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GLUTATHIONE

HEALTH AND COSMETICS

GLUTATYON NEDİR VE NE İÇİNDİR?

Glutatyon, normalde vücutta karaciğer tarafından üretilen bir madde-
dir ancak meyve, sebze ve etlerde de bulunur. Glutatyon, doku yapımı ve 
onarımı, vücutta gerekli kimyasalların ve proteinlerin yapılması ve bağı-
şıklık sistemi dahil olmak üzere vücuttaki birçok süreçte yer alır. Sistein, gli-
sin ve glutamattan oluşan bir tripeptittir. İki formda bulunur: hücre içi indir-
genmiş form (indirgenmiş) ve oksitlenmiş form.

Glutatyon'un cilt rengini açma etkisinin birkaç nedeni olduğu düşünül-
mektedir: 1- antioksidan özellikleri, 2- eumelanin üretimini feomelanin'e 
(açık ten rengine sahip kişilerde bulunan melanin türü), 3- tirozinaz üze-
rindeki inhibitör etkisi. (melanogenezde anahtar bir enzim).

Doktorlar genellikle hemodiyalizdeki böbrek hastalarında anemiyi ön-
lemek, kalp baypas ameliyatı sonrası böbrek problemlerini önlemek, Par-
kinson hastalığını tedavi etmek, kan akışını iyileştirmek ve pıhtılaşmayı 
azaltmak için intravenöz olarak (damar içine enjeksiyon yoluyla, IV ile) glu-
tatyon verir. Ayrıca diyabet tedavisi gören "atardamar sertliği" (ateroskle-
roz) olan kişilerde ve kemoterapinin toksik yan etkilerini önlemek için kul-
lanılır.Bağışıklık fonksiyonunu uyarır.Cildin özelliklerini iyileştirir.Semen 
parametrelerini iyileştirirKanın viskozitesini azaltırYaşlanma ve çevresel stres faktörlerine bağlı olarak vücuttaki glu-
tatyon seviyelerini optimal seviyelerin altına yükseltir.

ÇÖZÜNÜRLÜK VE SAKLAMA KOŞULLARI

Glutatyon çözeltisi, oksidatif dimerizasyon hızını yavaşlatmak için soğuk bir ortamda saklanmalıdır. Çözeltinin 
donma noktasının altında, 15 °C'nin altında bir sıcaklıkta saklanması idealdir. 5oC ideal saklama sıcaklığı olabilir. 
Glutatyon çözeltisinin pH'ı 5-8 arasında olmalıdır. Çözelti soğuk bir ortamda, donmanın olmayacağı bir sıcaklıkta çö-
zülür.Su dışında, glutatyon seyreltilmiş alkol, sıvı amonyum ve dimetilformamid içinde çözünür.

KORUYUCU & pH AYARI

Koruyucu olarak %1.5 ve %0.9 benzil alkol kullanılmıştır. Sodyum bikarbonat ve sodyum hidroklorik asit ile pH 
ayarı yapıldı.

YAN ETKİLER

Deri aydınlatması için intravenöz (intravenöz enjeksiyonla) glutatyon kullanımı ile bildirilen yan etkiler arasında 
nöro, renal ve hepatik toksisite, geçici baş ağrıları ve Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz yer alır.

İÇİNDEKİLER

Aqua, Glutation, Sodyum Klorür, Sodyum Bezoat, Sodyum Bikarbonat

Not: Paraben içermez.

KULLANIM

İçeriğindeki glutatyon sayesinde cildinizin nemlenmesine yardımcı olur. Sabah ve akşam parmak uçlarınıza 1-2 
damla damlatarak dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapın.

DEPOLAMA KOŞULU

Depolama koşulu üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

UYARILAR

Oda sıcaklığında (22 derece) veya altında (15 derece) saklanmalıdır. Uluslararası depolama (5 derece) Kendi am-
balajında, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kapağı sıkıca kapatın. Harici kullanım içindir. Gözlerle tema-
sından kaçının. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Açık yaralara ve tahriş olmuş cilde uygulamayın. Kullanma-
dan önce cildin küçük bir bölümünde alerji testi yapın ve alerjik reaksiyon durumunda kullanmayın.

İLAÇ ETKİLEŞİMİ

Östa Glutatyon-1200'ün diğer ilaçlarla bilinen ciddi bir etkileşimi yoktur.

Östa Glutathione-1200



Etil askorbik asit veya 3-O-Etil-L-Askorbik asit (86404-04-8), askor-
bik asidin modifiye edilmesiyle üretilen, yaygın olarak Vitamin C ola-
rak bilinen bir moleküldür. Modifikasyon genellikle molekülün stabili-
tesini arttırmak için yapılır ve ayrıca Deri yoluyla taşınmasını artırmak 
için ve saf bir C vitamini olarak kolayca kırılır. İlaç vücudunuza girdik-
ten sonra değiştirici grup çıkarılır ve C vitamini doğal haliyle emilir. Bu, 
3-o-etil askorbik asit serumunun size tüm C Vitamini faydalarını sağla-
dığı anlamına gelir. Bileşik, UV'ye maruz kaldıktan sonra koyulaşan bir 
cildi restore etmede daha etkilidir. Öte yandan, 3-o-etil askorbik asit, 
vücudunuzda, sinir hücresi büyümesini uyarmak veya kemoterapi ha-
sarını en aza indirmek gibi saf askorbik asitte bulunmayan ek etkiler 
sağlar. Bu C vitamini türevini alırken toksik etkilere maruz kalmamanı-
zı sağlayan yavaş salınım özelliğine sahiptir. Piyasada birçok stabil C 
vitamini türevi var, ancak bazen en iyisini seçmek göründüğü kadar ko-
lay değil. Örneğin, etil askorbik asit ve magnezyum askorbil fosfat, cil-
dinizi aydınlatmak için hemen hemen aynı yoldur ve yaşlanma karşıtı 
bir takviye Doğru takviyeyi seçmek zor olabilir.

Üretim Aşaması

3-o-etil askorbik asit (86404-04-8), her biri 3-0-alkil askorbilin saflaştırılması ve ayrılması yoluyla üretilir, 
her biri C Vitamininden aşamalı işlem kullanılarak yapılır. Bu üretim yöntemi, aşağıdakiler gibi farklı adımlar-
dan oluşur: bir baz ve bir alkilleyici ajanın, C vitamininin reaksiyonu. O-alkil askorbil eter. İşlem ayrıca reaksiyon 
solventinin geri kazanılmasını, reaksiyonun sonlandırılmasını, tortunun su kullanılarak seyreltilmesini ve an-
yon değiştirme reçinesinin uygulanmasını içerir. İyon değiştirme kolonu daha sonra 3-O-alkil askorbat içeren 
seyreltik bir asit kombinasyon emisyonu ile temizlenir. Elüsyon tamamlandıktan sonra, eluat basınçla kon-
santre edilir ve daha sonra saflaştırılmış 3-O-alkilaskorbik asit eter üretmek üzere kristalleştirilir.

Buluş, çok fazla yanıcı organik çözücü kullanmaktan kaçınmak için iyon değiştirme ayırma yöntemini kulla-
nır. İşlem, kaliteli saflaştırma ve ayırma etkisi sağlarken güvenli ve düşük maliyetlidir. Bazı şirketler, 3-O-etil-L-
askorbik asit geliştirmek için farklı yöntemlere sahip olabilir, ancak ek üretimde kullanılan en yaygın işlem ayır-
ma ve saflaştırmadır. Etil askorbik asit araştırması, ilacın öncelikli olarak kullanıldığında kaliteli sonuçlar ürete-
bileceğini göstermektedir. cilt sağlığını iyileştirin. Örneğin, bileşik, melanin oluşumunu artırmak ve hücre onarı-
mını geliştirmek için kollajen sentezini artırmak için mükemmel bir takviye görevi görür. Öte yandan ek, cildini-
zin pürüzsüz, elastik olmasına ve siyah noktaların giderilmesine de yardımcı olur.

İÇİNDEKİLER

Aqua, 3-0-ETİL ASKORBİK ASİT, SODYUM KLORÜR, SODYUM BENZOAT, SODYUM BİKARBONAT

KULLANIMI

İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildinizin nemlenmesine yardımcı olur. Sabah ve akşam parmak uçlarınıza 
1-2 damla damlatarak dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapın.

UYARILAR

Oda sıcaklığında (22 derece) veya (15 derecenin altında) saklanmalıdır. Uluslararası depolama (5 derece) 
Kendi ambalajında   çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kapağı sıkıca kapatın. Harici kullanım içindir. 
Gözlerle temasından kaçının. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Açık yaralara ve tahriş olmuş cilde uy-
gulamayın. Kullanmadan önce cildin küçük bir bölümünde alerji testi yapın ve alerjik reaksiyon durumunda kul-
lanmayın.

Östa Vit-C

HEALTH AND COSMETICS

3-O-Ethyl-L-Ascorbic acid



KARA MÜRVER  ÖZÜ KULLANIM ALANLARI

Mürverin geleneksel tıpta kullanımları yüzyıllardır devam etse de bu 
tür uygulamaların herhangi bir fayda sağladığına dair bilimsel bir kanıt 
yoktur.

Kara mürver ekstraktının faydaları C vitamini, B6 vitamini ve demir açı-
sından değerlendirilirse şu şekildedir (2):

B6 Vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

B6 vitamini normal protein ve glikojen metabolizmasına katkıda bulu-
nur.

B6 vitamini normal sistein sentezine katkıda bulunur.

B6 Vitamini normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.

B6 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin normal oluşumuna katkıda bulu-
nur.

B6 vitamini, bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda bulunur.

B6 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

C vitamini, yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık 
sistemini normalleştirir.

İşlevinin sürdürülmesine katkıda bulunur.

C vitamini, kan damarlarının normal işlevi için gerekli olan normal bir kolajendir. Oluşumuna katkıda bulunur.

C vitamini, kemiklerin normal işlevi için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.katkıda bulunur. 

C vitamini, kıkırdağın normal işlevi için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.katkıda bulunur.

C vitamini, diş etlerinin normal işlevi için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.katkıda bulu-
nur.

C vitamini, cildin normal işlevi için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.katkıda bulunur.

C vitamini, dişlerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.katkıda bulu-
nur.

C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

C vitamini demir emilimini artırır.C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

C vitamini, E vitamininin indirgenmiş formunun yenilenmesine katkıda bulunur.

100 gram taze siyah mürver:73 kalori6-35 gr C vitamini (Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 60'ını karşılar) 7 gr lif 
içerir (günlük lif ihtiyacının 1/4'ü). 

Kara mürverin faydaları 

1. İyi bir fenolik asit kaynağı Yardımcı olan güçlü bir antioksidan vücutta oksidatif stresin verdiği hasarı azaltır.

2. Flavonol deposuAntioksidan flavonol; Quercetin, kaempferol ve isorhamnetin içerir. Çiçekleri meyvelerinden 
10 kat daha fazla flavonol içerir.

3. Antosiyaninler Açısından Zengin İçeriğindeki bileşikler meyveye karakteristik koyu siyah-mor rengini verir ve il-
tihap önleyici etkilerini ortaya çıkarır.

Şifalı kara mürver bitkisi nasıl tüketilir? 

Bu şifalı bitki ekşi ve keskin bir tada sahiptir. Genellikle meyvelerinden meyve suyu veya börek hazırlanır, çiçekleri 
şekerle kaynatılarak reçel veya şerbet olarak tüketilir. Şarap ve ilaç yapımında da kullanılır. Tarihsel olarak, bitkinin çi-

New Sambu Vita

HEALT 

Efervesan Tablet

15
effervescent
tablets



çekleri ve yaprakları ağrı kesici, ödem giderici ve iltihap önleyici, idrar üretimini uyarıcı olarak kullanılmış ve kabuğu 
idrar söktürücü, müshil ve kusma sağlayıcı olarak kullanılmıştır. Modern tıp mürver şurubu ve takviyeleri kullanır; 
Grip, enfeksiyon, siyatik, baş ağrısı, diş ağrısı, kalp ağrısı ve sinir ağrılarının tedavisinde, ayrıca müshil ve idrar söktü-
rücü olarak kullanılır.  Kara mürverin soğuk algınlığı ve grip semptomlarının tedavisinde araştırmalarla kanıtlanmış 
faydalarından bahsedelim.İnfluenza teşhisi konan 60 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde dört kez 15 ml mür-
ver şurubu alanların semptomlarının 2 ila 4 gün içinde düzeldiği, kontrol grubunun ise iyileşmesinin 7-8 gün sürdüğü 
gözlemlendi. (2.)Ek olarak, günde üç kez 300 mg mürver özü içeren kapsüller alan 312 havayolu yolcusu üzerinde ya-
pılan bir araştırma, hastalanan yolcuların daha kısa hastalık süresi ve daha az şiddetli semptomlar yaşadıklarını bul-
du. (3) 180 kişide yapılan 4 randomize kontrol çalışmasının gözden geçirilmesi, mürver takviyelerinin viral enfeksi-
yonların neden olduğu üst solunum yolu semptomlarını önemli ölçüde azalttığını buldu. Kara mürverin bağışıklık üze-
rindeki etkisi Araştırmalar tarafından desteklenmektedir.

HEALT 



Yeni, etkili lipolitik kompleks ÖSTAFARMA SUPER V - LINE, vücut ya-
ğının düzeltilmesi için mükemmel bir üründür. Bu dolaylı lipolitik uygu-
lamanın yüz için kullanılmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır. 

Yüz için dolaylı lipolitiklerin, doğrudan lipolitik komplekslerden da-
ha güvenli olduğu bilinmektedir.

Ana avantaj, daha yumuşak, daha güvenli bir etkidir, dolaylı lipoli-
tik, kozmetik prosedürlerden sonra elde edilen etkinin düzeltilmesi, 
konsolidasyonu için tasarlanmıştır.Lipolitik tedavi reçete edilir:diyet ve 
egzersizin gerçek sonuçları olmadığındaönemli cilt sarkmasıÇene böl-
gesinde gözle görülür yağ birikintilerinin oluşması (çift çene)yanak böl-
gesinde görünür yağ oluşumuburun şekligöz çevresindeki bölgede 
yağfıtık ve ağrı paketlerinin varlığı

ÖSTAFARMA SUPER V - LINE SOL yanaklara ve gıdıya yağ yakma, 
yüz germe etkisi vererek yağları alır. V eğrisi ile mükemmel bir yüz çiz-
gisi oluşturur.

Nasıl kullanılır:

ÖSTAFARMA SUPER V - LINE SOLUNION, doktorların - kozmetikçilerin ve hastaların incelemelerine göre, ilk 
uygulamadan sonra gözle görülür bir etki sağlayan, dolaylı, hızlı etkili bir lipolitiktir.Yüz için en iyi lipolitikler gi-
bi, bu kompleks yüzün ovalini sıkılaştırmak (modellemek), burnun düzeltilmesi, yanak bölgesi, ikinci çene böl-
gesindeki yağ tabakasının düzeltilmesi için reçete edilir.

 Ürün, özellikle göz çevresi (kaz ayağı) olmak üzere yüz derisinin gözle görülür şekilde pürüzsüzleşmesine 
katkıda bulunur, yağ dokusunu uzaklaştırarak yeniden oluşumunu engeller.Lipolitik kompleksin uygulanma-
sından sonra önemli bir etki, metabolik süreçlerin normalleşmesi, lenfatik sistemin iyileştirilmesi ve kan damar-
larının etkin işleyişinin restorasyonudur.

Özellikler:

Lenf dolaşımını hızlandırarak yüzdeki fazla yağları eritir ve ayrıca şişliği azaltır. Cilt yenilenmesinin etkisini 
görmenizi sağlar. Yaşla birlikte oluşan sarkık parçalar için de kullanılabilir. Yanaklara ve çeneye yüz germe etki-
si vererek yağları alın. V-eğrisi ile mükemmel bir yüz çizgisi oluşturur.

Hücre yenilenmesini teşvik edin ve cildi pürüzsüz ve elastik bırakın. Yağ gidermenin hızlı tedavi etkisini mü-
kemmel sonuçlarla gösterin.5-10 dakikada hızlı ve basit tedavi ve sonuçlar sadece 1 tedavi ile gösterilebilir.

Avantajlar:

Kozmetik işlemlerde V - LINE yüz lipolitik uygulamaları önemli faydalar göstermiştir. İncelemelere göre, bu li-
politik kompleks ödem vermiyor. Yağ dokusunun parçalanması için kozmetik preparatların uygulanmasının sık-
lıkla şişkinlik verdiği bir sır değildir - prosedürlerin bu yan etkisi, ilk etapta çalışmanın sonucunu büyük ölçüde 
bozar. Ancak SUPER V - LINE SOLUNION lipolitik şişme yapmaz.Bu ilacın iyi tolere edilebilirliği de not edilmiştir. 

Doğal bileşenler içerdiğinden vücutta olumsuz reaksiyonlara neden olmaz.  Bu lipolitik ile çalışırken, birçok 
uzman ekonomik bir masrafa dikkat çekiyor, yüz boyunca küçük dozlarda uygulama. Bu lipolitik ile çalışmakta 
fayda var, şişedeki madde miktarının fazla olması ve ilacın maliyetinin düşük olması kullanımını oldukça cazip 
kılıyor.

Yüz için bu lipolitik fiyatı düşüktür, çeşitli prosedürler için 10 ml'lik bir şişe kullanılabilir.Yüzün ovalindeki ve 
çene bölgesindeki deri altı dokusu iyiyse, uygulama başına 0,5 ila 1,0 ml ila 10 ml (1 şişe) kadar ilaç delebilirsi-
niz,Cildi sıkılaştırırken fazla yağı giderir. Hücre yenilenme ve yenilenme süreçlerini hızlandırır.Uzun süreli bir dü-
zeltme sonucu sağlar.

Östafarma Super V-Line

COSMETICS & MESOTHERAPY



Uygulama alanı:

Yanaklar, yanak bölgesi; Yanaklarda cilt sarkması;Alt kulak bölgesi;Çifte gerdan;Yüz cilt sıkılaştırma Göz 
çevresi.İstenilen etkiyi elde etmek için en az 5 seans gereklidir. Tedaviler arasındaki aralık 1 haftadır. 

Ciddi problemler olması durumunda, kurs uzatılabilir. Ürün kullanıma hazırdır. Diğer solüsyonlarla karıştır-
ma gerektirmez. 1 şişe 5 kişiye kadar kullanılabilir ve tüm yüze maksimum 2cc uygulanabilir. Uygulama derinli-
ği 5mm,Uygulama miktarı 0.1~0.2cc, Uygulama aralığı 1cm.Sonuçlar 1. tedaviden sonra görülebilir, ancak yan 
etkiler oluşursa ek Uygulama yapılabilir.

Malzemeler ve Depolama yöntemi:

İçindekiler: Su, at kestanesi özü, Tirozin, L-karnitin, ceviz çekirdeği özü, termofilikKapasite: 10ml/1 şişe, 5 şi-
şe/1 kutuSaklama Şekli : Açılmamış ve oda sıcaklığında saklandığında 3 yıl geçerlidir. Açıldıktan sonra oda sı-
caklığında saklamak hala iyidir, ancak güvenli ve uzun süreli saklama için buzdolabında önerilir.

Super V line jovline protokolü

1 cm aralıklarla yüz ve çene çalışması
• (yağ) bölgesine uygulanan 0.1-0.2 cc ürün lipoderm
• Tek seansta toplam 2ml ürün
• 3 gün sonra gerekirse 2. seans önerilir.
• Uygulama sonrası masaj ve buz uygulaması.
• Ayrıca Dermapen ve dermaroller ile uygulanabilir

Süper V  Çene hattı protokolü

• 1 cm aralıklarla 20 nokta
• 6-5-5-4
• 0,1 cc
• Toplam 2 ml
• Gerekirse ikinci bir tedavi önerilir.
• Uygulama sonrası masaj ve buz uygulaması yapılabilir.
• Ayrıca Dermapen ve dermaroller ile birlikte uygulanabilir.

COSMETICS & MESOTHERAPY



Östafarma Gençleştirici Kolajen & Peptid & Hyaluronik Asit Serum "24" 
farklı aktif maddeler ve allantoin, niasinamid, pantenol, hyaluronik asit, 
matryxyl 3000 vitamin grubu ile güçlendirilmiş yoğun formülü ile sıra dışı ve 
son teknoloji ile üretilen yeni nesil genç serum kokteyli "24" özel içerik.

Allantoin: Nemlendirici, yaşlanma karşıtı, cilde elastikiyet kazandıran, 
cilt yenileyici, yara iyileştirici. 

Akasya Kolajeni: Akasya ağaçlarından elde edilen hayvan kolajenine 
bitki kaynaklı bir alternatif. Antioksidan, yaşlanma karşıtı, yumuşatıcı, ko-
ruyucu ve nemlendirici ajan olarak görev yapar. Su tutmaya yardımcı olur 
ve cildi nemlendirir. Cilde koruma ve pürüzsüzlük sağlar.

Niacinamide: Erken yaşlanma çizgilerini önleme, ciltteki ince çizgileri 
azaltma, cilt rengini eşitleme, cildin daha parlak ve parlak görünmesini sağ-
lama gibi birçok etkisi olan çok yönlü faydalı bir bileşendir. Akneli cildi sa-
kinleştirme ve kızarıklıkları giderme, ciltteki leke görünümünü giderme gibi 
faydaları da vardır.

Pantenol: B5 Vitamini, besleyici etki. Cilde ve saça esneklik kazandırma etkisine sahiptir.
Hyaluronik Asit: Cildi derinlemesine nemlendirir. Cildin nem dengesinin korunmasında kritik bir role sahiptir. Bir 

gram hyaluronik asit, altı litreye kadar su tutma kapasitesine sahiptir. Bu da cilt üzerine yapılan uygulamalarda nemin 
cilt yüzeyinde tutulmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Cildimiz için yeterli nem seviyesini koru-
mak da hayati önem taşır. Cildimizi etkinleştiren ve koruyan tüm fonksiyonların neme ihtiyacı vardır. Bu nedenle cildimi-
zin yeterli neme sahip olması tüm cilt fonksiyonları için önemlidir. Yaşlanmanın etkilerini geciktirmek, kırışıklıkların gö-
rünümünü azaltmak, cilt sarkmasını önlemek, cildi güneş ve diğer çevresel olumsuzluklardan korumak gibi önemli ko-
nular için cildimizin yeterince nemlendirilmesi vazgeçilmez bir koşuldur.

MATRYXYL 3000: Görünür bir kırışık önleyici etkiye sahip patentli bir aktif. İçeriğindeki tripeptitlerle cilt üzerinde si-
nerjik etki yapar, kolajen üretimini uyarır ve cildi sıkılaştırır. 5 x 10ml steril  FLAKON.

İçindekiler:  Aqua, Propilen Glikol, Gliserin, Butilen Glikol, Niasinamid, Allantoin, Ksantan Sakızı, Sodyum Benzo-
at, Potasyum Sorbat, Akasya Seyal Sakız Ekstresi, EDTA, Hidroksietilselüloz, Pantenol, Fenoksiletanol, Karbomer, Poli-
sorbat-20, Sodyum Crosspolyspolymer , Sodyum Hyaluronat, Hidrolize Hyaluronik Asit, Hyaluronik Asit, Palmitoil Tri-
peptid-1, Palmitoil Tetrapeptid-7.

Ürün Hazırlama Protokolü: 1 seansta max 1.5-2 ml kullanılacaktır (21 gün ara ile)Önemli Uyarı: Diyabet ve Oto-
immün hastalıklarda veya bilimsel ilaç kullanımında ürünün doktor kontrolünde yapılıp yapılmamasına karar verilme-
lidir.  Uygulama sonrasında masaj yapılması ve soğuk pres uygulanması önerilir.

Yüz Mezoterapisi Kimlere Uygulanır?
Parlaklığını ve canlılığını kaybetmiş cilde sahip olanlar,Cildinde sarkma ve kırışık sorunu olanlar,Yorgun görünen 

bir cilde sahip olanlar için,Sigara nedeniyle cildi zarar görmüş kişiler,Zararlı güneş ışınlarının etkilerini en aza indirmek 
isteyen kişiler,Güneşten cildi zarar görmüş kişiler,Cilt lekelerini en aza indirmek, sivilce izlerinden ve izlerinden kurtul-
mak isteyen kişilere yüz mezoterapisi uygulanabilir.

Yüz Mezoterapisi Kimlere Uygulanmaz?
Hamile ve emziren kadınlara,Düzenlenmemiş diyabeti olan hastalar için,Damar sertliği olanlar ve geçmişte felç ge-

çirmiş olanlar, Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar,Kalp hastalığı olanlar için Deri enfeksiyonu olanlar veUygulanan mad-
deye alerjisi olanlara mezoterapi uygulanması önerilmez. 

Yüz Mezoterapisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?
Yüz mezoterapisi uygulamasından sonraki ilk 24 saat içinde; Uygulama alanı (yüz) yıkanmamalı,Spor yapılmama-

lı,Aşırı sıcak alanlardan kaçınılmalıdır (solaryum, Türk hamamı, sauna vb.),Alkol tüketilmemeli ve sigara içilmemeli,Cilt 
doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve Bol su içilmelidir.

Yüz Mezoterapisi Hakkında Bilmeniz Gereken Diğer Bilgiler
Yüz Mezoterapisi tedavisi, cilt donukluğu ile mücadele etmek ve yüz hatlarını yeniden şekillendirmek için kullanılır. 

Bu sebeplerden dolayı yüzüne ekstra nem sağlamak ve yaşlanmayı yavaşlatmak isteyen gençler arasında bile popü-
lerdir.  Mezoterapi bileşenleri, doğal cilt kolajeninin yenilenmesine ve ince çizgilerin azalmasına katkıda bulunur. İşlem 
sırasında ortaya fibroblastların aktivasyonuna, kolajen ve elastin üretiminin artmasına neden olan bir mekanizma or-
taya çıkar ve cildinizin gençleşmesini, ışıldamasını ve nemlenmesini sağlar.Sonuç doğaldır ve yaşınıza ve cildinizin bi-
reysel ihtiyaçlarına bağlıdır.

 Östafarma Rejuvenating Collagen & Peptide & Hyaluronic Acid Serum 
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COSMETICS & MESOTHERAPY

 Hyaluronik Asit Nedir?

Hyaluronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan 
ve özellikle cilt üzerinde çeşitli etkileri olan maddelerden bi-
ridir. Bu madde göz ve eklem sıvılarında da bulunur (4) . Ame-
rikan İlaç Dairesi, hyaluronik asitin, belirli durumlarda en-
jeksiyon halinde kullanılmasını onaylamıştır. (1)

Hyaluronik Asit Nedir?

Hyaluronik asit (HA), vücudunuzun bağ dokusunda do-
ğal olarak bulunan, uzun dallanmamış karbonhidratlardan 
olan glikozaminoglikan yapıda bir maddedir.

Hyaluronik asit, cilt yapınızın ana bileşenlerinden biridir. 
Cildinizin dolgun ve nemli görünmesine katkıda bulunan bu 
madde kendi ağırlığının 1000 katına kadar su molekülü tu-
tabilir. Cildin nem düzeyi yaşlandıkça azalır, çünkü hyaluro-
nik asit seviyesi yaşla beraber düşer.

Hyaluronik Asidin Faydaları Nelerdir?

Hyaluronik asit cilt bakımı rutini için önemli maddelerden biri olabilir. Bunun sebepleri aşağıdaki şekildedir:·

• Nemlendirici olması

•  Yara onarımında görev alması

• Kırışıklık karşıtı olması

• Cilt esnekliğini arttırması

• Yüz kızarıklığını gidermesi (2)

Hyaluronik Asit Nasıl Etki Gösterir?

Hyaluronik asit, eklemlerde ve diğer dokularda yastık görevi görür. Bu bölgelerde kayganlaştırıcı olarak 
fonksiyon gösterir.

Hyaluronik asit cildinizde bulunur ve nemi tutmaya yardımcı olmak için suya bağlı kalır. Bununla birlikte, do-
ğal yaşlanma süreci, güneşten gelen ultraviyole ışınlar, sigara dumanı ve kirlilik gibi faktörlere maruz kalma, 
ciltteki miktarını azaltır.

Genel olarak hyaluronik asit, çeşitli koşullar altında tamamlayıcı bir madde olarak işlev korumak ve enerjik 
kılmak için görür.(3) Vücudunuz sizi programlanmış kusursuz bir makinedir. Bu makinenin önemli bir parçası 
olan cildiniz sizi genç ve sağlıklı gösteren doğal bir tabakadır.

Bu sebeple iyi bir bakımı cildinizden esirgememelisiniz. Güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmalı, sigara-
dan uzak durmalı ve temiz hava alabileceğiniz ortamlarda bulunmalısınız.Cildinizdeki hyaluronik asit dengesini 
korumaya bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz.

Endikasyon:

Tüm cilt tiplerinde kullanılabilinir. Yüz, boyun, el, kaz ayakları.

Kullanım şekli:

Tüm cilt tiplerine parmak uçları ile masaj yapılarak kullanılabilinir. Hyaluronik asitin bilinin herhangi bir yan 
etkisi yoktur.

Saklama koşulu:

Steril üründür. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Raf ömrü 2 yıldır.

 Östafarma Free Hyaluronic Acid Serum %3



Östafarma Hair Complex Meso Serum “37”, farklı etken mad-
deler ve yağlar, oligopeptid degapeptid asitler, vitamin grubu ve 
özel özler ile güçlendirilmiş yoğun formülü ile sıra dışı ve son tek-
noloji ile üretilmiş yeni nesil saç serumu kokteylidir.

Östafarma Hair Complex Meso Serum, saç köklerini uyararak 
saçın doğal büyüme sürecini destekler. Östafarma Hair Complex 
Meso Serum, güçlü ve yoğun içeriği ile saç dökülmesini önlemeye 
ve yeni saç oluşumunu desteklemeye yardımcı olur. Mezoterapi, 
problemli bölgenin cildin orta tabakasına ulaşarak onarılması ve 
yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Kan dolaşımına karış-
madan direkt olarak sorunlu bölgelere ulaşmak, saç köklerini 
uyarmak ve korumak için uygulanır.

Yeni hücrelerin oluşumunu destekler.  Hücre canlılığının 
artmasına yardımcı olur. Hücrelerin daha uzun süre korunmasına 
yardımcı olur. Temel hücre yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur. Saç büyüme faktörlerini aktive etmeye ve saçla-
rın hızlı uzamasına yardımcı olur. DHT hormonlarını baskılamaya ve hormonal saç dökülmesini azaltmaya yardımcı 
olur. Yoğun saç dökülmesini önlemeye ve yeni saç gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Saç köklerini uyarmaya ve 
saçları daha güçlü, daha kalın ve dolgun hale getirmeye yardımcı olur. Saç ekimi sonrası greftlerin tutunmasına ve 
çok daha hızlı sonuç alınmasına yardımcı olur. Saç ekimi sonrası görülen şok dökülmeyi önlemeye ve azaltmaya yar-
dımcı olur. Saç ekimine uygun olmayan ve saç sorunu yaşayan kişilerde hızlı ve etkili sonuç alınmasına yardımcı olur. 
Diğer saç ürünlerine göre daha hızlı ve etkili sonuç sağlar.

Konsantre içerikli Östafarma Hair Complex Meso Serum formülünde; Yeni hücrelerin oluşmasına, hücre canlılığı-
nın artmasına, hücrelerin uzun süre korunmasına, temel hücre yaşlanmasının geciktirilmesine ve onarım sürecinin 
hızlandırılmasına yardımcı olur.

Saç büyüme faktörlerini uyarmaya ve harekete geçirmeye yardımcı olur. Saç köklerinin uyarılmasına ve hücre can-
lılığının artmasına yardımcı olur. DHT hormonunu baskılayarak yoğun saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Kan 
dolaşımının ve saç büyümesinin çok daha hızlı hızlanmasına yardımcı olur. Saçın anajen dönemini uzatarak saç kali-
tesinin artmasına, kırılma ve kırılma problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Saç telinin kalınlığını artırarak saça da-
ha dolgun bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Saç ekimi sonrası görülen şok dökülmeyi azaltmaya yardımcı 
olur ve ekilen saçların daha erken çıkmasına yardımcı olur. Saçın yaşam döngüsünü uzatarak saçın canlılığını geri ka-
zanmasına yardımcı olur. Saç köklerini uyarmaya ve hücre canlılığını artırmaya yardımcı olur.

Östafarma Hair Complex Meso Serum ile yapılan klinik çalışmalarda 3 ayda yeni saç oluşumunda ve saç büyü-
mesinde %78'e varan artış gözlemlenmiştir. Daha güçlü, dolgun ve kalın saçlar oluşturmaya yardımcı olur. Saç kökle-
rinin uyarılmasına ve hücre canlılığının artmasına yardımcı olur.

DHT hormonunu baskılayarak yoğun saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını ve saç büyümesi-
ni çok daha hızlı hızlandırmaya yardımcı olur.

Hiyalüronik asit:
Saç dokusunu dolgunlaştırmaya yardımcı olur. Saç köklerinin ihtiyaç duyduğu yoğun nemi geri kazanmasına yar-

dımcı olur. Saç kalitesini artırmaya, saça elastikiyet kazandırmaya, kırılma ve kırılma problemlerini azaltmaya ve ona-
rım sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. DHT hormonunu baskılayarak yoğun saç dökülmesini azaltmaya yardımcı 
olur. Fazla sebum salgısını normalleştirmeye yardımcı olur. Kan dolaşımını ve saç büyümesini çok daha hızlı hızlan-
dırmaya yardımcı olur.

Östafarma Hair Complex Meso Serum, yukarıdaki aktif bileşenlerin dışında, etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlan-
mış birçok ekstrakt ve aktif madde içerir.10 Adet 10X6 ml Complex Meso Serum Flakon + 2 Adet Uygulama Aparatı Ös-
tafarma Hair Complex Meso Serum, Klinik Uygulama ve Evde Uygulama olarak kullanılabilir. Ürün uygulama talima-
tı, ürün ambalajının arka yüzüne veya uygulamanın yapıldığı kliniklerde uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Kutu-
da bulunan damlalığı fılakon kapağına takın. Özellikle saç dökülmesinin yoğun olduğu bölgelerde sabah ve akşam 
masaj yaparak saç köklerine uygulayınız. Serumu uyguladıktan sonra en az 5 saat saçın yıkanmaması önerilir. Bu iş-
lem, serumdaki aktif bileşenlerin saçınıza ve saç derinize daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olur. Ürünü uygulamak 
için saçın yıkanması gerekmez. Her yerde, her zaman uygulanabilir. 

Uygulama zamanı: En iyi sonuç için 6-12 ay arasında düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir. Harici kullanım 
için. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Serin ve kuru yerde saklayınız

Östafarma Hair Complex Meso Serum
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HAIR MESOTHERAPY

Östafarma Retinol Anti-Aging Serum
Retinol gece kullanılmalıdır yada güneşte kullanılmamalıdır.
Gündüz Kullanımında Uygulama yapıldıktan sonra +50 faktör 

güneş kremi sürülmesi gerekmektedir. Retinol asit değildir.Hamile 
ve emziren bayanlarda kesinlikle kullanılmaz .

Retinol;
- Yaşlanma karşıtı 
- Collagen üretimini destekler
- Karışıklık ve leke yok etme özelliğine sahip
- Kırışık ve güneşe mağdur kalan yıpranmış cilt tiplerinde kulla-

nılır 
- Onarıcı özelliğe sahiptir
- Cilt hastalıklarını iyileştirmekle beraber, güçlü bir antioksidan 

özelliğine sahiptir.
Retinolün tanımını yaparken vücuttaki temel işlevine değinmiş olsak da daha fazla detaylandırmadan olmaz. Epi-

dermal yenilenmenin başrolünde yer alan retinol bileşiği, aynı zamanda vücuttaki A vitamini eksikliğini gidermede 
takviye olarak kullanılıyor. Kolajen ve elastin proteinlerini güçlendiren bu vitamin, cilt bakımına başta akneleri 
azaltmak amacıyla dahil edilmiş olsa da günümüzde daha çok cildin genç görünümünü koruması adına kullanılıyor.

 Akne tedavisinde de önemli rol oynayan ve neredeyse her cilt problemine çözüm getiren retinol; gözenekleri sıkı-
laştırmaya, cilt tonunu aydınlatıp eşitlemeye, koyu leke görünümünü azaltmaya ve hiperpigmentasyonu kontrol altı-
na almaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda antioksidan işlevi de görerek, ciltteki yaşlanma belirtilerinin nedenlerin-
den olan serbest radikal hasarıyla savaşıyor.

A vitamininin farklı formlarından biri olan retinol, vücutta kreatin sentezi, hücre yenilenmesi ve onarımında rol oy-
nuyor. Asitten elde edilen ve ilaç olarak tanımlanan bu vitamin türü, hücre büyümesini düzenleyen retinoid adlı bir 
kimyasal bileşik grubunda yer alıyor. Hücrelerin yenilenmesindeki rolünden dolayı bu içerik, anti-aging ürünlerde de 
sıklıkla tercih ediliyor.

Retinol asidik bir içerik olduğu için ciltte hassasiyet, kuruluk ve cilt yüzeyini yenileme esnasında ufak soyulmalar 
yapabilir. Çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde reçete ile kullanılabilen kapsül ve krem formları ile oldukça geniş yer 
sahibi olan bu moleküller, daha farklı yapı ve konsantrasyonlarda serum, krem formlarıyla kozmetik dermatolojinin 
de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İnce kırışıklıkların giderilmesinde, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde, antioksidan ve kolajen üretimini arttı-
rıcı etkisi sebebiyle yaşlanma karşıtı destek tedavilerinde, deriye canlılık ve elastikiyet kazandırması nedeniyle cilt ye-
nilenmesini hızlandırmada, yağlı cilt ve sivilcelerin tedavisinde geniş yere sahiptir.

Retinolün genel anlamda ne işe yaradığını açıklığa kavuşturmuş olsak da bu vitamin çeşidinin cilt özelindeki fay-
dalarını etraflıca ele almakta yarar görüyoruz. Retinolün ciltte yaşlanma karşıtı bakımda ve akne tedavisinde kulla-
nıldığını biliyorsun. Bu içerik, agresif nitelikte olup düzenli kullanımda ciltte gözle görülür sonuçlar veriyor. Hücresel 
yapıyı uyararak yeni ve sağlıklı hücre üretiminin artmasını tetikliyor.

Ayrıca aşırı sebum üretimini dengeleyerek akne oluşumunun temel sebebini ortadan kaldırıyor. Peki, aynı içerik 
hem kırışıklıkların önlenmesi hem de sivilcelerin giderilmesinde nasıl işe yarayabiliyor? Çünkü retinol, genel işlevi ola-
rak epidermisin en üst katmanı olan Stratum Corneum'u sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.

Retinol kimyasal değildir.  Retinol A vitaminidir.

İçindekiler
Aqua, Retinyl Palmitate, Polysorbate-20, Niacinamide, Glycerin,  Butylene Glycol, Propylene glycol,  Pentylene 

glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Phenoxyethanol, Panthenol, Salvia Officinalis Extract ,  Collagen Amino Acids,  
Ethylhexylglycerin, Triethanolamine, Xantan Gum,  Allantoin, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7

Temiz cilde 3 damla masaj yaparak uygulayınız.Gündüz kullanıma uygundur. 
Uygulamadan sonra durulamaya gerek duyulmaz.
Uyarı: İçeriğinde a vitamini olduğundan dolayı hamilelerde, hamile kalmayı düşünenlerde ve emziren kadınlar-

da kullanımı uygun değildir. Gözle Temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamaya-
cağı bir yerde orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz. İlaç değildir. Kozmetik üründür. Haricen kul-
lanılır.

Östafarma Retinol Serum %25
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