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Le Charme
Naturel
hakkında
Genç ve dinamik bir kozmetik şirketi olan Le
Charme Naturel, sağlıklı ve kaliteli cilt ve saç bakım
ürünlerini müşterilerine sunmak amacıyla yola çıktı.
Le Charme Naturel'in helal usüllere uygun üretilmiş
ürünleri, bu konuda hassas olan müşterilerini de
düşünerek geliştirildi.
Le Charme Naturel'in organik ürünleri vegan yaşam
tarzını benimsemiş müşteriler için özel olarak
geliştirildi ve hiçbir hayvan deneyi ürünler üzerinde
yapılmadı.
Le Charme Naturel'in bebek ürün SLS / SLEES,
Paraben, boya ve alkol kullanılmadan;
bebeklerimizin sağlığına önem verilerek üretildi.
Le Charme Naturel'in evcil hayvan ürünleri,
evimizde yaşayan sevimli dostlarımızın hijyeni ve
sağlığı düşünülerek özenle üretildi.

Cilt bakım ürünleri
Cilt Kremleri
Losyonlar
Yüz Maskeleri
El&Ayak Ürünleri
Masaj Yağları
Ozonlu Yağlar
Peeling Ürünleri
Güneş Kremleri
Makyaj Temizleme
Cilt Temizleme

Saç Bakım Ürünleri

Şampuanlar
Saç Bakım Kremleri
Saç Bakım Yağları
Saç Bakım
Losyonları

Bebek Bakım Ürünleri

Bebek Şampuanı
Bebek Kremleri
Bebek Yağları
Bebek Losyonları

Evcil Hayvan Ürünleri

Kedi & Köpek
Bakım Ürünleri
Şampuanlar
Tarama Spreyleri
Parfümler
Kulak Temizleyiciler
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CILT BAKIM

ÜRÜNLERİ

Cildinizde oluşan kırışıklıkları azaltarak cildinizin kırışık
görünümünü değiştirir. Kırışık oluşumuna karşı yüzünüzü
iyi durumda tutmaya yardım eder. Makyajdan
arındırılmış, temiz ve kuru cilde uygulanmalıdır.
Temizlenen yüze hafif ve yumuşak dokunuşlarla
yaşlanma karşıtı krem uygulanır. Özellikle işaret ve orta
parmaklar yardımıyla küçük vuruşlar yapılarak kremin
yüze emilimi sağlanmalı ve yüz kasları böylece hareket
ettirilmelidir. Sabah ve akşamları, ince tabaka şeklinde
yüzünüze uygulayın.

SKIN CARE PRODUCTS

Yaşlanma Karşıtı Krem

Leke Karşıtı Krem
Cildinizde oluşan koyu lekeler ve yaşlılık lekeleri (Aynı
zamanda karaciğer lekeleri olarak da bilinir) uzun süre
güneşe maruz kalma, hormonal faktörler veya akne
hasarı kaynaklı olabilir. Koyu lekeler görünümünüzü
yaşlandırır. Çoğu durumda, koyu noktalar, melazma
olarak adlandırılan, bir kök soruna dayandırılır. Cilt lekesi
problemlerine karşı özel olarak geliştirilmiş Le Charme
Naturel Leke Karşıtı Krem, lekelerin görünümünü gözle
görülür derecede azaltmada yardımcıdır.

LE CHARME NATUREL

Güneş Koruma
Kremi
Tüm aile bireylerinin ciltlerinin güneşin
zararlı ışınlarından korunmasına
yardımcı olur.Tüm cilt tiplerinde
güvenle kullanılabilir. Suya dayanıklı
formül, paraben içermez. Güneşe
çıkmadan önce bol miktarda sürün.
Özellikle yüzdükten/kurulandıktan
sonra sık sık tekrarlayın. Az miktarda
uygulama, koruma düzeyini önemli
ölçüde düşürür. Koruyucu kullansanız
bile, uzun süre güneşlenmekten kaçının,
uzun süre güneşe maruz kalmak ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bebeklerin ve çocukların doğrudan
güneş ışınlarına maruz kalmamasına
dikkat edin.

EL & VÜCUT
AT KESTANESI • ÇÖREK OTU
MAVI ANEMON • AYNI SEFA ÇIÇEĞI
HAVUÇ • KAKAO • INCIR ÇEKIRDEĞI

At Kestanesi Yağlı Krem
At kestanesi ile yapılan kremler ve yağlar bir çok
cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
At kestanesi yağı herhangi bir durumda vücudun
bütün alanlarında dışarıdan kolayca kullanılabilir.
Güçlü bir antioksidandır.

CILT BAKIM ÜRÜNLERI

Yağlı kremler

Çörekotu Yağlı Krem
Çörekotu yağı cilde çok faydalıdır. Uygulandığında, yağlı
veya ağır bir his değil aksine hafif ve ipeksi hissettirir.
Kolay emilimi sayesinde mükemmel bir nemlendiricidir.
Eşlenik linoleik asit, tanen ve antioksidanlar gibi bir çok
yararlı bileşenleri içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca
vitaminler, protein, folik asit, kalsiyum, çinko, demir, bakır,
stearik asit içerir.

Mavi Anemon Yağlı Krem
Mavi anemon çiçeği yağı damıtma yöntemi ile elde edilir.
İçerisinde Linalool, Fenil Ethanol dahil olmak üzere uçucu
özelliği olan 103 farklı aktif madde bulunmaktadır.
Ranunculaceae familyasından kokulu bir bitkidir. Bu
çiçeğin içerdiği kinetin isimli madde cilt için yaşlanma
karşıtı özelliğiyle kendini göstermektedir. Kinetin
bitkilerde bulunan bir bileşendir. Hücresel büyümeyi ve
hücresel farklılaşmayı destekleyerek hücre bölünmesinde
büyük rolü oynamaktadır.

Aynısefa Çiçeği Yağlı Krem
Aynısefa, Temmuz ve Ekim ayları arasında çiçeklenen
yıllık bir bitkidir. Çeçekleri kırmızı, kahverengi, altın,
turuncu renkli olup tatlı ve hoş kokuludur. Aynısefa
çiçeğine eski bitki bilimciler tarafından bir çok fantastik
özellikler atfedilmiştir. Bugün de olduğu gibi merhemi
yanık , yara ve güneş yanıkları için kullanılmıştır.
Avrupa'da Ortaçağ'da "Marygold" veya "sunbride" denilen
Aynısefa çiçeği İskandinav tanrıçası Freya için kutsal
olmuş ve aşk bğyğsğ için kullanılmıştır.

Havuç Yağlı Krem
Kullanımı sayesinde saç diplerine daha fazla oksijen
taşınmasını sağlar.Havuç yağı saç dökülmesini önler, saç
derisinde oluşan kuruluğu giderir ve saçların daha
yumuşak ve canlı olmasını sağlar. Ayrıca cilde
uygulanması cildi canlandırır, yaşlanma belirtilerini
ortadan kaldırır. Cildin nemlenmesinde de önemli bir yeri
olan havuç yağı kırışıklıkları önlemenin yanında egzama,
sedef gibi cilt rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.

Kakao Yağlı Krem
Cildinizin nem dengesini destekler. Soğuk, kuruluk ve
çatlaklara karşı cildinizi korumaya yardımcı olur. Cildinize
yumuşaklık ve hoş bir koku verir. Yazın güneşlenirken
cildinizin bronzlaşmasına yardım eder. Kakao yağı, kakao
meyve tohumları sıkılarak elde edilir. İşlenerek kullanıma
sunulur. Kakao yağı bilinen en yararlı yağlardandır. Doğal
bileşiğinde bulunan antioksidanlar sayesinde acıma ve
ekşime yapmaz. Cilt tarafından kolayca emilir.

İncir Çekirdeği Yağlı Krem
Cildinizi nemlendirerek soğuk, kuruluk ve çatlaklara karşı
korumaya yardımcı olur. Cildinize yumuşaklık ve hoş bir
koku verir. Soğuk sıkım yöntemi kullanılarak incir
çekirdeğinden elde edilen ve son zamanlarda popüler
olmaya başlayan incir çekirdeği yağı Omega 3 yağ asidi
ve E vitamini açısından zengindir. Çatlakları ve sivilceleri
gidermede ve gerdan sarkmalarını azaltmada etkili
olduğu gözlemlenmiştir.

Le Charme
Naturel
Losyonlar
YÜZ, EL, VÜCUT
VE SAÇ LOSYONLARI

Cildinizi hassas ve taze kokulu
losyonlarımızla sarın. Hafif bileşenli
formüllere sahip losyonlarımız,
cildinizde hızla emilmesi ve
sonrasında da yumuşak bir dokunuş
hissi bırakması için özel olarak
üretildi.
El, vücut, yüz ve hatta saçlarınız için
özel olarak ürettiğimiz doğal
losyonlarımızla kişisel bakımınıza
taze bir dokunuş ekleyin.

El Yüz Vücut İçin
Le Charme Naturel Argan
Yağlı Losyon
Cildinizin nemlenmesine destek olur.
Cildinizi, kuruluk ve çatlaklara karşı
korumaya yardımcı olur. Cildinize
yumuşaklık ve hoş bir koku verir.
Argan yağı, sadece Fas'ta bulunan
Argan ağacı’nın yemişlerinden preslemeyle
elde edilir. Argan ağacı, yaklaşık 150 ila 200 yıl yaşar ve 30
ila 50 yaşına gelene kadar meyve üretemez. Ağaç, sadece
sınırlı bir alanda yetiştiğinden yağı oldukça nadirdir.Argan
yağı, yüksek dozda antioksidan sağlayan yağ asitleri, A ve
E vitaminlerini bol miktarda içerir. Argan Yağı, yaşlanma ve
cilt kuruluğuna karşı doğal ve etkilibir şekilde mücadele
eder. Kuru saçları nemlendirmede etkili sonuçlar verir.
Argan yağı tamamen doğaldır. Cilt, saç ve tırnaklar için çok
faydalıdır. Ayrıca, kuru cilde sahip insanlar için eşsiz bir
çözüm olmasının yanı sıra yağlı cilde sahip insanların
ciltlerinde ve saç derilerinde yağ oluşumunu önlemek için
yardımcıdır. Argan Yağı, cildi muhteşem canlandırır. Argan
yağı, cildi yumuşatır ve nemlendirir. Yüz hareketleri ve
yaşlılıktan kaynaklanan kırışıklıkların, halkaların ve göz
çevresinde şişliklerin giderilmesine yardımcı olur. Egzama,
kesikler, yanıklar ve güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları,
cilt lekeleri ve akne gibi cilt bozuklukları için kullanılabilir.

Gül Yağlı El Yüz
Vücut Losyonu

Zeytinyağlı El Yüz
Vücut Losyonu

Nar Çekirdeği Yağlı El
Yüz Vücut Losyonu
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Selülit Karşıtı
Bölgesel İnceltici ve
Sıkılaştırıcı Losyon
Düzenli ve masaj yaparak
uygulanmaldır. Kafein ve
teofilin içermez. Anti
selülit losyonu, sorunlu
bölgede, günde iki kez
dairesel hareketlerle masaj
yaparak uygulanır.
Uygulanan bölge temiz ve
kuru olmalıdır. Losyonun
etkinliğini artırmak için,
emilinceye kadar devirli masaj
uygulamak önemlidir. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak ve orjinal
ambalajında tutunuz.Hassas ciltlerde
kullanımında özel dikkat ediniz.Serin ve
kapalı konumda saklanmalıdır.Yaralı ve
yanmış bölgelere
uygulanmamalıdır.Gözle temas halinde
bol su ile yıkayınız.Sadece harici kullanım
içindir.İlaç değildir.
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YÜZ
MASKELERİ
ALTIN - SİYAH - İNCİR
ÇEKİRDEĞİ - KİL
BEYAZLATICI

Siyah Maske
PEEL OFF SIYAH MASKE

Herkes tarafından kolayca uygulanabilecek bir maskedir. Yüzlerce yıl
toprağın altında kalmış, beklemiş olan polifenoller ile cilt sağlığınıza
ve güzelliğinize oldukça faydalıdır. Siyah maskeler çoğu cilt tipine
uygundur ve rengini doğal özütlerden alır. Sivilce ve siyah nokta
oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Uygun cilt pH’ını sağlar. İçindeki
polifenoller sayesinde doğal hormon dengesini sağlar. İltihap ve
ödem gidermeye yardımcıdır.Yaşlılık görünümünü gidermeye (antiaging etki) yardımcıdır. Cildi yenilemeye yardımcıdır. Cilt yüzeyindeki
zehirli maddeleri yok eder (detoks etki).

Altın Maske
PEEL OFF ALTIN MASKE

Bakımlı ve güzel olmak isteyen kadınların denediği maske
çeşitlerinden biri de altın maskesidir.Tarihte altın maskesini
güzelleşmek için ilk olarak Kleopatra’nın kullandığı düşünülmektedir.
Son yıllarda ise, bu yöntem Japonya’dan tekrar dünyaya yayılmıştır.
Düzenli kullanımda ciltteki siyah noktaları temizleyerek cildinize
parlak ve ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Kırışıklıkların
giderilmesine yardımcı olur.Çizgilerin ve lekelerin azalmasına
yardımcı olur. Yağlı ciltlerin temizlenmesine yardımcı olur.Sivilce,
siyah nokta ve aknelerin temizlenmesine yardımcı olur. Cilde E
Vitamini desteği sağlanmasına yardımcı olur.

Peloid Kil Maske
PEEL OFF PELOID KIL MASKE

Cildinizden toksinlerin temizlenmesine ve cildinizin sıkılaşmasına
yardımcı olur. Sivilce ve siyah nokta oluşumunu önlemeye destek
olur.Tüm cilt tiplerine uygundur. Cildi sıkılaştırır Cildin rengini
düzenler. Akne oluşumunu engeller. Sivilce, akne, siyah nokta ve ölü
derileri arındırır. Lekelerin açılmasını sağlar. Cilt altındaki toksinleri
atılmasına yardımcı olur Kaşıntıların giderilmesine yardımcı olur

İncir Çekirdekli Maske
PEEL OFF İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞLI MASKE

Le Charme Naturel incir çekirdeği yağlı maske, cilt temizliğiniz ve
bakımınız için kullanabileceğiniz ideal bir maskedir.Özellikle, ciltte
oluşan kırışıklıklar, kadınların en büyük cilt sorunlarındandır. Bu
sorunun giderilmesine yardımcı olmak için incir çekirdeği yağlı
maske önerilmektedir. Soğuk sıkım yöntemi kullanılarak incir
çekirdeğinden elde edilen ve son zamanlarda popüler olmaya
başlayan incir çekirdeği yağı, içerdiği yüksek orandaki Omega 3,6 ve
9 yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir. Çatlakları ve
sivilceleri gidermede, ve gerdan sarkmalarını azaltmada etkili olduğu
gözlemlenmiştir.

YÜZ
PEELING
ÜRÜNLERİ

Yüzünüzde oluşan kırışıklık, leke, renk değişiklikleri,
siyah nokta ve aknelerin yok edilmesine ve ölü derinin
temizlenmesine yarımcı olur. Yüzeysel bir peeling olup,
haftada 1-2 kez tekrarlanabilir. Cildiniz için güvenli ve
hafif bir uygulamadır. Zamanla ciltte oluşan ve yapılan
bakımların etkisini önleyen ölü derinin ciltten
temizlenmesi ve alttaki temiz, canlı, sağlıklı derinin
ortaya çıkmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Bu uygulama lekeli ve siyah noktalı cildinizden kurtulmanıza, taze bir cilde sahip olmanıza, cildinizin
daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ölü deriden arındırılmış cildinize makyaj daha
kolay uygulanır. Kullanmış olduğunuz kırışık önleyici ve leke kremi gibi kozmetik ürünlerinin cildinize
çok daha kolay nüfuz etmesine yardım eder.Cildinizin, ölü hücrelerden arındırılmasına, nem
dengesinin korunmasına, pürüzsüz ve canlı olmasına, sağlıklı ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Yağlı Yüz
Peelingi
Le Charme Naturel Kabak Çekirdeği Yağlı Yüz Peelingi her türlü cilt
yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Bileşiminde kabak çekirdeği
yağı vardır. Kabak çekirdeği yağı; cilt bakımında, içerdiği önemli
Omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri, A, B5, C ve E vitaminleri, ve Potasyum
(K), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), ve Çinko
(Zn) gibi mineralleri nedeniyle sıklıkla “Süper Kahraman
Bileşen” olarak övülür. Kabak çekirdeği yağı cildinizin kusursuz
bakımını yapmaya, akne tedavisine, serbest radikal hasarı ile
mücadeleye ve cildinizin nemlendirilmesine yardımcı olur.

Nar Çekirdeği Yağlı Yüz Peelingi
Le Charme Naturel Nar Çekirdeği Yağlı Yüz Peelingi her türlü cilt
yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Bileşiminde nar çekirdeği yağı
vardır. Nar çekirdeği yağı; nadir Omega 5 esansiyel yağ asidi
bakımından oldukça zengindir. AAntioksidanlar açısından
zengin, hücresel bozulmaya ve erken yaşlanmaya neden olabilecek
serbest radikalleri ortadan kaldırarak cilt sağlığında ve görünümünde
iyileşmeler sağlar. Cildin gençliğini ve sağlığını korumaya yardımcı
olur. İçeriğinde zengin olarak esansiyel vitaminler ve mineraller (B1,
B2, C, potasyum ve magnezyum) bulunur.

Zeytinyağlı Yüz Peelingi
Le Charme Naturel Zeytinyağlı Yüz Peelingi her türlü cilt yapısına
uygun olarak hazırlanmıştır. Bileşiminde soğuk sıkım zeytinyağı
vardır. Doğal bir ilaçtır. İnsan için büyük önem taşıyan Omega
3 ve Omega 6 yağ asitlerinin yanı sıra vücudumuzdaki zararlı
maddelerin neden olduğu tahribatı önleyen antioksidan elementleri
(Vitamin A, D, E, K, Mineral Se, Zn, K, Na) içerdiği bilinmektedir.
Zeytinyağı cildi besler, korur ve yumuşatır, hücre yenileyici görevi
görür. Cildin hem görünüşünü hem de yapısını güzelleştirir.
Cildin onarılmasına katkıda bulunur, su kaybını önleyen güçlü
bir nemlendirme özelliğine sahiptir. Zeytinyağı, cildi sıkılaştırır ve
yıpranmasını önleyerek cilde, temiz ve parlak bir görünüm kazandırır.

Kayısı Çekirdeği Yağlı Yüz Peelingi
Le Charme Naturel Kayısı Çekirdeği Yağlı Yüz Peelingi her türlü cilt
yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. İçinde bulunan gama
linoleik asit sayesinde cilt tonunu eşitlemek ve cilt sıkılığını korumak
için mükemmel bir etkiye sahiptir. Cildi besler, kırışıklıklar, çizgiler ve
lekeler gibi yaşlanma belirtilerinin azalmasına katkı sağlar. Kayısı
çekirdeği yağı, çeşitli cilt problemlerini tedavi etmek için Çin tıbbında
sıklıkla kullanılır. Kayısı çekirdeği yağı antiinflamatuar özelliklere
sahip olup özellikle akne kaynaklı iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı
olmaktadır. Tüm cilt tipleri için uygun bir yağdır. Hafif olması ve
komedojenik bir yağ olmaması, sivilceye yatkın ciltler için harika bir
nemlendirici olarak çalışmasına destek olmaktadır.

Tüy Dökücü & Tüy Geciktirici Ürünler
Tüy Geciktirici Jel, formülü kılların
büyümesini yavaşlatarak daha uzun süre
pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.
Tüy Dökücü Krem, gelişmiş formülü
sayesinde bacak, koltuk altı ve omuz
bölgelerinizde oluşan kılları dökmek için
kullanabileceğiniz bir üründür.

MASAJ ÜRÜNLER İ
Masaj Kremleri
Masaj Losyonları
Masaj Yağları
Masaj Terapi Yağları

Le Charme Naturel

Ardıç Yağlı
Masaj Kremi

Ardıç yağı, hareket kabiliyetini artırır. Dahilen kullanımın yanı
sıra, ağrılı bölgelere zeytinyağıyla 1/10 oranında karıştırılarak
masaj yapılması büyük fayda sağlar. Ardıç yağıyla yapılan
masajlar çarpma, burkulma, ezilme gibi durumlarda da etkilidir.
Bitkisel yağlar kullanılarak tedavi yapılan aromaterapide, ardıç
yağı selülite karşı başarıyla kullanılmaktadır. Düzenli masajlarla
selülitlerinizi giderebilirsiniz.Ardıç rahatlatıcı etkisiyle bilinir ve
romatizmal sorunlarla, artrit, gut ve ağrılı kaslarla savaşır. Sırt
ağrısı, sızlayan kaslar vb. için masajda krem formunda
kullanılması idealdir.
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OZONLANMIŞ
ZEYTİNYAĞI
Altın sıvı denilen zeytinyağı şifa kaynağıdır. Doğal bir ilaçtır.
İnsan için büyük önem taşıyan yağ asitlerinin yanı sıra
vücudumuzdaki zararlı maddelerin neden olduğu tahribatı
önleyen antioksidan elementleri içerdiği bilinmektedir. Bu
elementler hormonlara destek olup, hücre farklılaşmasının
gelişimine, hücre zarının oluşumuna yardımcı olmaktadırlar.
Zeytinyağı Sağlık Kaynağıdır;
İçerdiği yağ asidi olan oleik asit, ilaç sanayinde kullanılmakta,
antioksidan ve pıhtılaşma karşıtı özellikleriyle kalp için iyi bir
koruyucu olduğu bilinmektedir. Omega-6 yağ asidinin, omega-3
yağ asidine oranını da düzenlemekte, hastalıklar ve kanser de
dahil olmak üzere, kalp ve bağışıklık sistemi ile ilgili birçok
hastalığın ilerlemesini engellemektedir.
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AT KESTANESİ BALSAM
MASAJ JELİ
Bütün ağrılarda etkili Aescin ile kılcal damarları güçlendirerek
varis ve vucüttaki şişlikler
üzerinde etki sağlamaya yardımcı olur.
Atkestanesi ekstraktı cilt üzerinde inanılmaz anti
inflamatuar etkilere sahiptir. Damar sağlığında
destekleyicidir.
At Kestanesi’nin Yararları
- Kırışıklık ve çatlakların iyileştirilmesine yardım eder.
- Romatizma ve eklem ağrılarını dindirmeye yardımcıdır.
- Örümcek damarlar ve boyundaki gevşekliği düzeltmede yararlıdır.
- İçindeki aescin denilen madde vücutta özellikle kılcal
damarlarda güçlenmeyi ve esnekliği artırarak, varis etkisini
önlemede yararlıdır.
- Cildin sıkılaşmasına yardım eder.
Kullanım : Yeter miktarda jeli vücudunuzda kullanmak
istediğiniz yere sürerek birkaç
dakikalık hafif masajla emilimi sağlayınız. Jel sürdüğünüz
bölgeyi sararak 20-30 dakika sıcak
tutmanız önerilir.
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ALOE VERA BAKIM JELİ
Cildiniz ve saçlarınız için.

Le Charme Naturel Aloe Vera Jeli, cildin
yatışmasına ve nemlenmesine yardımcı
olur. Cilt dokusunun yenilenmesini
destekler. Yüzünüze aloe vera jeli
uygulayarak parlak ve kusursuz bir cilt
sağlayabilirsiniz. Kuru ciltleri
nemlendirir.güneş yanıklarına karşı cildi
rahatlatır. Ciltteki iltihaplara karşı oldukça
etkilidir. Saç diplerinin güçlenmesine ve
saç tellerinin kalınlaşmasını destekler.
Sivilcelerin yok edilmesine yardımcı olur.
Ağrı ve şişlikleri azaltır.

Ozonlanmış Zeytinyağlı
Yüz Temizleme Jeli
Tüm cilt tiplerine uygundur. Düzenli kullanıldığında akne ve siyah noktaları
gidermek üzere formüle edilmiştir. İçeriğindeki ozonlanmış zeytinyağı sayesinde
cildi tahriş etmeden gözenekleri temizleyerek yüzünüze parlak görünüm kazandırır.
Ozonlanmış Zeytinyağı, zeytinyağının uzun bir süre, ozona maruz bırakılmasıyla
üretilir. Ozon; doğaldır, en etkili oksidandır, kuvvetli bir mikrop, bakteri öldürücüdür,
çevre dostudur çünkü atık bırakmaz. Zeytinyağı, içeriğindeki yağ asidi ve E vitamini
ile doğal bir yapılandırıcıdır.

Gül Özlü Yüz ve Makyaj
Temizleme Sütü
Ciltteki makyaj kalıntılarını ve kiri temizler. Cildinizin bakımlı görünmesini yardım
eder. Cildinize güzel koku verir. Makyajdan geriye kalan ve cildi olumuz etkileyen
kalıntıları yok eder. Temizleme sütü ile cildin doğal yağ dengesi koruma altına
alınır. Cildin yenilenmesinde etkili olan temizleme sütü ayrıca gece kremlerinin
etkisini yaklaşık olarak iki katına çıkarır ve kremlerin cilde daha fazla etki etmesini
sağlar.

Sıkılaştırıcı Gül Suyu Tonik
Cildinizdeki gözenekleri ve siyah noktaları temizler, cildinize canlı ve parlak bir
görünüm verir.
İhtiyacınız miktarda toniği temizlenmiş cilt üzerinde, beş dakika kadar, tercihen
makyaj pedi yardımıyla, yüzünüze yukarı yönde masaj yaparak uygulayınız. Günlük
kullanıma uygundur.
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ARGANLI
SAÇ BAKIM
KREMI
Arganlı 7/24 saç bakım kremi saçınızın nemlenmesine,
yıpranmaların azalmasına yardımcı olur. İçeriğindeki argan
yağı sayesinde saçınızın gücünü ve parlaklığını arttırır
Kökten uca kadar sağlıklı görünüm alan saçlar ipeksi bir
yumuşaklık kazanır.

01

Sarımsaklı & Provitamin B5
Özel Saç Bakım Sampuanı

Sarımsak ekstraktı, asırlardır kıl köklerinin
canlandırılması ve beslenmesi için kullanılan en
etkili bitki özüdür. Sarımsak özünde bulunan kükürt
sayesinde saçınızdaki keratini destekleyerek
saçınızı güçlendirir. Saçınızı temizler ve içeriğindeki
ozonlu zeytinyağının mucizevi etkisiyle saçınıza
bakım yapar.
Sarımsak Ekstraktı
Sarımsak, bir kükürt bileşiği olan allisin içerir.
Allisin, saç tellerini güçlendirmede son derece
etkili olduğu için saç dökülmesini engeller.
Sarımsak, saçların sağlığı ve gelişimi için birçok
üründe kullanılır.
Parçalanarak veya ezilerek sarımsaktan elde edilen
ekstraktı, gıda ve kozmetik ürünlerde kullanılır.
Sarımsağın Saça Faydaları
- Ölmemiş olan saç köklerinin yeniden
canlanmasını sağlar.
- Saçları parlaklaştırır ve canlandırır.
- Saç tellerinin kopmasını azaltır.
- Ezilerek saça kür yapıldığında saçları gürleştirir.
- Saç dökülmelerine karşı etkilidir.
- Boyadan etkilenen saçları güçlendirir.
- İçeriğindeki kükürt saç köklerinin beslenmesini
sağlar.

Argan & Keratin & Provitamin
B5 Özel Saç Bakım Sampuanı
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Her tip saçta kullanıma uygun olan Argan Yağlı
Şampuan, saçlarınızı yağlandırmadan temizler,
saçlarınızın ışıltılı ve parlak bir görünüm
kazanmasına destek olur. Saçlarınızın güneşin
zararlı ışınlarından korunmasına yardım eder.Ayrıca,
içeriğindeki ozon yağı sayesinde, saç diplerinin
beslenmesine ve hava almasına yardımcı olur.
Argan Yağı
Argan yağı, sadece Fas'ta bulunan Argan ağacı’nın
meyvesinden preslemeyle elde edilir. Argan ağacı,
yaklaşık 150 ila 200 yıl yaşar ve 30 ila 50 yaşına
gelene kadar meyve üretemez. Ağaç, sadece sınırlı
bir alanda yetiştiğinden yağı oldukça nadirdir.
Argan yağı, doğal ve etkili bir şekilde yaşlanma ve
cilt kuruluğuna karşı mücadele eder. Kuru saçların
nemlendirilmesi için etkili sonuçlar vermektedir.
Argan yağı tamamen doğaldır. Cilt, saç ve tırnaklar
için çok faydalıdır. Ayrıca, kuru cilde sahip insanlar
için eşsiz bir çözüm olmasının yanı sıra, yağlı cilde
sahip insanlar için de yağ bezlerinde ve yağlı kafa
derisi vakasını önlemede yardımcıdır. Argan Yağı
muhteşem bir şekilde cildi canlandırır.
Argan Yağının Saça Faydaları
- Saç tellerini yumuşatır.
- Saç kırıklarını azaltır.
- Saçın kabarmasını önler.
- Saçların üzerinde yağ birikimine yol açmaz.
- Saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından korur.
- Saç derisini nemlendirir.
- Saça parlaklık verir.
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At Kuyrugu & Provitamin B5
Özel Saç Bakım Sampuanı

At Kuyruğu bitkisi sayesinde hem saçların uzamasına
hem de keratin yapısının onarılmasına yardımcı olur.
Saçların gövde ve hacim kazanmasına, ayrıca, kökten
uca beslenmesine yardım eder.
Saçları yüzey aktiflerin irritasyonuna karşı koruyarak,
nemlendirmeye destek olur. Le Charme Naturel,
saçınızı temizler ve içeriğindeki ozonlu zeytinyağının
mucizevi etkisiyle saçınıza bakım yapar.
At Kuyruğu Ekstraktı
At Kuyruğu bitkisi, “Equisetaceae” ailesinden gelen
“Equisetum” cinsine ait çok yıllık otsu bitkilerin ortak
adıdır. Kökleri vardır; ancak yaprak ve çiçekleri yoktur.
At Kuyruğu ekstratının iyileştirici güçleri içinde bulunan
silika, manganez, alüminyum, potasyum, saponinler,
fitosteroller, fenolik asitler, kafeik asitler, alkaloidler,
tanenler, ve flavonoidlerden gelmektedir.
At Kuyruğu'nun saça faydaları
- Saç derisini ve köklerini besler
- Saçların kısa sürede uzamasında etkilidir
- Kepeklenmeyi önler
- Saç tellerini güçlendirir
- Saçı derinlemesine temizler
- Saç dökülmesini önler
- Saç derisi üzerinde yağ birikimini engeller
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BEBEK
SAMPUANI
Bebeğinizin saç ve vücut temizliğinde
kullanabilirsiniz.İçeriğinde SLS, SLEES,
Alkol, Paraben ve Boya bulunmaz.
Bebeğinizin hasas cildi için en ideal
temizlik ve bakımı şampuanıdır.

Kullanım:
Bebeklerin ihtiyacına göre her banyo
yapıldığında 1 ya da 2 kere saç ve saç
derisine masaj yaparak uygulanır. Bol su ile
durulanır.
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KEDİ & KÖPEK
EVCİL HAYVAN
PARFÜMLERİ
She

Amar

Bony Poseidon Romy

Le Charme Naturel Pire Kene
Kovucu Kedi Köpek Şampuanı
Kedi ve köpeğinizi,n deri ve tüylerinde temizlik sağlayarak ferah bir
koku verir. Kolay durulanma özelliği ile yıkanma süresini azaltır. Kedi
ve köpeğinizin derisinin nemini ve sağlığını korumaya yardımcıdır.
Kedi ve köpeğinizin yıkanma ve temizlik ihtiyacına göre özenle
hazırlanmıştır. Tahriş ve kaşıntının azalmasına, daha canlı ve parlak
tüy yapısının oluşmasına yardımcı olur. Diğer ilaçlarla fizikokimyasal
ve farmakolojik etkileşimi yoktur.

Kedi Köpek Şampuanı SLS/SLEES,
Alkol Boya Paraben İçermez
SLS/SLES, Paraben, Alkol ve Boyar Madde Kedi ve köpeğinizin
cildinin tahriş olmasına neden olabilecek kimyasal maddelerdir. Bu
maddelerin uzun süreli kullanımı; çeşitli sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir. Köpeklerde; yıkama, temizlik, deri ve tüylerin
yumuşaklık ve parlaklığının sağlanması ve koku giderici amaçlar için
kullanılır.

Le Charme Naturel Pet Kedi &
Köpek Kolay Tarama Spreyi
Kedi ve köpeğinizin kürkünün kolay taranmasını sağlar. Aynı
zamanda parlak ve ipeksi görünüm kazanmasına yardımcı olur.
Düzenli tarama ile petinizin tüylerinin topaklaşmasının önlenmesine
yardımcı olur. Le Charme Naturel Kedi Köpek Kolay Tarama Spreyi,
kedi ve köpeğinizin cilt yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Paraben,
Alkol ve Boyar madde içermeyen, pH değeri 7 olan karakteristik
kokulu, akıcı şeffaf bir spreydir. İçeriğinde;purified water, cocoglucoside, glyceryl oleate, cetrimonium chloride, fragrance,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin bulunur.

Le Charme Naturel Pet Kedi &
Köpek Pati Kremi
Kedi ve köpeğinizin patilerini yumuşatır ve nemlendirerek
çatlamalarını önler. Günde iki veya üç kez kuru ve temiz pati üstüne
nazikçe uygulayınız. Petinizin yara oluşmuş bölgelerine ince bir
tabaka olarak sürünüz. Derin, geniş ve açık olan yaralarında
kullanmayınız. Uzun yürüyüşler öncesi ve zorlu doğa koşulları öncesi
kullanınız.

Le Charme Natural Pet Ear
Cleaner for Cats & Dogs
Kedi ve köpeğinizin kulak temizliğinde kullanılır.
KULLANMADAN ÖNCE UYARILARI OKUYUNUZ!
Özellikleri
Propilen glikol renksiz, kokusuz ve higroskopik bir sıvıdır. Kulak
içinde bulunan mumsu birikimin nemlendirilerek yumuşatılması
yoluyla atılmasını sağlar.
Kullanım
Kulak içine yeterince damlatılıp, elle masaj yapıldıktan sonra pamuk
ile temizlenir. Uygulama sıklığı, miktarı ve şekli veteriner hekim
önerisine göre belirlenir.
Kullanırken eldiven giyilmeli, göz ve deriye temasında bol su ile
yıkanmalıdır.
Tüm kedi ve köpek türlerinde kullanılabilir.

DOGAÇ
KOZMETIK
markasıdır.

Markalara, otellere, spa merkezlerine
ve etkinliklere özel cilt bakım ve
kozmetik ürünleri yapıyoruz.

İletişim için:
lecharmenaturel
lecharmenaturel
info@dogackozmetik.com
Kazımdirik Mah., 367. Sk No:10, 35100 Bornova-İzmir / Türkiye

www.lecharmenaturel.com

KATALOG

güzellik & cilt bakımı

www.lecharmenaturel.com

