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Hakkımızda

2019 yılında uzman üniversite kadromuz ile

başlangıç yaptık. Ar-ge çalışmaları sonucunda

laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz ürünleri

üretme kararı aldık. Kadın, erkek ve

çocuklarımız için hem yeni ürünler hemde

insan sağlığına zarar vermeden optimal

faydanın sağlanması için kolları sıvadık. 

En son teknoloji ile donatılmış tesisimizde

geleceğe yönelik adımlar atmak ve

laboratuvarlarımızda inovatif yaklaşımları

ilkelerimiz olarak benimsedik. Hem ulusal

hemde uluslararası alanda değer yaratmak

için çıktığımız bu yolda insana ve çevreye

saygı her zaman önceliğimiz olacaktır.
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V İ Z Y O N

Flavo kozmetik; kozmetik ürünlerde bir

kadın girişim devrimidir. Firmamızın

gerçekleştireceği hayali; sağlık açısından

hiçbir zararı dokunmayan ve kaliteden

ödün vermeden kadın eli hassasiyetini ve

titizliğini hissettirecek ürünleri üreterek,

alanında uzmanlaşmış profesyonellerle

birlikte farkındalık yaratarak, sadece ulusal

değil uluslararası markalar arasında adını

baş köşeye yazdırmaktır.

Flavo kozmetik; tüm ürünlerini dünya

standartlarındaki laboratuvar imkânlarıyla,

alan uzmanı profesörler gözetiminde,

kadın hassasiyeti ve titizliğinde sağlık,

kalite ve hijyen kurallarına uyarak

üretmekte, farklılıklarıyla, iddiasıyla ve

hizmet aşkıyla herzaman müşterisini

memnun etmeyi görev bilmektedir.

M İ S Y O N

2



 WUTI
ÜRÜNLERİ

Dış görünüşünüzde oldukça önemli bir yere sahip olan cildinizin

kusursuz yapısı her gün düzenli bir uzman bakımına ihtiyaç duyar.

 

İhtiyaç ve isteklerinize uygun, zamanı durdurmayı başaran bitkisel

formüllü cilt bakım ürünlerini keşfedin!
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Doğal bitkilerin özlerinden imal edilmiştir. Cildin rahatlamasına ve cilt

renginin eşitlenmesine katkı sağlar. Günesin zararlı ışınlarından

koruyarak renk tonunun açılmasına neden olur ciltte aydınlanma

sağlar. Yoğun nemlendirici etki sağlar ve cildin kurumasını engeller.

Günlük Nemlendirici Krem

Cilt üzerinde dış etkilerden korumak için bariyer oluşturur.

Antioksidan özelliği ile cildin onarılmasını sağlar. Hücre yenilenmesi

ile gençleşme etkilerini artırır.  Aknelerin giderilmesine yardımcı olur.

Cildi besler yumuşatır ve cilt yağının dengelenmesini sağlar.

Güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanan yan etkilerinin

giderilmesine yardımcı olur.

Yenileyici Gece Kremi

Cildin oksijen almasını engellemeyecek doğal bir bariyer

oluşturarak dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. Antioksidan

özelliği ile ciltte oluşabilecek sivilcelerin oluşmasını engeller ve

alerjik reaksiyonları engellemeye yardımcı olur. Göz altı

morluklarının giderilmesine ve ciltte oluşan ince çizgilerin

giderilmesine, onarılmasına yardımcı olur.

Beyazlatıcı/Leke Karşıtı Krem

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Yaşlanma Karşıtı Krem

Göz Çevresi Kremi

Göz çevresinde bulunan ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki doğal bitki özleri, yağlar ve besleyici vitaminler ile

hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar. Göz  altında oluşan morluk ve

torbaların giderilmesine ve hücre yenilenmesi ile beraber cildin

aydınlanmasına yardımcı olur.

Doğadan elde edilen bitki özleri sayesinde cildin nemli kalmasını

sağlayarak ve cildin sarkmasını engelleyerek yaslanma etkilerini

geciktirir. Antioksidan özelliği ile esnekliğini geri kazandırır. Hücre

yenilemeye yardımcı olur. Kolajen üretimini hızlandırarak kuruluğun

giderilmesine yardımcı olur.
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Sıkılaştırıcı Tonik

WUTI Sıkılaştırıcı Tonik gün boyu cilt gözeneklerinizde

biriken sebum ve kirin temizlenmesinde etkilidir.

Gözeneklerinizi temizlerken cildinize bakım yapar.

Arındırıcı Peeling

WUTI Arındırıcı Yüz Peeling içerdiği Kayısı Çekirdeği

Granülleri ve Laktik Asit ile cildinizi temizlemeye, ölü

hücrelerden arındırmaya, cildi dengelemeye,

nemlendirmeye ve makyaja hazırlamaya yardımcı olur.

Nemlendirici Yüz Kremi

WUTI Nemlendirici Yüz Kremi içeriğindeki Hyaluronik

Asit'in yoğun nem sağlayan etkisi ile cildin elastikiyet

kazanmasına, çevresel faktörlere karşı direncinin artmasına

ve sağlıklı cilt yapısı görünümünün korunmasına yardımcı

olur. Zenginleştirilmiş formülü cildinize gün boyu süren

canlı ve taze etki yaratır. Cilt tarafından homojen ve hızlı bir

emilim gösterir.

Canlandırıcı  Yüz Maskesi

WUTI Canlandırıcı Yüz Maskesi günlük cilt bakımınızı

sağlar. Zenginleştirici formülü cildinizde canlı ve taze etki

yaratır. Cildin elastikiyet kazanmasına, çevresel faktörlere

karşı direncinin artmasına ve sağlıklı cilt yapısı

görünümünün korunmasına yardımcı olur.

Yüz Temizleyici Jel

WUTI Yüz Temizleyici Jel içerdiği Kafein ve Laktik Asit ile

cildinizi temizlemeye, cildi dengelemeye, nemlendirmeye

ve makyaja hazırlamaya yardımcı olur. İçeriğindeki E

Vitamini ile cildin sağlıklı görünüm kazanmasını ve bu

görünümün düzenlenmesini destekler.
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 KİRPİK & KAŞ SERUMU

İçeriğinde bulunan aktif maddeler ile düzenli kullanımda 4 haftada kirpiklerde %18 uzama

sağladığı bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır.

 

Sakura çiçeği (japon kirazı) özleri ile kolajen üretimini artırır. Tusubaki yağı yağlılık hissi

bırakmadan kaş ve kirpikleri yağlar, besler ve nemlendirir. Japon geisha kültüründe

güzelliğin simgesi tusubaki yağıdır.

 

Sakura çiçeği (japon kirazı) özleri ile kolajen üretimini artırır. Tusubaki yağı yağlılık hissi

bırakmadan kaş ve kirpikleri yağlar, besler ve nemlendirir. Japon geisha kültüründe

güzelliğin simgesi tusubaki yağıdır.
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Antioksidan açısından

en zengin olan

Karamürver  bağışıklığı

güçlendirmek için en

çok tercih edilen

besinler arasında yer

almaktadır. Halk

arasında mürver

bitkisinin çiçekleri,

yaprakları ve kökleri ağrı

giderici etkisi sayesinde

özellikle üst solunum

yolu enfeksiyonlarını

iyileştirmede, romatizma,

bel ağrısı, cilt ödemleri

gibi rahatsızlıklarda

kullanılır.

VİTAMİN VE

TAKVİYE GIDA
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HİJYEN
ÜRÜNLERİ
Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Anti Bakteriyel El ve Cilt temizleme

solüsyonu. %70 Etil Alkol ve %1 İsopropyl Alkol içermektedir.

Anti bakteriyel özelliği ile cildinizi dezenfekte ederken

içeriğindeki Gliserin ile cildinizin kurumasını engeller. Limon

esansı ile de hoş bir koku ihtiva etmektedir.
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FLAVO  FASON  ÜRETİM

Bir firmaya ait bir markanın başka bir

firmanın tesisinde üretilmesidir.

Günümüzde sıkça başvurulan bir

yöntemdir. Kimi zaman kapasitenin yeterli

olmadığı, kimi zaman kaynakların daha

verimli kullanılmak istenildiği, kimi zaman

da zamandan tasarruf etmek için tercih

edilir.. Taleplerdeki artış ve çeşitlilik

nedeniyle fasona olan eğilim sürekli artış

göstermektedir.

Flavo kozmetik olarak en önemli

amaçlarımızdan biride fason imalatta

çözüm ortağınız

olmaktır.Düzenleyeceğimiz özel sözleşme

ile markanızın ar-ge, ür-ge, üretim ve

sevkiyatı konularında her türlü konuda

destek olup, ayrıca yasal mevzuat ve

çözümleri konusunda uzman kadromuz ile

her aşamada yanınızda yer

almaktayız.Özellikle ar-ge konusunda

uzman kadromuz ile yeni ürün

fikirlerinizide gerçekleştirmenize katkıda

bulunarak tamamen size özel ürün hizmeti

sunabilmekteyiz.Bu sayede pazarlama

faaliyetlerinizde daha özgün

davranabilme,daha uygun maliyet ve daha

optimal kazanç elde edebilme ortamı

yaratılmaktadır.

Flavo kozmetik olarak çözüm ortaklarımız

ile uzun süreli ticari ortaklık yapmayı

hedefliyor ve bunun içinde gereken her

türlü ticari ve fiziki ortamı yaratmak için

faaliyetlerimizi bu yönde planlıyoruz.
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İçeriğindeki peptid içerikli aktif bileşenlerin saç için gösterdiği geliştirici etki klinik araştırmalarca ispatlanmıştır.

Yüksek teknoloji öğeleri barındıran eşsiz formül daha ilk kullanımdan itibaren saçı keratinize ederek saç için

gerekli olan büyüme ve gelişme ortamını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

LIBIEN SAÇ SERUMU - GÜÇLÜ ETKİ

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarındaki el

değmemiş floradan özenle seçilen bitkiler

teknoloji ile entegre edilerek insanoğlunun saç

sağlığı için hazır hale getirilmiştir.

Serum; erkek ve kadınların saç yapısı esas

alınarak iki ayrı formül halinde üretildi. Saç

yapısını korumak ve geliştirmek isteyen her birey

LIBIEN SAÇ SERUMU'NU rahatlıkla kullanabilir. 

LIBIEN SAÇ SERUMUNU KULLANMAYA

BAŞLARKEN

En az 3 ay süreyle ara vermeden düzenli

olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

1 kutu LIBIEN SAÇ SERUMU ortalama 15

günlük kullanım için yeterli olacaktır.

Uygulama yaparken kaş ve kirpiklerinize

temas etmemesine lütfen özen gösteriniz. 

IBIEN Saç Serumu'nun Erkek formu;

erkeklerin sakal bölgesinde de güvenle

kullanılabilmektedir.

LIBIEN SAÇ SERUMU KULLANIMI

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Kuru saça uygulayınız.

Dökülen her bölgeye tek seferde 1 ml

damlatınız.

Damlatılan her bölgeye 1 dakika kadar masaj

yapınız.

En az 6 saat saçınızı yıkamayınız.

En az 3 ay ara vermeden her gün kullanılması

tavsiye edilir.

LIBIEN SAÇ SERUMU İÇERİĞİ

Aqua, Alcohol, Panthenol, Butylene Glycol, PPG-

26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil,

Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptid-1,

Xantham Gum, Hydrolyzed Keratin, Triticum

Vulgare Germ Extract, Aloe Barbadensis Leaf

Extract, .Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,

Phenoxyethanol, Ethyexyglycerin, Potassium

Sorbate. 

UYARILAR

 Sadece haricen kullanılır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza

ediniz.

Kutu açıldıktan sonra dayanma süresi 16

aydır.

LIBIEN SAÇ SERUMU
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Kolajen vücudumuzda en çok bulunan proteindir. Cildinizin yapısını oluşturmak ve kan pıhtılaşmasına yardımcı

olmak üzere çeşitli rollere sahiptir. Protein bileşiminin yaklaşık üçte birini kolajen oluşturur. Kemiklerin, cildin,

kasların, tendonların ve ligamanların ana yapı taşlarından biridir. Kolajen, kan damarları, korneak ve dişler de

dahil olmak üzere diğer birçok vücut parçasında bulunur.

KOLAJEN TİPLERİ

Tip I Vücudumuzun kollajeninin %90'ını

oluşturur ve yoğun bir şekilde bir araya gelen

liflerden oluşur. Cilt, kemik, tendonlar, fibröz

kıkırdak, bağ dokusuna ve dişlere yapı sağlar.

Tip II Daha gevşek bir şekilde bir araya gelen

liflerden oluşmuştur ve eklemlerimizdeki

elastik kıkırdaklarda bulunur.

Tip III Bu tür kasların, organların ve arterlerin

yapısını destekler.

Vücudumuzda en az 16 çeşit kolajen tipi

barındırılır. Dört ana tipin İçeriği ve görevleri şu

şekildedir.

MUCOLLAGEN GENIUS A++

Eklem ve kemik sağlığını güçlendirici,

vücuttaki ağrı ve yorgunluk hissini azaltmaya

yardımcı.

En kaliteli hammaddelerle zengin içeriğini

özel kullanıcıların hizmetine tek bir formda

sunar.

Mango aromalıdır ve direk tüketmeye hazır

durumdadır.

MUCOLLAGEN, kolajen peptitler içerir ve

%100 tavuk kolajeninden üretilmiştir.

Taksiye edilen günlük tüketim miktarı 1

şişedir. Kullanmada önce çalkalayınız.

MUCOLLAGEN BEAUTY&SHİNE

Yaşlanma karşıtı, deri, saç ve tırnak

güçlendirmeye yardımcı.

En kaliteli hammaddelerle zengin içeriğini

özel kullanıcıların hizmetine tek bir formda

sunar.

Greyfurt aromalıdır ve direk tüketmeye hazır

durumdadır.

MUCOLLAGEN, kolajen peptitler içerir ve

%100 sığır kolajeninden üretilmiştir.

Taksiye edilen günlük tüketim miktarı 1

şişedir. Kullanmada önce çalkalayınız.

MUCOLLAGEN GENIUS A++ İÇERİĞİ

Hidrolize Tip II Kolajen, Hidrolize Elastin, Glukoz

Amin, Kondroitin Sülfat, Hyaluronik Asit, Vitamin

C, Metilsülfonil Metan, Biyotin, Vitamin A, Çinko

MUCOLLAGEN

MUCOLLAGEN BEAUTY&SHINE İÇERİĞİ

Hidrolize Tip I Kolajen, Hidrolize Tip III, Hidrolize

Elastin, Resveratrol, Hyaluronik Asit, Vitamin C,

Koenzim Q10, Biyotin, Vitamin A, Çinko Glukonat,

Greyfurt Aroması
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Doğadan elde edilen

bitki özleri sayesinde

cildin nemli kalmasını

sağlayarak ve cildin

sarkmasını engelleyerek

yaslanma etkilerini

geciktirir. Antioksidan

özelliği ile esnekliğini

geri kazandırır. Hücre

yenilemeye yardımcı

olur. Kolajen üretimini

hızlandırarak kuruluğun

giderilmesine yardımcı

olur.
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VALİDE SULTAN

RAIN ISLAND

LIBIEN

ÜRETTİĞİMİZ

MARKALAR
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Üretici Firma: Flavo Kozmetik kimya San. A.Ş. 

Macun Mah.177.Cad.19F-5 Y.Mahalle / ANKARA
 

0312-387 27 57

www.flavokozmetik.com

www.wutikozmetik.com

@flawokozmetik

@wutikozmetik


