onlara özel bir ürünle 
karşılamak ister misiniz? DR.GENA 
Yağlı Cilt Yüz Temizleme Jeli 
içeriğindeki Salisilik Asit, Zinc PCA, 
Pantenol ve fresh kokusu ile, yağlı 
ciltler için özel olarak geliştirildi. 
Zinc PCA cildi derinlemesine 
arındırırken, sebum üretimini ve 
nemi dengeleyerek nefes almasına 
yardımcı olur. Salisilik Asit sebumu 

kimyasal olarak hızla parçalar, akne 
oluşumuna karşı mükemmel şekilde 
savaşır. “Cilt Vitamini” olarak bilinen 
Pantenol cildin tüm katmanlarına 
hızla nüfuz eder; hücrelerin sağlıkla 
beslenmesinde ve nemlenmesinde 
etkin rol oynar. DR.GENA Yağlı Cilt Yüz 
Temizleme Jeli cildi anında aydınlatır, 
yağlı görünümün yerini sağlıklı bir 
ışıltı alır.

İçindekiler: Su, Sodyum Kokoamfoasetat, Disodyum Lauril Sülfosüksinat, Koko Amido 
Propil Betain, Sodyum Lauril Sülfat, Gliserin, Papatya Çiçeği Özü, Zinc PCA (Pirolidon 
Karboksilik Asit), Salisilik Asit, Panthenol, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Laktik Asit, 
Parfüm, D-Limonen, Linalool, Heksil Sinnamal.

uzman güç
Yağlı cilt temizliğinde

Kullanımı:

Nemli cilde 
az miktarda ürünü 30 sn. boyunca 

dairesel masaj hareketleriyle 
uygulayınız ve ardından iyice 

durulayınız.
Sabah ve akşam olmak üzere

günde 2 kez kullanılabilir.

Kullanımı:

Nemli cilde 
dairesel masaj hareketiyle 
30 sn. boyunca uygulayınız

ve ardından bol su ile 
durulayınız.
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34

Yağlı Ciltler için Tonik

DR.GENA Yağlı Ciltler için Tonik, 
sizden özel ilgi bekleyen yağlı 
ciltleri anında ferahlatmak için 
Fransa’da formüle edilmiştir. 
İçeriğindeki Salisilik Asit hücreleri 
canlandırmanıza destek olurken, 
gözenekleri sıkılaştırmada ve 
cildin yağlı görünümünü yok 
etmede etkilidir. Neredeyse tüm 
danışanlarınızın yaşadığı siyah nokta 
oluşumuyla da savaşan arındırıcı 

nitelikleriyle, cildi anında ferahlatmak 
için tercih edilir. İçeriğinde bulunan 
ve dünya çapında uzmanların 
“Enerji Vitamini” olarak adlandırdığı 
Niasinamid, cildi derinlemesine 
beslemeye ve hücrelerin enerji 
birimlerini arttırmaya yardımcı olur. 
DR.GENA Yağlı Ciltler için Tonik’i 
uygulayacağınız cilt anında nefes alır 
ve ışıltı kazanır.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Ayçiçeği Tohumu Yağı, Salisilik Asit, Niasinamid, 
Fenoksietanol, Etilheksilgliserin, Parfüm, Linalool, Benzil Benzoat, Heksil Sinnamal, 
Sitronellol, Limonen.

ferahlık
Yağlı ciltlerde anında

Kullanımı:

Temiz ve kuru cilde,
tonikle ıslattığınız pamuk 

yardımı ile özellikle burun, alın 
ve çene bölgeleri olmak üzere 

nazikçe uygulayınız. 
Göz çevresi ile temasından 

kaçınınız.

Yoğun Nemlendirici Yüz Kremi

DR.GENA Yoğun Nemlendirici Yüz 
Kremi, güneş ve zamanın etkileriyle 
yıpranan ciltleri kısa sürede 
nemlendirmek ve canlandırmak 
için geliştirildi. İçeriğindeki yüksek 
oranda bulunan Pantenol, Allantoin, 
Hyalunorik Asit ve Aloe Vera, 
cildin nem tutmasına güçlü şekilde 

destek olur. Canlandırıcı etkisiyle 
kısa sürede sağlıklı bir ışıltı verir. 
Cildi derinlemesine beslemeye 
yardımcı olurken serbest radikallerin 
uzaklaştırılmasında da büyük rol 
oynar. Tahriş karşıtı etkisiyle cildi 
rahatlatır. 

İçindekiler: Su, Sıvı Parafin, Setaril Alkol, Panthenol, Propilen Glikol, Gliseril Stearat, 
Izopropil Miristat, Cetareth-20, Aloe Vera, Badem Yağı, Dimetikon, Aynısefa Çiçek Özü, 
Allantoin, Fenoksietanol, Tokoferil Asetat, Etilheksilgliserin.

güçlü dokunuş
Nemlendirme ve bakım için

Kullanımı:

Temiz cilde, yeterli miktarda 
maskeyi sürerek uygulayınız.  

Kullanımı kolaydır, cilt tarafından 
hızla emilir ve yağlı bir film 
tabakası bırakmaz. Düzenli 

kullanımı tavsiye edilir.
Günlük kullanım için

uygundur.
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Yağlı Ciltler için Tonik
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Nem Maskesi

Yoğun nem gücüyle ışıldayan canlı bir 
cilt için yeni formülümüz: DR.GENA 
Nem Maskesi. İçeriğindeki Hyaluronik 
Asit kendi ağırlığının 1000 katı kadar 
suyu tutar, cildinizi neme doyurmaya 
ve esneklik vermeye destek olur. 
Dünya çapında uzmanların “Cilt 

Vitamini” olarak adlandırdığı 
Pantenol tüm katmanlara hızla nüfuz 
ederek cildi derinlemesine besler. 
Doğal Kaolin mikropartikül yapısıyla  
sebumu dengelemeye yardımcı olur. 
Cildiniz nefes alır, anında sıkı ve ışıltılı 
bir görünüme kavuşur. 

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat Gliserin, Çinko Oksit, 
Panthenol, Sodyum Hyaluronat, Yaban Mersini Meyve/Yaprak Özü, Şeker Kamışı Özü, 
Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Şeker Akçaağacı Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin. 

güçlü nem maskesi
Profesyonellerin tercihi,

Aydınlatıcı Leke Maskesi

Danışanınızın cilt tonunu sadece tek 
bir seansa 1-2 ton açabilmek şimdi 
hayal değil. DR.GENA Aydınlatıcı Leke 
Maskesi, içeriğindeki saflaştırılmış 
Niasinamid ile cildin renk tonunu 
anında düzenler ve mükemmel leke 
karşıtı etki gösterir. Üstelik dünya 
çapında cilt uzmanlarının anti-aging, 
cilt aydınlatma ve bakım katkısı 
tercihi olan doğal Niasinamid’in 

mucizevi etkisi, düzenli kullanımda 
kalıcı hale gelir. Diğer güçlü bileşeni 
olan doğal kaolin, mikropartikül 
yapısıyla gözeneklere kadar ulaşır ve 
derinlemesine etkiyle cildin sebum 
üretimini dengelemeye yardımcı olur. 
DR.GENA Aydınlatıcı Leke Maskesi’nin 
Fransa’da geliştirilen formülü, cildi 
aydınlatmada, kirlerden arındırmada 
ve temizlemede güçlü yardımcınızdır. 

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat, Gliserin, Çinko Oksit, 
Askorbik Asit, Niasinamid (B3 Vitamini), Yaban Mersini Çiçek/Yaprak Özü, Şeker Kamışı 
Özü, Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Akçaağaç Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin.

mükemmel ton açıcı
Tek seansta

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, düz bir 
tabaka halinde uygulayınız. 
10-15 dk. bekledikten sonra 

ılık su ile durulayınız. 
Haftada 1 veya 2 kere 
uygulamanız yeterlidir. 

Göz çevresi ile temasından 
kaçınınız.

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, 
dairesel masaj hareketleriyle 

uygulayınız. 3-4 dk. bekledikten 
sonra ılık su ile yıkayıp, 

durulayınız. Haftada 1 veya 
2 kere uygulayabilirsiniz. 

Göz çevresi ile temasından 
kaçınınız.
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Yağlı Ciltler için Maske

Yağlı cilt bakımında elinizi 
güçlendiriyoruz. DR.GENA Yağlı Cilt 
Maskesi, içeriğindeki Salisilik Asit ve 
Kaolin ile aşırı sebumu dakikalar içinde 
yok etmenizi sağlar. Salisilik Asit tüm 
cilde nüfuz ederek sebumu yok eder. 
Ayrıca hücrelerin canlanmasına destek 
olur ve akneyle aktif olarak savaşır. 

Doğal Kaolin kili mikropartikül yapısıyla 
cildi gözeneklerle birlikte arındırmanızı 
kolaylaştırır, fazla sebum ve cansız 
doku maske ile birlikte uzaklaştırılır. 
Danışanınızın cildi anında sakinleşir 
ve gözenekleri nefes almaya başlar. 
Geriye sağlıkla ışıldayan, nem ve sebum 
dengesi mükemmel bir cilt kalır.

İçindekiler: Su, Gül Suyu, Kaolin, Magnezyum Alüminyum Silikat Gliserin, Çinko Oksit, 
Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Salisilik Asit, Askorbik Asit, Yaban Mersini 
Meyve/Yaprak Özü, Şeker Kamışı Özü, Portakal Meyvesi Özü, Limon Özü, Şeker Akçaağacı 
Özü, Fenoksietanol, Etilheksilgliserin. 

uzman bakım
Yağlı ciltler için

Yüz Peeling

Danışanlarınızın cildinin narin dokusu 
için doğal, güçlü ve etkili peeling jeli 
arıyorsanız, Fransa’da formüle edilen 
DR.GENA Yüz Peeling tam size göre. 
İçeriğindeki doğal Kaolin ile kalıntıları 
nazikçe uzaklaştırmanıza, E vitamini 
ile cildi derinlemesine beslemenize 
yardımcı olur. Danışanınızın cildi 

dakikalar içinde arınır, sağlıkla 
ışıldayan bir görünüme kavuşur. 
Üstelik kendi ağırlığının 1000 katı 
kadar su tutma özellikli Hyaluronik 
Asit ve Shea Yağı ile cildin nem 
dengesini korumanıza yardımcı olur 
ve esneklik kazandırır.

İçindekiler: Su, Kaprilik/Kaprik Trigliserid, Gliserin, Kaolin, Shea Yağı, Hidrojene Zeytinyağı 
Siteril Sitearat, Ceteareth-20, Gliseril Stearat, Setearil Alkol, Karbomer, Propilen Glikol, 
Panthenol (B5 Vitamini), Tokoferil Asetat (E Vitamini), Sodyum Hyaluronat, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Parfüm.

şimdi parmaklarınızın ucundaDoğal peeling gücü

Kullanımı:

Yeterli miktarda ürünü
temiz ve nemli cilde,

dairesel masaj hareketleriyle 
nazikçe uygulayınız.

3-4 dk. sonra bol ılık su ile 
durulayınız. Haftada 1 veya 2 kere 

uygulayabilirsiniz. 
Göz çevresi ile temasından 

kaçınınız.

Kullanımı:

Temiz ve nemli cilde, düz bir 
tabaka halinde uygulayınız.
10-15 dk. bekledikten sonra 
ılık su ile cildinizi durulayınız. 

Haftada 1 veya 2 kere 
uygulayabilirsiniz. 

Göz çevresi ile temasından 
kaçınınız.
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Yağlı Ciltler için Maske
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Göz çevresi ile temasından 
kaçınınız.
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Leke Giderici Serum

Danışanlarınızın cilt lekelerini 
yüzde yüze varan oranda giderecek 
ürünümüz; DR.GENA Leke Giderici 
Serum. Güçlü formülü doğal 
Arbutin ve cilde anında parlaklık 
veren Niasin içerir. Leke gidermede 
“Altın Standart” olarak kabul 
edilen Arbutin melanin üretimiyle 
mücadelenize destek olur. Düzenli 
kullanımda lekenin cinsine göre 
yüzde yüze varan etki gösterir. Dünya 

çapındaki uzmanların tercihi Niasin 
ise leke karşıtı etkisinin yanı sıra cilt 
tonunu eşitlemenize, cildin sağlıkla 
parlamasına yardımcı olur. DR.GENA 
Leke Giderici Serum, formülündeki 
diğer bileşenlerle nem bariyerini 
korumada ve cildi beslemede etkili rol 
oynar. Dermapen, dermaroller ve altın 
iğne gibi medikal estetik cihazlarıyla 
kullanılabilir.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Niasinamid, Gliserin, Heksilresorsinol, Fenoksietanol, 
Akrilatlar / c10-30 Alkil Akrilat Çaprazpolimer, Triethanolamine, Laktik Asit, 
Etilheksilgliserin, Alfa Arbutin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Parfüm, 
Limonen, Linalool, Sitronellol, Hidroksisitronellal.

ilk tercih
Leke gidermede

Akneye Eğilimli Ciltler için Bakım Serumu

Akne oluşumunun, danışanlarınızın 
korkulu rüyası olduğunu biliyoruz. 
Şimdi bu sorunla kolayca başa 
çıkabilmeniz için DR.GENA Akneye 
Eğilimli Cilt Bakım Serumu’nu 
geliştirdik. DR.GENA Bakım Serumu 
güçlü formülüyle sebumu doğal 
yoldan dengeleyerek danışanlarınızın 
akne sorunuyla her açıdan mücadele 
eder. İçeriğindeki Alfa ve Beta 
Hidroksi Asitler (AHA, BHA) cansız 
deriyi kimyasal olarak parçalayarak 
gözeneklere nefes aldırır ve lipid 
bariyerini güçlendirmeye destek 

olur. Mevcut akneleri ve akne izlerini 
geçirmeye yardımcı olurken yeni akne 
oluşumunu engellemede de rol oynar. 
Ayrıca formülündeki Shea yağı, A ve 
D vitaminleriyle cildi canlandırmada, 
E vitaminiyle cildi beslemede çok 
etkilidir. Cildi yatıştırıcı Aloe Vera 
içeren DR.GENA Akne serumunu 
doğrudan kullanabileceğiniz gibi, 
dermapen, dermaroller ve altın iğne 
cihazlarıyla da uygulayabilirsiniz. 
Danışanlarınız her seanstan sağlıkla 
ışıldayan ciltleriyle ve yüksek 
memnuniyetle çıkarlar.

İçindekiler: Su, Setearil Alkol, Shea Yağı, Aloe Vera, Ceteareth-20, Gliserin, Gliseril 
Stearat SE, Dimetikon, Salisilik Asit, Laktik Asit, Fenoksietanol, Parfüm, Allantoin, Sitrik 
Asit, Tetrasodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Etilheksilgliserin.

profesyonel bakım
Güçlü formülKullanımı:

Temiz cilde, hafif masaj 
yaparak uygulayınız. 

Sabah ve akşam olmak 
üzere günde 2 kez 

kullanılabilir.

Kullanımı:

Temiz cilde, birkaç damla ürünü lekeli 
alana doğrudan nazikçe uygulayınız. 
Sabah ve akşam olmak üzere günde 

2 kez kullanılabilir. Uygulamadan 
sonra hemen güneşe çıkmayınız. 

Çıkmanız gerekirse güneş koruyucu 
kullanınız. Vücut uykudayken hücre 

yenilenmesinin hızlanması nedeniyle 
yatmadan önce yapılacak uygulama 

serumun etkisinde büyük öneme 
sahiptir.
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Serum. Güçlü formülü doğal 
Arbutin ve cilde anında parlaklık 
veren Niasin içerir. Leke gidermede 
“Altın Standart” olarak kabul 
edilen Arbutin melanin üretimiyle 
mücadelenize destek olur. Düzenli 
kullanımda lekenin cinsine göre 
yüzde yüze varan etki gösterir. Dünya 

çapındaki uzmanların tercihi Niasin 
ise leke karşıtı etkisinin yanı sıra cilt 
tonunu eşitlemenize, cildin sağlıkla 
parlamasına yardımcı olur. DR.GENA 
Leke Giderici Serum, formülündeki 
diğer bileşenlerle nem bariyerini 
korumada ve cildi beslemede etkili rol 
oynar. Dermapen, dermaroller ve altın 
iğne gibi medikal estetik cihazlarıyla 
kullanılabilir.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Niasinamid, Gliserin, Heksilresorsinol, Fenoksietanol, 
Akrilatlar / c10-30 Alkil Akrilat Çaprazpolimer, Triethanolamine, Laktik Asit, 
Etilheksilgliserin, Alfa Arbutin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Parfüm, 
Limonen, Linalool, Sitronellol, Hidroksisitronellal.

ilk tercih
Leke gidermede

Akneye Eğilimli Ciltler için Bakım Serumu

Akne oluşumunun, danışanlarınızın 
korkulu rüyası olduğunu biliyoruz. 
Şimdi bu sorunla kolayca başa 
çıkabilmeniz için DR.GENA Akneye 
Eğilimli Cilt Bakım Serumu’nu 
geliştirdik. DR.GENA Bakım Serumu 
güçlü formülüyle sebumu doğal 
yoldan dengeleyerek danışanlarınızın 
akne sorunuyla her açıdan mücadele 
eder. İçeriğindeki Alfa ve Beta 
Hidroksi Asitler (AHA, BHA) cansız 
deriyi kimyasal olarak parçalayarak 
gözeneklere nefes aldırır ve lipid 
bariyerini güçlendirmeye destek 

olur. Mevcut akneleri ve akne izlerini 
geçirmeye yardımcı olurken yeni akne 
oluşumunu engellemede de rol oynar. 
Ayrıca formülündeki Shea yağı, A ve 
D vitaminleriyle cildi canlandırmada, 
E vitaminiyle cildi beslemede çok 
etkilidir. Cildi yatıştırıcı Aloe Vera 
içeren DR.GENA Akne serumunu 
doğrudan kullanabileceğiniz gibi, 
dermapen, dermaroller ve altın iğne 
cihazlarıyla da uygulayabilirsiniz. 
Danışanlarınız her seanstan sağlıkla 
ışıldayan ciltleriyle ve yüksek 
memnuniyetle çıkarlar.

İçindekiler: Su, Setearil Alkol, Shea Yağı, Aloe Vera, Ceteareth-20, Gliserin, Gliseril 
Stearat SE, Dimetikon, Salisilik Asit, Laktik Asit, Fenoksietanol, Parfüm, Allantoin, Sitrik 
Asit, Tetrasodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit), Etilheksilgliserin.

profesyonel bakım
Güçlü formülKullanımı:

Temiz cilde, hafif masaj 
yaparak uygulayınız. 

Sabah ve akşam olmak 
üzere günde 2 kez 

kullanılabilir.

Kullanımı:

Temiz cilde, birkaç damla ürünü lekeli 
alana doğrudan nazikçe uygulayınız. 
Sabah ve akşam olmak üzere günde 

2 kez kullanılabilir. Uygulamadan 
sonra hemen güneşe çıkmayınız. 

Çıkmanız gerekirse güneş koruyucu 
kullanınız. Vücut uykudayken hücre 

yenilenmesinin hızlanması nedeniyle 
yatmadan önce yapılacak uygulama 

serumun etkisinde büyük öneme 
sahiptir.
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Kullanımı:

Temiz cilde birkaç damla ürünü 
tam olarak emilene kadar 

dairesel masaj hareketleriyle 2-3 
dk. boyunca uygulayınız. Sabah 
ve akşam olmak üzere günde 2 
kez kullanılabilir. Uygulamadan 

sonra hemen güneşe çıkılmaması, 
çıkılacaksa güneş koruyucu 
kullanılması tavsiye edilir.

Hyaluronik Asit Serum

Danışanlarınız size su tutma 
özelliğini kaybetmiş ciltle gelirse, onu 
kozmetik dünyasında çok az üründe 
bulacağınız oranda Hyaluronik Asit 
içeren serumumuzla ödüllendirin: 
DR.GENA Hyaluronik Asit Serum. 
İnsan vücudunun nemi korumak için 
geliştirdiği mucizelerden Hyaluronik 
Asit, kendi ağırlığının 1000 katı  
kadar su tutma yeteneğine sahiptir. 
Zamanla vücudun kendi Hyaluronik 
Asit üretimi yetmediğinde, cilt nem 
tutmakta zorlanır ve kırışıklıkların 
önü açılır. DR.GENA Hyaluronik Asit 
Serum, alternatif serumlardan çok 
daha yüksek oranda Hyaluronik Asit 

içererek (%3) cildinizi güçlendirir. 
Cildin tüm katmanlarına hızla nüfuz 
eder ve su tutma yeteneğini anında 
geri kazanmasına yardımcı olur. Cilt 
anında dolgunlaşır ve ışıldamaya 
başlar. Hyaluronik Asit ayrıca 
antioksidan özelliğiyle danışanınızın 
cildini serbest radikallere karşı 
güçlü şekilde destekler. Düzenli 
kullanımı ince kırışıklıkları 
azaltmakta çok etkilidir. DR.GENA 
Hyaluronik Asit Serum’u doğrudan 
uygulayabileceğiniz gibi, dermapen, 
dermaroller ve altın iğne cihazlarıyla 
da kombine edebilirsiniz.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Sodyum Hyaluronat, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit). 

en güçlü etki
En yüksek HYA oranı,

Vitamin C + Glutatyon Serum

Zaman, cildine doğru bakımı 
yaptıranlar için çok daha yavaş 
geçer. Fransa’da formüle edilen 
Vitamin C + Glutatyon serumumuz 
da danışanlarınızın cildinde zamanı 
dakikalar içinde geri almanız için 
geliştirildi. DR.GENA Vitamin C 
+ Glutatyon Serum, içeriğindeki 
Niasinamid’in desteğiyle mucizevi 
anti-aging ve leke karşıtı etki 
gösterir. Kozmetik dünyasında 
“Antioksidanların Kralı” olarak anılan 
Glutatyon, vücudumuzun da doğal 

olarak ürettiği aminoasit bileşiğidir. 
Güçlü antioksidan etkisiyle cildi 
korumanıza ve gençleştirmenize 
mükemmel şekilde destek olur. C 
Vitamini ise cildi cansız dokulardan 
arındırmaya, kolajen ve elastin 
üretimini hızlandırmaya destek olur. 
Bu güçlü kokteyl, ince kırışıklıkların 
giderilmesinde kilit rol oynar ve aynı 
zamanda cilt tonunu eşitlemeye 
yardımcı olur. Danışanlarınız henüz 
ilk seansta azalan kırışıklıkların ve 
gençleşen cildin farkını hisseder.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, C Vitamini (Askorbik Asit), Gliserin, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Polisorbat 20, B3 Vitamini (Niasinamid), Glutatyon, Disodyum EDTA.

anti-aging etkisi için
Profesyonel

Kullanımı:

Birkaç damla serumu temiz cilde 
dairesel masaj hareketleriyle tam 
olarak emilene kadar uygulayınız. 

Sabah ve akşam olmak üzere 
günde 2 kez kullanılabilir. Gündüz 
uygulamalarından sonra hemen 
güneşe çıkılmaması, çıkılacaksa 

güneş koruyucu kullanılması 
tavsiye edilir.
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Kullanımı:

Temiz cilde birkaç damla ürünü 
tam olarak emilene kadar 

dairesel masaj hareketleriyle 2-3 
dk. boyunca uygulayınız. Sabah 
ve akşam olmak üzere günde 2 
kez kullanılabilir. Uygulamadan 

sonra hemen güneşe çıkılmaması, 
çıkılacaksa güneş koruyucu 
kullanılması tavsiye edilir.

Hyaluronik Asit Serum

Danışanlarınız size su tutma 
özelliğini kaybetmiş ciltle gelirse, onu 
kozmetik dünyasında çok az üründe 
bulacağınız oranda Hyaluronik Asit 
içeren serumumuzla ödüllendirin: 
DR.GENA Hyaluronik Asit Serum. 
İnsan vücudunun nemi korumak için 
geliştirdiği mucizelerden Hyaluronik 
Asit, kendi ağırlığının 1000 katı  
kadar su tutma yeteneğine sahiptir. 
Zamanla vücudun kendi Hyaluronik 
Asit üretimi yetmediğinde, cilt nem 
tutmakta zorlanır ve kırışıklıkların 
önü açılır. DR.GENA Hyaluronik Asit 
Serum, alternatif serumlardan çok 
daha yüksek oranda Hyaluronik Asit 

içererek (%3) cildinizi güçlendirir. 
Cildin tüm katmanlarına hızla nüfuz 
eder ve su tutma yeteneğini anında 
geri kazanmasına yardımcı olur. Cilt 
anında dolgunlaşır ve ışıldamaya 
başlar. Hyaluronik Asit ayrıca 
antioksidan özelliğiyle danışanınızın 
cildini serbest radikallere karşı 
güçlü şekilde destekler. Düzenli 
kullanımı ince kırışıklıkları 
azaltmakta çok etkilidir. DR.GENA 
Hyaluronik Asit Serum’u doğrudan 
uygulayabileceğiniz gibi, dermapen, 
dermaroller ve altın iğne cihazlarıyla 
da kombine edebilirsiniz.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, Gliserin, Sodyum Hyaluronat, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Disodyum EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit). 

en güçlü etki
En yüksek HYA oranı,

Vitamin C + Glutatyon Serum

Zaman, cildine doğru bakımı 
yaptıranlar için çok daha yavaş 
geçer. Fransa’da formüle edilen 
Vitamin C + Glutatyon serumumuz 
da danışanlarınızın cildinde zamanı 
dakikalar içinde geri almanız için 
geliştirildi. DR.GENA Vitamin C 
+ Glutatyon Serum, içeriğindeki 
Niasinamid’in desteğiyle mucizevi 
anti-aging ve leke karşıtı etki 
gösterir. Kozmetik dünyasında 
“Antioksidanların Kralı” olarak anılan 
Glutatyon, vücudumuzun da doğal 

olarak ürettiği aminoasit bileşiğidir. 
Güçlü antioksidan etkisiyle cildi 
korumanıza ve gençleştirmenize 
mükemmel şekilde destek olur. C 
Vitamini ise cildi cansız dokulardan 
arındırmaya, kolajen ve elastin 
üretimini hızlandırmaya destek olur. 
Bu güçlü kokteyl, ince kırışıklıkların 
giderilmesinde kilit rol oynar ve aynı 
zamanda cilt tonunu eşitlemeye 
yardımcı olur. Danışanlarınız henüz 
ilk seansta azalan kırışıklıkların ve 
gençleşen cildin farkını hisseder.

İçindekiler: Su, Propilen Glikol, C Vitamini (Askorbik Asit), Gliserin, Fenoksietanol, 
Etilheksilgliserin, Polisorbat 20, B3 Vitamini (Niasinamid), Glutatyon, Disodyum EDTA.

anti-aging etkisi için
Profesyonel

Kullanımı:

Birkaç damla serumu temiz cilde 
dairesel masaj hareketleriyle tam 
olarak emilene kadar uygulayınız. 

Sabah ve akşam olmak üzere 
günde 2 kez kullanılabilir. Gündüz 
uygulamalarından sonra hemen 
güneşe çıkılmaması, çıkılacaksa 

güneş koruyucu kullanılması 
tavsiye edilir.




