


COLLAGEN / BIOTIN 
ŞAMPUAN

(Güçlü ve Dolgun Saçlar)  

Collagen desteği ile saç derisi yeniden 
yapılanır. Ve saç kayıpları ciddi oranda 

azalmaya başlar aynı zamanda kolajen 
desteği ile saçlarınız ve saç deriniz ciddi 
anlamda beslenmiş olur. İçeriğinde bu-
lunan Vitamin E, mcComplex saç ve saç 

derisinde yoğun bir nemlendirici etki 
gösterir. Biotin içeriği ile de saçlarınızın 
beslenmesini sağlar. Saçla daha güçlü 

ve daha dolgun bir hal alır. 
  İçeriği:  Biotin (B7),(Vitamin C), 

(Vitamin E),Keratin, Paraben içermez, 
Ph 5,50 

COLLAGEN 
SAÇ KREMİ
 
İçeriğinde yer alan kolajen ve 
keratin özleri ile saçlarınızı besler, 
daha dolgun bir görünüm elde 
edilmesini sağlar. En iyi sonuç 
için Kolajen şampuan ile birlikte 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

400 ml
75.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



SARIMSAK ÖZLÜ ŞAMPUAN 
(Kapalı Saçlara Özel)

 Vitamin eksikliğinden kaynaklanan 
saç dökülmelerini hızlı bir şekilde durdurur. 

Özellikle başörtülü bayanların saç ve saç derilerinin 
tüm gün kapalı kalmasından kaynaklı saçlarında 
oluşabilecek bakterilerin; siyah sarımsağın doğal 
antibiyotik özelliği sayesinde ortadan kalkmasını 

sağlar. 
 İçeriği: Sarımsak özü,Ginseng, Keratin, panthe-

nol,mcComplex, Paraben içermez, Ph 5,50

SARIMSAK ÖZLÜ 
SAÇ KREMİ

(Kapalı Saçlara Özel)

 İçeriğindeki sarımsak özü ve kompleks 
vitaminler ile geliştirilmiş özel formülü 

sayesinde saç köklerinizi derinlemesine 
besler saçlarınızın daha canlı ve parlak 

görünmesine yardımcı olur. Saçlarınızın 
doğal yağ ve nem dengesini korur. En iyi 

sonuç için serinin tamamlayıcı ürünleriyle 
birlikte kullanılması tavsiye edilir.

ARGAN ÖZLÜ 
ŞAMPUAN
(Boyalı Saçlara Özel Bakım)
 
Argan şampuan yoğun bir bakım 
yaparak saçı canlandırır, onarır, ve 
bu sayede saçların daha canlı ve gür 
görünmesini sağlar. Argan içerisinde
alpha beta gama ve aynı zamanda
zengin e vitamini barındırmaktadır. 
Bu zengin içeriği ile yıpranmış saçlarda 
oluşan saç kırılmalarını önler saçtaki 
elektriklenmeyi minimize eder. Ve saç 
dökülmesi üzerinde etkinliğini yüksek 
oranda gösterir. 
İçeriği: Argan Yağı, Keratin, Çin Geveni 
Kök Tozu, İlex Paraguariensis Leaf Extract,
Paraben içermez, Ph 5,50

ARGAN SAÇ KREMİ
(Boyalı Saçlara Özel Bakım)

 Argan yağı ve Keratin içeren özel formül saç kremi 
cansız kırılmaya eğilimli ve yıpranmış saçlar için 
geliştirilmiştir. Bu sayede daha pürüzsüz güçlü ve 
parlak saçlar sunar. En iyi sonuç için Argan şampuan 
ile birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir.

400 ml
75.00 ₺

400 ml
65.00 ₺

400 ml
75.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



HİNDİSTAN CEVİZİ ÖZLÜ ŞAMPUAN
(Kuru ve Yıpranmış Saçlara Özel Bakım)

Hindistan cevizi yağı  içeriğinde aynı zamanda potasyum, kalsiyum, çinko, magnezyum, A,E,C vitamini,demir gibi 
mineralleri de içermektedir.Bu geniş çaplı içeriği ile saçları canlandırır, saça nem sağlar. Saç derisini nemlendirme 
özelliği ile kolay tarama sağlar eğer saçlarınızı taramakta zorlanıyorsanız. Eğer saçlarınızı taramakta zorlanıyorsanız. 
Özellikle de uzun saçlarda ıslakken açmakla zorlanıyorsanız bu şampuan tam size göre. 
İçeriği: Hindistan Cevizi Özü,Zerdeçal, Acı Biber Ekstratı, Keratin,Paraben içermez, Ph 5,50 

HİNDİSTAN CEVİZİ ÖZLÜ SAÇ KREMİ
(Kuru ve Yıpranmış Saçlara Özel Bakım)

Hindistan cevizi özü saç kremi; Zayıflamış ve yıpranmış saçlarınıza 
derinlemesine bakım yapar saç dipleri ve saç tellerini nemlendiren 
özel formülü ile saçlarınızın sağlıklı bir görünüme kavuşmasına 
yardımcı olur. En iyi sonuç için serinin tamamlayıcı ürünleriyle 
birlikte kullanılması tavsiye edilir.

400 ml
75.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



SAÇ MASKESİ 
Poxy saç bakım maskesi zengin içeriği sayesinde saçları dipten uca 

besleyerek nem kazanmasını sağlar.Kurumuş zor taranan yıpranmış ve 
koparak dökülen saç tiplerine uygun olrak tasarlanmıştır. 

Saça uygulandığında hiçbir şekilde ağırlık yapmaz ve kalıntı bırakmaz. 
Doğal bileşenlerin konsantre karışımı olan bu maske saçtaki 

pürüzleri yok ederek doğal bir ışıltı kazandırır. Tüm saç tiplerine 
uygundur. Düzenli kullanımda saça yumuşaklık ışıltı ve sağlıklı bir 

görünüm kazandırır. Daha güçlü ve hacimli saçlara kavuşmanızı sağlar.
İçeriği:  Bitkisel Yağ Ektratları 

Yağ bezlerinden salgılanan fazla sebumu emer ve 
cildi yağdan arındırmaya yardımcı olur. Cildimiz gün 
içerisinde özellikle makyaj, çevresel faktörler, yaşam 
tarzı, bulunduğunuz ortam sebebiyle sürekli bir kirliliğe 
maruz kalır bu da gözenek oluşumu, akne oluşumu, 
sivilce oluşumu, akne oluşumu, leke oluşumunu tetikler 
bunları arındırmanın en etkili yolu ise kil maskesidir. 
Cildi kirden ve yağdan arındırır. Siyah noktaların 
genişlemesini önler cildi derinlemesine arındırdığı için 
daha parlak ve yumuşak cilde sahip olmanızı sağlar. 
Gözenekleri temizlediği için cilt temizlendikten sonra 
üzerine uygulanacak ürünlerin daha hızlı ve derin 
emilmesine yardımcı olur.Cildi daha ferah ve temiz 
hissettirir.
İçeriği:  Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Silis, Potasyum.

250 ml
70.00 ₺

250 ml
75.00 ₺

DOĞAL KİL MASKESİ



ARGAN ÖZLÜ
ŞAMPUAN
(Tüm Saç Tiplerine Ekstra 
Uzamaya Yardımcı)

Stres, vitamin ve minerallerden eksik 
beslenme ve çevresel etkenlere karşı 
koyamayan saçlarınıza doğal çözüm
Argan’ın bitkisel bileşenlerinde gizli. 
Uzmanlarımızın uzun çalışmalar 
sonucu keşfettiği Argan ektratı saç 
köklerinin derinlemesine beslenmesine 
yardımcı olur. Niacin, damar genişletici 
özelliğinden dolayı saç diplerindeki kan 
akımını  artırarak saç foliküllerinin
(köklerinin) daha iyi beslenmesini ve 
saçların güçlenmesini sağlar. 
İçeriği: Argan özü, Niacin(B3), 
Vitamin C, Biotin B7, Keratin, 
Paraben içermez, Ph 5,50

ZEYTİNYAĞLI 
ŞAMPUAN

(Güçlü nemlendirme 
ve yenileyici) 

Zeytinyağı saç köklerinin
 derinlemesine beslenmesine 

yardımcı olur. Böylece kökten uca 
beslenmiş saçlarınız, 

parlaklığını geri kazanır. 
Zeytinyağının yumuşatıcı ve 

parlaklık verici etkisiyle, 
dış etkenler sebebiyle Yıpranıp, 
canlılığını yitirmiş saçlara doğal 

ışıltısını ve yumuşaklığını yeniden 
kazandırır. Kullanıldığı ilk andan 

itibaren etkisini gösteren, etki-
si kanıtlanmış, bu özel formül 

sayesinde, saçlar kaybettiği gücü 
ve enerjiyi yeniden kazanarak 

hayat bulup, sağlıkla parlar.
İçeriği:  Zeytinyağı özü, Kayın 

Ağacı, Çörek Otu, Biotin B7, 
Keratin, Paraben içermez, Ph 5,50

400 ml
65.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



YEŞİL ÇAY ÖZLÜ
ŞAMPUAN
(İnce telli Saçlara Özel)

Yeşil çay özellikle metabolizmayı hızlandırma 
özelliği ile ortaya çıkar. Saç köklerini uyarır ve yeni 
saç oluşumunu destekler, saç derisinde oluşan 
kuruluk kepek sorununu ortadan kaldırır. Yeşil 
çay şampuan, saçların daha parlak ve canlı bir 
görünüme kavuşmasına yardımcı olur. 
İçeriği:  Yeşil çay Ekstratı, Balkabağı çekirdeği, Keten 
çekirdeği Ekstratı,  Biotin B7,  Keratin,  Paraben 
içermez,  Ph 5,50

ISIRGAN ÖZLÜ 
ŞAMPUAN
(Yağlı Saçlar İçin Özel)

Yağlı saçlarda etkili 
formülasyönundaki 11 farklı bitki 
özü etkisiyle yağlı saçları kökten 
uca temizlerken saç derinizi 
besler, daha sağlıklı ve bakımlı 
saçlara kavuşmanıza yardımcı 
olur. İlk kullanımdan itibaren 
saçın 24 saat  temiz kalmasını 
sağlar. Saç derisinde oluşan 
olumsuzlukların etkisini azaltır.
İçeriği: Isırgan Otu, Kaplan çiçeği, 
Atkestanesi, Biotin B7, Keratin, 
Paraben içermez, Ph 5,50

DEFNE ÖZLÜ 
ŞAMPUAN
(Kuru saçlar ve Boyalı 
saçlara özel Besleyici 
Şampuan)

Kuru saçlarınızın ihtiyaç 
duyduğu bakımı sağlamak 
amacıyla yenilenmiş Defne 
Şampuan, gücünü zengin 
esansiyel yağ asiti ve 
nemlendirme dengesi 
sağlayan derinlemesine 
besleyici Defne Ektratından 
alır. Defne yağı ayrıca vitamin 
olarak çok zengindir; 
antioksidan gücü sayesinde 
değerli yağ asitlerini saçta 
korur. İpeksi ve parlak saçlara 
kavuşabilmeniz için 
geliştirilen bitkisel formülü, 
saçınızı yormadan yumuşatır. 
Formülündeki Organik Defne 
ektratı saç köklerinin 
derinlemesine beslenmesine 
yardımcı olur. Daha sağlıklı, 
daha canlı saçlara 
kavuşmanıza yardımcı olur.
İçeriği: Isırgan Otu, Kaplan 
çiçeği, Atkestanesi, Biotin B7, 
Keratin, Paraben içermez, 
Ph 5,50

400 ml
65.00 ₺

400 ml
65.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



SAÇ BAKIM KREMİ
(Tüm Saç Tiplerine uygun
Yıpranmış saçlar için)

Saça hacim ve parlaklık vermek için 
saçı kaplar. Saç derisine güç verir, saç 
foliküllerini canlandırır. İçeriğindeki B,C,E 
Vitamini sayesinde saçlara bakım yapar. 
Uzun süre kullanımda saçlarınızda gözle 
görülür hacim parlaklık kazanmasını ve 
daha kolay taranmasını sağlar.
İçeriği: Argan Özü,Bitkisel Yağ Ekstratları

DURULANMAYAN 7/24 SAÇ KREMİ
(Tüm Saç Tiplerine Özel)

Zeytinyağı zengin içeriği ile çok sayıda gerekli besin maddesine sahiptir. Bu 
nedenle saçlarınızın görünüşünü geliştiren harika bir doğal saç kremidir. 

Saçlarınızı parlak ve sağlıklı göstermektedir. Zeytinyağının aşırı kuruluğu kontrol 
etme özelliği ve nemlendirme etkisi sayesinde saçlarınızın ipeksi görünümünü 

korumak ve güçlü tutmak için gerekli besin maddelerini sağlamaktadır. 
Formülündeki esansiyal yağ asitleri hücre yenileyici özelliği sayesinde hasar 

görmüş saçlarınızı onarır. Bu sayede saçların daha canlı ve daha parlak olmasını 
sağlar. 

İçeriği: Zeytinyağı, Bitkisel Yağ Ekstratları

400 ml
59.90 ₺

400 ml
59.90 ₺



LİLYUM DUŞ JELİ
Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız vücudumuza tazelik 
ve temizlik hissi veren ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla 
cilde ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH değeri düşük olduğu için 
vücutta alerji yapma riski azdır. Bu bakımdan özellikle hassas cilt 
yapısına sahip kişiler için çok daha işlevsel bir özelliğe sahip ürünler 
arasında yer almaktadır. 
İçeriği: Aloevera ve Doğal Yağ Ektratları

LİLYUM VÜCUT SPREYİ
Vücut spreyi diğer adıyla body mist özel ve güzel kokmanın yöntemlerinden biridir. Vücut spreyi 
normal parfümlere göre çok daha hafif bir yapıya sahiptir. Hoş kokulu esanslar ile gün boyu
tazelik kazandırmaktadır. Farklı zevklere hitap eden notalarıyla bir çok kadının hayatında git 
gide daha önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de 
hem kolay taşınabilir yapıda olmaları; Hem de kullanım açısından oldukça pratik olmalarıdır. 

LİLYUM VÜCUT LOSYONU
Vücut losyonu vücudun kaybettiği nemi geri 
kazandırılmasına ve vücudun nem düzeyini 
dengelemeye yardımcı bir bakım ürünüdür. 
Vücudunuza daha pürüssüz ve parlak görünüm 
kazandırır. Özellikle banyo sonrası sıcak suyun 
etkisiyle cilt kurur. Banyodan sonra cildinize 
göre seçeceğiniz vücut losyonu ile vücudunuzu 
nemlendirip güzel koku ve ferahlık sağlayarak 
günün yorgunluğunu tamamen unutabilirsiniz. 
Aynı aromaya sahip bir duş jeli ile kullanıldığında 
aromatik kokusu daha kalıcı olacaktır.
İçeriği: Üzüm Çekirdeği Yağı, Doğal Yağlar

150 ml
75.00 ₺

400 ml
65.00 ₺

150 ml
65.00 ₺



EGZOTİK ZAMBAK
VÜCUT PEELİNGİ & 
BODY SCRUB
(Ölü Deri Yenileyici)

Cildi Arındıran temizleyen ve tazeleyen tane-
cikli yapıdaki Scrub banyoda bakım ritüelinin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Cildinizi 
ölü deriden arındırır kan dolaşımını hızlandırır. 
Tanecikli yapısı ile ciltte masaj etkisi yaratırken 
aynı zamanda cildi rahatlatmaya ve tazelem-
eye yardımcı olur. Nem kaybına bağlı pürüzlü 
görümün giderilmesini sağlar. Kuruluk, çat-
lak, kıl dönmesi, batık, selülit gibi sorunlardan 
şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre. 

İçeriği: Zeytinyağı ve doğal yağlar.

EGZOTİK ZAMBAK 
DUŞ JELİ 

Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız
 vücudumuza tazelik ve temizlik hissi veren 

ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla cilde 
ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH değeri düşük 

olduğu için vücutta alerji yapma riski azdır. Bu 
bakımdan özellikle hassas cilt yapısına sahip kişiler 

için çok daha işlevsel bir özelliğe sahip ürünler 
arasında yer almaktadır.

İçeriği: Doğal yağlar içerir.
400 ml

55.00 ₺

250 ml
75.00 ₺



AKDENİZ VÜCUT PEELİNGİ 
& BODY SCRUB (Peeling & Masaj Etkisi)

Cildi Arındıran temizleyen ve tazeleyen tanecikli yapıdaki 
Scrub banyoda bakım ritüelinin vazgeçilmezleri arasında yer 
alıyor. Cildinizi ölü deriden arındırır kan dolaşımını hızlandırır. 
Tanecikli yapısı ile ciltte masaj etkisi yaratırken aynı zamanda 
cildi rahatlatmaya ve tazelemeye yardımcı olur. Nem kaybına 
bağlı pürüzlü görümün giderilmesini sağlar.

İçeriği: Lavanta yağı, Kantaron yağı ve doğal yağlar

AKDENİZ DUŞ JELİ
          

  Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız 
vücudumuza tazelik ve temizlik hissi veren ürünler 

arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla cilde ferahlık ve 
temizlik katmaktadır. pH değeri düşük olduğu 

için vücutta alerji yapma riski azdır. Bu bakımdan 
özellikle hassas cilt yapısına sahip kişiler için çok 

daha işlevsel bir özelliğe sahip ürünler arasında yer 
almaktadır.  

İçeriği: Zeytinyağı, Doğal yağ Ekstratları
400 ml

55.00 ₺
250 ml
75.00 ₺



ALTIN ORKİDE 
VÜCUT PEELİNGİ & BODY SCRUB
(Kıl dönmesi, batık problemlerine özel) 

Cildi Arındıran temizleyen ve tazeleyen tanecikli yapıdaki 
Scrub banyoda bakım ritüelinin vazgeçilmezleri arasında yer 
alıyor. Cildinizi ölü deriden arındırır kan dolaşımını hızlandırır. 
Tanecikli yapısı ile ciltte masaj etkisi yaratırken aynı zamanda 
cildi rahatlatmaya ve tazelemeye yardımcı olur. Nem kaybına 
bağlı pürüzlü görümün giderilmesini sağlar. Kuruluk, çatlak, 
kıl dönmesi, batık, selülit gibi sorunlardan şikayetçiyseniz bu 
ürün tam size göre. 
İçeriği: Hint yağı, Isırgan tohumu yağı 
ve doğal yağlar

ALTIN ORKİDE 
DUŞ JELİ
Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız vücudumuza tazelik 
ve temizlik hissi veren ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla 
cilde ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH değeri düşük olduğu 
için vücutta alerji yapma riski azdır. Bu bakımdan özellikle hassas 
cilt yapısına sahip kişiler için çok daha işlevsel bir özelliğe sahip 
ürünler arasında yer almaktadır. 
İçeriği: Isırgan Otu, Doğal Yağ Ekstratları.

250 ml
75.00 ₺

400 ml
55.00 ₺



TROPİK MANGO VÜCUT 
PEELİNGİ & BODY SCRUB
(Tüm vücut ve yoğun nem özelliği)

Cildi Arındıran temizleyen ve tazeleyen tanecikli yapıdaki 
Scrub banyoda bakım ritüelinin vazgeçilmezleri arasında yer 
alıyor. Cildinizi ölü deriden arındırır kan dolaşımını 
hızlandırır. Tanecikli yapısı ile ciltte masaj etkisi yaratırken 
aynı zamanda cildi rahatlatmaya ve tazelemeye yardımcı 
olur. Nem kaybına bağlı pürüzlü görümün giderilmesini 
sağlar. Kuruluk, çatlak, kıl dönmesi, batık, selülit gibi 
sorunlardan şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre.
İçeriği: Hindistan Cevizi yağı, tatlı badem yağı, limon yağı

TROPİK MANGO 
DUŞ JELİ
Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız 
vücudumuza tazelik ve temizlik hissi veren 
ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla 
cilde ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH 
değeri düşük olduğu için vücutta alerji yapma 
riski azdır. Bu bakımdan özellikle hassas cilt 
yapısına sahip kişiler için çok daha işlevsel bir 
özelliğe sahip ürünler arasında yer almaktadır. 
İçeriği: Aloevera, Doğal yağ ekstratları

250 ml
75.00 ₺

400 ml
55.00 ₺



KIRMIZI MEYVELER VÜCUT 
PEELİNGİ & BODY SCRUB
(Ayak Kuruluğu & Nasır)

Cildi Arındıran temizleyen ve tazeleyen tanecikli yapıdaki 
Scrub banyoda bakım ritüelinin vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor.  Cildinizi ölü deriden arındırır kan dolaşımını 
hızlandırır. Tanecikli yapısı ile ciltte masaj etkisi yaratırken 
aynı zamanda cildi rahatlatmaya ve tazelemeye yardımcı 
olur. Nem kaybına bağlı pürüzlü görümün giderilmesini 
sağlar.Kuruluk, çatlak, kıl dönmesi, batık, selülit gibi 
sorunlardan şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre.
İçeriği: Susam yağı, jojoba yağı, zeytinyağı ve doğal yağlar.

KIRMIZI MEYVELER 
DUŞ JELİ

Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız 
vücudumuza tazelik ve temizlik hissi veren 
ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla 
cilde ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH 
değeri düşük olduğu için vücutta alerji yapma 
riski azdır. Bu bakımdan özellikle hassas cilt 
yapısına sahip kişiler için çok daha işlevsel bir 
özelliğe sahip ürünler arasında yer almaktadır. 
İçeriği: Doğal Yağ Ekstratları.

400 ml
55.00 ₺ 250 ml

75.00 ₺



LOVE WISH 
VÜCUT 

LOSYONU
Vücut losyonu vücudun 

kaybettiği nemi geri
 kazandırılmasına ve 

vücudun nem düzeyini 
denglemeye yardımcı 

bir bakım ürünüdür. 
Vücudunuza daha

 pürüssüz ve parlak 
görünüm kazandırır. 

Özellikle banyo sonrası 
sıcak suyun etkisiyle 
cilt kurur. Banyodan 
sonra cildinize göre 

seçeceğiniz vücut 
losyonu ile vücudunuzu 
nemlendirip güzel koku 

ve ferahlık sağlayarak 
günün yorgunluğunu 

tamamen 
unutabilirsiniz. Aynı 

aromaya sahip bir duş 
jeli ile kullanıldığında 

aromatik kokusu daha 
kalıcı olacaktır. 

LOVE WISH VÜCUT SPREYİ
Vücut spreyi diğer adıyla body mist özel ve güzel kokmanın 
yöntemlerinden biridir. Vücut spreyi normal parfümlere göre çok 
daha hafif bir yapıya sahiptir. Hoş kokulu esanslar ile gün boyu 
tazelik kazandırmaktadır. Farklı zevklere hitap eden notalarıyla 
bir çok kadının hayatında git gide daha önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de hem 
kolay taşınabilir yapıda olmaları; Hem de kullanım açısından 
oldukça pratik olmalarıdır. 

ROSE GLOW
VÜCUT
LOSYONU 
Vücut losyonu vücudun 
kaybettiği nemi geri 
kazandırılmasına ve 
vücudun nem düzeyini 
dengelemeye yardımcı 
bir bakım ürünüdür. 
Vücudunuza daha 
pürüssüz ve parlak 
görünüm kazandırır. 
Özellikle banyo sonrası 
sıcak suyun etkisiyle 
cilt kurur. Banyodan 
sonra cildinize göre 
seçeceğiniz vücut
losyonu ile vücudunuzu 
nemlendirip güzel koku 
ve ferahlık sağlayarak 
günün yorgunluğunu 
tamamen 
unutabilirsiniz. Aynı 
aromaya sahip bir duş 
jeli ile kullanıldığında 
aromatik kokusu daha 
kalıcı olacaktır. 

ROSE GLOW VÜCUT SPREYİ
Vücut spreyi diğer adıyla body mist özel ve güzel kokmanın 

yöntemlerinden biridir. Vücut spreyi normal parfümlere göre çok 
daha hafif bir yapıya sahiptir. Hoş kokulu esanslar ile gün boyu 
tazelik kazandırmaktadır. Farklı zevklere hitap eden notalarıyla 
bir çok kadının hayatında git gide daha önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de hem 

kolay taşınabilir yapıda olmaları; Hem de kullanım açısından 
oldukça pratik olmalarıdır. 

150 ml
65.00 ₺

150 ml
75.00 ₺

150 ml
75.00 ₺

150 ml
85.00 ₺



PEARL 
ESSENCE

 VÜCUT 
LOSYONU

Vücut losyonu vücudun 
kaybettiği nemi geri 
kazandırılmasına ve 

vücudun nem düzeyini 
dengelemeye yardımcı 

bir bakım ürünüdür. 
Vücudunuza daha 
pürüssüz ve parlak 

görünüm kazandırır. 
Özellikle banyo sonrası 

sıcak suyun etkisiyle cilt 
kurur. Banyodan sonra 

cildinize göre seçeceğiniz 
vücut losyonu ile 

vücudunuzu 
nemlendirip güzel koku 

ve ferahlık sağlayarak 
günün yorgunluğunu 

tamamen unutabilirsiniz. 
Aynı aromaya sahip bir 

duş jeli ile kullanıldığında 
aromatik kokusu daha 

kalıcı olacaktır. 

PEARL
ESSENCE 
VÜCUT
SPREYİ
Vücut spreyi diğer adıyla 
body mist özel ve güzel 
kokmanın yöntemlerinden 
biridir. Vücut spreyi normal 
parfümlere göre çok daha 
hafif bir yapıya sahiptir. Hoş 
kokulu esanslar ile gün boyu 
tazelik kazandırmaktadır. 
Farklı zevklere hitap eden 
notalarıyla bir çok kadının 
hayatında git gide daha 
önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Bu durumun en 
önemli sebeplerinden biri de 
hem kolay taşınabilir yapıda 
olmaları; Hem de kullanım 
açısından oldukça pratik 
olmalarıdır. 

PEARL ESSENCE DUŞ JELİ
Duş jelleri banyo esnasında kullandığımız vücudumuza tazelik 
ve temizlik hissi veren ürünler arasındadır. Ayrıca hoş kokusuyla 
cilde ferahlık ve temizlik katmaktadır. pH değeri düşük olduğu 
için vücutta alerji yapma riski azdır. Bu bakımdan özellikle hassas 
cilt yapısına sahip kişiler için çok daha işlevsel bir özelliğe sahip 
ürünler arasında yer almaktadır. 
İçeriği: Argan Yağı, Doğal Yağ Ekstratları

150 ml
75.00 ₺

150 ml
65.00 ₺

400 ml
65.00 ₺



PINK 
PASSION 

SAÇ 
PARFÜMÜ 

Bir kadın için en önemli 
şeylerden biri hiç kuşkusuz 

ki kokudur. Hal böyleyken 
kadınların koku üzer-

indeki zaaflarının saçlarına 
ulaşması da elbette bir 

süpriz değildir. Muhteşem 
bir duşun ardından 

kullanabileceğiniz bu 
muhteşem saç parfümü 

ile kendinizi çok daha 
muhteşem

 hissedebilirsiniz. içinde 
bulunan vitaminler 

sayesinde; sadece saçınıza 
hoş bir koku vermekle 

kalmayacak bu şahane saç 
parfümü aynı zamanda 

saçlarınızın doğal bir ışıltı 
ile parlamasını sağlar. 

İçeriği: Doğal Yağlar, 
Deiyonize Su, Esans, 

Gliserin, Alkol

PURPLE SHINE 
SAÇ PARFÜMÜ 

HEART BEAT 
SAÇ PARFÜMÜ 

150 ml  75.00 ₺

150 ml  75.00 ₺

150 ml
75.00 ₺



GOLDEN SKIN 
VÜCUT LOSYONU 

Vücut losyonu vücudun kaybettiği nemi 
geri kazandırılmasına ve vücudun nem 

düzeyini dengelemeye yardımcı bir 
bakım ürünüdür. Vücudunuza daha 

pürüssüz ve parlak görünüm  kazandırır. 
Özellikle banyo sonrası  sıcak suyun etkisi-

yle cilt kurur. Banyodan sonra
 cildinize göre seçeceğiniz vücut losyonu 
ile  vücudunuzu nemlendirip güzel koku 

ve ferahlık sağlayarak günün 
 yorgunluğunu tamamen unutabilirsiniz. 

Aynı aromaya sahip bir duş jeli ile
 kullanıldığında aromatik 

kokusu daha kalıcı olacaktır. 
İçeriği: Badem Yağı, Doğal Yağlar

GOLDEN SKIN 
VÜCUT SPREYİ
Vücut spreyi diğer adıyla body 
mist özel ve güzel kokmanın 
yöntemlerinden biridir. Vücut 
spreyi normal parfümlere göre 
çok daha hafif bir yapıya sahiptir. 
Hoş kokulu esanslar ile gün boyu 
tazelik kazandırmaktadır. Farklı 
zevklere hitap eden notalarıyla bir 
çok kadının hayatında 
git gide daha önemli bir yer
tutmaya başlamıştır. Bu durmun 
en önemli sebeplerinden biri de 
hem kolay taşınabilir yapıda 
olmaları; Hem de kullanım 
açısından oldukça pratik 
olmalarıdır. 150 ml

65.00 ₺150 ml
75.00 ₺



Limon kolonyası, yeşil çay kolonyası, zeytin çiçeği kolonyası ve bebek kolonyası 
ile vücudunuzu canlandırın. 

Harika kokularıyla sizi mest edecek kolonya çeşitleri, sizleri bekliyor.

ZEYTİN ÇİÇEĞİ
KOLONYASI

100 ml
25.00

YEŞİL ÇAY
KOLONYASI

100 ml
25.00

LİMON 
KOLONYASI

100 ml
25.00

BEBEK
KOLONYASI

100 ml
25.00



LINA 
BAYAN 
PARFÜMÜ
Kendinden emin ve arzu 
dolu kadınsı bir koku. 
Çarpıcı bir dişiliği akla 
getiren koku içeriği ile 
üst notalarında limon, 
portakal çiçekleri ve 
ahududu özlerinin öne 
çıkan havası, orta nota-
larında ise gardenya ve 
sümbülteberin çiçeksi 
dalgaları, alt notalarında 
ise bal, amber, paçuli ile 
bir çok kadının seveceği 
kokucuklar barındırır.   

PINUS 
BAYAN PARFÜMÜ

Taze ve sofistike bir koku. Sizi adeta sonsuz kumsallara, 
ılık kumlara, güneş dolu yazlara taşıyan şehvetli ve 

feminen kadınları temsil eden bir koku. İlk olarak üst 
notalarında yasemin ve bergamotun çiçeksi, oryantal  

kokusu akıllarda kalacaktır. Orta notalarında vanilya, 
zambak ve beyaz misk ve alt notalarında tatlı, şekerli, 

karamelimsi bir kokuya dönüşüyor.

50 ml
290.00 ₺

50 ml
290.00 ₺



AREL
ERKEK PARFÜMÜ

Sportif ve tazelenmiş bir aromayı temsil eden bu koku 
gücü ve dinamizmi çağrıştırıyor. Parfümü ilk sıktığınızda 

açılış deniz notalarıyla başlarken, ilerleyen saatlerde odunsu 
aromaları hissetmeye başlıyorsunuz. Greyfurt ve akuatik 

notalar ile nazikçe ve yoğun olarak gelen fresh kokular 
ilerleyen saatlerde yerini defne yaprağı, yasemin ve odunsu 
kokular ile baştan çıkarıcı bir kokuya dönüşüyor. Ona güçlü 
havasını katan odunsu alt notaları sayesinde ise maskulen 

bir imaja sahip oluyor. Arel Erkek Parfüm fresh etkili  ve 
dinamik kokulardan hoşlananların vazgeçilmezi olacaktır.

TITAN ARUM
ERKEK 
PARFÜMÜ

Romantik, erkeksi ve 
egzotik bir koku. 
Ferahlatıcı etkisini 
üzerinde toplayan 
baştan sona odunsu 
notalarla kuşatılmış, 
unutulması imkansız 
bir koku. Üst nota-
larında bergamotun 
cezbedici kokusu, orta 
notalarında sedir ağacı 
ve adaçayı ve alt 
notalarında kakao, 
kehribar ağacı ile 
kendinizden emin, 
özgür ve ilham verici 
dünyaya açılmanızı 
sağlayacaktır.
50 ml
290.00 ₺

50 ml
290.00 ₺



GENEL TEMİZLİK 
LEKE ÇÖZÜCÜ
Özellikle çok amaçlı kullanım alanı içeriği ve kolay 
püskürtme yöntemi sayesinde gündelik hayatınızdaki 
temizlik için çok ideal bir üründür. İçeriğindeki özel 
Nanyonikler sayesinde püskürtülen yüzeyde kirin 
tutunmasını önler; kolayca temizlik sağlar. 

Gündelik hayatta en çok karşılaştığımız lekeler; bant 
yapışkanı ve saksaklığı, oje lekesi, kurumuş kan lekesi, 
kahve lekesi, çay lekesi, kalıplaşmış lekeler, sigara, 
tükenmez kalem lekesi, deri, Pvc, kapı, pencere, 
dolap, halı, beton, Epoxy zemin, ahşap yüzeyler ve 
zemin.

5000+500 ml
260.00 ₺

5000 ml
230.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Fayans; evimizde,iş yerlerinde ve endüstriyel 
alanlarda pek çok yüzeyde kullanılan bir 
malzemedir. Özellikle fayansların birbirleriyle 
bağlantı noktaları olan, derzler kirlenerek, koyu bir 
renk alır ve zamanla ne kadar temizlesek de kirli 
bir görünüme sebep olur. Poxy fayans temizleyici 
ise sizlere bu zorlu kirler karşısında uzun süreli bir 
temizlik sağlamaktadır. Fayans, mermer, 
granit, derz araları, seramik yüzeylerin 
temizliğinde güvenle kullanılır. Yüzeyleri
 çizmeden buğu, iz, kalıntı ve sis bırakmadan 
temizlik sağlarken aynı zamanda uygulandığı 
yüzeye uzun süreli parlaklık kazandırır. Yüzeye 
direkt olarak uygulanır, fırça ile yayılır sonrasında 
bol su ile durulanır.

FAYANS, DERZ, ARMATÜR, 
DUŞAKABİN TEMİZLEYİCİ

Poxy fayans temizleyici armatür ve duşa kabinlerdeki kireç, üre taş vb. zorlu leke-
leri kolay kullanım şişesi sayesinde direkt olarak bir fırça veya sünger yardımı ile 
kirli yüzeye uygulanır, bol su ile durulanır.

Yüzeyleri çizmeden ve buğu,iz kalıntı bırakmadan temizlik sağlarken, yüzeye 
uzun süreli parlaklık kazandırır. yüzeyde oluşturduğu tabaka sayesinde 
kirlenmesini geciktirir. Uzun süreli hijyen sağlar.

Poxy, duşa kabinlerde, banyo ve tuvalet aynalarında, lavabolarda oluşan kireç, 
üre taşı vb. lekeli bölgelere direkt olarak uygulanır, sünger veya fırça yardımı ile 
dağıtılır. Daha sonrasında bol su ile durulanır. yüzeye parlaklık kazandırır, uzun 
süreli dezenfeksiyon ve hijyen sağlar. Oluşturduğu tabaka sayesinde kirlenmeyi 
geciktirir.

5000+500 ml
300.00 ₺

5000 ml
260.00 ₺

1000 ml
55.00 ₺



Poxy Ağır Yağ Çözücü, gıda ile ilgili yerler 
ve mutfaklardaki ağır yağ birikintilerinin 
periyodik temizliğinde kullanılan ağır 
hizmet yağ temizleyici maddedir. Poxy 
ağır yağlı fırınların, ızgaraların ve semend-
erlerin periyodik temizliklerinde kullanılan 
yüksek derecede alkali bir temizleme 
maddesidir. Yüzey aktif madde, ürünün 
seyreltilmesi ile oluşacak solüsyonla kızart-
ma tavaları da temizlenebilir. İçeriğindeki 
yoğun etkin bileşenler nedeniyle boyalı 
yüzeylerde kullanıma uygun değildir. 
Sıcak yüzeye uygulama yapmaya uygun 
değildir. Güçlü alkali formül, karbonize 
yağları bile temizler. Islak/kuru vakum 
makineleri ve kombine yer yıkamama 
makinelerin de kullanılabilir. Fırınlar, 

ızgaralar ve semenderlerin temizliğinde ve 
seyreltilmiş hali ile kızartma tavaların da 
etkindir. Uzun uçlu püskürtme tabancası 
sayesinde uç noktalara uzanmayı kolay-
laştırır, mist oluşumunu önler. 
Fırın/ Izgara Temizliği:
Uygulanacak yüzeyin çok sıcak olmaması-
na dikkat ediniz.
Ekipman veya yüzey üzerine spreylenerek 
ürün direkt uygulanır.
Kirlilik derecesine göre 30 sn beklenir
Bir fırça yardımı ile yumuşayan kirler alınır
Temiz su ile yüzeyi durulanır, kurumaya 
bırakılır
Özellikleri
- Poxy ağır yağ çözücü endüstriyel mut-
faklar için özel formüle edilmiş yanmış 

yağların ve kirlerin çıkartılmasında etkili,  
yanmış yağlar için fırın ve gril temizleme 
maddesidir.
- Özellikle yanmış yağ, ağır yağ ve organik 
kirlerde ısınmadan dahi mükemmel sonuç 
verir.
- Yüzeylerin ve makine parçalarının yağ ve 
kirden temizlenmesinde köpüklü temizlik, 
tank içine daldırma, silme, püskürtme gibi 
çeşitli şekillerde mutfak hijyenini tamam-
lar.
- Güçlü soğuk proses formülü sayesinde 
zahmetli ovalama işinden kurtarır.
- Fırın, ızgara, fritöz, aspiratör, davlumbaz 
vb. Yüzeylerde mükemmel sonuç verir.

 AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ

5000+500 ml5000+500 ml
300.00 ₺300.00 ₺

5000 ml
260.00 ₺

1000 ml
55.00 ₺

Poxy Fırın ve Grill Temizleme Maddesi



Gündelik hayatta tuvaletlerde, banyolarda, pisuvarlar da oluşan su izleri, yosun izleri, sudan kaynaklı 
kalıplaşmış kireç, pas lekeleri ve lavabo sarılıklarını temizlemek poxy wc jell ile artık çok kolay.

-İstenmeyen leke, koku ve kalıntıları yok eder. 
-İstenilen sağlıklı ve temiz ortamı oluşturur.
-Kötü kokuları ortadan kaldırır. 
-Kireç, üre taşı vb ağır kir, pas ,su ve yosun izlerini  yok eder.
-Ağır koku oluşmasını önler ,yoğun kıvamı sayesinde dikey yüzeylere tutunarak temizlikte daha iyi sonuç alınmasını 
sağlar.
-Özel tasarım şişesiyle uygulama kolaylığı getirir. 
-Kullanıldığı yüzeyde gözle görülür temizlik ve hijyen oluşturmasının yanı sıra etrafa hoş koku yayar. 
-Poxy  gell, tüm fabrikalar, AVM’ler, Hastaneler, yemekhaneler, ofisler, oteller ve okullarda kullanıma uygun olarak 
formüle edilmiştir.İçeriğindeki inorganik asitler sayesinde insan sağlığını etkileyici hiçbir ağır asit kokusu içermez.

POXY WC - GELL(WC-JELL)

5000 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Banyodaki işinizi pratikleştirme adına özel olarak geliştirilerek 
üretilir. Güçlü formülü sayesinde hijyenik olarak kullanabileceğiniz 
bir ortama sahip olabilirsiniz. Ürün, su sertliğinin oluşturduğu 
kireç taşı birikintilerini, sabun lekesi veya kirleri hızlı bir şekilde 
çözerek zeminlerde temizlik sağlar. Özellikle derz aralarında 
biriken kirleri temizlemede mükemmel performans gösterir.
Ultra kireç sökücü Mavi Su özelliği ile lavabo, duş kabinleri, cam, 
seramik, plastik yüzeylerde, duş başlığı, mutfak ve banyo batary-
aları gibi metal yüzeylerde bulunan kireç lekelerine karşı etkilidir. 
Kötü kokuların kaynağını yok eder, kirlenmeyi geciktirir, armatüre 
parlaklık verir. Kireç tutmuş alanda su ilave etmeden püskürtüp 
herhangi bir fırça, sünger veya bez yardımı ile kirli bölge ovalayın. 
Temizleme işleminden sonra bol su ile yıkayın. Düzenli kullanım 
da kireç oluşumunu engeller. Parlak ve hoş kokulu üstün hijyen 
sağlar.

Evde ve ev dışında hemen hemen her yerde kullanıma 
uygundur. Temizlediği yüzeyleri matlaştırmadan koruyucu 

bir tabaka bırakır. Yapılan temizliğin uzun süreli olmasını 
sağlar, tozlanmayı geciktirir. Pürüzsüz parlaklık sunar. Her 

Yer ürünü dolap, kapı, masa, parke, kalebodur, rafların, 
panjurların, televizyonların, klavyelerin vb. sert yüzeylerdeki 

tozu almak için özel formüle edilmiş bir üründür. Kalıcı 
ve hoş kokuludur. Sert yüzeylerde şişeyi dik tutarak 15-20 

cm mesafeden yüzey üzerine eşit seviyede püskürtün. 
Yumuşak ve kuru bir bez ile yüzeyi yukarıdan aşağı doğru 

silebilirsiniz. Durulama gerektirmez. İz ve yapışkanlık
 bırakmaz. Islak ve sıcak yüzeylerde kullanılmaz ve 

yıkanmaz.

HER YER ÇOK AMAÇLI 
TEMİZLEYİCİ

1000 ml
27.00 ₺

1000 ml
27.00 ₺

4000 ml
95.00 ₺

4000 ml
95.00 ₺

MAVİ SU DERZ 
TEMİZLEYİCİ



ÇELİK PARLATICI
Metal yüzeylerde zaman içerisinde oksitlenme sonucunda mat 
bir görüntü ortaya çıkar.

Metalin yaygın kullanımı, dış etkenlerden dolayı çabuk kirlenme-
sine de neden olur. Özellikle metal tencereler ve çaydanlıklar, çok 
sık ateşe maruz kaldıkları için kararırlar. Yüksek oranda neme ve 
suya maruz kalan metaller ise paslanırlar. Ama endişelenmeyin 
metalleri de temizleyip,parlatmanın yolları var.

İşte Size Çözüm Poxy Çelik Parlatıcı ...
Geniş bir kullanım alanına sahiptir.  Tencere, tava, çaydanlıklarda-
ki, su leke izlerini temizleyip patlatılmasın da, ütü altı sararma ve 
yanmaların da, ocak başlarının ve fırınların dış ve iç temizliğinde, 
arabaların nikel aksesuarlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. 
Paslanmaz çelik, krom nikel alaşımı metal yüzeylerin bakımını 
yapar.

Özellikle tekstil ve çamaşırlardaki normal yıkama ile 
çıkmayan dış ortamlardan yada sudan kaynaklanan 
demir, bakır gibi madenlerin oluşturduğu pas veya 
küflerinin, çamur çimento kireç ve korozyon lekelerinin 
çıkarılmasında güvenle kullanılan bir pas sökücüdür.
Tüm yıkanabilir zeminlerde pas ve kireç lekelerinin 
çıkarılmasında güvenle kullanılır.
Uygulama yapılan tekstile ve zemine hiçbir şekilde 
zarar vermez.
Renkli ve hassas çamaşırlarda uygulamadan önce 
uygun bir köşesinde test edilmelidir.
Ahşap yüzeylerde kullanılmaz.

PAS SÖKÜCÜ

1000 ml
90.00 ₺

750 ml750 ml
90.00 ₺90.00 ₺



YUMUŞATICI

Poxy Süper Konsantre 
Yumuşatıcı (1 Kg = 80 Yıkama )

Poxy afrodit büyüsü mikro parfüm 
kapsülleri ile 15 gün ferahlık ,uzun 
süre yumuşaklık sağlar.
Poxy süper konsantre yumuşatıcı, 
çamaşır makinesinin hazne-
lerine ilk başta eklenir ve yıka-
ma sırasında durulama işlemi 
aşamasında makineye çekilir. 
Yıkama sonrasında çamaşırlarda 
oluşan yumuşaklık ve uzun süre 
güzel koku ise poxy yumuşatıcının 
asli görevlerinden en temelini 
başarıyla gerçekleştirdiğini göster-
ir. Yani dolaptan alınan ya da bir 
askıdan çıkarılan çamaşırların 
büyüleyici kokusu poxy yumuşatıcı 
sayesindedir. 
Poxy Süper Konsantre Görevleri
Poxy yumuşatıcı kıyafetler 

üzerindeki lekelerin yayılmasına 
da engeldir. Parça parça olan ya 
da yağ bulunan lekelerin kıyafetin 
içine işlemesine engel olan poxy 
yumuşatıcı, aynı zamanda bu 
lekelerin daha kolay çıkmalarını da 
sağlar. 
Ek olarak poxy yumuşatıcının leke-
lerin etrafa yayılmasına da engel 
teşkil ettiğini belirtmek gerekir.
Poxy yumuşatıcı çamaşırların 
doku anlamında yumuşamalarını 
sağlarken; aynı zamanda mikro 
kapsüller çamaşıra derinlemesine 
nüfus ederek uzun süre kokuyu 
içerisinde hapseder ve uzun süreli 
hijyen sağlar.
Bu şekilde cilde temas eden 
kıyafetlerin son derece yumuşak, 
pürüzsüz ve güzel bir his sağladığı 
ifade edilir.

TÜRKİYE’ DE İLK MİKRO KAPSÜL TEKNOLOJİSİ

Renkliler, beyazlar ve siyahlarınız için Çamaşır Detarjanı. 
Köpüğü kontrollüdür. Otomatik ve yarı otomatik tüm sanayi 
tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Tüm su 
sertliğinde kullanılabilir. Her yıkama suyu sıcaklığında kul-
lanılabilir. Bu ürün Konsantrematik formülasyonu ile üretilm-
iştir. Formülündeki aktif maddeler ve enzimlar yağ, pro-
tein,boyar madde, kan lekesi gibi inatçı kirleri çıkarır. Ağartıcı 
içermediğinden renkli çamaşırlada güvenle kullanılır.
Klor, Parapen, boraks, formaldehit ve edta içermez.
Renkleri soldurmaz. Güçlü formülü sayesinde etkin temizlik 
sağlar. Poxy çamaşır leke çözücü ile kullanıma uygundur. 
Poxy Sıvı çamaşır leke çıkarıcı özel leke çıkarıcı formülü 
sayesinde hem zorlu yağ lekelerini çamaşırı yıpratmadan 

çıkarır.

ÇAMAŞIR DETARJANI
Ultra Konsantre

1000 ml
50.00 ₺

5000 ml
235.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺

5000 ml
235.00 ₺



Sıvı yardımcı yıkama maddesidir. 
Çamaşır makinelerinde kullanıma 
uygundur. Her türlü su sertliğinde 
kullanılır.
Aktif oksijen ile zor leke ve yağları 
temizler, ana yıkama maddesinin 
aktivitesini artırmak için kullanıla-
bilir. 
Kalıntı bırakmaz, bebek çamaşır-
larında güvenle kullanabilirsiniz.
Bileşiminde aktif oksijen 
sayesinde hijyenik etki gösterir. 
Çevre sağlığına uygundur.
İçerdiği aktif maddeler biyolojik 
olarak parçalanabilir.
Çamaşır Leke Çıkarıcı
Çamaşırlarınızdaki lekeler nasıl 
çıkacak diye endişelenmeyin. 
Her yıkamada makinenize 1-2 
ölçek(kirlilik yoğunluğuna göre) 
Poxy Sıvı Ekleyin; farkı kendi gö-
zleriniz ile görün!
Poxy sıvı en zor ve kuru lekeleri 

bile 1 yıkamada kaldırır ve çıkarır, 
lekesiz temizlik sağlar.
Poxy sıvı ile lekeleriniz den kurtul-
mak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 
En iyi sonuçlar için çamaşır 
makinenizin gözüne, deterjanın 
üzerine 1-2 ölçek (lekenin yoğun-
luğuna göre) 400C ‘de bile lekesiz 
temizlikle tanışın.

Çay lekesi : lekenin kurumasına 
izin vermeyin lekelenen kumaşı 
çitileyin ve Poxy Sıvı ile yıkayın.

Çimen lekesi : çimen lekesine he-
men müdahale edilmesi ve leke 
tersinden yıkanmalıdır. Ardından 
Poxy Sıvı ile yıkayın.

Yağ lekesi: yağ lekesini nemli bir 
kağıt havlu veya bez ile emdirin. 
Ardından Poxy sıvı ile yıkayın. 

LEKE ÇIKARICI

Genel Amaçlı Limonlu 
Yağ Çözücü Bitki özlü 
ham maddeler içeren 
yüksek performanslı 
formülü sayesinde mut-
fak tezgahı, fırın, ocak, 
ızgara, tava, tencere, 
aspiratör, fayans ve evye 
gibi yağlı, kirli, yıkanabilir 
yüzeylerde temizlik ve 
parlaklık sağlar.
Bitki özlü ham mad-
deler içeren yüksek 
performanslı formülü 
sayesinde mutfak 
tezgahı, fırın, ocak, 
ızgara, tava, tencere, 
aspiratör, fayans ve evye 
gibi yağlı, kirli, yıkanabilir 

yüzeylerde temizlik ve 
parlaklık sağlar.
Her türlü yağ lekelerinde 
ve kirlerini yüzeyleri çiz-
meden, kolaylıkla söker, 
ovalamadan temizler ve 
kolayca durulanır.
Asit içermez, iz ve leke 
bırakmaz. Uygun pH ile 
çevre ve cilt dostudur.
Genel amaçlı temiz-
liklerde yağları, kirleri 
çözmek için kullanılması 
halinde 10-15 lt kap içer-
isine bir fincan limonlu 
yağ çöz ilave edilir. Genel 
amaçlı yağ çözmede de 
kullanılabilir.

LİMONLU YAĞ ÇÖZÜCÜ

5000 ml
250.00 ₺

5000+500 ml
260.00 ₺

5000 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺

1000 ml
55.00 ₺

Konsantre Poxy Sıvı Çamaşır Leke Sökücü

Genel Amaçlı Limonlu Yağ Çözücü



Poxy Etkili Yüzey Temizleyiciler, üstün kir 
çözme teknolojisi ile yerlerinizde ve geniş 
yüzeyleriniz de mükemmel temizlik ve 
parlaklık elde etmeniz için yardımcınızdır. 
Poxy Etkili Temizlik Yüzey Temizleyiciler, 
Mor Yuvam, Taze Gül Ferahlığı, Doğa 
Esintisi ve Mavi Düşler kokulu çeşitleri 
ile evinizi, etkisini uzun süre koruyan 
ferah kokularla donatır. En etkileyici ve 

kokusunu uzun süre evinizde hissede-
bileceğiniz yüzey temizleyiciler ile iste-
diğiniz temizlik sonuçlarına çok kısa bir 
sürede ulaşabilirsiniz. Ahşap dahil tüm 
yüzeylerde en iyi etkili sonuçları, en kalite-
li yöntem ile uygulamanın tek yolu Poxy 
den geçer. Doğal yüzey temizliği için 
Poxy’in mükemmel ürünlerini kullanın ve 
ferahlatıcı 

kokusunu hissedin. Temiz, güzel kokan, 
ışıl ışıl, parlak bir iş yerinde çalışmak; per-
formansınıza olumlu yönde katkı sağlar, 
sağlığınızı korur. Gün içinde onlarca farklı 
kişinin gelip gittiği ortamda mikrop-
lardan kurtulmak için en etkili yöntem-
lerden biride Poxy 5 in 1 yüzey temizleyici 
kullanmaktır. 

YÜZEY TEMİZLEYİCİLER
Poxy 5 in 1 Yüksek Konsantre Parfümlü Yüzey Temizleyici

1000 ml
50.00 ₺

5000 ml
240.00 ₺



Sigara ve Kötü Kokularda Etkili Çözüm !!!

Evinizin Her Köşesini, Ofisinizi, Yaşanan Tüm Mekânları,Hoş Ve 
Kalıcı Parfümü İle Daha Keyifli Bir Hale Getirir. Eşsiz koku çeşitleri 
ile yaşadığınız ortamın havasını Poxy ile değiştirin. 

Poxy geniş ürün yelpazesi ile sizlere özel ve kalıcı parfümlerini 
sunar.

Poxy’ nin sunduğu Deniz İncisi, Bahar Tazeliği, Yeşil Vadi, Mor 
Dağ, Irmak Esintisi Jasmine Dreams ve Mango Mix doğanın 
ferahlığını ve tazeliğini getiren farklı çeşitleri ile bulunduğunuz 
ortama bambaşka bir hava getiriyor.

Poxy’ nin Sigara ve kötü kokulara karşı savaşan teknoloji-
si sayesinde kötü kokuların yok edilmesine yardımcı olur ve 
geride bıraktığı birbirinden hoş koku çeşitleriyle ortam havasını 
değiştirir!
Püskürtme mekanizması ve etkili parfümleriyle çok amaçlı kul-
lanım sağlar.

Poxy Sprey özel parfümleri sayesinde çarşaf, perde ve diğer 
kumaş yüzeylerde de kolayca ve güvenle uygulanır, mis gibi 
kokmasını sağlar.
Poxy Hava Şartlandırıcı Nedir?

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip bu ürün,geliştirilmiş 
formülündeki mikrobiyolojik etkinlik sağlaması nedeni ile Hava 
Şartlandırıcı olarak adlandırılmaktadır. Klasik oda spreyleri ha-
vada asılı duran kötü koku bakterileri ile birlikte ortamı koku-
landırırken, Hava Şartlandırıcı bakterileri etkisiz hale getirerek 
sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuyor. Uzun süreli anti-bakteri-
yel etki sağlarken, yaşanan tüm mekanları temiz ve hijyenik bir 
havaya kavuşturuyor.

Poxy Hava Şartlandırıcı üç etkili sistemi ile ortamda bulunan 
kötü kokuyu ve gözle görünemeyen bakterileri yok ederk-
en,yaşadığınız mekana ferah ve hoş bir koku bırakıyor. 7 farklı 
kokusuyla bulunduğunuz ortamın havasını tazeleyerek, doğanın 
gizli ferahlığını keşfedebilirsiniz.

ODA PARFÜMLERİ
Hava Şartlandırıcılar

500 ml 
65.00 ₺



EMZİK & BİBERON TEMİZLEYİCİ
POXY BABY HİJYENİK SPREY 
Poxy Baby hijyenik sprey, özel formülü 
sayesinde bir çok yüzeyde kalıntı 
bırakmadan hijyen sağlar. Bebeğinizin 
çoğunlukla temas halinde olduğu oyun-
caklar bebek arabaları, puset, mama 
sandalyesi ve alt değiştirme üniteleri 
gibi yerlerde kalıntı bırakmadan üstün 
temizlik sağlayan doğal bir üründür. 

Poxy Baby’ nin güçlü formülü bit-
kisel kaynaklı yüzey aktif maddel-
erden gelmektedir. Bebekler için 
özel geliştirilmiştir. Kimyasal parfüm 
ve boya içermez. Bebek mama ka-
bı,kaşığı,emzik,suluk,biberon ve 

yıkanabilir oyuncak gibi malzemelerin 
temizliğinde kullanılır.Doğal özlüdür.
Süt,meyve suyu ve mama kalıntılarını 
güvenli bir şekilde çıkartır.Kolayca duru-
lanır ve kalıntı bırakmaz. 
POXY BABY’nin güçlü formülü bit-
kisel kaynaklı yüzey aktif maddel-
erden gelmektedir.Bebekler için özel 
geliştirilmiştir. Kimyasal parfüm ve boya 
içermez. Klor, fosfat, paraben, boraks, 
formaldehit ve edta içermez.,
POXY BABY EMZİK ve  BİBERON TEM-
İZLEYİCİ

Bebek mama kabı, kaşığı, emzik, suluk, 
biberon ve yıkanabilir oyuncak gibi mal-

zemelerin temizliğinde kullanılır. Doğal 
özlüdür. Süt, meyve suyu ve mama 
kalıntılarını güvenli bir şekilde çıkartır. 
Kolayca durulanır ve kalıntı bırak-
maz. POXY BABY’nin güçlü formülü 
bitkisel kaynaklı yüzey aktif maddel-
erden gelmektedir. Bebekler için özel 
geliştirilmiştir.
Kimyasal parfüm ve boya içermez. Klor, 
fosfat, paraben, boraks, formaldehit ve 
edta içermez.

100 ml
35.00 ₺

1000 ml
55.00 ₺

1000 ml
60.00 ₺



Doğal Aloe Vera özü içeren Poxy Zonex 
sıvı sabun, kusursuz bir güzellik için başta 
el olmak üzere vücudun günlük temi-
zliğinde kullanılır. 
Cildinizin doğal dengesini koruyarak 
benzersiz bir arınma sağlarken, teninizi 
nemlendirir, Cildinizin doğal dengesini 
koruyarak benzersiz bir arınma sağlark-
en, teninizi nemlendirir, yumuşatır ve 
mükemmel bir bakım sağlar.
Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilen 
Poxy Zonex Aloe Vera Özlü sıvı sabun, 
yapısı itibari ile kolayca köpürür, kullanımı 
kolay ve pratiktir. 
Doğal Aloe Vera Özlü formülü, okyanusun 
benzersiz kokusu ile zenginleştirilmiştir.
Okyanusların derinliklerinden gelen bu 
ferahlatıcı koku gün boyu teninizde kalar-
ak size huzur verecek.
Hayvansal yağlar içermez.
Petrokimya ve türevlerini içermez.
Gluten içermez.
Paraben içermez.

SIVI BULAŞIK DETERJANI
ALOE VERA ÖZLÜ

POXY ZONEX
SIVI SABUN

Cilt pH uygun proseslerde 
üretilmiştir, bulaşık sonrası cildi 
nemlendirir.
Poxy Bulaşık Deterjanı’nı 1 
litre suya 7 ml. (bir tatlı kaşığı) 
eriterek kullanınız. 
Damlası dahi inatçı bulaşık leke-
sinde etkilidir.
Soğuk suda dahi kesin çözüm, 
inatçı yağları zahmetsizce 
temizler. Bulaşıklarınız da 
deterjan kalıntısı bırakmaz özel 
formülü sayesinde zor lekelerde 
bulaşıklarınızda etkili, Poxy Sıvı 
Bulaşık Deterjanı Aloe Vera doğa 
dostu formülü ile bulaşıklar için 
ideal bir tercih olacaktır.
Bulaşıklara gereken özeni 
gösterecek olan bu deterjan 
ile gönül rahatlığıyla bulaşıklar 
yıkanabilir.
Cam yüzeylerde çizilme yapmaz.

Bulaşıklarda tam hijyen ve par-
laklık sağlar.
Etkili temizlik ve  kalıcı parlaklık 
sağlar.
Düşük ısılarda bile etkili sonuç 
verir.
Aloe Vera Özlüdür.

Çevre Bilgisi: 
Poxy Sıvı Bulaşık Deterjanı 
aktif maddeler %98ın üzerinde 
biyolojik olarak parçalanma 
özelliğine sahiptir. Ambalajın-
da kullanılan plastik %100 geri 
dönüştürülebilir niteliktedir.
Yüksek miktarda aktif maddeye 
sahip,nemlendiriciler içeren elde 
yıkama sıvı bulaşık deterjanıdır.
Donmuş yağ, kir, yemek artıkları 
ve en inatçı kirleri kolayca çıkarır.
Hoş kokuludur.

5000 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺

5000 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Süper ıslatma ve çözme özelliği sayesinde kiri hemen etkili bir 
şekilde temizler. Uzun süre etkisini gösteren, bol köpüklü ve 
oldukça ekonomik bir üründür. Aracın üstündeki iz ve lekeleri 
maksimum düzeyde temizler. El ile uygulamak için uygundur. 
Otomobil dış temizliği için uygundur.

OTO ŞAMPUANI

1000 ml
50.00 ₺

Aracın motor aksamına, plastik aksamına zarar vermeden, 
yağı kiri temizler. Ayrıca özel bileşenleri sayesinde aracın metal 
yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Kesinlikle yanıcı değildir. 
Uygulamada çok yüksek performans gösterir. Ürün Yüksek Kalite-
li PE (Poliüretan) bidon içindedir. 

MOTOR TEMİZLEME

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Araç İçi Detaylı Temizlik Otomobilde Bulunan; Kumaş, Deri, 
Halı, Döşeme Ve Plastik Yüzeyler İçin Etkili Bir Temizleyicidir. 
Araç İçinde Koltuklar, Kapı İçleri, Torpido, Tavan Ve Taban Halısı, 
Bagaj İçi Gibi Bölgelerde Kullanılabilir. Kullanıldığı Bölgelerde 
Etkin Temizlik Sağlar,Tüm döşeme tiplerine uygundur.
Her su sertliğinde uygun formüle edilmiştir. 

İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir.
Araç döşemeleri içine nüfuz ederek, kiri kendi içinde hapseder, 
hijyenik ve kalıcı bir temizlik sağlar.
Uygulamada çok yüksek performans gösterir.
Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar. 

DETAYLI İÇ TEMİZLEYİCİ

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Torpidonuzun ilk günkü gibi yeni ve parlak görünme-
sini sağlar...
Yüksek kalite standartlarında Türkiye’de üretilmiştir.
Arabanızın torpidosunu güneşten ve soğuktan çat-
lamasını engeller korur parlatır.
Torpido tampon vinil plastikleri koruyup yeniler.
Yüksek performanslı özel formülü ile eskime ve çat-
lamaları önler.

Araçların torpido aksamı ve deri yüzeyleri için özel olar-
ak formüle edilmiş bakım ürünüdür.
Araçların torpido, plastik aksam, deri ve vinil yüzey-
lerinde parlaklık, özellikle deri yüzeyin doğal 
görünümünün ve yumuşaklığın korunmasını sağlar.
Antistatik özelliği sayesinde toz tutmaz.
Sürülen yüzeyde çatlamayı önler.

TORPİDO PARLATICI

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



LASTİK PARLATICI
ANTİ-STATİK;
Yağmursuz kuru ortamlarda toz tutmasını engeller. 
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve korunduğunu 
göreceksiniz. 
Mükemmel temizlik ve parlaklık, lastikte uzun ömür...
Arabanızın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik 
verir.
Yeni geliştirilmiş bu ürün lastikleri temizler korur ve yeni-
ymiş gibi görünmesini sağlar.
Aktif korucu formülü sayesinde lastiklerinizi güneşin kötü 
etkilerine karşı korur ve esnek kalmasını sağlar.

Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere 
aracınızdaki tüm lastik yüzeylerde kullanılabilir.
Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez.
Tüm yerli ve ithal otomobillerin lastiklerine uyumlu olarak 
üretilmiştir.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez 
ile dağıtınız.
Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız.
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve korunduğunu 
göreceksiniz.

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



Poxycar profesyonel süper jant temizleyici; Otomobil, motosiklet, atv ve bisiklet jantları için uygundur.
Her türde ( çelik, alaşımlı, plastik ) janttaki fren balata tozlarını kolayca temizler. Antistatik formülü nedeni ile kirlenmeyi 
geciktirir. 
Kalıntı bırakmaz. Tüm metal yüzeylerin temizliği için uygundur.
Çok kirli yüzeylerde yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

JANT TEMİZLEYİCİ 

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



HIZLI CİLA
Matlaşmış ve yıpranmış tüm boya yüzeylerinde üstün temizlik ve 
parlaklık sağlayan süper etkili bir ciladır. 
Kılcal çizikleri giderir. 
Boya yüzeyine yüksek parlaklık kazandırır, renkleri canlandırır. 
Dış etkenlere karşı koruma sağlar
Poxycar Hızlı Cila, el ve makine ile kullanım için uygundur. 

Ayda 1 kez uygulanması tavsiye edilir.
Araç yüzeyine parlaklık ve su kaydırma özelliği verir.
Yüzeyi zararlı güneş ışınlarından koruyan cilalama yöntemidir.
Yüzeyde koruyucu bir film tabakası oluşturur.
Tüm araç yüzeylerinde ve boyalı metal yüzeylerde güvenle kul-
lanılabilir.

5500 ml
240.00 ₺

1000 ml
50.00 ₺



KOZMETİK
TEMİZLİK
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