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HAKKIMIZDA

Aksan Kozmetik, 2008 yılında DeepFresh markası ile ıslak mendil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve tüketicinin ihtiyaçları
doğrultusunda ürünler geliştiren uluslararası bir güç olma hedefi ile İstanbul’da kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Comfort Love, Ultra Fresh, Happy Kinder, Savon De Royal ve Bebe Royal markaları ile uluslararası bir güç haline gelmiştir.
Aksan kozmetik Arnavutköy’de 30 bin metrekare entegre bir üretim tesisinde ISO ve GMP kalite standartlarında
kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretmektedir. Üretim kapasitesinin
%80’ini 6 kıtada çeşitli dünya ülkelerine ihraç etmektedir. Kalan %20 kapasite ise yurtiçinde DeepFresh ve Savon De
Royal markaları ile birlikte; sektöründe lider markalar ve market zincirleri için özel markalı ürünlerin üretimi için
kullanılmaktadır. Bünyesine kattığı PET ambalaj ve PP enjeksiyon üretim hatları ile kendi plastik ambalaj ihtiyacını
karşılayıp, entegre üretim tesisinde kaliteli, ulaşılabilir ve hızlı üretim yaparak sektörün ihtiyacını karşılamaktadır.
Tüm çalışanlarına, işbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerine, iş ortakları ve müşterilerine kazandırarak büyüyen; topluma, ekonomiye, ülkesine ve çevreye faydalı lider bir kuruluş olmayı hedefleyen Aksan Kozmetik yenilikçi ve kaliteli
ürünleri en üst kalitede üretmeye devam edecektir.
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Yararlı bakteriler olarak tanıdığımız probiyotikler,
doğal ve güzel bir cildin de sırrıdır.

DeepFresh probiotics ıslak mendil, doğal botanik liﬂerden üretilen Veocel kumaş kullanılmaktadır.
Mükemmel yumuşak yüzey yapısı ve üstün nem tutma kapasitesi ile bebeğinizin hassas cildini nazikçe
temizlemenizi sağlar.

Liflerden üretilmiştir

Dermatolojik
ve Pediatrik
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Olarak Test Edilmiştir

Yeni DeepFresh Probiotics Serisi
Probiyotiklerden elde edilen peptidler, kurumaya karşı bebeğinizin cildinde doğal kalkan oluşturur.
Bebeğinizin cildini nemlendirir ve korur.

DeepFresh probiotics ıslak mendil doğada %100 olarak çözünür ve daha temiz bir çevreye de katkı sağlar.
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Bebek Bakım Ürünleri

%100 Botanik

Bebek Bakım

Dermatolojik
ve Pediatrik

Probiotics Serisi

Olarak Test Edilmiştir

Probiotics Doğal Yeni Doğan Islak Mendil

Doğal Bebek Yağı

Doğal probiyotikten elde edilen peptidler ile bebeğinizin hassas cilt
florasını bozmadan doğal koruma ve bakım sağlar.

DeepFresh Bebek Yağı, %95 doğal içeriği ile bebeğinizin hassas
cildini nemlendirir, besler ve yumuşatır.
● Cilt yüzeyini nem kaybına karşı korur. Cilt kuruluğunu önler.
● Badem yağı sayesinde bebeğinizin cildini yatıştırır ve nemlendirir.
● Bebeğinizin cildinin tahriş olmasını önlemeye yardımcı olur.
● Bebeğinizin cildine özellikle duş sonrası masaj ile uyguladığınızda
cildinin neme doymasını sağlar.
● Kolaylıkla sürülür ve hızlıca emilir. Giysilerinde leke bırakmaz.
● Parafin, alkol, paraben, alerjen ve boya içermez.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Hipoalerjeniktir. pH değeri bebeğinizin hassas cildi için uygundur.
● İlk günden itibaren yenidoğan bebeğiniz için güvenle kullanabilirsiniz.
● Formülünde hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır.
Vegan belgesine sahiptir.

● Alkol, paraben, parfüm, alerjen, boya, ftalat, fenoksietanol ve koruyucu içermez.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Hipoalerjeniktir. pH değeri bebeğinizin hassas cildi için uygundur.
● Botanik kökenli elyaflardan üretilen VEOCELTM mendil kumaşı, ekstra yumuşak
yüzey yapısı ve üstün nem tutma kapasitesi ile bebeğinizin hassas cildini nazikçe
temizlemenizi sağlar.
● VEOCELTM elyaflar yenilenebilir ağaç hammaddesinden üretildiği için doğada
%100 çözünür. Gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşamaları için katkı sağlar.
Bu nedenle DeepFresh ıslak mendilleri çevreye duyarlı doğa dostu annelerin
tercihidir.
● Formülasyonunda hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır. Vegan
sertifikasına sahiptir..

Doğal Yeni Doğan Islak Mendil
Miktar:

Barkod:

20 adet

8681554603071

Koli içi adeti: 24
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Miktar:

Barkod:

Doğal Bebek Yağı
40 adet

8681554611465

Koli içi adeti: 18

Miktar:

Barkod:

200 ML

8681554616606

Koli içi adeti: 12

Probiotics Doğal Bebek Losyonu

Probiotics Serisi

Probiotics Doğal Yenidoğan Köpük Şampuanı
DeepFresh yenidoğan doğal köpük şampuanı %99 doğal bileşenler
ile formüle edilmiştir.
● İçeriğinde bulunan probiyotiklerden elde edilen peptidler ile
bebeğinizin hassas cilt florasını bozmadan doğal koruma ve bakım sağlar.
● Pro-vitamin B5 ile saç derisini nemlendirirken saça parlaklık kazandırır.
● Bebeğinizin gözlerini yakmadan saç ve saç derisini nazikçe temizler.
● Özel köpük formu sayesinde, şampuanı köpürtmeye ihtiyaç duymadan
bebeğinizi hızlı ve kolay yıkayabilirsiniz.
● SLS, SLES, alkol, paraben, alerjen, boya içermez.
● Papatya özünün yatıştırıcı etkisi ile tahriş oluşumunun önlenmesine
yardımcı olur. Bebeğinizin cildini yatıştırır.
● Dermatolojik ve pediatrik olarak test edilmiştir.
● Hipoalerjeniktir. pH değeri bebeğinizin hassas cildine uygundur.
● Formülünde hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır.
Vegan belgesine sahiptir.

Doğal Köpük Şampuan

Doğal Bebek Losyonu

Miktar:

Miktar:

200 ML

Barkod: 8681554616620
Koli içi adeti: 12

300 ML

Barkod: 8681554616583
Koli içi adeti: 12

Probiotics Doğal Bebek Şampuanı

DeepFresh Probiotics Bebek Şampuanı, probiyotiklerden elde edilen
peptidler içeren formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini korumaya
yardımcı olur.
● %95 doğal içerikli formülasyonu ile bebeğinizin saç ve saç derisini besler
ve canlandırır.
● Dermatolojik ve pediatrik olarak test edilmiştir.
● Bebeğinizin gözlerini yakmadan saç ve saç derisini nazikçe temizler.
● SLS, SLES, alkol, paraben, alerjen, boya içermez.
● Hipoalerjeniktir. pH değeri bebeğinizin hassas cildine uygundur.
● Formülünde hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır.
Vegan belgesine sahiptir.

Doğal Bebek Şampuanı
Miktar:

300 ML

Barkod: 8681554616545
Koli içi adeti: 12

Doğal Bebek Şampuanı
Miktar:

750 ML

Barkod: 8681554616569
Koli içi adeti: 12
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Bebek Bakım Ürünleri

Bebek Bakım

DeepFresh Probiotics Bebek Losyonu, probiyotiklerden elde edilen
peptidler içeren, %95 doğal formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini
korumaya yardımcı olur.
● İçerdiği Shea yağı, bebeğinizin hassas cildinin ihtiyacı olan nemi sağlar.
● Kolay sürülen ve hızlı emilen yapısı ile bebeğinizin cildine kolayca uygulanır.
● Alkol, paraben, alerjen, boya, ftalat içermez. Hipoalerjeniktir.
● pH değeri bebeğinizin hassas cildi için uygundur.
● İlk günden itibaren yenidoğan bebeğiniz için güvenle kullanabilirsiniz.
● Formülünde hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır.
Vegan belgesine sahiptir.

Bebek

Bakım Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Bebek Bakım
Islak Mendil

Pure Chamomile

Spring Chamomile

Miktar: 72 adet

Miktar: 100 adet

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 24

Barkod: 8681554612684

Barkod: 8681554610147

Papatya Özlü Islak Mendil
DeepFresh papatya kokulu ıslak havlu, bebeğinizin cildini tahriş
etmeden nazikçe temizler.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyumludur.
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Bebek Bakım
Islak Mendil

Extra Soft Bebek Islak Mendil
DeepFresh Extra Soft Bebek Islak Mendili, ekstra yumuşak havlu yapısı ile
bebeğinizin cildini nazikçe temizler.
● Bebeğiniz temiz ve ferah bir cilde kavuşur.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri bebeğinizin hassas cildine uygundur.

Miktar:

72 adet

Barkod: 8698863441713

VEGAN

10

Koli içi adeti: 24

Bebek Bakım Ürünleri

Bebek Bakım
Islak Mendil

Soft Touch Bebek Islak Mendil
● Bebeğinizin cildini temizlerken içeriğindeki gliserin ile nemlenmesine
yardımcı olur.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri bebeğinizin hassas cildine uygundur.
Miktar: 120 adet

Barkod: 8681554603477
Koli içi adeti: 24

Lovely Babies Bebek Islak Mendil
DeepFresh Lovely Babies Bebek Islak Mendili, ekstra yumuşak
havlu yapısı ve saf su dokusu ile bebeğinizin cildini nazikçe temizler.
● Bebeğinizin tüm vücudu için güvenle kullanabilirsiniz.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri bebeğinizin hassas cildine uygundur.
Miktar:

100 adet

Barkod: 8681554610147
Koli içi adeti: 24
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Bebek Bakım

Köpük Şampuan
Yeni Doğan Bebek Köpük Şampuan
DeepFresh yenidoğan Bebek Köpük Şampuanı, “NO TEARS” özel geliştirilmiş formülü
sayesinde bebeğinizin gözleri yanmadan, saçı ve vücudu için gerekli bakımı yaparak
eşsiz bir banyo keyfi sunar.
● pH değeri ve saf formülü ile cilt dostudur.
● Köpük yapısı sayesinde köpürtmeye gerek kalmaz, anneler için kullanım kolaylığı sağlar.
● Alkol, paraben, allerjen ve boya içermez,

Miktar:

400 ml

Koli içi adeti: 12
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Barkod
Mavi:

8681554607598

Pembe: 8681554607604

Bebek Bakım Ürünleri

Bebek Bakım

Bebek Şampuanı
DeepFresh Bebek Şampuanları, göz yakmayan özel geliştirilmiş güvenli formülü ile bebeğinizin saçını nazikçe temizler.
Bebeğinizin saçları yumuşacık olurken mis gibi kokar.
● Tek el ile kullanılabilen pratik kapak anneler için kullanım kolaylığı sağlar.
● pH değeri bebeğinizin cildi ile uyumludur.
● Sles, boya, paraben ve alkol içermez.

Bal
Özlü

Bebek Şampuanı - Cute Boy

Bebek Şampuanı - Honey Baby

Bebek Şampuanı - Sweet Girl

Miktar: 500 ml

Miktar: 500 ml

Miktar:

Koli içi adeti:

Koli içi adeti:

Koli içi adeti:

Barkod: 8681554603132
12

Barkod: 8681554603149
12

500 ml

Barkod: 8681554603125
12
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Bebek Bakım

Çocuk Köpük Sabun & Kulak Çubuğu

Çocuk Köpük Sabun
Çocuklarınıza ellerini yıkamayı eğlenceli hale getirebilmek için özel tasarlanmış
ambalajı ve köpük halindeki yapısıyla çocuklarınızın ellerini kirden arınmasını sağlar.
● pH değeri çocuğunuzun cildine uygundur.
● Alkol, paraben, allerjen ve boya içermez

Miktar: 400 ml

Barkod: 8681554607611
Koli içi adeti: 12

Çocuklara
el yıkama alışkanlığını
kazandırmak
DeepFresh köpük
sabun ile şimdi çok
kolay.

Bebek Kulak Çubuğu
● DeepFresh Bebek Kulak Çubuğu, %100 saf pamuktan üretilmiştir.
● Pamuklu çubuklar bebeğinizin kulağı ve çevresini hijyenik bir
şekilde temizlemeniz için üretilmiştir.
● Bebekler için tasarlanmış özel pamuk şekli ile bebeğinizin
kulağına zarar vermeden güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Miktar:

60 adet

Barkod: 8698863440341
Koli içi adeti: 144
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel

Bakım Ürünleri

15

%100
Bambu Kumaş

Kişisel Bakım
Islak Mendil

Doğal
Malzemeler
+

%99
Saf Su

Bambu Islak Mendil
Bambu kumaşının doğal hijyen özelliği ile saf su ve doğal beyaz söğüt ağacı
kabuğu özü içeren formülasyonu sayesinde, DeepFresh Bamboo Islak Mendil bebeğinizin ve sizin
hassas cildinizi korur, nemlendirir ve günlük bakım sağlar.
Alkol, paraben, parfüm, alerjen hammadde, boya, phtalate, phenoxyethanol ve koruyucu içermez.
Formülasyonu %99 saf su ve doğal hammaddelerden oluşmaktadır.
Dermatolojik olarak test edilmiştir
Miktar:

60 adet

Barkod: 8681554610154
Koli içi adeti: 12

Doğada çözünebilir
kumaş
Dermatolojik olarak
Test Edilmiştir

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Islak Mendil

Flower Serisi Cep Islak Mendil - 4’lü Paket
DeepFresh Flower cep ıslak mendili, içeriğinde
bulunan çiçek kokuları ve özel olarak geliştirilmiş
formülü ile temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde
güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
● Ellerinizi temizlerken içeriğindeki nergis, papatya,
menekşe ve lale çiçeği kokularıyla teninizde taze bir
his bırakır.Ferahlatıcı bir temizlik sağlar.
● pH değeri cilt ile uyumludur.
● Alkol ve paraben içermez.

Miktar: 15 adet
Barkod: 8681554620603

Lilies

Koli içi adeti: 288

Strawberry

Rose
Fig

Oriental Serisi Cep Islak Mendil - 4’lü Paket
DeepFresh Oriental cep ıslak mendilleri pratik kullanımı ve
yumuşak havlu yapısı ile arzuladığınız temizliğe her yerde
ulaşmanızı sağlar.
● Amber, Oud, Sandal ve Bakhoor kokularıyla uzak doğudan
gelen mistik bir esinti hissetmenizi sağlar.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyum içerisindedir.

Miktar: 15 adet
Barkod: 8681554620573

Sandalwood

Koli içi adeti: 288

Amber

Bakhour
Oud
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Kişisel Bakım
Islak Mendil

Otantic Islak Mendil
Hoş kokulu parfümü ve yumuşak pamuksu havlu yapısıyla
DeepFresh Otantic ıslak mendilleri, cildinizi ve ellerinizi nazikçe
temizler.
● Cildinize zarar verecek kimyasallar içermez.
● pH değeri cilt ile uyumludur.
● Alkol ve paraben içermez.
Barkod
Miktar: 120 adet

Tulip

: 8681554617191

Motif

: 8681554617184

Historical : 8681554615166

Koli içi adeti: 24

Dark Rose Islak Mendil
DeepFresh Dark Rose ıslak mendilleri, gül bahçesinde hissettiren
gül kokuları ile sizin ve sevdiklerinizin günlük temizliğinizde güvenle
kullanılabilir.
● pH değeri cilt ile uyum içerisindedir.
● Alkol ve paraben içermez.

Miktar: 100 adet

Barkod: 8698863442512
Koli içi adeti: 24
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Islak Mendil
Oriental Cep Islak Mendil
DeepFresh Oriental cep ıslak mendilleri pratik kullanımı ve
yumuşak havlu yapısı ile arzuladığınız temizliğe her yerde
ulaşmanızı sağlar.
● Amber, Oud, Sandal ve Bakhoor kokularıyla uzak doğudan
gelen mistik bir esinti hissetmenizi sağlar.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyum içerisindedir.
Barkod
Miktar: 15 adet
Koli içi adeti: 288

Sandalwood : 8681554612196
Bakhour

: 8681554612202

Amber

: 8681554612226

Oud

: 8681554612219

Oriental Islak Mendil
DeepFresh Oriental ıslak mendilleri yumuşak havlu yapısı ile
arzuladığınız temizliğe her yerde ulaşmanızı sağlar.
● Oud ve Amber koku çeşitleri ile uzak doğunun mistik kokularını
yanınızda hissetmenizi sağlar.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyum içerisindedir.
Oud

Amber

Miktar: 120 adet

Miktar:

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 24

Barkod: 8698863449559

120 adet

Barkod: 8698863449504
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Kişisel Bakım
Islak Mendil

Soft & Clean Jumbo Pack Islak Mendil
DeepFresh Jumbo Pack ıslak mendil, alkol ve paraben içermeyen
özel geliştirilmiş formülü ile temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her
yerde güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
● Hoş kokuları ferahlık verirken cildinize uyumlu pH değeri ile
cildinizi korur.
Miktar: 120 adet
Koli içi adeti: 24

Pembe : 8698863445131
Mor

Mavi

: 8698863445148
: 8681554615005

Maxi Pack Islak Mendil
● Alkol ve paraben içermeyen özel olarak geliştirilmiş formülü ile
temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde daha fazla yaprak sayısı
ile uzun süre kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
● Hoş çiçek kokuları ile size ferahlık verirken cilt ile uyumlu pH değeri
ile cildinizin dostudur.

WET WIPES

Miktar: 144 adet

SOFT & CLEAN

Koli içi adeti: 24
Lavanta

: 8698863447197

Manolya : 8681554617771
Orkide

: 8698863442413

0%

Alkol
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pH

Dengeli

Islak Mendil

Zeytinyağı - Naturel Özlü Islak Mendil
● DeepFresh Zeytinyağlı Islak Mendil yumuşak, kalın ve esnektir.
● Doğal zeytinyağı içeriği ile cildinizi temizlerken cildi uzun süre nemli tutar.
● Her kullanımda temiz ve hoş bir koku bırakır.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Avokado - Naturel Özlü Islak Mendil
● DeepFresh Avokado Islak Mendil yumuşak, kalın ve esnektir.
● Doğal avokado özünden elde edilen içeriği ile cildinizi uzun süre
nemli tutarken cildinizi temizler.
● Her kullanımda temiz ve hoş bir koku bırakır.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Yeşil Çay - Naturel Özlü Islak Mendil
● DeepFresh Yeşil Çay Islak Mendil yumuşak, kalın ve esnektir.
● Orta notalarda kalıcı beyaz yasemin, üst notalarda İtalyan bergomotu
ve yeşil çay ile gün boyu kendinizi hijyenik ve ferah hissedeceksiniz.
● İçerdiği yeşil çay ve gliserin sayesinde cildinizi temizlerken cildinizin
nemini korur, ferahlatır ve yatıştırır.
● Her kullanımda ferah ve hoş bir koku bırakır.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Olive Oil
Miktar:

Avocado

120 adet

Miktar:

Barkod: 8681554613834
Koli içi adeti: 24

120 adet

Barkod: 8681554613827

Green Tea
Miktar:

Koli içi adeti: 24

120 adet

Barkod: 8681554613841
Koli içi adeti: 24
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Kişisel Bakım

Flushable

Islak Mendil
Tuvalet Mendili

DeepFresh ıslak tuvalet mendili, iyi hijyen uygulamalarının kullanılmadığı ya da olmadığı
durumlarda size pratik temizlik sağlar, formülündeki aloe vera ile ferah bir etki sağlar.
● 4,5 pH değeri genital bölge ile uyum içerisindedir.
● Alkol ve paraben içermez.
● Kullanılan mendil suda çözünebilir.

Miktar:

42 adet

Barkod: 8681554617849
Koli içi adeti: 24

Yetişkin Vücut Temizleme Mendili
DeepFresh yetişkin vücut temizleme mendili, banyo yapamayan yetişkinlerin vücut temizliği
için kullanılır.
● Yumuşak petek dokusu sayesinde cildi nazikçe temizler ve ferahlatır.
● Cilde uygun pH değeri ile cildi kurutmaz, nemlendirir.
● Durulama gerektirmez.
● Özel kapağı sayesinde havlular tazeliğini korur.
● Kullanmadan önce ambalajı mikrodalga fırında ısıtılabilir böylece kullanılan kişinin
vücut ısısını etkilemeden rahatça temizlik sağlanır.

Miktar:

48 adet

Barkod: 8681554608267
Koli içi adeti: 24
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ALOE VERA
EXTRACT

Genital Bölge Temizleme

Aloe Vera Özlü Genital Hijyenik Islak Mendil
● Kadınlar için üretilmiş DeepFresh aloe veralı genital temizlik mendili,
genital bölgenizde etkin temizlik sağlar.
● Hoş kokuludur.
● İçeriğindeki aloe vera ile ferahlatıcı bir etki sağlar.
● Genital bölge pH değeri ile uyum içerisindedir.
● Alkol ve paraben içermez.

Miktar:

25 Pcs

Barkod: 8698863440389
Koli içi adeti: 96

Papatya Ekstraktlı İntim Jeli
● Kadınların kullanımı için özel geliştirilmiş DeepFresh genital temizlik jeli
genital bölgenizde etkin temizlik sağlar.
● Hoş kokuludur.
● İçeriğindeki papayta ekstraktı ile cildi yatıştırır, ferahlatıcı bir etki sağlar.
● Genital bölge pH değeri ile uyum içerisindedir.
● Alkol ve paraben içermez.
Miktar: 250 ml

Barkod: 8681554601749
Koli içi adeti: 24
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Kişisel Bakım

Deodorant Islak Mendil
Deodorant Islak Mendil
DeepFresh Deodorant Islak Mendil, kötü kokuyu gidermek ve teri silmek için günlük kullanıma uygundur.
Sahip olduğu zengin içeriği sayesinde cildin nemlenmesine yardımcı olurken Salix Alba özü sayesinde
cilt parlaklığı ve elastikiyetine katkıda bulunur. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum minerallerince zengin
deniz tuzu cildin ihtiyaç duyduğu mineral desteğinin karşılanmasına yardımcı olur. Gün içerisinde ister
büyük bir toplantınız olsun, ister acil bir randevu, her zaman kuru, zinde ve kendinizden emin olacaksınız!
● İçerdiği aktif madde sayesinde 24 saat deodorant koruması
sağlar. (Kokuya neden olan bakterilere karşı etkilidir.)
● Cilde tazelik ve hoş bir koku verir.
● Terlemeyi engellemez.
● Kıyafette leke oluşumuna neden olmaz.
● Günlük kullanıma uygundur.
● Cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Sport Men
Miktar: 20 adet

Fresh Lady

Barkod: 8681554616880

20 adet

8681554616903

Koli içi adeti: 96

24H

KORUMA
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SALIX ALBA ÖZÜ VE
ÖLÜ DENİZ TUZU İÇERİR

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Kolonyalı Mendil

Yasemin çiçeğinin romantik kokusundan esinlenerek hazırlanmış
kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde
güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 80° alkollü formülü
ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık sağlar.
Cep boyu ile her zaman yanınızda taşıma imkanı sağlar.

Akdeniz’in lavanta tarlalarının sakinleştirici kokusundan esinlenerek
hazırlanmış kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç duyduğunuz
her yerde güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 80° alkollü
formülü ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık sağlar.
Cep boyu ile her zaman yanınızda taşıma imkanı sağlar

Limon çiçeğinin canlandırıcı kokusundan esinlenerek hazırlanmış
kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde
güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 80° alkollü formülü
ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık sağlar.
Cep boyu ile her zaman yanınızda taşıma imkanı sağlar.

Ege ve Akdeniz’in narenciye bahçelerinin enerji verici kokusundan
esinlenerek hazırlanmış kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç
duyduğunuz her yerde güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
80° alkollü formülü ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık
sağlar. Cep boyu ile her zaman yanınızda taşıma imkanı sağlar.

Miktar: 15 adet
Koli içi adeti: 144

Yasemin

: 8681554617634

Lavanta

: 8681554617658

Limon

: 8681554617627

Mandalina : 8681554617641
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Kişisel Bakım
Kolonyalı Mendil

Yasemin çiçeğinin romantik kokusundan esinlenerek hazırlanmış
kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde
güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 80° alkollü formülü
ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık sağlar.

Akdeniz’in lavanta tarlalarının sakinleştirici kokusundan
esinlenerek hazırlanmış kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç
duyduğunuz her yerde güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
80° alkollü formülü ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli
ferahlık sağlar.

Limon çiçeğinin canlandırıcı kokusundan esinlenerek hazırlanmış
kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde
güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 80° alkollü formülü
ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık sağlar.

Ege ve Akdeniz’in narenciye bahçelerinin enerji verici kokusundan
esinlenerek hazırlanmış kolonyalı ıslak mendil temizliğe ihtiyaç
duyduğunuz her yerde güvenle kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
80° alkollü formülü ve kalıcı hoş kokuları ile size uzun süreli ferahlık
sağlar.

Miktar: 40 adet
Koli içi adeti: 24
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Yasemin

: 8681554617221

Lavanta

: 8681554617214

Limon

: 8681554617207

Mandalina : 8681554617238

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Parfümlü Sıvı El Sabunu

Limon çiçeğinin canlandırıcı kokusundan esinlenerek
hazırlanmış sıvı el sabunu size her el yıkamada ferahlık
sağlar ve ellerinizin nemini korumasına yardımcı olur.

Ege ve Akdeniz’in narenciye bahçelerinin enerji verici
kokusundan esinlenerek hazırlanmış sıvı el sabunu size
her el yıkamada ferahlık sağlar ve ellerinizin nemini
korumasına yardımcı olur.

Akdeniz’in lavanta tarlalarının sakinleştirici kokusundan
esinlenerek hazırlanmış sıvı el sabunu size her el
yıkamada ferahlık sağlar ve ellerinizin nemini
korumasına yardımcı olur.

Yasemin çiçeğinin romantik kokusundan esinlenerek
hazırlanmış sıvı el sabunu size her el yıkamada ferahlık
sağlar ve ellerinizin nemini korumasına yardımcı olur

Miktar: 400 ml
Koli içi adeti: 12

Yasemin

: 8681554617894

Lavanta

: 8681554617887

Limon

: 8681554617863

Mandalina : 8681554617870
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Kişisel Bakım
Kolonya

Güzelliğin ve çekiciliğin simgesi olan
yasemin çiçeğinin romantik kokusu ile kolonyanın
ferahlatıcı etkisini gün boyu hissedeceksiniz.

100 ml
Miktar:

100 ml

Barkod: 8681554614602
Koli içi adeti: 16

400 ml
Miktar:

400 ml

Barkod: 8681554613780
Koli içi adeti:

8

Ege ve Akdeniz’in narenciye bahçelerinden
esinlenerek hazırlanan mandalina kolonyasının
ferahlatıcı etkisini gün boyu hissedeceksiniz.

100 ml
Miktar:

100 ml

Barkod: 8681554614626
Koli içi adeti: 16
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400 ml
Miktar:

400 ml

Barkod: 8681554613803
Koli içi adeti:

8

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Kolonya

Akdeniz’in lavanta tarlalarından esinlenerek formüle
edilen canlandırıcı kokusu ve sakinleştirici etkisiyle
lavanta kolonyasının ferahlatıcı etkisini
gün boyu hissedeceksiniz.

100 ml
Miktar:

400 ml

100 ml

Barkod: 8681554614589
Koli içi adeti: 16

Miktar:

400 ml

Barkod: 8681554613773
Koli içi adeti:

8

Limon çiceğinin muhteşem kokusu ile hazırlanan
limon kolonyasının canlandırıcı ve ferahlatıcı
etkisini gün boyu hissedeceksiniz.

100 ml
Miktar:

400 ml

100 ml

Barkod: 8681554614640
Koli içi adeti: 16

Miktar:

400 ml

Barkod: 8681554613797
Koli içi adeti:

8

1000 ml

Miktar: 1000 ml

Barkod: 8681554616644
Koli içi adeti: 12
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Kişisel Bakım

Nemlendirici Sıvı El Sabunu

Ellerinizi kirden arındırırken, içerdiği prebiyotikler ve postbiyotikler ile cilt florasını
güçlendirerek cildin elastikiyetini, yumuşaklığını ve nemini korumasına yardımcı olur.
Prebiyotikler ve postbiyotikler içeren DeepFresh nemlendirici sıvı sabun,
sağlıklı bakterilerin artmasını sağlayarak cilt florasının dengeye kavuşmasına,
dengeli bir cilt florası ise egzama ve akne oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

Yeşil Çay

: 8681554618396

Miktar: 500 ml

Şeftali

: 8681554618402

Koli içi adeti: 12

Mavi Kantaron : 8681554618419
Zeytinyağı
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: 8681554618426

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Nemlendirici El ve Vücut Kremi
Nemlendirici El ve Vücut Kremi

DeepFresh el ve vücut kremi ile cildinizi nemlendirin ve yumuşatın.
Yağlı olmayan ultra nemlendiricili zengin formül, kremsi ve hoş kokuludur.
Zengin formülü ile cilt florasını güçlendirerek cildin yumuşaklığını, canlılığını ve nemini artırmaya yardımcı olur.
Prebiyotikler ve postbiyotikler içeren DeepFresh nemlendirici nemlendirici el ve vücut kremi,
sağlıklı bakterilerin artmasını sağlayarak cilt florasının dengeye kavuşmasına, dengeli bir cilt florası ise
egzama ve akne oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

Miktar: 50 ml

Miktar: 250 ml

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 12

Mavi Kantaron : 8681554618013

Mavi Kantaron : 8681554618099

Zeytinyağı

: 8681554618020

Zeytinyağı

: 8681554618105

Yeşil Çay

: 8681554617993

Yeşil Çay

: 8681554618075

Şeftali

: 8681554618006

Şeftali

: 8681554618082
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Kalıcı hoş kokuları ile
günün her saati
ferahlatıcı etki sağlar.

Kişisel Bakım
Vücut Spreyi

Pink Paradise

Magic Of Nature

Romantic Sparkle

Çiçeksi, oryantal kokusu; tepe notasında kakule, biber,
zencefil, kalp notasında gardenya, şakayık, portakal
çiçeği ve dip notasında amber, sandal ağacı ve musk
ile duygusal, zeki ve etkileyici kadınların seçimidir.

Tepe notalarında armut, ananas, mandalina ve
ahududu; orta notalarında nilüfer, yasemin, tatlı
vanilya ve dip notalarında misk, kehribar bulunan
bu koku sadeliği seven, doğal kadınların seçimidir.

Hibisicus çiçeği ve bulgar gülü ile harmanlanmış
yenibahar notaları ve mor frezya ile benzersiz,
kendine güvenen ve yaşam sevinci dolu, sıra dışı
kadınların seçimidir.

Miktar: 200 ml

Miktar: 200 ml

Miktar: 200 ml
Koli içi adeti: 12
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Body Mist

: 8681554618297

Body Lotion : 8681554618495

Koli içi adeti: 12

Body Mist

: 8681554618303

Body Lotion : 8681554618501

Koli içi adeti: 12

Body Mist

: 8681554618310

Body Lotion : 8681554618518

Kişisel Bakım
Vücut Losyonu

Cheerful Sunshine

Passion Of Life

Yoğun yasemin çiçeği kokusuyla zenginleştirilen,
sandal ağacının harika kokusu ile harmanlanan bu
enerjik koku, aktif, enerjik ve hayatın içinde olan
kadınların seçimidir.

Şipre Neroli üzerine inşa edilmiş, siyah frenk üzümü,
Mandalina ve Vanilya notalarıyla zenginleştirilmiş
çiçek kokusu ile şıklığı ve sadeliği seven zarif kadınların
seçimidir.

Miktar: 200 ml

Miktar: 200 ml

Koli içi adeti: 12

Body Mist

: 8681554618327

Body Lotion : 8681554618525

Koli içi adeti: 12

Body Mist

: 8681554618334

Body Lotion : 8681554618532
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Kişisel Bakım Ürünleri

Hızlı emilen formülü ile cildinize güçlü
nemlendirme sağlarken
kalıcı kokuları ile vücutta
gün boyu hoş bir koku bırakır.

Kişisel Bakım
Duş Jeli

DUŞ JELİ
DeepFresh Oriental duş jeli kolay köpüren yapısı ile keyifli bir duş deneyimi sunarken hoş amber kokusu ile doğunun
mistik kokularını banyonuza taşır.
● Formülündeki E Vitamini sayesinde cildinizin nemini korumasına yardımcı olur.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 400 ml
Koli içi adeti: 12
Oud

: 8681554619843

Amber : 8681554619850
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Duş Jeli

Arındırıcı Duş Jeli
● İçeriğindeki mikro tanecikler sayesinde cildinizde peeling etkisi yaratır.
Cildinizi ölü derilerden arındırır.
● Kolay köpüren ve jel kıvamlı yapısı ile cildinizi nazikçe temizler.
● Meyve kokuları ile gün boyu tazelik hissi verir.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Miktar: 400 ml
Koli içi adeti: 12

Strawberry

: 8681554608496

Exotic Kiwi

: 8681554608489

Dragon Fruit : 8681554608472
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Kişisel Bakım
Duş Jeli
Duş Jeli
● Hassas ciltlere özel olarak formüle edilmiş DeepFresh duş jelleri,
cildi temizlerken nemi hapseder ve gün boyu nemli kalmasını
sağlar.
● Hoş kokuludur.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.
● Vegan sertifikalıdır.
(Keçi sütü içeren duş jeli hariç.)
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Coconut
Miktar: 1000 ml

: 8681554610949

SPA

: 8681554610932

Koli içi adeti: 12

Avodaco : 8681554610918
Caramel : 8681554611038

Bitkisel Şampuan
Bitkisel Saç Kremi
● Saç kremi deniz, güneş, boya gibi dış etkenlerden
dolayı yıpranmış ve kurumuş olan saçınıza içerdiği
keratin ile dipten uca bakım yapar.
● Saça sağlıklı ve parlak görünümünü geri kazandırmaya
yardımcı olur.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Bitkisel Şampuan
● İçerdiği doğal yağları ve saçlarınızı derinlemesine
temizleyen formülü ile sağlıklı saçlara kavuşmanızı
sağlar.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt için uygundur.

Zeytinyağlı Bitkisel Şampuan kuru saçlar içindir.
Argan yağlı Bitkisel Şampuan yıpranmış saçlar içindir.
Hindistan cevizi yağlı Bitkisel Şampuan tüm saç tipleri içindir.
Sarımsak özlü Bitkisel Şampuan kepekli saçlar içindir.
Isırgan özlü Bitkisel Şampuan yağlı saçlar içindir.
Keratin özlü Bitkisel Saç Kremi kuru ve yıpranmış saçlar içindir.
Bitkisel Şampuan

Bitkisel Saç Kremi

Miktar: 500 ml

Miktar: 500 ml

Koli içi adeti: 12

Koli içi adeti: 12

Barkod: 8681554606096

Olive Oil

: 8681554613018

Argan Oil : 8681554613025
Coconut

: 8681554613032

Garlic

: 8681554613063

Nettle

: 8681554613056
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Kişisel Bakım
Köpük Sabun

Meyveli Köpük Sabun
Taze meyve aromalarından esinlenen DeepFresh köpük sabun ile duyularınızı harekete
geçirme zamanı. Köpük formülü ile kolayca cilde yayılır, cildinize bakım yaparken hoş
meyve kokuları ile ellerinizi kirden arındırır.

Miktar: 400 ml
Koli içi adeti: 12
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Yeşil elma : 8681554605716
Nar

: 8681554605723

Mandalina : 8681554605730

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Köpük Sabun

Amethyst

: 8681554600605

Miktar: 400 ml

Ruby

: 8681554600629

Koli içi adeti: 12

Emerald

: 8681554600636

Blue Topaz : 8681554600612

Diamond Serisi Köpük Sabun

● DeepFresh Diamond serisi, ellerinizi derinlemesine temizler ve nemlendirir.
● Köpük formu ile ellerinize kolayca yayılır, kullanımı pratiktir.
● Alkol ve paraben içermez.
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Kişisel Bakım

Re-fill Köpük Sabun

Amethyst : 8681554603606
Miktar: 2500 ml

Ruby

: 8681554603620

Koli içi adeti:

Emerald

: 8681554603637

6

Blue Topaz : 8681554603613
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Diamond Serisi Re-fill köpük Sabun
● DeepFresh Diamond serisi, ellerinizi derinlemesine temizler ve nemlendirir.
● Köpük formu ile ellerinize kolayca yayılır, kullanımı pratiktir.
● Alkol ve paraben içermez.

Sıvı El Sabunu

Miktar: 1000 ml
Koli içi adeti: 12

Vanilya

: 8681554605334

Musk

: 8681554605341

Yeşil elma : 8681554605358

Meyve ve Çiçek Kokulu Sıvı El Sabunu
● DeepFresh sıvı sabun ellerinizi derinlemesine temizler ve nemlendirir.
● Alkol ve paraben içermez.
● Meyve aromaları içeren hoş ve uzun süre kalıcı parfümleriyle
elleriniz mükemmel kokar.
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Kişisel Bakım
Sıvı El Sabunu

Romance Serisi Sıvı El Sabunu
● Romance Sıvı Sabunları, ellerinizi kirden arındırır, kremsi formülü ile
ellerinizi kurutmaz, nemlendirir.
● Taze çiçek kokuları ile elleriniz mis gibi kokar.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 500 ml
Koli içi adeti: 12
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Pink Rose

: 8681554610109

White Lily

: 8681554610086

Blue Orchid : 8681554610093

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Sıvı El Sabunu

Garden Serisi Sıvı El Sabunu
DeepFresh ultra nemlendiricili sıvı sabun, ellerinizi kirden arındırırken
içeriğindeki E-Vitamini ile ellerinize bakım yapar ve yumuşacık olmasını sağlar.
● Hoş kokusu elinizi yıkarken size canlılık verir.
● Alkol ve paraben içermez.
● pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 500 ml
Koli içi adeti: 12

Merlot Grape : 8681554607925
Anatolian Fig : 8681554607901
Aegen Olive : 8681554607932
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Kişisel Bakım

Makyaj Temizleme

Salatalık Özlü Cilt ve Makyaj Temizleme Mendili
DeepFresh cilt ve makyaj temizleme mendili, cildinizin doğal nem dengesini
kaybetmeden, makyajınızı nazikçe temizler, içerdiği salatalık özleri ile cildin
uzun süre nemli kalmasını sağlar.
● pH değeri cildiniz ile uyumludur.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Alerjen, alkol ve boya içermez.

Miktar:

25 adet

Barkod: 8698863440068
Koli içi adeti: 96
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Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım

Makyaj Temizleme

Kremli Cilt ve Makyaj Temizleme Mendili
DeepFresh kremli makyaj mendlii, cildinizdeki makyajı kremli
formülasyonu ile zorlanmadan, cildinizi aşındırmadan kolayca
temizler.
● İçeriğindeki aloe vera ile cildinize ekstra nem ve bakım sağlar.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Alkol ve boya içermez.
● pH değeri cildiniz ile uyumludur.

Miktar:

25 adet

Barkod: 8681554601497
Koli içi adeti: 96

Kolajen Makyaj Temizleme Mendili
DeepFresh kolajen makyaj temizleme mendili içerdiği kolajen
peptitler ile hasar görmüş cildin onarılmasına yardımcı olur.
Cilde nemlendirici etki sağlayarak cildin yumuşamasını ve parlak
görünmesini sağlar.
Yüz ve göz makyajını etkin ve hassas bir şekilde temizler, günlük
bakım sağlar.
● Her cilt tipine uygundur.
● Her gün kullanılabilir.
● Özellikle seyahatte veya tatilde pratik ve kullanışlıdır.
● Alkol ve boya içermez.
● pH değeri cildiniz ile uyumludur.

Miktar:

25 adet

Barkod: 8681554617962
Koli içi adeti: 48
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Kişisel Bakım
Pamuk Ürünleri
Makyaj Temizleme Pamuğu
● Makyaj temizleme pamuğu %100 pamuk kullanılarak üretilmiştir.
● DeepFresh makyaj temizleme pamuğu yumuşak dokunuşuyla yüzünüzü
nazikçe temizler.
● Hijyenik koşullarda el değmeden üretilir.
Miktar: 70 Pcs

Miktar: 100 Pcs

Miktar: 150 Pcs

Koli içi adeti: 48

Koli içi adeti: 48

Koli içi adeti: 48

Barkod: 8698863440358

Barkod: 8698863440532

Barkod: 8698863440549

Kulak Temizleme Çubuğu

Dikdörtgen kutu

Miktar:

200 Pcs

Barkod: 8698863440334
Koli içi adeti: 144
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● Kulak Temizleme Çubuğu %100 pamuk kullanılarak üretilmiştir.
● Kişisel bakımınızda vazgeçilmez olan kulak temizleme pamukları,
yumuşak dokunuşuyla dış kulağınızı nazikçe temizler.
Miktar: 100 Pcs

Miktar: 200 Pcs

Miktar: 300 Pcs

Koli içi adeti: 144

Koli içi adeti: 144

Koli içi adeti: 144

Barkod: 8698863440303

Barkod: 8698863440310

Barkod: 8698863440327

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel Bakım
Micellar Serisi
Köpük
Yüz Temizleyici

Makyaj
Temizleme Suyu

Çift Fazlı
Makyaj Temizleme Suyu

Makyaj
Temizleme Suyu

Makyaj
Temizleme Mendili

Miktar: 200 ml

Miktar: 200 ml

Miktar: 400 ml

Miktar: 200 ml

Miktar: 25 adet

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 12

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 48

Barkod: 8681554608007

Barkod: 8681554607987

Barkod: 8681554608168

Barkod: 8681554608298

Barkod: 8681554609707

Köpük Yüz Temizleyici

Micellar Makyaj Temizleme Suyu

DeepFresh Köpük Yüz Temizleyici, cildinizdeki kiri, yağı ve makyajı
köpük formu ile nazikçe temizler.

DeepFresh Micellar makyaj temizleme suyu, cildinizi nemlendirirken
yüzünüzdeki kir ve makyajı nazikçe temizler. Aloe vera ekstraktı ile
cildinizi tazeler ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Alkol, paraben ve boya içermez.
● Vegan sertifikasına sahiptir.

● Formülündeki aloe vera özleri ile cildi yatıştırır, nemlendirir ve
cildinizde ferah bir etki bırakır.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Alerjen, alkol, paraben ve boya içermez.
● Vegan sertifikasına sahiptir.

Micellar Makyaj Temizleme Mendili
Micellar Makyaj Temizleme mendili, yüz, göz ve dudağınızdaki makyajı
kalıntı bırakmadan kolayca temizler ve taze bir his bırakır.
● Aloe vera ekstraktı ile cildinizi tazeler ve yumuşak bir cilde sahip
olmanızı sağlar.
● Dermatolojik olarak test edilmiştir.
● Alerjen, alkol ve boya içermez.
● Vegan sertifikasına sahiptir.

47

Antibakteriyel

Bakterilere karşı yüksek koruma

Ürünler

pH

Maksimum

Koruma
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Dengeli

Hijyenik
Temizlik

pH

Maksimum

Koruma

Islak Mendil

Dengeli

%0
Alkol

Temiz & Taze
Etki

DeepFresh antibakteriyel ıslak mendil, su ve sabun kullanmadan ihtiyaç duyduğunuz
her an bakterilerin %99,9’unu yok ederek kolay ve pratik temizlik sağlar..
● pH değeri cilt ile uyumludur.
● Kalın ve yeterli ıslaklıktaki mendili ile etkili temizlik sağlar.
● Her kullanımda maksimum hijyen sağlar.
● Paraben içermez.
*Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442,
Enterococcus hirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC 10536 üzerinde etkilidir.

Miktar:

15 adet

Barkod: 8681554613254
Koli içi adeti: 288

Miktar:

56 adet

Barkod: 8681554613346
Koli içi adeti: 24

Miktar:

100 adet

Barkod: 8681554613247
Koli içi adeti: 24

İhtiyaç duyduğunuz her yerde hijyenik temizlik!
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Hijyen Ürünleri

Antibakteriyel

Antibakteriyel

pH

Maksimum

Islak Mendil

Koruma

%0
Alkol

Miktar: 80 adet

Miktar:

Koli içi adeti: 24

Koli içi adeti: 6

Barkod: 8681554615975
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Dengeli

500 adet

Barkod: 8681554616026

Temiz & Taze
Etki

Hijyen Ürünleri

Antibakteriyel
Sıvı Sabun

DeepFresh antibakteriyel sıvı sabun, ellerinizin temizlenmesini sağlarken
bakterilerin %99,9’unu yok ederek sizi ve ailenizi mikroplardan korur.
● Her el yıkamada maksimum hijyen sağlar.
● Nemlendirici özel formülü ve cilde uygun pH değeri ile ellerinizi kurutmadan
temizlik sağlar.
● Paraben içermez.
*Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442,
Enterococcus hirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC 10536 üzerinde etkilidir.

Bakterilere karşı
yüksek koruma

Miktar: 300 ML

Miktar: 500 ML

Miktar: 1000 ML

Miktar: 2500 ML

Koli içi adeti: 16

Koli içi adeti: 12

Koli içi adeti: 12

Koli içi adeti: 6

Barkod: 8681554614893

Barkod: 8698863443038

Barkod: 8681554613537

Barkod: 8681554613544
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Alkol Bazlı

Antiviral Mendil

20 adet tek kullanımlık
Miktar: 20 adet

Miktar: 15 adet

Miktar: 56 adet

Koli içi adeti:

Koli içi adeti:

Koli içi adeti: 24

Barkod: 8681554615487
18

Barkod: 8681554614046
144

Barkod: 8681554613865

24X6 disp.

*Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hTirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC
10536 bakterileri ve Poliovirüs Tip 1, Adenovirüs Tip 5 ve Murine Norovirüsleri %99,9 öldürür.
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DeepFresh Alkol Bazlı Antiviral Islak Mendilin, %75 alkol içeriği sayesinde bakteri ve virüsleri
%99,9 öldürdüğü test edilmiştir.
Dezenfektan

Antiseptik

● Maksimum koruma ve mükemmel hijyen sağlar.

%75

● İçeriğinde bulunan gliserin ise ellerde tahrişi önlerken nem oranını dengeler.

Alkol

● Antiviral, antibakteriyel ve antifungal olarak etkilidir.
*Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442,
Enterococcus hTirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC 10536 bakterileri ve
Poliovirüs Tip 1, Adenovirüs Tip 5 ve Murine Norovirüsleri %99,9 öldürür.

Miktar:

80 adet

Barkod: 8681554617436
Koli içi adeti: 24

Miktar: 500 adet

Barkod: 8681554616743
Koli içi adeti:

6
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Hijyen Ürünleri

● Su ya da sabun kullanmadan istediğiniz her an bakteri ve virüsleri yok ederek
kolay ve pratik bir temizlik sağlar.

Antibakteriyel-Antiseptik
El ve Cilt Solüsyonu

Antiviral dezenfektan, alkol bazlı el ve cilt antiseptiğidir.
● Su ya da sabun kullanmadan istediğiniz her an bakteri ve virüsleri yok ederek
kolay ve pratik bir temizlik ve hijyen sağlar.
● İçeriğinde bulunan Gliserin ise ellerde tahrişi önlerken nem oranını dengeler.
● Antiviral, antibakteriyel ve antifungal olarak etkilidir.
* Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442,
Enterococcus hTirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC 10536 bakterileri ve
Poliovirüs Tip 1, Adenovirüs Tip 5 ve Murine Norovirüsleri %99,9 öldürür.

Maksimum
Koruma

*Stapyhlococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hTirae ATCC 10541, Ascerichia coli ATCC
10536 bakterileri ve Poliovirüs Tip 1, Adenovirüs Tip 5 ve Murine Norovirüsleri %99,9 öldürür.
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Temiz ve
Taze
Etki

El ve Cilt Solüsyonu

Maksimum
Koruma

Temiz ve
Taze
Etki

Miktar: 50 ML

Barkod: 8681554614152
Koli içi adeti: 48

Miktar: 100 ML

Barkod: 8681554614169
Koli içi adeti: 48

Miktar: 500 ML

Miktar: 1000 ML

Koli içi adeti:

Koli içi adeti:

Barkod: 8681554613896

Miktar: 5 L

12

Barkod: 8681554613926

Barkod: 8681554613902
12

Miktar: 25 L

Barkod: 8681554613957
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Hijyen Ürünleri

Antibakteriyel-Antiseptik

Hayvan Bakım

Evcil Hayvan Temizleme Mendili
Evcil Hayvan Temizleme Mendili
● Evcil hayvanınızın günlük temizliği ve bakımı için idealdir.
● Evcil hayvanınıza uygun pH değerine sahiptir.
● Su, sabun ve şampuana ihtiyaç duymadan temizlik ve bakım sağlar.
● Evcil hayvanınızın tüylerindeki kiri temizler ve kötü kokuları yok eder.
● Evcil hayvanınızın tüylerinin parlak ve sağlıklı görünmesi, cildinin beslenmesi için
E Vitamini, B5 pro-vitamin ve aloe vera özü içerir.
● Evcil hayvanınızın patilerinde oluşabilecek yaraları temizlemek için kullanılabilir.
● Tüm ırklar için uygundur.

Miktar: 30 adet

Barkod: 8681554611168
Koli içi adeti: 24
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Kötü
koku giderici
kapsüller

Hayvan Bakım

Evcil Hayvan Şampuanı
Evcil Hayvan Şampuanı

● Evcil hayvanınızın günlük temizliği ve bakımı için idealdir.
● Evcil hayvanınıza uygun pH değerine sahiptir.
● Evcil hayvanınızın tüylerindeki kiri temizler ve kötü kokuları yok eder.
● Evcil hayvanınızın tüylerinin parlak ve sağlıklı görünmesi, cildinin beslenmesi için
E Vitamini, B5 pro-vitamin ve aloe vera özü içerir.
● Tüm ırklar için uygundur.

Miktar:

Barkod:

ULTRA HİJYEN
Kötü
koku giderici
kapsüller

500 ml

8681554611489

Koli içi adeti: 12
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Hayvan Bakım Ürünleri

EVCİL
HAYVANLARINIZ İÇİN

Adres: Deliklikaya Mah. Kısıklı Cad. Teskoop San. Sitesi. No: 23-25
Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 407 04 24 (Pbx)
Fax: +90 212 407 04 26
E-mail: info@aksankozmetik.com.tr
Web: www.aksankozmetik.com.tr / www.deepfresh.com.tr

