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Dr. RIMPLER size hem güzellik salonunuzda/merkezinizde uygulamak üzere özel bakım alternatifleri 
hem de müşterilerinizin ev bakımları için uygun ürünler sunmaktadır. 
 
Dr. RIMPLER Kozmetik ürünleri sadece konusunda uzman estetisyenler  tarafından uygulanmakta 
olup ve sadece güzellik merkezleri, güzellik salonları ve dermatoloji kliniklerinde  satışı  yapılmaktadır. 
Markamız ürünlerinin bir diğer özelliği ise, içeriğinde ki taze bitki özleri, doğal yağlar ve dermatolojik 
olarak test edilmiş özel etken madde bileşimleridir. Tüm bu bileşenler Dr Rimpler’in tecrübesi ile 
birleşince müşterileriniz kendilerine sunduğunuz bakımlar için size minnettar olacaklar. 
 
Her cilt kendine özeldir ve sistemli bir bakım ile doğru bir şekilde yönlendirilebilir. Böylelikle cildiniz 
yaştan bağımsız olarak doğal bir güzellik ve tazelikle ışıldar. 
 
Dermatolojik olarak test edilerek hafif olarak parfümlendirilen ve yeni bilimsel methotlara göre 
geliştirilen koruyucu saklama maddeleri  ihtiva eden eden ürün serilerimiz, bu özellikleri sayesinde cilt 
tarafından optimum şekilde kabul edilmesi ve güvenilirliği konusunda ki tüm soru işaretlerini ortadan 
kaldırmaktadır. 
 
Ürünlerimizin yumuşak ve cilt tarafından kolay kabul edilebilir dokusu  amaca yönelik olarak seçilen 
değerli yağların ve emulgatörlerin farklı aşamalarda  mikro boyutta karıştırılması ile mümkün 
kılınmaktadır. 
 
Cildin  temizliği, bakımı ve koruması cildin o an ki durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
belirlenir. Cildin durumu ise cilt yüzeyine etki eden her türlü bileşke hesaba katılarak belirlenir. 
Cilt tipimiz genetik olarak doğduğumuz andan itibaren belirli olmasına rağmen, cildimizin o an ki 
durumu ise içten ve dıştan bir çok etki altındadır. Ve bu cilt durumumuz  uygun tedavi ürün ve 
methotları ile pozitif olarak şekillendirilebilir. 
 
Cildimizin o an ki durumu üzerinde ki etkilere göz atacak olursak: 
 
Dış faktörler : Çevre, güneş ışınları,ortam ısısı, hava durumu ve havanın nem oranı 
İç faktörler : Stres, hastalıklar,dolaşım bozuklukları,ilaç kullanımı 
Davranışsal faktörler : Beslenme, sigara kullanımı,temizlik ve bakım alışkanlıkları  

 
Özellikle akneli, nemsiz ,hassas ve erken yaşlanmaya meyilli ciltler uygun bakım ürünleri ile sağlıklı cilt 
fonksiyonlarına geri döndürülmeli ve böylelikle istenmeyen etkilerden korunmalıdır. 
 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

2 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

3 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

5 

 

İçindekiler  

 

 
BAKIM PLANI    03 
 

BASIC  HYDRO (Temel Bakım Serisi)  13 
 

BASIC  CLEAR (Akneli ve yağlı cilt bakım serisi)  23 
 

CUTANOVA (Onarıma ihtiyaç duyan ciltler için özel bakım ) 33 
 

BIONATIVE (Doğal bitkisel bakım serisi)  49 
 

SPECIAL (Maskeler)   59 
 

INTENSIVE (Serumlar)   71 
 

FLUID (Ampuller)   95 
 

WHITENING (Lekeli ciltler için bakım serisi)                            105 
 

BODY (Vücut bakım ürünleri)                            115 
 

SUN (Güneş ürünleri)                             127 
 

PROFESYONEL KABİN BAKIM ÜRÜNLERİ  

 

 Massage Cream, Astila Enzimpeeling, Alginat          137 
 

 Ringelblumenparaffin (Parafin bakımı)                       141 
 

 MATRIGEL®, MATRICOL®(Kolejen Uygulamaları)    145 
 

 Beauty Minerals® (Isınan Alçı Maskeler)                   153 
 

 Aroma – Essences (Aromatik yağlar)                        167 
 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

7 

Kozmetik ve Allerji 
 
 
Bir ürüne bağlı allerjik cilt reaksiyonları hiç arzu edilmeyen bir durum olduğu gibi müşterisinin gö-
zünde cilt bakım uzmanını da küçük düşürmektedir. Allerjik reaksiyonlarda temel sebep aslında 
tektir. Kozmetik ürünün içinde bulunan bir etken madde, cildin kendini koruma bariyerlerini aşarak 
vücudun savunma sistemi ile kontak haline geçer. 
 
Vücudumuzun savunma sistemi ise bu kozmetik etken maddeye aşırı bir reaksiyon geliştirerek  
Histamin salgılamasına bağlı olarak bunu yankı, kızarıklık yada cilt kabarcıkları şeklinde belli eder. 
Çok çok nadir olarak güzellik merkezlerinde yaşamı tehdit edebilecek boyutta alerji şoklarının 
yaşanabildiğini bilmekteyiz. 
  
 
Eğer vücutta bir maddeye karşı allerjik reaksiyon bir kez geliştiyse, bu maddenin kullanımından her 
zaman sakınmak gerekir. Bu nedenledir ki her kozmetik ürünün içinde kullanılan etken maddelerin 
bilinmesi ve CTFA veya INCI ye göre bu içerik maddelerinin açıklanmış olması  zorunludur.  
 
 
Vücudumuzda bir yada birkaç maddeye karşı gelişen bu hasssiyet nasıl ortaya çıkar ve bundan 
nasıl korunabiliriz? 
 
İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki alerji meyilli bir bünyeye sahip olmak genetik olarak anne ve baba-
mızdan bize geçmektedir. Buna ek olarak da beslenme ve vücut savunma sistemine aşırı yüklenilen 
durumlar bu allerji riskini artırmaktadır.  Ama şu ana kadar hiç bir allerji problemi yaşamamış bir kişi 
bile birden bir maddeye karşı aşırı reaksiyon gösterebilir. 
  
Allerjen olarak adlandırılan  allerjiye yol açan maddeye karşı vücudumuzun gösterdiği hassasiyet bu 
madde ile karşılaşma sıklığı ve maddenin yoğunluk düzeyine paralel olarak artış göstermektedir. 
Potansiyel Allerjen olarak adlandırılan maddeler sıklıkla allerjiye yada hassasiyete yol açtığı bilinen 
maddelerdir. Bu nedenle bu maddelerle sık sık kontak halinde olmamaya ve yine bu maddelerin 
yoğunluğuna dikkat etmek gerekir. 
 
Allerjik reaksiyon durumlarında en zor konu hangi maddenin bu allerjiye yol açtığının ayırt edilebil-
mesinde ki güçlüktür. İşte bu nedenle allerji testleri uygulanmaktadır. 
 
Potansiyel allerjen madde olarak bilinen kozmetik maddeler vardır. Bunlar sıklıkla ürünlerin uzun 
süre muhafazası için kullanılan içeriğinde ki koruyucu saklama maddeleri, parfüm ve renklendirici 
maddelerdir. Fakat güneş koruma faktörlerininde potansiyel allerjen olabileceği kabul edilmektedir. 
 
Cilt üzerinde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için kozmetik ürünlerin içinde bu potansiyel allerjen 
maddelerin mümkün mertebe az bulundurulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Renklendirici 
ve kokulandırıcı etken maddelerin ürün içinde kullanımından tamamen vazgeçilmesi ürünün cilt 
tarafından daha sağlıklı ve kolay  şekilde kabul edilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Elbette ki güneş korumasına gerek duyulduğu durumlarda ürünlerin içeriğinde ki güneş koruma 
faktörlerinden vazgeçmek anlamlı değildir. Aynı şekilde ürünlerin içeriğinde ki mikrobiyolojik sabit-
leme için kullanılan etken maddelerden de vazgeçmek mümkün değildir. 
 
 
Bir ürünün içeriğinde mikropların ve toksinlerin varolabilmesinin riski ve zararı, içeriğinde test edil-
miş oranda saklama maddelerinden az bir miktarda bulunmasının doğurabileceği allerji  riski  ile 
kıyaslandığında çok daha yüksektir.  
 
 
Koruyucu saklama maddesi ihtiva etmediği açıklanarak piyasaya sürülen ‘‘Naturel Ürünlerin‘‘ kulla-
nılmaya  başlanması ile birlikte, kozmetik sektöründe gözlemlenen allerjik reaksiyonlarda artış 
meydana gelmiştir. 
Nadir olmayan sıklıkta etkinliği tam olarak kanıtlanmamış doğal Biyositlerin kozmetik ürünlerin daha 
uzun süreli dayanıklı olmaları için kullanıldıkları bilinmektedir. Burada sadece reklam amaçlı düşü-
nen firmalar,bu biyositler  kozmetik yönetmeliğine göre  koruyucu  saklama maddesi olarak sayıl-
madıkları için,  bu tarz kozmetik ürünler için ‘‘ saklama maddesi ihtiva etmez‘‘  ifadesini kullanabil-
mektedirler. 
 
Ancak sorumluluğunun bilincinde olan bir üretici firma, içerik maddelerini sıkı kontrolünü ve ürünle-
rin en güvenli şekilde paketlenmesini sağlayacak olan sistemi gözetir. Ürünlerin cilt yapısına sağlıklı 
bir şekilde uyumu ve güvenliği Epicutan-Patchtest olarak anılan 96 saatin üzerinde süren ve mini-
mum 50 kişinin katılımıyla test edilir. Bu 50 kişinin minimum 5 kişisi aşırı hassas cilt yapısına sahip 
olmak zorundadır. 
 
 
Kozmetik ürünleri bu şekilde biyosit  ilavesi yapmadan güvenli bir şekilde uzun ömürlü kılabilmenin 
bilinen yegane yöntemi, ürünlerin içinde donmuş yada açık su kullanılmamasıdır.  
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Genel Bakış 
 

 

BASIC HYDRO Normal ve kuru ciltler için temel bakım serisi . 

İçeriğindeki allerji yapmayan etken maddeler ve zenginleştirilmiş doğal etken 
madde konsantrasyonları ile sağlıklı ve normal cilt fonksiyonlarının yeniden 
kazanılması için bir temel oluşturmaktadır.. 

 
 

BASIC CLEAR Akneli ve yağlı ciltler için dengeleyici bakım serisi.  

Bu serinin içeriğinde ki formulasyonlar yağ bezleri üzerinde düzenleyici, 
iltihaplanmayı önleyici ve iyileşme sürecini destekleyici etki göstermektedir. 
Özenle seçilen etken maddelerin cilt tarafından mükemmel şekilde emilimi cilt 
yapısının kalıcı şekilde iyileştirilmesini ve uzun soluklu bir başarıyı garanti 
etmektedir. 

 

 

CUTANOVA Onarıma ihtiyaç duyan ve nemsiz kalmış ciltler için özel bakım serisi. 

Bu serinin  özelliği,  modern etken maddelerin amaçlı bir şekilde uygulamaya 
konulmasıdır. Böylelikle cildin yaşlanma sürecinin önüne geçilmesi hedeflen-
mektedir. CUTANOVA  ürünlerinin cilt tarafından mükemmel şekilde emilimi 
saklama ve parfüm maddelerinin kullanımından mümkün mertebe ile kaçınıl-
ması ile sağlanmıştır. 

 
 

BIONATIVE Tamamen doğal ve biyolojik bakım konsepti.  

Bu serinin ürünleri Şamanların bilgisi ve doğanın mükemmel harmonisi ile 
geliştirilmiştir. Hintlilerin  zaman içinde  kaybolmaya yüz tutmuş bitki uzman-
lığının günümüzün modern bilimsel bilgi ve tecrübesi ile birleştirilmesi 
BIONATIVE serisine eşşiz bir etkinlik kazandırmaktadır. 
Tüm ürünler Eko Sertifikalıdır ve saklama maddesi, PEGS içermez. 

 
 

SPECIAL Bu maskeler her cilt  tipine özel olarak geliştirilmiştir ve içeriğindeki etken ve aktif 

maddelerin daha altta ki cilt katmanlarına kadar güvenle ulaşmasını ve orada ça-
buk ve yoğun bir şekilde etki göstermesini sağlamaktadır. 
Buna ek olarak, bu seri içinde 2 farklı tonda ve güneş koruma faktörü de  ihtiva 
eden renkli nemlendiricilerde bulunmaktadır. 

 

 

INTENSIVE 9 farklı çeşitte ki bu serumlar içeriğindeki çok yüksek etki kapasitesine sahip 

maddeler ile düzenli bir kür tedavisi şeklinde uygulandığında uzun ömürlü bir 
bakım başarısı sağlamaktadır.Kişisel olarak kullanım miktarları ayarlanabilir 
ve farklı bir çok kombinasyon hazırlanabilir. 
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Kabin Bakımları için yıllık menü 

 
 

Ocak- Şubat  Paraffin 

  Meyve Asit Konsatrasyonları 15% ve 25% 

Aroma Essences ile Physio-Emotional-Masajı  

  Ultrason 

  Bionative 

 

Mart- Nisan    

Aroma Essences ilePhysio-Emotional-Masajı 

White  Baltic Gold 

Ultrason 

Bionative 

   

Mayıs- Haziran  Alginat 

Matricol
®
 / Matrigel

® 

  White  Baltic Gold 

  Ultrason 

  Bionative 

 

Temmuz - Ağustos  Alginat 

Matricol
®
 / Matrigel

® 

  White Baltic Gold 

  Bionative 

  Ultrason 

 

Eylül- Ekim  Aroma Essences ilePhysio-Emotional-Masajı 
  

White Baltic Gold 

  Ultrason 

  Bionative 

 

Kasım- Aralık  Paraffin 
Kimyasal peeling konsantrasyonları 

( 15% ve 25% ) 

Aroma Essences ilePhysio-Emotional-Masajı  

Beauty Minerals
®
 

  Ultrason 

  Bionative 
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BASIC HYDRO 

(tüm cilt tipleri için temel bakım serisi) 
 
Cildimiz bedenimizi saran bir koruma kalkanı olarak dışarıdan gelen bir çok etkiye karşı farklı farklı 
görevler üstlenmektedir. 
 
Bunların arasında hücre yenilenmesi, ısı ve nem düzenlenmesi cildimizin ilk olarak sayabileceğimiz 
görevleridir. Sağlıklı bir cilt normal şartlar altında bu görevlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. 
  
Sabun yada deterjanlar gibi cildi kurutan temizlik ürünleri ile sıklıkla kontak halinde olunması , yoğun 
olarak güneş ışığına maruz kalma, rüzgar yada sıcak kaloriferli ortamlar cildi yıpratmakta ve aşamalı 
olarak kurumasına yol açmaktadır. 
 
Değerli yağlarla gerçekleştirilen kozmetik bakımlar, cilde nem veren, nemini korumasını sağlayan ve 
yağ dengesini ayarlayan aktif maddeler cildimizi koruyarak, zor şartlar altında dahi görevlerini sağlıklı 
olarak geçekleşmesine olanak sağlar. 
 
Tüm bu nedenlerden dolayı Dr. RIMPLER BASIC HYDRO serisini geliştirmiştir. Cildinin 
gereksinimlerini bilen, bunları sağlıklı şekilde karşılarken maddi olanakları da göz önünde bulunduran 
kişiler için idealdir. 
 
Dr. RIMPLER BASIC HYDRO serisi ile amaçlı bir bakım ile erken cilt yaşlanmasının önüne geçmek 
mümkün kılınmıştır.  
 
Cildimiz çok daha uzun süre genç, sağlıklı ve esnek kalacaktır. 
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Cleanser (Temizleme Sütü) 
 

Tonic (Tonik) 
 
Eye Make up Remover (Göz Makyaj Temizleyicisi) 
 
Day Cream (Gündüz kremi) 
 
Cream Active (Özel bakım kremi) 
 
Triple Aqua Booster (Nem serumu) 
 
Eye Contour Gel (Göz çevresi için bakım jeli) 
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BASIC HYDRO 

CLEANSER (Temizleme sütü) 
 

 
Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Cleanser makyaj kalıntılarını ve kiri ciltten yumuşak ve hassas bir 
şekilde temizler, gözeneklerin açılarak hava almasını sağlar. Sabun ile cildin temizlendiği durumlarda 
ortaya çıkan cilt gerginliği hissedilmez.  
 

İçerik Maddeleri Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Glycerin, 
Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, 
Phenoxyethanol, Carbomer, Coco-glycerides, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben 

 

Etken Maddeler  yumuşak bir temizlik için hassas emulgatörler. 
 

Özellikler  cilde uyumludur 

 

Kullanım  Sabah ve akşamları dairesel ve yumuşak hareketlerle ürünü cildinize sürünüz 
ve hemen ardından ılık su le durulayınız yada ılık ve nemli havlu ile cildinizi 
temizleyiniz.  

 
 Fırça ve frimatör ile kullanıma uygundur ! 

 

Güzellik Enstitüsü Çok az miktarda kullanımı dahi etkin bir temizlik sonucu almak için yeterlidir. 
   
  

Sunum  REF.710 (200 ml, satş boyu,) 
 REF.710.1 (500 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış için İpucu  Bu cilde uyumlu temizlik emulsiyonu az miktarda kullanım ile derinlemesine 
temizlik sağlar. Cilt farkedilir şekilde berraklaşır ve sonrasında uygulanacak 
bakım için mükemmel şekilde hazırlanır. 

 
Makyaj kalıntıları gibi temizliği zor durumlar dahi ciltten yumuşak bir şekilde 
arındırılır. Alkol içermez.  
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BASIC HYDRO 

TONIC (Tonik) 
 

 
Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Tonic cildin ferahlaması ve yenilenmesi için temizleme ürünün hemen 
ardından kullanılır. İçeriğinde ki aktif maddeler cilde nem kazandırır ve sakinleştirir. Buna ek olarak 
cildin koruma kalkanı olan Hidro-Yağ Film tabakası sağlamlaştırılarak, cildin PH dengesi korunur. 
 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Alcohol Denat., Panthenol, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, 
Pantolactone, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, 
Sodium Benzoate, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol  
 

Etken Maddeler  Papatya, Pantenol, Tatlı bademden kazanılan Proteinhidrolsitat  

 

Özellikler  serinletici, sakinleştirici, nem kazandırıcı ve az miktarda alkol içerikli 

 

Kullanım  BASIC HYDRO Tonic bir parça makyaj pamuğu yardımı ile yüze uygulanır. 
Böylelikle temizlemeden sonra ciltte kalan son atık maddelerde ciltten 
derinlemesine temzlenmiş olur ve sonra ki bakım uygulaması için cilt optimum 
olarak  hazırdır.  

 

Güzellik Enstitüsü  Makyaj pamuğunun önce hafif olarak nemlendirilmesi, sonra üzerine toniğin 
dökülmesi daha ekonomik bir kullanıma olanak sağlar. 

    
 Sprey olarak uygulanması da ürünün ekonomik kullanımına olanak 

sağlayacaktır. 
 

Sunum  REF. 700 (200 ml satış boyu) 
 REF. 700.1 (500 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış için İpucu  Cildin temizliğinden sonra Hidro-yağ film tabakasının tekrar sağlıklı şekilde 
aktive edilmesi için bu tonik idealdir. Özellikle problemli bölgelerde oluşan ya-
ğa bağlı parlak görünüm ciltten uzaklaştırılır.  

 
 Serinletici ve uzun süreli kalıcı etkisi bu toniğin en belirgin özelliklerindendir. 
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BASIC HYDRO 

DAY CREAM (Pentavitin içerikli gündüz bakım kremi) 
 

Die Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Day Cream (Ö/W) hafif dokusu ile cilde anında nüfus eder ve ciltte 
parlamaya yol açmaz. Makyaj bazı olarak idealdir. Cildin nem tutma kapasitesini artıran Pentavitin cildi 
kurumaya karşı korur, içeriğinde ki değerli yağlar ile hassas ciltlerin bakımı için de özellikle uygundur. 
 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Glycerin, 
Saccharide Isomerate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ceteareth-12, 
Dimethicone, Cetyl Palmitate, Carbomer, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, 
Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal  
 

Etken Maddeler  Şeker bazlı yoğun nemlendirme özelliğine sahip Pentavitin, bakım yapan ve 
koruyan yağlar  

 

Özellikler  nem veren, cildi koruyan ve kurumasını önleyen bakım kremi. 
 

Kullanım   Sabahları cilt temizlenip toniklendikten sonra yüz, boyun ve dekolte bölgesine 
kremi yumuşak hareketlerle yediriniz. 

 

Güzellik Enstitüsü   Optimal bir cilt hissine kavuşmak için daha hafif dokusu olan Dr. RIMPLER 
CUTANOVA Hydro Gel Sensitive’e yada daha yoğun dokusu olan Dr. 
RIMPLER BASIC HYDRO Cream Active’e alternatif olarak önerilir. 

 

Sunum   REF. 720  50 ml tüp ve karton kutu içinde satış boyu 
 REF. 720.2  200 ml tüp içinde profesyonel kabin boyu 

 

Satış için İpucu  İçeriğindeki değerli yağlar ve pentavitin sayesinde cildin nem kapasitesini 
düzenler ve çevresel faktörlere karşı cildi korur. 

 
 Dermatolojik olarak test edilmiştir. Ciltte ki gerilim ve rahatsızlık hissi yerini 

yumuşak ve sakin bir cilt yapısına bırakır. 
 
 Cilt yüzeyinde değerli yağlardan görünmez ince bir film tabakası oluşturarak, 

cildi doğal yollardan korur. 
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BASIC HYDRO 

NIGHT CREAM (Gece Kremi) 
 
Yoğun kıvamlı ve zengin içeriklli bu Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Night Cream (Ö/W) gece kremi cildi 
aktifleştiren ve yoğun olarak nemlendiren etken maddelerden yana oldukça zengindir. 
 
Bu özellikleri ile cildin olumsuz dış faktörlere karşı dayanıklılığını artırır. 
Epitel dokunun güçlenmesine yönelik bu ürün, cilde zarar veren dış etkilere karşı misal güneşin zararlı 
etkilerine karşı cildi optimum düzeyde korur. Ve cildin sağlıklı fonksiyonlarını geri kazanabilmesine 
olanak sağlar.  
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Oleyl Erucate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Ceteareth-20, Hydrolyzed Sweet Almond Protein,  Ceteareth-12, 
Cetyl Palmitate, Carbomer, Tetrasodium Edta, Sodium Benzoate, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Citronellol, Limonene 

 

Etken Maddeler  Tatlı bademden kazanılan Proteinhidrolsitat ,cildi koruyan lipitler  
 

Özellikler  Nem sağlayıcı, onarıcı, sakinleştirici gece kremi 
 

Kullanım  Akşamları temizlenmiş ve toniklenmiş cilde, yüz boyun ve dekolteye eşit 
miktarlarda dağıtılarak ugulanır. 

 

Güzellik Enstitüsü   Masaj kremi olarak ve kış aylarında profesyonel bakım sonrası cilt bakım 
kremi olarak idealdir.  

 
Çok hassas ciltlerde Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nanosensitive Forte 
da tercih edilebilir. 

 

Sunum   REF. 730 (50 ml tüp ve karton kutu içinde satış boyu) 
 REF. 730.2 (200 ml tüp içinde profesyonel kabin boyu) 
 

Satış için İpucu  Bu yoğun içerikli gece bakım kremi hassas ciltleri optimum şekilde korur ve 
yapılandırır.  

 
Cildin kendini koruma fonksiyonu güçlendirilerek, rahatlamasını sağlar ve tah-
riş olma ihtimalini azaltır. 
 
Cilt gece boyunca bu ürünle yoğun olarak nemlendirilmiş olduğu için, sabah 
yumuşacık ve dinlenmiş bir ciltle uyanırsınız. 
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BASIC HYDRO 

CREAM ACTIVE (Onarıcı bakım ve kabin için masaj kremi) 
 
Die Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Cream Active (W/Ö) yüksek etkili, EO içermeyen özel bir bakım 
ürünüdür.İçeriğinde ki özel etken maddeleri ile özellikle yıpranmış ve özel bakıma ihtiyaç duyan ciltler 
için idealdir. 
Düzenli kullanımda cilt tazelik, elastikiyet ve dengelenmiş bir görünüm kazanır. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Squalane, Aluminum Starch 
Octenylsuccinate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc 
Stearate, Phenyl Trimethicone, Aluminum/Magnesium Hydroxide Stearate, 
Magnesium Sulfate, Cannabis Sativa Seed Oil, Tocopherol, Sucrose 
Distearate, Cera Alba, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Xanthan Gum, 
Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene 

   

Etken Maddeler  Tatlı bademden kazanılan Proteinhidrolsitat, E Vitamini, Squalane, Balmumu 
 

Özellikler  Yoğun nem kazandırma, kan dolaşımını artırma, onarım etkilerine sahiptir. 
 

Kullanım   Cildin durumuna göre tamamlayıcı bakım kremi olarak yada gece kremi olarak 
kullanılabilir. 
Soğuk kış aylarında gündüz bakım kremi olarak kullanılması idealdir. 
Özellikle yıpranmış ciltlerde veya cildin olumsuz şartlara maruz kaldığı dönem-
lerde kür şeklinde gündüz ve gece kremi olarak kullanılması tavsiye edilir.. 

  

Güzellik Enstitüsü   Kabinde profesyonel masaj kremi olarak kullanılmaya uygundur. 
 

Sunum   REF. 740 ( 50 ml Tüpte satış boyu ) 
 REF. 740.2 (200 ml Tüp içinde  profesyonel kabin boyu) 
 

Satış için İpucu  Bu zengin içerikli yoğun bakım kremi olgun ve kuru ciltlerin hem yağ hem de 
nem kapasitesini dengeler. 

 
 Doğal etken maddeler ile cildi besleyerek, taptaze ve canlı bir görünüm ka-
zandırır. 
 
Cilt yeniden dümdüz ve elastik olur ve gerilim hissine veda eder. 
 
Serbest radikallerin cilde verdiği zararlı etkenlerden cildi koruyarak erken yaş-
lanmanın da önüne geçilmiş olur. 
 
Soğuk kış ayları kullanım için idealdir..
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BASIC HYDRO 

EYE MAKE UP-REMOVER (yumuşak göz makyaj temizleyicisi) 
 
Der Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Eye Make up-Remover yumuşak ve göze zarar vermeyen bir 
şekilde göz makyajını temizler. İçeriğindeki Roma Papatyası ve peygamber çiçeği özütleri ile bir 
yandan göz makyajı temizlenirken öte yandan da serinleitici ve sakinleştirici etki gösterir. Böylelikle 
göz çevresi dokusunda olası tahrişlerin önüne geçilmiş olur. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Cyclomethicone, Dimethicone, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrolyzed Silk, 
Anthemis Nobilis Flower Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, 
Polyisobutene, Palmitoylprolin, Magnesium Palmitoyl Glutamate, Sodium 
Palmitoyl Sarcosinate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, 
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Parfum, CI 
42090  
 

Etken Maddeler  İpek proteinleri, Roma Papatyası, peygamber çiçeği özütü 
 

Özellikler parfüm yağı içermez 
 Sakinleştici, serinletici 
 Yatıştırıcı 
 Antienflamatuar 
 Nemlendirici 

 

Kullanım   Fındık büyüklüğünde Dr. RIMPLER Eye Make up-Remover’ı önceden ıslatıl-
mış makyaj temizleme pamuğu üzerine koyarak bununla göz makyajı ve suya 
dayanıklı maskaralar dahi yumuşak bir şekilde temizlenir. 

 

Güzellik Enstitüsü Profesyonel kabin bakımı için de idealdir.   
 

Sunum REF. 715 (100 ml plastik tüp içinde) 
 

Satış ipucu  Tenside içermeyen çok hasas formulasyonu ile göz çevresinde tahrişe neden 
olmadan yumuşak bir şekilde göz makyajını temizler. 

 
Özellikle suya karşı dayanıklı maskaraların temizlenmesi için de idealdir. 
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BASIC HYDRO 

EYE CONTOUR GEL (serinletici ve toparlayıcı göz bakım jeli) 
 
 Dr. RIMPLER BASIC HYDRO Eye Contour Gel   hassas göz çevresi için idealdir. 
Tamamen yağsız bu ürün kesinlikle gözün içine akma, dağılma yapmaz ve cilt tarafından hemen 
emilir. 
Yüksek aktivasyonlu nem kompleksleri içeren bu göz bakım jeli, göz çevresindeki erken yaşlanma 
belirtilerinin oluşumunu engellemektedir. 
 

 

İçerik Maddeleri  Aqua, Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lactate, Lactic Acid, 
Sorbitol, Glucose, Glucuronic Acid, Glycine, Urea, Serine, Alanine, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Carrageenan, Tetrasodium EDTA, Citric 
Acid, Lecithin, Glycerin, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Parfum, Hydroxycitronellal, Coumarin 

 

Etken Maddeler  Aloe Vera ve nem faktörleriyle zenginleştirilmiş Lipozomlar. 
 

 

Özellikler nemlendirici, onarıcı, gerginleştirip toparlayıcı, şişkinlik giderici ve serinletici 
 

 

Kullanım   Sabah ve akşamları göz çevresine parmak uçları ile hafif dokunuşlarla ürün 
yedirilir. 

 

 

Güzellik Enstitüsü    Eye Contour Gel her kozmetik uygulamaya dahil edilebilir. Göz makyajından 
önce kullanım için de uygundur.  

    

 

Präsentation  REF. 725 (35 ml tüp ve karton kutu içinde ) 
 

 

Satış ipucu  Dış etkenler nedeni ile hassaslaşmış göz çevresinin canlandırılması ve ince 
çizgilerin hafifletilmesi için idealdir. 
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BASIC HYDRO 

TRIPLE AQUA BOOSTER (yüksek konsantrasyonlu nem jeli) 
 
Lipozom, Hiyaluronik Asit ve diğer bitkisel nem tutma faktörleri içeren bu yüksek konsantrasyonlu 
nem jeli ciltteki kırışıklara ve gerilim hissine karşı uzun soluklu bir rahatlama ve tazelik etkisi sağlar. 
‘‘Üçü bir arada‘‘ etkisine sahip bu özel ürün kozmetik dünyasına yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Okyanusun taze kokusunu bünyesinde barındıran bu jel cilde derinlemesine ve uzun soluklu bir 
şekilde etki edecek olan nemi kazandırır. 
3 lü etki: Günlük bakım kreminin altına tamamlayıcı bir bakım ürünü olarak kullanılabilceği gibi, 
erkekler için 24 saat etkili bakım kremi yada yağlı ciltler için serinletici, nemlendirici maske olarak da 
kullanılabilir. 

İçerik Maddeleri  Aqua, Glycerin, BIS-PEG 15-Methyl Ether Dimethicone, Sodium 
Hyaluronate, Sodium Lactate, Sorbitol, Serine, Algin, Alanine, Glycine, 
Lactic Acid, Urea, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Acacia 
Senegal Gum, Butylene Glycol, Polyacrylic Acid, Lecithin, Potassium 
Phosphate, Disodium Phosphate, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, 
Biosaccharide Gum-1, Alcohol, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, 
Geraniol, Benzyl Salicylate, Coumarin, CI 42090 

 

Etken Maddeler  Probiol, Hyaluronik asit, Fuco jel, Nemlendirici Vegetal Micropatch  

 

Özellikler  maksimum düzeyde nemlendirme, koruma, cilt yüzeyinde görünmeyen ince 
koruyucu bir film tabakası oluşturma  

Kullanım Cilt durumuna uygun şekilde temizlendikten sonra fındık büyüklüğünde 
TRIPLE AQUA BOOSTER yüz ve boyun bölgesine sürülür.  
İhtiyaç duyulması halinde üzerine gündüz- gece kremi uygulanır. 
Haftada bir kere de bıçak sırtı kalınlığında sürülüp cilt tarafından tamamen 
emilene kadar beklenerek maske olarak uygulanır. 

   

Güzellik Enstitüsü Yüksek konsantrasyondaki bu nemlendirme jeli tüm cilt tipleri için kullanılabilir. 
Özellike etken madde konsantrasyonu olarak ultrason ile kullanımı tavsiye edi-
lir.  
Kabinde masaj kremi altına yada günlük bakım kremi altına uygulanabilir. 

 Erkek cilt bakımını bitirirken gündüz bakım kremi olarak ve yağlı ciltlerde de 
maske olarak kabinde uygulanabilir. 
  

Sunum REF. 750 (50 ml plastik tüp içinde satış boyu) 
 REF. 750.2 (200 ml tüp içinde profesyonel kabin ürünü) 
 

Satış İpucu Bu yeni boyutlu  nemlendirme bakımı cildiniz için taptaze bir dokunuş sağlar. 
Cilt tarafından hemen penetre olan yapısı ve derinlemesine etki eden nem-
lendirme etkisi. 
Rakipsiz üçlü etkisi:   

 Kuru ve nemsiz ciltler için tamamlayıcı bakım 

 Erkek cildi ve yağlı ciltler için yağsız nemlendirici  

 Ferahlatıcı ve serinletici nem maskesi   
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BASIC CLEAR 
Akneli ve problemli ciltler için bakım serisi 

 
Yağ bezlerinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan problemli cilt görüntüsü akne olarak adlandırılmaktadır. 
 
Problemli ciltler iltihaplanmaya meyilli mikro lezyonlarından dolayı çok profesyonel bir bakıma 
gereksinim duymaktadırlar. Bu bakımın amacı fazla yağ salınımını dengeleyerek, sivilce yaralarının 
tedavisini sağlamaktır. Cildin kendi kendini tedavi mekanizması bu şekilde desteklenir. 
 
Ama bu bakım esnasında kesinlikle cildin nemlendirilmesi ihmal edilmemelidir.  Çünkü bu durum 
başka cilt problelerine sebebiyet verebilir. 
 
Dr. RIMPLER BASIC CLEAR serisi içeriğinde ki değerli aktif maddeler ve nem düzenleme özelliği ile 
cilt yapısını  inceltme, gözenekleri temizleme, yağlanmaya bağlı parlamayı azaltma ve  iltihaplanmayı 
önleme özelliği  taşımaktadır.  
 
Doğru ürünlerle düzenli  temizlik ve sistemli bir bakım ile  akneli cilt görünümü farkedilebilir şekilde 
iyileştirilerek,  cildin yeniden sağlıkla ışıldaması sağlanabilir. 
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Purity Gel (Arındırıcı Temizleme Jeli) 

 
Tonic (Arındırıcı Tonik) 

 
Protective Cream (Akneli ve yağlı ciltler için gündüz - gece 

bakım kremi) 

 
Balance Gel ( Lipozom içerikli matlaştırıcı bakım jeli) 

 
Clear up Foam (Antiseptik köpük serum) 

 
Antisept (Lokal uygulama için antiseptik krem) 
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Akneli cilt için Bakım İpuçları 

 

Problemli ve yağlı ciltler her daim akneye neden olabilcek faktörlerden kaçınmalıdırlar. 
Bunlar: 
 

Yağın fazla salınımı 

Gözeneklerin tıkanma eğilimi 

Mikrobiyel üreme alanları oluşumu 
 

İpucu 1 Günlük olarak cildi tahriş etmeyen ve komedonik olmayan uygun 
temizleme ürünleri cildinizi düzenli olarak temizleyiniz.  

 
Dr. RIMPLER BASIC CLEAR  Purity Gel  und Tonic 

 

İpucu 2 Akşamları cildinizi kesinlikle temizleyiniz. Makyaj artıklarını derinleme-
sine temizleyiniz. Cildinize uygun ürün ile bakımınızı yapınız. Antisep-
tik özelliği olan temizleme ürünlerinin göze temas etmemesine dikkat 
ediniz. 

 
 Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Protective Cream 
 

İpucu 3 Akne probleminin büyüklüğüne göre tek kullanımlık havlu tercih edil-
mesi tavsiye edilir.  
Yastık kılıflarınızı düzenli olarak değiştiriniz yada bir havlu ile örtünüz.. 

 

İpucu 4 Gözeneklerin ve sivilcelerin sıkılması işlemini mümkün mertebe uz-
man estetisyenlere bırakınız.  
Bunu düzenli olarak yaptırmanızın mümkün olmadığı durumlarda, bu-
har banyosu yaparak gözneklerinizin açılmasını sağlayınız. Sonrasın-
da her iki elinizin işaret parmaklarına kağıt mendil dolayarak, 4 yön-
den gözenekleri hafif baskı ile sıkıştırarak içinde ki yağın dışarı atıl-
masına yardımcı olunuz. Ve sonuç olarak da cildiniz dezenfekte edi-
niz. 

 

İpucu 5 Asla çok fazla baskı uygularak cildinizi tahrip ve tahriş etmeyiniz. Bu 
şekilde ki bir uygulama kıl kanalını tahrip ederek, iltihaplanmalara yol 
açabilir. 
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İpucu 6 Cilt bakımınızı yapacağınız ürünlerinizin cildinizi yağlandırmayan ama 
aynı zamanda kurutmayan ürünler olmasına özen gösteriniz. İdeal 
olan iltihaplanmayı engelleyici ve cildin kendini tedavi sürecini destek-
leyici ürünlerdir. 

 
 Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Clear Up Foam ve Balance Gel 
 
 

İpucu 7 Haftada 2-3 kere derinlemesine bir temizlik uygulayarak, cildinizin 
kalınlaşmasının önüne geçiniz. Ovarak uygulanan maskelerin bir böl-
gede ki iltihaplanmayı diğer bölgeye yayma ihtimali olduğu göz önün-
de bulundurulmalıdır. 

 Bakterilerin bulaşmasını engellemek için arındırıcı özellikte maskeler 
kullanılması tavsiye edilir. 

  
Dr. RIMPLER SPECIAL Cream Peeling  veya 
Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Lipid Balance 

 
 

İpucu 8 Sivilceli bölgeler lokal olarak günde bir kaç kez antiseptik ve kapatıcı 
özelliği olan bir ürünle dezenfekte edilmelidir. Bunu yaparken yüzde ki 
mikropların ürünün içine geçmememesine özen gösterilmelidir 

 
Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Antisept 

 
 

İpucu 9  Güzellik uzmanları tarafından düzenli olarak derinlemesine temizlik, 
enzim peeling ve özel bakımların uygulanması (ör. Modalage maske-
ler) gözeneklerin içinde sıkışmış ve sertleşmiş olan yağların dışarı 
atılmasına ve böylelikle iltihapların önüne geçilmesine yardımcı olur.
  

 
Dr. RIMPLER PROFESSIONAL ASTILA Enzym-Peeling   veya 

  Dr. RIMPLER PROFESSIONAL Beauty Minerals Modelage 
 
 

İpucu 10 Cildin içinde biriken yağların ve atık maddelerin sağlıklı bir şekilde 
dışarı atılması için, düzenli sauna ziyaretleri ve Lenf-Direneaj masajı 
uygulaması tevsiye edilir. 
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BASIC CLEAR 

PURITY GEL (antiinflamatuvar etkili yıkama jeli) 
 
Problemli ve iltihaplanmaya meyilli ciltler için özel olarak geliştirlmiş olan bu yıkama jeli cildin kir ve 
yağını derinlemesine temizlerken, aynı zamanda cildi sakinleştirme özelliğine sahiptir .İçeriğinde ki 
bitkisel kompleksler ve  Arachidon Asidi iltihaplanmayı önleyici etki eder 
 
 

 

İçerik Maddeleri  Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Pyrus Malus Fruit Water, 
Alcohol Denat., Berberis Aquifolium, Plantago Lanceolata, Sodium 
Salicylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lauryldimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, CI 19140, CI 42090 

 

Etken Maddeler  Buğday ve Mahonia bazlı yüzey aktif yıkama maddeleri, Berberin ve Acteosid 
özleri, Salisik Asit , Elma özleri 

 

Özellikler Arındırıcı, serinletici, keralotize,  Anti enflamatuar, anti bakteriyel 
 

Kullanım   Temizleme jelini su ile köpürterek cildinize uygulayınız ve su ile temizleyiniz ve 
sonrasında cildinizi tonikleyiniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Özellikle derinlemesine temizlikten önce cilt yüzeyinde ki yağın temizlenmesi 
cilt problemlerinin daha görünebilir olmasına imkan tanımaktadır. Böylelikle 
olası iltihaplanmaların da önüne geçilmiş olur. 

 

Sunum  REF. 605 (200 ml Plastik şişe) 
 REF. 605.1 (500 ml Plastik Şişe)   

 

Satış için ipucu  Yağsız ve yumuşak yıkama jeli iltihapların ve fazla yağın derinlemesine 
temizliğini sağlar. İçeriğinde ki bitkisel özler( misal elma ekstresi) ve salisilik 
asit antibakteiyel, iltihap giderici ve sakinleştirici etki gösterir. 
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BASIC CLEAR 

TONIC (Alkol içerikli serinletici tonik) 
 
Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Tonic, cildin koruyucu Hidro- lipit tabakasını  sağlamlaştırarak, güçlü bir 
anti enflamatuar etkitye sahiptir. Cilt daha sonrasında uygulanacak olan bakım ürünlerini mükemmel 
şekilde kabul edebilir hale gelir. 
  

İçerik Maddeleri  Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Alcohol, Glycerin, PPG1-PEG-9 
Lauryl Glycol Ether, Viola Tricolor, Hamamelis Virginiana, Bisabolol, 
Camphor, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl 
Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol 

 

Etken Maddeler    Hamamelis, Hercai Menekşe, Bisabolol, Kafur 
 

Özellikler  anti enflamtuar, sağlamlaştırıcı, serinleitici tonik. Alkol içerir. 
 

Sunum  Dr. RIMPLER Purity Gel ile cilt derinlemesine temizlendikten sonra Dr. 
RIMPLER Tonic makyaj pamuğu üzerine alınır ve cilde hafif hareketlerle 
uygulanır.. 

 

Güzellik Enstitüsü  Makyaj pamuğunun önce hafif olarak nemlendirilmesi, sonra üzerine toniğin 
dökülmesi daha ekonomik bir kullanıma olanak sağlar. 

    
 Sprey olarak uygulanması da ürünün ekonomik kullanımına olanak 

sağlayacaktır. 

 

Sunum  REF. 600 (200 ml Satış boyu) 
 REF. 600.1 (500 ml profesyonel kabin boyu) 
 

 

Satış için ipucu  Temizleme ritueli mükemmel olarak tamamlanır ve cildin koruyucu Hidro-Lipit 
tabakası güçlendirilir. 

 
 Değerli bitkisel özler cildi uyararak tazelik kazanmasına yardımcı olur. 
 Anti bakteriyel etkisi ile akneli cildin optimum şekilde temizlenmesini sağlar. 
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BASIC CLEAR 

PROTECTIVE CREAM (Gündüz ve gece bakım kremi) 
 

 
Bu yoğun etkili Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Protective Cream  iltihaplanmayı önleyici, sakinleştirici 
içerik maddeleri, nemlendirici ve koruyucu bileşenleri ile akneli cildin  gündüz ve gece bakımı için 
idealdir.  
 

İçerik Maddeleri Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, 
Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Alcohol Denat., Cetyl 
Ricinoleate, Tocopheryl Acetate, Viola Tricolor Extract, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Tocopherol, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Dimethicone, Carbomer, Cetyl 
Palmitate, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl 
Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Limonene, 
Hydroxycitronellal  
 

Etken Maddeler  Aloe Vera, Hamamelis, Hercai Menekşe ve E Vitamini 
 

Özellikler Anti enflamatuar, sakinleştirici, cildin nem kapasitesini düzenleyici,nem verici 
ve serbest radikallerin negatif etkilerinden koruyucu 
  

Kullanım   Dr. RIMPLER Purity Gel und ile cilt temizliği yapıldıktan sonra cildinizi 
tonikleyiniz. Sabah ve akşamları yüz, boyun ve dekolte bölgesine Protective 
Cream’i düzenli olarak  uygulayınız. 

 

Güzellik Enstitüsü  Güzellik Enstitülerinde özellikle beylerin cildine masaj uygulanması için ideal-
dir. Arkasında yağlı bir tabaka bırakmaz ve parlamaya yol açmaz. 

 

Sunum   REF. 620   50 ml tüp ve karton kutu içinde satış boyu 
 REF. 620.2 200 ml tüp içinde profesyonel kabin boyu 

 

Satış için İpucu  Akne ve iltihapların iyileşme sürecini destekler. 
 
 Akneli ve problemli ciltlerin bakımı için özel, cildi kurutmayan ve arkasında 

yağlı bir tabaka bırakmayan bakım kremi. 
 

Bakımına özen gösteren beyler için After-Shave –Creme olarak da tavsiye edi-
lir. Traş sonrası hassaslaşan cildin bakımı için idealdir.. 
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BASIC CLEAR  

BALANCE GEL (matlaştırıcı ve liposom içerikli bakım jeli) 
 
 
Bu taptaze ferahlık hissi ile Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Balance Gel içeriğinde ki fazla sayıda ki aktif 
maddelerin bileşimi ile cilt yüzeyinde ve içerisinde bakterilerin çoğalmasını önleyici etki gösterir ve 
böylelikle iltihaplanmayı azaltır. 
 
Cildin nem kapasitesi dengelenmesinden Lipozomlar sorumludur. Günlük bakım için yağ içermeyen 
ideal bakım jeli. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Glycerin, Carbomer, Viola Tricolor 
Extract, Alanine, Sodium Lactate, Sorbitol, Urea, Lactic Acid, Serine, 
Lactoferrin, Lactoperoxidase, Glucose Oxidase, Potassium Thiocyanate, 
Lecithin, Glycine, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, 
Potassium Phosphate, Disodium Phosphate, Alcohol Denat., Alcohol, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium Sorbate, Parfum, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-
Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal  

 

Etken Maddeler  Hamamelis, Hercai Menekşe, Lipozomlar, Allantoin, Lactoperoksid-Systemin 
doğal kompleksleri ve Lactoferrin 

  

Özellikler  anti enflamatuar, nem düzenleyici, tamamen yağsız 
 

Kullanım   Dr. Rimpler Purity Gel  ile temizlenip toniklenmiş cilde yüz, boyun ve dekolteye 
eşit miktarlarda dağıtılarak yedirilir. 

 Cildin parlaması engelenir ve bu sayede makyaj altı için uygun bir bakım 
ürünüdür. 

 

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER Balance Gel beylerin iltihaplanmaya meyilli hassas ciltleri için de 
idealdir. 

  

Sunum   REF. 625 (  50 ml Satış Boyu) 
 REF. 625.2 (200 ml  profesyonel kabin boyu)  
 

 

Satış için ipucu  Sivilce ve aknelerle birlikte ortaya çıkan iltihaplı cilt görünümünün iyileşmesine 
yardımcı olur.  

 
Arkasında yağlanmaya bağlı bir parlama bırakmadan, cildin normal fonksiyon-
larını kazanmasını sağlar. 
 
Erkek cilt bakımı için de tavsiye edilir. 
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BASIC CLEAR 

CLEAR UP FOAM 
  (Antiseptik Köpük serum) 

 

Bu nihai bakım ürünü Dr. RIMPLER - CLEAR UP FOAM iltihaplanmaya meyilli, yağlı ve akneli ciltler 
içindir. 
Akneye ve cilt problemlerine neden olan faktörlerle sistematik olarak savaşır. 
 Ölü hücre tabakasının kalınlaşması, cilt içinde ki yağın sertleşerek gözenekleri tıkaması ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan mikrop istilası, akne işte böyle oluşur.  
Clear Up Foam cilt temizliği sonrasında bakım konsantresi olarak yalnız başına yada uygun bakım 
kreminin altına da kullanılabilir. Bu şekilde içeriğinde ki üç katlı Aktif Komplekslerin Anti Akne etkisi 
amaçlı olarak artıırılmış olur. 
Patentli bitkisel yüzey aktif madde içerikleri  ile sertleşmiş olan yağ çözülerek,Grampozitif bakterilere, 
probioni bakterilerine ve yaralara yol açan patojen bakterilere karşı antibakteriyel etki geliştirilir. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-
10 Laurate, Alcohol Denat., Plantago Lanceolata, Berberis Aquifolium, 
Sodium Salicylate, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben, Butylparaben, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Citral, 
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Limonene, Linalool 

 

Etken Maddeler  Salisilik Asit, Berberin ve Acteosid içerikleri ile Mahonya, Dr. Streatman Kon-
septinden bitkisel ve antibakteriyel özellikte yüzey aktif maddeleri 

 

Özellikler Keratolitik, antienflamatuar, anti bakteriyel, anti mikotik  
 

Kullanım   Dr. RIMPLER Clear Up Foam cilt temizliğinden sonra iltihaplanmaya meyilli 
tüm alanlara (Yüz, boyun, dekolte ve sırt gibi) sürülür. Bu ürünün özelliği kö-
pük olarak sürülmesine ve bu sayede geniş alanlara rahatça uygulanmasına 
olanak sağlayan köpük başlığı ile uygulanmasıdır. 
Bu sayede ürün sadece etkili olarak uygulanmakla kalmayıp tasarruflu olarak 
da uygulanmaktadır. 

Uyarı ! Bu ürün bir köpük oluşturmasına karşın bir temizleme ürünü değil, 
yüksek konsantrasyonda ki bir bakım serumudur. Bu şekilde ki yoğun etken 
madde konsantrasyonları alışılagelmiş haliyle, ampul olarak sunulmaktadır. 

Ama bu ürün için ampul içinde sunuma gerek duyulmamaktadır. Çünkü 
içeriğinde ki etken maddeler bakteri oluşumuna karşı son derece etkilidir ve 
ampul ambalajlama gibi ekstra güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. 
 

Güzellik Enstitüsü Özellikle derinlemesine cilt temizliğinden sonra CLEAR UP FOAM uygulanırsa 
etkisi hemen farkedilebilir. Dr. RIMPLER Clear Up Foam uygulanıp bir süre 
kurumaya bırakıldıktan sonra, rahat bir şekilde üzerine makyaj uygulaması 
yapılabilir. 

 

Sunum  REF. 660 (50 ml özel köpürtücü başlığı ile plastik şişe) 

 

Satış İpucu Akneli ve sivilce problemi olan bölgelerin amaçlı bakımı içindir. 
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BASIC CLEAR 

ANTISEPT (lokal uygulama için antiseptik krem) 
 

Dr. RIMPLER BASIC CLEAR Antisept sivilce ve aknelerin üzerinde lokal olarak kullanım için idealdir. 
İçeriğindeki yüksek miktarda ki Çinkoksit hücre yenilenme sürecini uyarır. Bu özelliğinden dolayı 
Çinkooksit tıpta birçok yara merheminin içinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Papatyanın, Alantoinin ve jojoba yağının antienflamatuar, sakinleştirici ve bakım yapan etkileri bu ürün 
için özel olarak bir araya getilrimiştir. 
 

İçerik Maddeleri Zinc Oxide, Lanolin, Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, 
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxylstearate, Cera Microcristallina, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Zinc Stearate, Magnesium Sulfate, Hamamelis Virginiana 
Water, Chamomilla Recutita Flower Extract, Viola Tricolor Extract, Allantoin, 
Bisabolol, Tocopherol, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Deceth-8, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, PPG-2 Methyl Ether, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropinyl Butylcarbamate, Benzyl 
Alcohol, Farnesol, CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 77492 

 

Etken maddeler  Çinkooksit, Jojobave doğal balmumları, Vitamin A und E, Farnesol, Papatya, 
Allantoin und Bisabolol 

 

Özellikler antienflamatuar, yara iyileşmesini teşvik edici, sakinleştirici, antibakteriyel,anti 
mikotik 

 

Kullanım  Ciltte ilk kızarıklıklar ortaya çıkmaya başladığında yada iltihaplanma belirtile-
rinde (sivilce vs) problemli bölgenin üzerine lokal olarak uygulayınız. 

 Gün içinde sıklıkla uygulamanın  tekrarlanması, başarı şansını artıracaktır. 
  

Güzellik Enstitüsü Özellikle kabinde derinlemesine bir temizleme işlemi uygulandıktan sonra bu 
ürünün etkinliği çok daha hızlı oraya çıkacaktır. Problemli bölgelere lokal ola-
rak uygulanıp kısa bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra üzerine rahatlıkla 
makyaj uygulaması yapılabilir 

 

Sunum  REF. 650 (7 ml Aluminyum Tüpte) 
              REF. 650.1 (7 ml  Kabin boyu yada tekrar doldurulabilir tüpte) 

 

Satış İpucu Problemli bölgelerin lokal olarak tedavisi içindir. 
 Dr. RIMPLER Antisept cildi kurutmadan etki eder. 
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C U T A N O V A 
 

Günümüzde modern kozmetik kullanımı uluslararası olarak tüm toplumsal katmanlarda yaygınlaşmış 
ve finansal imkanlardan bağımsız olarak genel yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Toplum 
içinde ki duruşumuz ve  iş yaşamındaki başarımız günümüzde bakımlı bir görünüme sahip olmayı 
gerektirmektedir. Her türlü basın yayın organında genç ve ışıltılı bir görünüme sahip olmak bir başarı 
reçetesi olarak vurgulanmaktadır. Biz bayanlarda olduğu gibi 21. yüzyılın günümüz beyleri için de bu 
durum aynıdır. Bakımlı bir dış görünüm kişinin kendine olan öz güvenini artırdığı gibi toplum içinde de 
kendinden emin bir duruş sergilemesini sağlamaktadır.  
 
Dr. RIMPLER Cutanova serisi hem Güzellik merkezlerinde sunulan çok çeşitli bakım ritüellerini  hem 
de sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlayan günlük bakım ürünlerini kapsamaktadır. 
 
Cilt yaşlanmasını kimse durduramaz. Bu doğanın kanunudur.  Ancak sağlıklı beslenme, pozitif bir 
beden bilinci ve cilde o an ki durumuna en  uygun ürünlerle düzenli olarak bakım uygulanması cilde 
ışıltılı bir görüntü kazandırarak, erken cilt yaşlanmasının da önüne geçilmesini mümkün kılmaktadır. 
 
 
Bu profesyonel bakımlara örnek olarak Dr. RIMPLER PROFESSIONAL   Özel Bakımlarını sunabiliriz:  
 

ASTILA Enzym-Peeling   
 
MATRICOL® Kollagen Maske (Epidermisin derinlemesine nemlendirimesine yönelik 
olarak beş farklı bileşenle),  
 
MATRIGEL

®
,-hem etken madde hem de etken maddenin cilde taşınmasını sağlayan bir 

araç olan bu ürün masaj olarak uygulanmak üzere ideal olduğu gibi , ek olarak da etken 
madde preparatları ile de birleştirilerek uygulanabilir. 
 
Beauty Minerals Modelage- cilt yapısına uygun olan  ısınma etkisi ile alçı maske. 
 
ALGINAT -  serinletici ve ani canlandırma etkisi ile yosun maskesi 

 
Dr. RIMPLER INTENSIVE Serumları ve Dr. RIMPLER SPECIAL Maskeleri güzellik uzmanlarına 
kabinde sundukları temel bakımları zenginleştirme alternatifleri sunmalarının yanı sıra hem de 
müşterilere evde uygulanmak üzere özel bakım imkanları sunmaktadır. 
 
Tüm ürünler birbiri ile mükemmel uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiştir ve farklı farklı bakım 
alternatifleri geliştirilmesine olanak sağlamaktadırlar. 
 
Ürünlerin değişkenlik gösteren özellikleri (ör. Modallage maskede ki ısınma ve tekrar soğuma etkisi) 
Amaçlı olarak kullanıldığında bakımın başarısını ciddi olarak artırmaktadır. 
 
Koruyucu saklama maddeleri ve parfüm içerikleri olabildiğince minimumda sınırlanmıştır. 
Eğer ürün içinde kullanılan hammaddeler kendilerine ait hoş kokulara sahipse ekstra olarak ürünün 
parfümlendirilmesinden tamamen vazgeçilmiştir. 
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Cleansing Cream (Köpüren hassas Temizleme Kremi) 

 

Cleanser Sensitive (Hassas Temizleme sütü) 

 

Tonic Sensitive (Hassas Tonik) 

 

Cream Eye Contour (Protein içerikli göz bakım kremi) 

 

Emulsion Nanosensitive (ödüllü Nanosensitive Losyon) 

 
Cream Nanosensitive Forte (Nano sensitive Krem) 

 

Hydro Gel Sensitive ( Hassas ciltler- iritasyon azaltıcı nem jeli ) 
 

Cream Hydrovital (Yoğun yapıdaki canlandırıcı bakım kremi ) 

 

Cream Photo Symbiotic ( Anti-Aging Bakım Kremi ) 
 
Cream Nutrivital ( Kompakt, canlandırıcı bakım kremi ) 
 

Cream Nanorepair Q 10 (Ödüllü ürün) 
 
Cream Nanovital Q 10 (Q10 içerikli krem) 

 
Cream Rutivital(Kızarık ve damar problemi olan ciltler için krem) 
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CUTANOVA  

CLEANSING CREAM (Köpüren Temizleme kremi) 
 
Dr. RIMPLER Cutanova Cleansing Cream Papatya içeriği  ve cildi kurutmayan etkisi ile günlük cilt 
temizliği için tavsiye edilir. Cildini köpürterek temizlemeyi tercih eden kişiler için özellikle idealdir. 
Kendisinden sonra kullanılacak bakım ürünlerinin cilt tarafından optimum düzeyde kabul edilmesine 
olanak sağlar. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Chloride, PEG-15 Glyceryl 
Isostearate, Mipa-laureth Sulfate, Glyceryl Stearate, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben, Dehydroacetic Acid, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Linalool  

 

Etken Maddeler  Papatya, özellikle cildi kurutmadan temizleyen ve geri yağlanma sağlayan aktif 
yıkama maddeleri 

 

Özellikler  Yumuşak aktif yıkama maddelerinin kombinasyonu günlük yumuşak bir cilt 
temizliğine olanak sağlamaktadır. Bu esnada cilt kurumaz ve buna bağlı ola-
rak yıpranmaz. İçeriğinde ki papatya dengeleyici ve koruyucu etkiye sahiptir. 

 

Kullanım Sabah ve akşamları üründen fındık büyüklüğünde alınarak nemli elle yüze 
köpürterek uygulanır. Dairesel hareketlerle cilt derinlemesine temizlenir ve 
sonra bol su ile durulanır. Ardından CUTANOVA Tonic Sensitive ile cilt 
toniklenir. 

 

Güzellik Enstitüsü Özenli ama aynı zamanda da derinlemesine temizlik arzu edilen ciltler için 
uygundur. Fırça yada Frimatör ile kullanımı idealdir. 

 

Sunum REF. 455 (100 ml Plastik Tüpte) 
 

Satiş için İpucu Derinlemesine ama cildi kurutmadan çevresel faktörlerin cilt yüzeyinde bıraktık-
ları kiri, yağ artıklarını temizler. 

 
 Suyla yıkama esnasında yükselen cildin PH değerini nötralize eder.  
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CUTANOVA  

CLEANSER SENSITIVE (hassas cilt temizleme sütü) 
 
Bu zengin içerikli ama aynı zamanda da yumuşak dokuda ki Dr. RIMPLER CUTANOVA Cleanser 
Sensitive olgun ve yıpranmış ciltlerin temİZliği için idealdir. İçeriğinde ki cilde karşı duyarlı emulgatörler 
(EO içermez) cildin yumuaşak bir şekilde temizlenmesini sağlarken, cildin kendi yağının 
kaybedilmesine de engel olur. Temizlik esnasında cildin nem dengesi de ayarlanır. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, 
Soluble Collagen, Tocopherol, Aspartic Acid, Carbomer, Inulin Lauryl 
Carbamate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Sorbic Acid, Benzoic 
Acid, Parfum  

 

Etken Maddeler  Nem kazandıran Lipit emulgatörler, Kolejen ve E Vitamini 
 

Özellikler  EO-içermez 
Çok yumuşak, tahrişe yol açmaz, temzileme esnasında cildin bakımını yapar. 

 

Kullanımı  Sabah ve akşamları cilt temizliği için nemli ellerle cilde uygulanır, yüz ve 
boyuna eşit miktarda dağıtılır. Dairesel hareketlerle cildinize ürünü yediirip, bol 
su ile temileyiniz. 

 

Güzellik Enstirüsü  Cilde uyumlu ve derinlemesine temizlik için idealdir 
 

Präs Sunum REF. 456 (200 ml satış boyu) 
  

REF. 456.1 (500 ml profesyonel kullanım için kabin boyu) 
 

Satış ipucu Hassas ve irite olmuş cilt için yumaşak ve su bazlı temizleme. 
 

Cildinize temzilerken aynı zamanda da bakımını sağlar.. 
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CUTANOVA  

TONIC SENSITIVE (Hassas tonik) 
 
Bu tazelik veren ve az miktarda alkol içeren tonik, hassas ve onarıma gereksinim duyan ciltleri 
sakinleştirir. Hamamelis ve ebegümecinin  taze bitki ekstreleri bakımlı bir cilt hissini garanti etmektedir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Propylene Glycol, Sorbitol, Alcohol 
Denat., Cocoyl Proline, Panthenol, Malva Sylvestris Flower Extract, Arginine, 
Pantolactone, Rosmarinic Acid, Glycerin, Glyceryl Caprylate, Potassium 
Sorbate, Sorbic Acid,  
Parfum  

 

 

Etken Maddeler  Ebegümeci, Hamamelis und Pantenol 
 

 

Özellikler  Ebe gümeci ve hamamelisin kombinasyonu antienflamatuar ve sakinleştirici 
etki gösterir. 

 

 

Kullanım Sabah ve akşamları makyaj temizleme pamuğu ile yüz ve boyun toniklenir. 
 Böylelikle cilt kendisinden sonra kullanılacak olan bakım ürünü için optimum 

düzeyde hazırlanmış olur. 
 

 

Güzellik Enstitüsü Kabinde VAC-Spray ile uygulanması daha tasarruflu kullanımı sağlar. 
 

Göz üzerine kompres olarak kullanılmak için de tavsiye edilir. 
 

Sunum REF. 457 (200 ml Satış boyu) 
 REF. 457.1 (500 ml profesyonel kabin boyu) 
 

 

Satış ipucu Gergin ve hassas ciltler sakinleştirici etkisinden dolayı tavsiye edilir. 
Bakımı mükemmel şekilde tamamlar. 
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CUTANOVA  

CREAM  EYE CONTOUR (Protein içerikli göz bakım kremi)  
 
Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Eye Contour protein ve Shea yağı içeriği ile yıpranmış göz çevresi 
için uygun balsamdır. Akma ve dağılma yapmayan doğal yağlardan oluşan içeriği ile, hassas göz 
çevresi için uygundur. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii, PEG-20 Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Coco-Glycerides, Ceteareth-20, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Tocopherol, Carbomer, Sodium 
Hydroxide, Soluble Collagen, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate,Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene 

 

Etken Maddeler Deniz kökenli kolejen,  Shea yağı, doğal UV Filtresi, bakım sağlayan Lipitler 
 

Özellikler Özellikle Shea-Lipitlerinin protein ile birlikte kullanımı uzun süre kalıcı ve 
yoğun nem kazandırıcı bir etki sağlar. 
Göze uygulanacak olan makyaj için alt baz olarak idealdir, makyajın dağılma-
sına ve akmasına sebebiyet vermez. 

 

Kullanım Sabahları ve akşamları az bir miktarda ürün hassas göz çevresine dikkatli bir 
şekilde uygulanır. 
Göz çevresi etkili bir şekilde nemlendirilir ve görünür çizgilerde azalma sağla-
nır. 
Özel olarak seçilmiş lipit içerikleri sayesinde hassas göz çevresi cilteri için de 
idealdir.  

 

Güzellik Enstitüsü  Göz çevresimde ki ince çizgi ve kırışıkların açılması için yoğun nemlendiren 
göz bakım kremi. 
Göz maskesi olarak da kullanılması tavsiye edilir. 
Hatta Dr. RIMPLER PROFESSIONAL Beauty Minerals Modelage (ısınan alçı 
maske) altına kullanılabilir. Maskeyi sürmeden hemen önce parmak uçları ile 
dairesel hareketler yardımıyla  CREAM EYE CONTOUR uygulayın sonra seç-
tiğiniz Modallage maskeyi uygulayınız. 

 

Sunum  REF. 460 (20 ml tüpte satış boyu) 
 REF. 460.2 (50 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış ipucu Göz çevresi bakımını yaparak, çizgi ve kırışıklıklarda açılma sağlar.  
Özellikle hassas göz çavresinin bakımı için de uygundur. 
 
Sakinleştirici ve mimik çizgilerinin oluşumunu azaltıcı etkisi vardır. Gündüz ve 
gece kullanılabilir. 
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CUTANOVA 

EMULSION NANOSENSITIVE  

     (Nanosensitif Losyon) 
Özellikle hassas ve alerjiye meyilli ciltler için parfüm ve koruyucu saklama maddeleri içermeyen  
sistem bakım ürünü,  yüz ve vücut kullanımı içidir. Doğaya eş Lezitin kaynaklı emulsiyon yapısı, 
özenle seçilmiş bitkisel içerikleri ile doymamış yağlar açısından zengindir. Bu özler kuru ve hassas 
cildin anında onarımını olanaklı kılar. 

Mikronize edilmiş gümüş, antibakteriyel etkisi ile iltihaplanma süreçlerinin iyileşmesine katkıda 
bulunur.  

Kenevir yağı ile yüklü Lipit-Nano Tanecikler (NLC) adım adım doğanın değerlerini cildimize taşıya-
rak, dış toksinlere karşı cildimize bir kalkan oluşturur. 

Çok fonksiyonlu bir etken madde olan Defensil
®   

( antienflamatuar, anti mikrobiyel) ve Omega 3 
bakım konseptini destekler. 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Squalane, Ximenia Americana Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Propylene Glycol, Octyldodecanol, 
Sorbitol, Caprylyl Glycol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Behenyl 
Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Echium 
Plantagineum Seed Oil, Pueraria Lobata Root Extract, Cardiospermum 
Halicacabum Extract, Tocopherol, Aspartic Acid, Cetyl Palmitate, Butylene 
Glycol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Inulin Lauryl Carbamate, Gellan Gum, 
Cetyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Lecithin, Lauryl Alcohol, Xanthan Gum, 
Cellulose, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Cellulose Gum, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, CI 77820 (Silver) 

 

Etken Maddeler Lipitnanopartikel, Keneviryağı, Squalan, Defensil®, Ximenia Americana Seed 
Yağı, Mikrosilber 

 

Özellikler Parfüm ve koruyucu saklama maddesi içermez 
 Doğaya eş ve biomimetik Emulsiyon alt yapısı 
 Antienflamatuar 
 anti-mikrobiyel, antioksidatif 
 TEWL azaltılması  
 

Kullanım    Yüz ve vücudun günlük bakımı için sabah ve akşamları düzenli olarak uygula-
nır. 
Yoğun iltihaplanmanın olduğu bölgelerde Cream Nanosensitive Forte kullanı-
mı tavsiye edilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Mikro Dermabrasyon işleminden sonra, lazer epilasyondan sonra, Prp 

uygulamalarından sonra  kullanımı özellikle tavsiye edilir. 

  

Präsentation REF. 468 150ml pompalı şişe içinde 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

40 

 

CUTANOVA 

CREAM NANOSENSITIVE FORTE 

(Nano sensitive Krem) 
Özellikle iltihaplı ve akut cilt bölgelerinde sadece ortaya çıkan kızarıklık ve kaşıntılar tedavi eilmekle 
kalmayıp, buna sebep olan faktörlerde iyileştirilmelidir. Bu bölgenin kaşınması daha çok tahriş 
olmasına, cildi koruyan bariyer tabakası olan Hidro-Lipit Tabakanın zedelenmesine ve böylelikle 
Mikro organizmaların üremesi için elverişli bir ortam yaratılmasına sebebiyet vermektedir. 
 
İşte tam bu aşamada Emulsion Nanosensitive ile eşdeğer temel etkiye ve içeriklere sahip olan 
ürünümüz Cream Nanosensitive Forte devreye girer. Cream Nanosensitive Forte bunlara ek olarak, 
daha fazla yağ oranına ve etken madde konsantrasyonuna sahiptir. Ayrıca Antartika anavatanlı bir 
bakteri olan Bakterie Pseudoalteromonas’dan kazanılan maya özü içermektedir. Biyolojik olarak 
kazanılan bu özler, yaralı ve iltihaplı olan  bölgelerin sağlıkla  yeniden yapılanmasına yardımcı 
olurlar. 
İltihap aşamaları azaltılarak, cildin tahrişe karşı daha dayanıklı olması sağlanır. 
 

İçerik Maddeler Aqua, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Squalane, Octyldodecanol, 
Ximenia Americana Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, 
Propylene Glycol, Sorbitol, Caprylyl Glycol, Glyceryl Stearate, Behenyl 
Alcohol, Cetyl Palmitate, Palmitic Acid, Pseudoalteromonas Ferment 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum 
Halicacabum Extract, Echium Plantagineum Seed Oil, Tocopherol, Pueraria 
Lobata Root Extract, Stearic Acid, Aspartic Acid, Butylene Glycol, Inulin 
Lauryl Carbamate, Xanthan Gum, Myristyl Alcohol, Lecithin, Lauryl Alcohol, 
Cetyl Alcohol, Gellan Gum, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 
Cellulose, Cellulose Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium 
Chloride, CI 77820 (Silver)  

 

Etken Maddeler Lipitnanopartikel, Keneviryağı, Squalan, Defensil®, Ximenia Americana Seed 
Yağıl, Mikro Gümüş iyonları 

 

Özellikler Parfüm ve koruyucu saklama maddesi içermez 
 Doğaya eş ve biomimetik Emulsiyon alt yapısı 
 Antienflamatuar 
 anti-mikrobiyel, antioksidatif 
 TEWL azaltılması  
 

Kullanım    Sabah ve akşam düzenli olarak problemli bölgeye sürünüz. Günlük bakım için 
Emulsion Nanosensitive ile kombinasyonlu uygulanması tavsiye edilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Mikro Dermabrasyon işleminden sonra kullanımı özellikle tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 467 50 ml  pompalı şişede satış boyu 
 REF. F467 50 ml pompalı şişede kabin boyu 
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CUTANOVA 

HYDRO GEL SENSITIVE  
(Hassas ciltler için tahriş ve iritasyon azaltıcı nem jeli) 

  

Bu yumuşak Dr. RIMPLER CUTANOVA Hydro Gel Sensitive  içeriğinde ki lipozomlar ile hassas ve 
yıpranmış cildin kendini onarmasına yardımcı olur. Yeni ve saf bitkisel etken madde konsantrasyonu 
cilde kalıcı nem kazandırır, cilt irritasyonlarından ve alerjik cilt reaksiyonlarından korur. 
Hafif dokusundan dolayı makyaj altı kullanım için de idealdir. 
Antienflamatuar, antimikrobiyel özellikleri ve sakinleştirici etkisi  ile beylerin traş sonrası kullanımı için 
de tavsiye edilir. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Octyldodecanol, Glycerin, Helianthus Annuus, Coco-
Caprylate/Caprate, Glyceryl Stearate, Cardiospermum, Echium 
Plantagineum, Halicacabum, Serine, Alanine, Lactic Acid, Sorbitol, Urea, 
Ceteareth-20, Alcohol Denat., Tetrasodium Edta, Glycine, Dimethicone, 
Lecithin, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Sodium Lactate, Sodium 
Hydroxide, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene, Alpha- Isomethyl Ionne, 
Geraniol,Coumarin  

 

Etken Maddeler  Probiol, Defensil®, Soline, 
 

Özellikler  Bu yoğun nemlendirici bakım antienflamatuar ve yaraları tedavi edici etkiye 
sahiptir. 

 Cildin yanilenmesi ve yapılanması belirgin şekilde artırılır. 
 Özellikle Dr. RIMPLER INTENSIVE Serum N°2 ile birlikte uygulanması tavsiye 

edilir. 
 

Kullanım   Cildin yapısına ve dokusuna uygun şekilde cilt temizlendikten sonra yüz ve 
boyun bölgesine uygulanır. Özellikle sıcak yaz aylarında gündüz bakım kremi 
olarak kullanmak için idealdir. 

 

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER CUTANOVA Hydro Gel Sensitive bakımı bitiriken kullanabilece-
ğiniz (aynı zamanda erkek cildi için de uygun olan) bir bakım kremidir.  
Hafif dokusundan dolayı masaj uygulaması için tavsiye dilmez. 

 

Sunum 470                 (50 ml cam şişe içinde satış boyu) 
470.2   (200 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış İpucu Cilt tarafından kolay ve çabuk emilim ve derinlemesine nem etkisi. 
 Buna ek olarak allerjilerden ve iritasyonlardan koruma etkisi. 
 Erkek cildi içinde uygun bakım ürünü. 
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CUTANOVA  

CREAM HYDROVITAL (yoğun yapıdaki canlandırıcı bakım kremi) 
 
 
Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Hydrovital (Ö/W) kuru, olgun ve yıpranmış ciltler için canalandırıcı 
etkiye sahip bakım kremidir. Bitkisel yağlardan ve doğal E Vitaminden yana zengin olan bu krem, cilde 
derinlemeseine nem kazandırarak sağlıkla ışıl ışıl parlamasını sağlar. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, 
Cera Alba, Oleyl Erucate, Zea Mays, Ceteareth-20, Aloe Barbadensis, Faex, 
Glyceryl Polymethacrylate, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, 
Carbomer, Triticum Vulgare, Sodium Hydroxide, Aleuritic Acid, Tocopherol, 
Glycoproteins, Propylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

 

Etken Maddeler  Laktik Asit Bakterilerinin bio süzüntüsü, Trihydroxypalmitin asidi, Vitamin E, 
Aloe Vera, Jojoba, Buğday tohumu yağı, Maya, Glikoproteinler ve film 
tabakasıı oluşturma özelliğine sahip doğal bal mumu  

 

Özellikler  Laktik Asit Bakterilerinden kazanılan biyolojik süzüntüler ve Trihydroxypalmitin 
asidi sayesinde cilt sadece yüzeysel olarak nemlendirilmekle kalmaz, cilt kat-
manlarının güçlendirilmesi ile cildin transepidermal düzeyde ki (buharlaşma 
sonucu ortaya çıkan) nem kaybı da en aza indirgenir. 

 Dr. RIMPLER INTENSIVE  N°1, 2 veya 4  numaralı serumlar ile birlikte kulla-
nımı tavsiye edilir. 

 

Kullanım   Cilt temizlendikten sonra, dairesel hareketlerle ürünü cilde yediriniz. Soğuk 
aylarda günlük bakım kremi olarak kullanım için idealdir. 

 

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Hydrovital çok kuru ciltlerin bakımını ta-
mamlarken kabinde kullanılması tavsiye edilir. Cildin gerilim hissi azaltılırak 
rahatlama sağlar.  

 

Sunum  REF. 475 (50 ml satış boyu) 
 REF. 475.2 (200 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış İpucu  Olgun, yıpranmış ve kuru ciltlerin  ihtiyaç duyduğu fakat cilt tarafından yeterin-
ce salgılanamayan sebumun dengelenmesi için gerekli etken maddelerden 
zengin bakım kremi. 

 Hücre metabolizmasını destekler, cildi yaşlanma etkilerinden korur. 
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CUTANOVA  

CREAM  PHOTO SYMBIOTIC (Anti-Age Bakım Kremi) 
 
Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Photo Symbiotic (Ö/W) karma ve olgun(yıpranmış)ciltlerin bakımı 
için özel olarak geliştirilmiş bir bakım kremidir. Yüksek etkinliğe sahip aktif  maddelerin kombinasyonu, 
vücudun sahip olduğu kendini onarma sürecini uyararak, cildi UV ışınlarının ve stresin negatif 
etkilerine karşı korur. 
İçeriğinde ki bitkisel yağlar ve doğal E Vitamini sayesinde bu krem cilt tarafından kolaylıkla emilir, bu 
özelliğinden dolayı da karma ciltler ve erkek cildi için de çok uygundur. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyl  Methoxycinnamate, Glyceryl Stearate, Squalane, Aluminium 
Starch Octenylsuccinate, Dimethicone, Glycerin, Propylene Glycol, Coco-
Glycerides, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Sunflower Seed Oil, Yeast 
Polysaccharides, Querectin Caprylate, Tocopherol, Benzophenone-3, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Silica Dimethyl 
Silylate, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Glyceryl Oleate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Butylene Glycol, Methylparaben, 
Ethylparaben,  Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum
  

 

Etken Maddeler  beta-Glukan, Fito Flavon, Ay çiçeği eksteresi, Squalan 
 

Özellikler  En yeni Anti-Age-Etken Maddelerin doğal savunma sisitemini aktive etmesi, 
cildin kendi proteinlerinin biosentezinin canlandırılması ve içeriğinde ki doğal 
güneş koruma faktörlerinin cildi agresif dış etkenlere karşı koruma altına al-
masıyla cildin onarım mekanizması güçlendirilir. 

 

Kullanım   Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Photo Symbiotic cilt yüzeyinde gözle 
görülemeyen bir film tabakası oluşturma özelliği ile cildi çevresel dış faktörlere 
karşı korur. 

 Doğal yağ içerikleri cildin kendisini bakımlı ve yumuşacık hissettirmesini 
sağlar. 

 Kızarıklıkları ve lezyonları sakinleştirme özelliğinden dolayı, erkeklerin traş 

sonrası kullanımı için tavsiye edilir. 
 

Güzellik Enstitüsü  Hafif ve yağlanma yapmayan dokusu ile cilt esnek, yumuşacık bir his kazanır. 
Etken madde zengini bu krem bakımı tamamlarken kullanılmak üzere tavsiye 
edilir ve makyaj bazı olarak uygundur. 

   

Sunum  REF. 480 (50 ml satış boyu) 
 REF. 480.2 (200 ml Prefesyonel kabin boyu) 

 

Satış İpucu Güneş koruma faktörü içerir.(LSF 4 – 6) Bu nedenle gündüz bakım kremi 
olarak tavsiye edilir. 
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CUTANOVA 

CREAM  NUTRIVITAL (kompakt, canlandırıcı bakım kremi) 
 

Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nutrivital (W/Ö) kompakt ve saf bitkisel özlerden yana zengin bir 
bakım kremidir.Doğal yağlar, özel protein bioekstreleri, vitaminler, enzimler içerir, bu özellikleri ile de 
cildin etkin bir şekilde onarımını yapar.  
Şili fındık yağı, buğday ve mısır tohumu, squalan gibi değerli bitkisel içerik maddelerinden dolayı 
içerdiği yüksek miktarda ki Omega 3 ve E vitamini ile bu krem ciltte yapılandırıcı, antioksidatif ve 
sakinleştirici etkilere sahiptir. 
Hidro-Lipit Tabakanın cilt üzerinde ki koruyucu etkisi güçlendirilir ve doğal nem düzenleme 
metabolizması geri kazanılır.  
Gün be gün cildiniz daha da korunur hale gelir! 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Squalane, Aluminium Starch 
Octenylsuccinate, Propylene Glycol, Dicaprylyl Carbonate, 
Aluminium/Magnesium Hydroxide Stearate, Gevuina Avellana Oil, Zinc 
Stearate, Phenyl Trimethicone, Zea Mays, Theobroma Grandiflorum Seed 
Butter, Magnesium Sulfate, Sucrose Distearate, Hydrolyzed Sweet Almond 
Protein, Chlorella Fermentation Extract, Allantoin, Triticum Vulgare, 
Tocopherol, Xanthan Gum, Cera Alba, Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Caprylyl Glycol, Sodium 
Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene 

 

Etken Maddeler  Tatlı Badem yağından kazanılan proteinler, Yosun enzimleri, Buğday-mısır 
tohumu yağı, Şili fındık yağı, Squalan, E Vitaminİ, Alantoin 

 

Özellikler  Erken yaşlanma etkilerine ve çevre faktörlerinden kaynaklı zararlara karşı cildi 
korur. 

 

Kullanım Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nutrivital içeriğinde ki canlandırıcı aktif 
maddeler ile özellikle akşam kullanım için idealdir. Ama kuru ciltlerde ve soğuk 
kış aylarında günlük kullanım için de uygundur. 
Yıpranmış ciltlerin bakımında Dr. RIMPLER INTENSIVE Serum N

o
 1 ile birlikte 

kullanımı tavsiye edilir. 
 

Güzellik Enstitüsü  Bu zengin içerikli ve yoğun krem canlandırıcı etkisi ile masaj içinde idealdir. 
 EO içermez.  
 

Sunum  REF. 485 (50ml satış boyu) 
 REF. 485.2 (200ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış için İpucu İdeal bir gece bakım ürünü olan bu krem özel bakıma gereksinim duyan, kuru, 
hassas ciltlerin bakımı için tavsiye edilir.  

 
Cilt hissedilir ve görülebilir şekilde daha düz ve daha yumuşak olur. 
Mimik ve kuruluğa bağlı çizgiler yumuşar..   
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CUTANOVA 

CREAM NANOVITAL Q10 
Tüm dünyada ilk defa uygulamaya konulmuş olan NLC Teknolojisi ile lipofilik etken maddeler mikro 
düzeyde kapsüllenmiştir. Bu patentli Nanopearls® (Nanotanecikler) Q10’in şu ana kadar ulaşılama-
yan yüksek bir konsantrasyonda bakım ürünü içinde sabitlenmesini ve bu şekilde cilde penetre 
edilmesini sağlamıştır.  
 
Cream Nanovital Q10  UV filtresi içeriği  ve yüz ovalinde  anında hissedilebilir toparlayıcı etkisi ile bir 
Anti-Age Bakımıdır.  
 
Mikrokapsüllenmiş olan Q10 cilt hücreleri için çok önemli bir enerji kaynağı olup, oksidatif etkilere 
karşı cildin kendi savunma mekanizmasını harekete geçirir.  
Buna ek olarak bu ürünün içeriğinde ki bio-zeki etken maddeler,sentetik ve bitkisel Peptitler (misal 
ay çiçeği yağı) cildin nem kaybını önler. Kolejen sentezini uyarıır. Ve uzun soluklu bir şekilde kırışık-
lık ve çizgilerde azalma sağlar. 
Serbest radikaller ve güneş ışınları gibi çevresel dış faktörlere karşı cildi korur. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Squalane, Cannabis Sativa, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Octyldodecanol, Helianthus Annus, Cetearyl Alcohol, Titanium 
Dioxide, Arachidyl Alcohol, Panthenol, Ubiquinone, Hydrolyzed Wheat Pro-
tein, Hydrolyzed Soy Protein, Tocopherol, Inulin Lauryl Carbamate, Beta-
Carotene, Xanthan Gum, Ursolic Acid, Arachidyl Glucoside, Zea Mays, 
Cetearyl Glucoside, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ole Anoic Acid, 
Behenyl Alcohol, Dimethicone Crosspolymer, Alcohol, Cetyl Palmitate, 
Tripeptide-1, Tetrasodium EDTA, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 
Caprylic/Capric Glycerides, Sodium Lactate, Aluminum Hydroxide, 
Phenethyl Alcohol, Aluminum Tristearate, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

 

Etken Maddeler  Q10 taşıyan NLC,bitkisel ve sentetik liptler, Squalan, Ursolik asit, Ay çiçeği 
ekstresi,mikronize edilmiş titanyundioksit  
  

Özellikler  Enerji takviyesi, koruyucu, antioksidan, yapılandırıcı 
 

Kullanım Cilt yapısına uygun olarak temizlendikten sonra yüz ve boyun bölgesine ürün 
sürülür. Gündüz bakım kremi olarak kullanılabilceği gibi, 24 saat kullanıma, 
yazın kullanıma ve beylerin de kullanımına uygundur..  

 

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nanovital Q10  hafif dokuya sahip , yapı-
landırıcı bir Anti Age-Bakım kremidir. UV filtresi içerir. 

Makyaj için uygun zemin hazırlar.  Masaj için tavsiye edilmez. 
 

Sunum REF. 492 (50ml satış boyu) 
 REF. 492.2 (200ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış İpucu Hafif yapıda, cildi yapılandıran  AntiAge-Bakım kremi, UV filtresi içerir. 
 Bay ve bayanların kullanımına uygundur. Kusursuz lipt yapısı ile 24 saatlik 

koruma sağlar. CUTANOVA Cream Nanorepaii tamamlayıcı bir ürün olarak 
tavsiye edilebilir. 
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CUTANOVA 

CREAM NANOREPAIR Q10 
 
Tüm dünyada ilk defa uygulamaya konulmuş olan NLC Teknolojisi ile lipofilik etken maddeler mikro 
düzeyde kapsüllenmiştir. Bu patentli Nanopearls® (Nanotanecikler) Q10’in şu ana kadar ulaşılama-
yan yüksek bir konsantrasyonda bakım ürünü içinde sabitlenmesini ve bu şekilde cilde penetre 
edilmesini sağlamıştır.  
Mikro kapsüllenmiş olan Q10 cilt hücreleri için çok önemli bir enerji kaynağı olup, oksidatif etkilere 
karşı cildin kendi savunma mekanizmasını harekete geçirir.  
Sentetik ve bitkisel bio-peptitler cildin bağ dokusunu yapılandırır. Hibiskus ve zencefil ekstreleri kolejen 
ve elastin bağları parçalayan enzimleri engeller. 
Hem NLC Nano partikel yapısı hem de bitkisel etoksile olmamış Emulgatör içeriği ve de cilde yoğun 
nem kazandıran etkileri ile bu ürün tam bir MULTİ YETENEK ürünü olarak tasvir edilmektedir. 
Cildin özel bakıma ihtiyaç duyduğu durumlar için mükemmel Anti-aging bir üründür. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Glycerin, Squalane, Cannabis 
Sativa, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Arachidyl Alcohol, Cetyl Palmitate, 
Behenyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Ubiquinone, Hibiscus Sabdariffa 
Flower Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Zingiber 
Officiale Root Extract,Beta-Carotene, Zea Mays, Erythrulose, Tocopherol, 
Tripeptide-1, Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, Arachidyl Glucoside, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Dimethicone 
Crosspolymer,Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Caprylic/Capric 
Glycerides, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

  

Etken Maddeler  Q10 yüklü NLC (Nanostructured Lipid Carrier), bitkisel ve senteti Peptitler 
Hibiscus, Zencefil, Squalane, Vitamin E 

 

Özellikler  Enerji bombası, antioksidatif, yeniden yapılandırıcı, koruyucu 
 

Kullanım   Cilt yapısına uygun olarak temizlendikten sonra yüz ve boyun bölgesine 
sürülür. Gündüz bakım kremi olarak kullanılabileceği gibi, 24 saat kullanıma, 
yazın kullanıma ve beylerin de kullanımına uygundur. 
Özellikle Dr. RIMPLER INTENSIVE Serum Nanorepair Q10 ile birlikte 

kullanımı tavsiye edilir.  Dikkat: Makyaj bazı olarak uygun bir ürün değildir. 
 

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nanorepair Q10 yeniden yapılandırıcı bir 
Anti-Aging ürünüdür. Genç ciltlere de kapsüllenmiş Q10 içeriği ile enerji ka-
zandırır. Masaj için uygundur. 

 

Sunum REF. 491 (50ml satış boyu)  
 REF. 491.2 (200ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış İpucu Yoğun nemlendirici, canlandırıcı,yeniden  yapılandırıcı, enerji kazandıran 
bakım kremi. Etken maddelerinin serbest radikalleri yakalama özelliği 
bulunmaktadır. Her zaman en iyisini isteyen bayanlar için kusursuz bir Anti-
aging ürünüdür. Bu krem cildinizde yumuşakça erir ve hiçbir ürünle 
kıyaslanamayacak kadar ipeksi bir his bırakır.  
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CUTANOVA 

CREAM RUTIVITAL  (Damar geçirgenliği olan ve kızarık ciltler için) 
 
Die Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Rutivital (Ö/W) Hassas, stresli ve sürekli kızarıklığa meyilli 
ciltlerin tedavisi için özel olarak geliştirilmiştir. Cildi hafifçe kaplayan doğal yağlardan oluşan  film 
tabakası ile cildi dış etkenlere karşı korur. Kadife çiçeği özleri ve  saponin özü çeren bu krem düzenli 
uygulandığında cildin kızarıklıkları yatıştırılır. 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii 
Butter, Oleyl Erucate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ranunculus Ficaria 
Extract, Propylene Glycol, Cera Alba, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Tocopherol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Titanium Dioxide, Carbomer, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, Galactoarabinan, 
Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, CI 19140  

 

Etken Maddeler  Basur otu, kadife çiçeği ve doğal yağlar    
  

Özellikler  Etkinlik testleri yaygın kızarıklıkların düzenli kullanım ile azaldığını kanıt-

lamıştır. 

 

Kullanım Sabah ve akşamları parmak uçları ile cilde hafifçe yedirilir. Dr. RIMPLER 
CUTANOVA Cream Rutivital diğer ürünler ile birlikte çok güzel uyum sağladığı 
için sadece kızarıklık olan bölgelere uygulanıp üzerine başka bir bakım kremi 
uygulanbilir 
Damar elastikiyetinin güçlendirilmesi için, yıl içinde kür olarak 2-3 kere Dr. 
RIMPLER INTENSIVE Serum N

o
 6 uygulanması tavsiye edilir.  Ama bu serum 

kürü uygulanırken, Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Rutivital uygulamasına 
ara verilmesi gerekmektedir. Çünkü No:6 serum ve Rutivital serum birbirinin 
etkilerini karşılıklı azaltmaktadır 

     

Güzellik Enstitüsü  Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Rutivital  kabinde PROFESSIONAL Beauty 
Minerals Modelage maskenin altına kullanmak için uygundur. Aynı zamanda 
bir gazlı bezin üzerinden yüksek frekansla çalışılması ürünün etkinliğini artırır. 

 

Sunum  REF. 495 (50ml satış boyu) 
 REF. 495.2 (200ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış İpucu  Damar geçirgenliği olan, bölgesel olarak kızarıklıklar gösteren yada 

Teleanjiektasi ciltlerin bakımı için geliştirilmiş bir üründür. 
 Günlük olarak 2 kere düzenli kullanıldığında klinik araştırmalarda  kızarıklıkla-

rın görünümünde %30 azalma olduğu gözlemlenmiştir. 
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B I O N A T I V E 
   

 

 

 

BIONATİVE günümüz doğallık arayan modern insanın mükemmel cilt bakım  
tercihidir.    
 
BIONATIVE tamamen doğal bir seridir. Kökleri şamanların bilgeliğine ve  
doğa ve insanın dengesine uzanmaktadır. Geçmiş kültürlerin kaybedilmeye  
yüz tutmuş doğal bitki reçeteleri günümüz bilimi ile  
buluşmaktadır. Bu birleşim BIONATİVE ürünlerine cildiniz için eşsiz bir 

etkinlik kazandırmaktadır.    
  
BIONATIVE Bitkilerin doğasını kullanarak gerekli en az miktarda koruyucu maddeyle cildinize  
uyumlu ürünler sunar. Doymamış yağlardan zengin fındık yağları ve benzeri bitki tohumlarından 
elde edilen değerli yağlarca zengin ürünler, en uygun  taşıyıcı etken maddelerle birleştirilmiştir. 
Uçucu doğal aromatik yağlardan elde edilen çiçek özlü, doğal bahar kokuları ve yeşil elma, porta- 
kal, karamel, meşe benzeri doğal kokular bu ürünleri vazgeçilmez kılmaktadır.       
  

Tüm Reçetelerimiz Dr. Rimpler Doğallık Prensibine uygundur. 
 
BIONATIVE ürünleri temelinde sorumlu etkinlik kavramsalına dayanmaktadır. 
 
Bitkisel etken maddelerin kullanılması ve doğanın sunduğu kaynaklara bağlı kalınması ile 

BİONATIVE serisi 
ile kişilerin yüksek düzeyde ki beklentileri mükemmel şekilde karşılanmaktadır. 
 
 „Fair trade“ ve Küresel ısınmaya duyarlı yöntemlerle en kaliteli kozmetik ürünleri üretmek yine 

Dr.Rimpler’in  
Etik ve sorumlu kozmetik ürünler üretme ilkesinin parçasıdır. 
 
     
Garanti ediyoruz;  
 

 Hayvansal kökenli etken maddeler kullanmamayı 

 Mineral yağlar ve slikonlar kullanmamayı 

 Etoksi Emulgatör kullanmamayı 

 Kimyasal koruyucu kullanmamayı 

 Sentetik parfüm ve boya kullanmamayı 

 Tercihimizi organik bitkisel hammaddelerden yana yapmayı 

 Tercihimizi „Fair Trade“ hammaddelerden yana yapmayı 
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Herbal Day Care 
(Bitkisel ve Doğal Gündüz Kremi) 
 
Herbal Night Care 
(Bitkisel ve Doğal gece kremi) 

 
Herbal Time Serum 
(Bitkisel ve Doğal Anti-Aging Serumu) 

 
 
 
 

PROFESSIONAL (Kabin kullanım için serumlar) 
 

Functional Fluid DNA Protect 
(Anti Age özellikli toparlayıcı, doğal bitkisel serum) 

 

Functional Fluid Hydro Flash 
(İritasyon önleyici ve stresten koruyucu doğal, bitkisel serum) 

 

Functional Fluid Time Repair 
(Yoğun nemlendirici doğal bitkisel serum) 
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               BIONATIVE 

Herbal Day Care (Bitkisel ve doğal Gündüz Kremi) 

 
Doğal ve yenilikçi gündüz bakım kremi doğal güneş koruma faktörleri de içerir. 

İçerdiği yüksek değerde ki doymamış yağlar cidin kendi sebumuna optimum düzeyde entegre 
olarak, ciltte yapılandırıcı ve onarıcı etki gösterir. Yoğun nem içeren köpüksü yağlar cildi kaplayarak 
ipek gibi yumuşacık bir cilt hissi yaratırlar. 

Ürünün içeriğinde ki bitkisel koruma faktörleri hücresel koruma fonksiyonlarını güçlendirerek, ser-
best radikellerin, stresin ve güneş ışınlarının neden olduğu kızarıklık ve reaksiyonlara karşı cildimizi 
korurlar. 

Arizona’nın Dikenli armut özü cilde nem verir, korur. Antioksidan maddeler, vitaminler ve mineraller 
açısından oldukça zengindir. 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Limnanthes Alba Oil, Squalane, Ximenia Americana Seed Oil, 
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Octyldodecanol, Sorbitol, Cetearyl 
Alcohol, Butylene Glycol, Titanium Dioxide, Inulin Lauryl Carbamate, 
Arachidyl Alcohol, Magnolol, Opuntia Ficus Indica Stem Extract, Cimicifuga 
Racemosa Root Extract, Eriodictyon Californicum Flower/Leaf/Stem Extract, 
Tocopherol, Xanthan Gum, Gellan Gum, Arachidyl Glucoside, Aluminum 
Tristearate, Aluminum Hydroxide, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Glycerin, Ethylhexylglycerin, 
Behenyl Alcohol, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum*, Limonene*, 
Geraniol*, Citral*, Linalool*, *from natural essential oils  

  

Etken Maddeler Squalan, sivri köpük yağları, siyah üzüm mumunun kök ekstreleri,armut 
dikeni, santa otu 

 

Özellikler Nem veren, bakım sağlayan, koruyan 
 Alternatif doğal saklama maddeleri içerir. 
 EO/ PEG içermez 
  

Kullanım Sabahları 2-3 pompa ölçüsünü önceden temizlenmiş cildinize uygulayınız. 
 

Güzellik enstitüsü Bakımı tamamlarken bakım kremi olarak en son uygulanır. 
Masaj için uygun değildir. 
 

Sunum 775         50ml pompalı şişe, satoş boyu 
775.2    150ml pompalu şişe, kabin boyu 
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BIONATIVE 

Herbal Night Care (Bitkisel ve doğal gece kremi) 
 

Amerikan yerlilerinin kullandığı bitkisel özler ile hazırlanmış olan bu bitkisel gece bakım kremi, cildin 
optimum düzeyde onarımı için önerilir.Özellikle hassas ciltler için. 

Hücre koruyucu patentli ve çok fonksiyonlu bir ekstre olan Nibi
TM

 cildin kendi Hyaluronik Asit üreti-
minin artışına destek olarak, cildin nemliliğini artırır. Alışılmışın dışında ki yağ asidi spektrumu cilt 
için besleyici bir görev üstlemektedir. İnka’lar tarafından kullanılmış olan ve Omega3 ,6 ve 9 dan 
yana zengin olan Inka Inchi yağı ciltte onarıcı, yapılandırıcı özellikleri ile özellikle olgun, kuru ve 
hassas ciltlerin kullanımı için özellikle tavsiye edilir. 

İçeriğindeki Linoleik asit ise hücre yenileyici, hücre onarıcı ve cilt elastikiyerini artırıcı etkileri ile 
ürünü zenginleştirmektedir. Mineral ve vitaminlerden yana zengin dikenli armut özleri, sakinleştirici 
ve nem sağlayıcı etki gösterir. 

İçerik Maddeleri Aqua, Ximenia Americana Seed Oil, Squalane, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Octyldodecanol, Limnanthes Alba Oil, Sorbitol, Plukenetia 
Volubilis Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Magnolol, Opuntia 
Ficus Indica Stem Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Tocopherol, 
Glycerin, Inulin Lauryl Carbamate, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, 
Xanthan Gum, Gellan Gum, Ethylhexylglycerin, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, 
Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool*  *from natural essential oils 

 

Etken Maddeler Squalan, sivri köpük yağları, siyah üzüm mumunun kök ekstreleri, Inka Inchi 
yağı, Nibi

TM
, Vitamin E 

 

Özellikler Nemlendirici, koruyucu, besleyici 
 Antienflamatuar  
 Hücre yenileyici, cilt elastikiyetini artırıcı 

Hassas ciltler için onarıcı 
Alternatif doğal  saklama maddeleri içerir 
EO/ PEG içermez 

  

Kullanım Akşamları 2-3 pompa ürünü önceden temizlenmiş olan cildinize uygulayınız. 
BIONATIVE Herbal Time Serum ile birlikte uygulanması özellikle tavsiye edi-
lir. 

 

Güzellik Enstitüsü Bakımı tamamlarken bakım kremi olarak en son uygulanır. 
PROFESSIONAL White Baltic Gold yağı ile zenginleştirilmesi durumunda 
masaj için uygun bir ürün haline gelir. 
 

Sunum 780          50ml pompalı şişe, satış boyu 
780.2     150ml pompalı şişe, kabin boyu 
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BIONATIVE 

Herbal Time Serum (Doğal Anti-aging Serum) 
 

Bu kremsi yapıda ki, onarıcı etkiye sahip Anti-Age Serum içeriğindeki yerli bitki özlerinin sayesinde 
yüz ovalini toparlayıcı, cildi gerginleştirici ve cilt yenilenmesini onarıcı etki gösterir. 

BIONATIVE serisi kremleri ile birlikte kullanımı tavsiye edilir. 

Squalan ve diğer onarımı destekleyici yağlar clt tarafından çabukça emilir,  yoğun nemlendirici, 
besleyici etki gösterir. Altın başak özleri cilt gerginliğini önemli düzeyde yükseltir, kolejen sentezini 
artırır. Serbest radikkalleri yakalayarak, cildin erken yaşlanmasına neden olan zararlı etkilerinin 
önüne geçilmiş olur. Santa bitkisi özleri ise bir koruma kalkanı gibi çalışarak, çevresel tüm faktörlere 
karşı cildimiz korur.  Flafonlar açısından zengin olan bu bitki özleri, cildin stresini azaltır, cildi sakin-
leştirir. 

İçerik Maddeleri Aqua, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Octyldodecanol, Ximenia 
Americana Seed Oil, Squalane, Limnanthes Alba Oil, Cetearyl Alcohol, 
Sorbitol, Butylene Glycol, Inulin Lauryl Carbamate, Magnolol, Solidago 
Virgaurea Extract, Eriodictyon Californicum Flower/Leaf/Stem Extract, 
Tocopherol, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Gellan Gum, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum*, Limonene*, 
Geraniol*, Citral*, Linalool*  *from natural essential oils 

 

Etken Maddeler Squalan, Ximenia Americana Yağı, Sivri köpük yağları,amerikalı altın başak 
özleri, santa bitkisi 

 

Eigenschaften Hücre koruyucu, cilt gençleştirici 
Cit elastikiyetini artırıcı 
Kolejen sentezini yükseltici 
Nemlendici 
Alternatif doğal saklama maddeleri içerir. 

 EO/ PEG içermez 
   

Kullanım Sabah ve akşamları cilt temizliğinden sonra bakım kremi uygulanmadan 
hemen önce serumunuzu hafif hareketlerle cildinize yediriniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Kabinde uygulanan profesyonel cilt bakımı esnasında etken madde konsant-
resi olarak yosun maskelerinin, alçı maskeleri gibi maskelerin altına uygu-
lanması etkinliği artıracağı için  tavsiye edilir. 

 

Sunum 785       15ml pompalı şişe satış boyu 
785.2   50ml pompalı şişe kabin boyu
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BIONATIVE PROFESYONEL 
 

 
Doğal BIONATIVE  kabin bakımları doğal şifalı otlarla hazırlanmış mükemmel bir bakım konsepti 
sunmaktadır. 
 

Bu amaca yönelik olarak hazırlanmış olan BIONATIVE PROFESSIONAL Functional Fluids  
(fonksiyonel serumları) çok işlevli  kokteyllerdir. 
 
Bu serumlar 100% ekolojik reçetelere uygun olarak hazırlanmış olup, paraben, silikon vs. ihtiva 
etmezler. Doğal Polisakarid ve eksolide olmamış emulgatörler baz alınarak hazırlanmışlardır. 
 
Amazonların bitkisel ham maddeleri kalıcı etkilerini göstererek, doğal cilt fonksiyonlarını uyarırlar ve 
cildin doğal dengesine gelmesine yardımcı olurlar. 
 
Bu serumlar etken madde ve cilt durumuna göre, kabin bakımlarına üç farklı şekilde entegre 
edilebilirler: 
  
 Enzimpeeling yada  MATRIGEL® in içine karıştırılabilir. 
 BIONATIVE kabin bakımı esnasında etken madde jeli olarak kullanılabilir. 
 Yoğun bir nem kalkanı oluşturmak üzere cilde sürülebilir.
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                  BIONATIVE 

Functional Fluid Time Repair 

(Anti Age özellikli toparlayıcı, doğal bitkisel serum) 
 

Onarıcı özellikte ki bu çok fonksiyonlu serum kabin bakımı için özel olarak geliştirilmiştir. 
 
Bu serumlar 100% ekolojik reçetelere uygun olarak hazırlanmış olup, paraben, silikon vs. ihtiva 
etmezler. Doğal Polisakarid ve eksolide olmamış emulgatörler baz alınarak hazırlanmışlardır. 
Amazonların bitkisel ham maddeleri kalıcı etkilerini göstererek, doğal cilt fonksiyonlarını uyarırlar ve 
cildin doğal dengesine gelmesine yardımcı olurlar. 
 
İçeriğinde ki ekolojik sertifikalı altın başak özleri ciltte gözenekleri sıkılaştırıcı, kolejen bağları topar-
layıp gerginleştirici, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyucu etki gösterir. 
Bu ek olarak Hyaluronik asit cilde yoğun nem verir, cildin nnormal ve sağlıklı fonksiyonlarını güçlen-
dirir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Biosaccharide Gum-1, Sorbitol, Cocoyl Proline, Glyceryl Caprylate, 
Solidago Virgaurea Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Glycerin, 
Arginine, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Rosmarinic Acid, Sodium Hydroxide, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, 
Linalool*  *from natural essential oils 

 
 

Etken Maddeler Amerikalı altın başağın çiçek özleri, Hyaluronik asit  
 

Özellikler Hücre koruyucu, yenileyici 
   Cit elastikiyetini artırıcı 
   Kolejen sentezini yükseltici 
   Nemlendici 

Alternatif doğal saklama maddeleri içerir. 
 EO/ PEG içermez 
  

Kullanım Farkedilebilir şekilde daha genç ve gergin bir cilt için  BIONATIVE kabin 
bakımına entegre edilerek uygulanması tavsiye edilir. 

 
 

Güzellik Enstitüsü Çok amaçlı kullanım: 
 Enzimpeelings veye MATRIGEL e karıştrılarak

       
 

 BIONATIVE kabin bakımı esnasında etken madde jeli olarak kullanılabilir. 
 Yoğun bir nem kalkanı oluşturmak üzere cilde sürülebilir. 

 

Sunum 770.1      150ml pompalı şişe içinde kabin boyu 
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BIONATIVE 

Functional Fluid DNA Protect 

(İritasyon önleyici ve stresten koruyucu doğal, bitkisel serum) 
 

Cildi rahatlatan ve stresini azaltan çok fonksiyonlu bu serum kabin kullanım için özel olarak gelişti-
rilmiştir. 
 
Bu serumlar 100% ekolojik reçetelere uygun olarak hazırlanmış olup, paraben, silikon vs. ihtiva 
etmezler. Doğal Polisakarid ve eksolide olmamış emulgatörler baz alınarak hazırlanmışlardır. 
Amazonların bitkisel ham maddeleri kalıcı etkilerini göstererek, doğal cilt fonksiyonlarını uyarırlar ve 
cildin doğal dengesine gelmesine yardımcı olurlar. 
 
İçeriğinde ki ekolojik sertifkalı kök ekstreleri cildin kendi güneş koruma kalkanı aktifleştirir, serbest 
radikallerin zararlı etkilerine ve stresten kaynaklı cilt iritasyonlarına karşı cildi korur. 
Buna ek olarak içeriğindeki  Hyaluronik asit cilde yoğun nem verir, cildin normal ve sağlıklı fonksi-
yonlarını güçlendirir. 
 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Biosaccharide Gum-1, Sorbitol, Cocoyl Proline, Cimicifuga Racemosa 
Root Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Levulinic Acid, Glyceryl Caprylate, Sodium Hydroxide, p-Anisic 
Acid, Phenoxyethanol, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool* 
 *from natural essential oils 

 
 

Etken Maddeler Siyah üzümün kök elstreleri, Hyaluronik asit  
 
 

Özellikler Nemlendirici, nemi koruyucu 
  Antienflamatuar, iritasyon önleyici 
  Alternatif doğal saklama maddeleri içerir. 
  EO/ PEG içermez  

  

Kullanım Farkedilebilir şekilde daha genç ve gergin bir cilt için  BIONATIVE kabin 
bakımına entegre edilerek uygulanması tavsiye edilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Çok amaçlı kullanım: 
 Enzimpeelings veye MATRIGEL e karıştrılarak

       
 

 BIONATIVE kabin bakımı esnasında etken madde jeli olarak kullanılabilir. 
 Yoğun bir nem kalkanı oluşturmak üzere cilde sürülebilir. 

 

Sunum 771.1     150ml  
pompalı şişede kabin boy 

 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

57 

 

BIONATIVE 

Functional Fluid Hydro Flash 

(Yoğun nemlendirici doğal bitkisel serum) 

 
Nemlendirme özelliğine sahip bu çok fonksiyonlı serum kabin kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. 
 
Bu serumlar 100% ekolojik reçetelere uygun olarak hazırlanmış olup, paraben, silikon vs. ihtiva 
etmezler. Doğal Polisakarid ve eksolide olmamış emulgatörler baz alınarak hazırlannmışlardır. 
Amazonların bitkisel ham maddeleri kalıcı etkilerini göstererek, doğal cilt fonksiyonlarını uyarırlar ve 
cildin doğal dengesine gelmesine yardımcı olurlar. 
 
İçeriğinde ki ekolojik sertifikaya göre üretilmiş olan, ve hücre koruyucu doğal ekstreler cildin kendi 
Hyaluronik asit üretimini uyararak harekete geçirirler, antienflamatuar etki gösterirler ve cildi denge-
lerler. Ayrıca içeriğinde ki ekstra Hyaluronik asit katkısı ile, cilt optimum bir şekilde neme doyurulur 
ve cilde dolgunluk kazandırılır. 

 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Biosaccharide Gum-1, Sorbitol, Cocoyl Proline, Sambucus Nigra 
Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Levulinic Acid, Glyceryl Caprylate, Sodium Hydroxide, p-Anisic 
Acid, Phenoxyethanol, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool*  

 

Etken Maddeler Mürver ağacının çiçek ekstreleri, Hyaluronik asit 
 
 

Özellikler Nemlendirici  
Antienflamatuar 
Cilt elastikiyetini artırıcı 
Hassas ciltler için özel 
Alternatif doğal saklama maddeleri içerir. 

   EO/ PEG içermez  

 

Kullanım Farkedilebilir şekilde daha genç ve gergin bir cilt için  BIONATIVE kabin 
bakımına entegre edilerek uygulanması tavsiye edilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Çok amaçlı kullanım: 
 Enzimpeelings veye MATRIGEL e karıştrılarak

       
 

 BIONATIVE kabin bakımı esnasında etken madde jeli olarak kullanılabilir. 
 Yoğun bir nem kalkanı oluşturmak üzere cilde sürülebilir. 

 

Sunum 772.1      150 ml pompalı şişede kabin boyu 
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S P E C I A L 
 

Çok daha fazla bakımlı olma ve alışılagelmiş bakım ürünlerinin etkinliğinden çok daha fazlasına sahip 
olma arzusu bakımına özen gösteren müşteriler için giderek artmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz çok 
daha genç bir görünüm ve ışıltılı bir cildi uzun süre muhafaza etmek istemektedirler. 
 
Ne yazık ki gerçek hayatta reklamlarda sürekli empoze edilmeye çalışıldığı gibi, her üç ayda bir 
yüzyıllık bir kozmetik buluşu yapılamamaktadır.  
Yeni etken maddeler ve iyi araştirılıp geliştirilmiş aktif madde konsantrelerinin uygulamaya konulması 
ile günümüzde vücut bakımlarında da önemli yol katedilmiştir. Burada sayıca çok fazla olan etken 
maddelerin üst üste konulması değil, akıllı formulasyonlarla cilde iyi bir şekilde kabulünün sağlanması 
ve kişisel uygulamalar bu doğru bakımın temelini oluşturmaktadırlar. 
 
Temel olarak, aktif maddelrin cilt tarafından kabul edilmesini sağlamak üzere farklı ihtimallerimiz 
bulunmaktadır: 
 

1. Optimumlaştırılmış preparatlar (örn. PROFESSIONAL MATRICOL®, Liposomlar) 
2. Yüksek konsantrasyonların kullanımı (Ampuller, etken madde konsantreleri) 
3. Elektiriğin kullanımı (Iontoferez, Yüksek frekans gibi..) 
4. Mekanik yardımcı yöntemler (Masaj, Noktasal basınç masajı) 
5. Oklüzyon etkisinin kullanımı (Maskeler, alçı maskeler gibi…) 

 
Dr. RIMPLER SPECIAL Maskelerinin gelişimi ve kullanımı işte tüm bu farlı bakış açılarının merkezinde 
yer almaktadır. İyi bir güzellik uzmanı içerik maddelerini ve bunların birbiri ile reaksiyonlarını göz 
önünde bulundurarak, alışılagelmiş sıradan bir bakımın çok ötesinde özel tedavi methotlarını 
kulanarak, etken maddelerin cilt tarafından optimum düzeyde kabulüne aracı olabilmektedir.  
(Mask Peel AHA, Mask Lipid Balance, Mask Effective, Mask Teint Perfect)  
 
Bazı maskelerin bir uygulama süresiyle sınırlanması ve oklüzyon etkisinden faydalanılmasıyla etken 
maddelerin epidermisin içerisinde etki gösterebilecekleri ideal alanlara ulaşmaları sağlanmaktadır. Dr. 
Rimpler maskelerin cilde uyumlu ve güvenli içerikleri koşulsuz bir müşteri memnuniyetini garanti 
etmektedir. 
 
Dr. RIMPLER KOSMETIK ürünleri ile çalışmak zevkli olduğu gibi güzellik uzmanlarına farkl ıve kişisel 
şekillendirilebilecek  bakım alternatiflerinin kapısını aralamasıyla da ilginçtir.  
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Cream Peeling (Jojoba tanecikleri ile)  
 
Mask Lipid Balance(sakinleştirici, fazla yağı emici maske) 
 
Mask Teint Perfect(porselen etkili, aydınlatıcı maske) 
 
Mask Aloe Hydro Activ(Vitamin içerikli nem maskesi) 
 
Mask Vita Balance(Canlandırıcı maske) 
 
Mask Pure Vital(Bitkisel protein içerikli canlandırıcı maske,    

                         koperozlu ciltler için tavsiye edilir.) 

 
Mask Peel AHA(Meyve Asitleri içerikli krem maske) 
 
Maks Anti Redness(Kızarıklığı olan ciltler için özel maske) 
 
Mask Effektive (Ani etkili gerginleştirici maske) 
 
Tinted Day Cream N° 1 ve N° 2(Renklendirici krem) 
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SPECIAL 

CREAM PEELING (Jojoba tanecikleri ile)  
 
Klasik krem peeling içeriğinde ki jojoba mum taneleri ile ölü hücrelerin yumuşak bir şekilde ciltten 
arındırılmasını sağlar. 

Yumuşak bir şekilde uygulanan peeling masajı ise ürünün içeriğinde ki  5  Avocuta, patentli etken 
maddenin cildin derinliklerine inmesine yardımcı olur. Bu etken madde yağ salınımını belirgin bir 
şekilde kontrol altına alır. 
Yağ salınımın düzenlenemsi özellikle yağlı ciltlerde bakteri üremesinin ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkabilecek akne probleminin önüne geçilmesini sağlar. 
Uygulama esnasında cildi çizmeyen ve eriyen jojoba mum taneleri antienflamatuar ve sakinleştirici 
etkiye de sahiptir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyldodecanol, Jojoba Esters, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Coco-Glycerides, Butyl 
Avocadate, Ceteareth-20, Tcopherol, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Sodium 
Citrate, Dimethicone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, CI 
77492 

  

Etken Maddeler sertleştirilmiş Jojoba mum tanaleri, 5  Avocuta   
 

Özellikler cilde uyumlu ve cildi çizmeyen peeling, antienflamatuar, sakinleştirici , yağ 
salınımını dengeleyici 

  

Kullanım İhtiyaca göre haftada bir yada iki kez  temizlenip kurulanmış cilde ürün 
sürülür ve yumuşak, dairesel hareketlerle ovulmak sureti ile 3-4 dakika ka-
dar masaj uygulanır.  
Kalan atıklar ılık su ile yıkanarak ciltten uzaklaştırılır, Dr. Rimpler tonik ile 
toniklenir. 

  

Güzellik Enstitüsü Kabinde uygulanan bakım esnasında frimatör yardımıyla derinlemesine 
temizlik sağlanır. Özellikle akneli ciltlerde Cream Peeling’in yüksek frekansta 
yüzey elektrodları ile çalışılması tavsiye edilir. 

 
Yağlı ciltlerde Cream Peelingin maske olarak 10 dk. ciltte bekletilmesi içeri-
ğinde ki fazla yağ salınımını azaltan etken maddelerin cilt tarafından emili-
mini sağlayacağı için özellikle tavsiye edilmektedir. 

 

Sunum REF. 640 (100 ml Plastik tüp içinde satış boyu) 
REF. 640.2 (200 ml Profesyonel kabin boyu) 

 

Satış İpucu Sertleştirilmiş jojoba mum taneleri ile optimal olarak düzleştirilmiş bir cilt 
yapısına ulaşmak mümkündüri. Cilt sonrasında uygulanacak olan bakım 
ürünlerini en iyi şekilde kabul edecek hale getirilmiş olur. Taze ve ışıl ışıl gö-
rünür. 
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SPECIAL  

MASK LIPID BALANCE (sakinleştirici, fazla yağı emici maske) 
 
Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Lipid Balance yağlanmaya meyil gösteren tüm cilt tipleri için uygun, 
yoğun sakinleştirme özelliğine sahip bir maskedir. İçeriğinde ki Kaolin cildin fazla yağını tutar. Kadife 
çiçeği ve papatya özleri ise cilt iritasyonlarını engeller. Böylelikle cilt sakimleşir ve dengelenir. 
 
 

İçerik Maddeleri  Aqua, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Glyceryl 
Stearate, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Bisabolol, Tocopherol, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Parfum, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Linalool, Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal, CI 75810  

 

Etken Maddeler  Kaolin, papatya, Kadife çiçeği, Bisabolol und Vitamin E 
 

Özellikler  Kızarıklar yatıştırılır. Cildin üst yüzeyinde bulunan fazlaca yağ yumuşak bir 
şekilde arındırılır, böylelikle hoş olmayan sürekli parlama görüntüsü giderilmiş 
olur. Kendisinden sonra uygulanacak olan antienflamatuar ve yatıştırıcı etkide 
ki tedavi adımları için mükemmel bir ön hazırlıktır. 

 

Kullanım   Haftada bir keç defa Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Lipid Balance cilde sürülür 
ve 15 dk. Etki süresinden sonra fazlalıklar su ile temizlenir. 

 Cildin durumuna göre, günlük bakım kremi olarak Balance Gel veya  
Protective Cream ya da  RIMPLER CUTANOVA Hydro Gel Sensitive kullanı-
mı tavsiye edilir. 

 

Güzellik Enstitüsü  Mask Lipid Balance sakinleştirici özelliğinden dolayı kabin uygulamada derin-
lemesine temizlik işleminden hemen sonra kullanım için ideal bir maskedir. 

  

Sunum  REF. 400 (75ml satış boyu) 
 REF. 400.1 (200ml Profesyonel kabin boyu ) 
 
 Özellikle yağlı cildin tedavisi için önerilen bu maske, iltihaplanmaya ve 

sivilcelenmeye meyilli karma ciltler için de uygundur. 
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SPECIAL  

MASK TEINT PERFECT (porselen etkili, aydınlatıcı ve arındırıcı 
maske) 

 
Die Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Teint Perfect ipeksi, tertemiz ve arınmış bir cilt beklentisini optimum 
düzeyde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Lekeli ciltlerde mükemmel bir aydınlatma etkisi gösterir. 
Maya özütünden kazanılan etken maddeler yağ bezlerinin fonksiyonlarını düzenleyerek, derinlemesine 
bir şekilde cildi fazla yağdan arındırır. 
Cildi maskenin kendisinden sonra uygulanacak her türlü bakım ürününü mükemmel şekilde kabul 
edecek potansiyele ulaştırır. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Decyl Oleate, Cetearyl Alcohol, Hydrolyzed Yeasts, Octyldodecanol, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Parfum  

 

Etken Maddeler Hidrolize edilmişaktif Maya Kompleksi  
 

Özellikler Dengeleyici, aydınlatıcı ve yağ salınımını düzenleyici. Tüm bunları yaparken 
cildi kurutmaz. EO-içermez. Düzenli kullanımı cilt dokusunu inceltir ve pürüz-
süzleştirir. 

 

Kullanım Haftalık olarak bir kaç kez maskeyi uygulanır, 15 dk etki süresinden sonra su 
ile temizlenir.  
Püf Noktası: Duştan önce maskenizi uygulayın. Duşun altında durulamasını 
gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Özellikle yıpranmış , özel bakıma gereksinim duyan ciltlerin kabin bakımında 
ideal şekilde kombine edilebilir.  Dengeleyici ve düzenleyici etkilerinden dolayı 
cilt temizlik aşamasından hemen sonra bir hazırlık maskesi olarak bakıma da-
hil ederek müşterilerinizi büyüleyebilirsiniz. 

 

Sunum REF. 410 (  75ml satış boyu) 
REF. 410.1 (200ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış ipucu Lekeli, koyu renkli ve gözenekleri büyük, yağlı ciltler için tamamlayıcı maske. 
 

Düzenli kullanımı cildi yeniden tertemiz ve taptaze bir ışıltı kazamasına fayda 
sağlar. Sivilcelenme problemi engellenir.  

 
Özellikle sakal bölgesinde  Follikülit  rahatsızlığı olan beylerin kullanımı tavsiye 
edilir. (Follikülit: Kıl köklerinde iltihaplanma ve sivilcelenme) 
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SPECIAL   

MASK ALOE HYDRO ACTIV (Vitamin içerikli nem maskesi) 
 

Die Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Aloe Hydro Activ cilde dost, etoksile olmamış emulgatörler içeren 
nemsiz kalmış ve kuru ciltlerin bakımı için geliştirilmiş bir nem maskesidir. Buğday-mısır tohumları 
yağları, pantenol, farklı çeşitlerde kş nem faktörleri (Hyaluronikasit gibi) Aloe Vera özü içine 
yerleştirilmiş şekildedir. 
 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Myristyl Myristate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetyl Ricinoleate, Oleyl Erucate, 
Tocopheryl Acetate, Zea Mays Germ Oil, Polyisobutene, Triticum Vulgare 
Germ Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Hyaluronate, Panthenol, 
Tocopherol, Cyclomethicone, Pantolactone, Citric Acid, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Sucrose Stearate, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene, Geraniol, Linalool, Citral 

 

Etken Maddeler Buğday-mısır tohumları yağları, pantenol, farklı çeşitlerde nem faktörleri 
(Hyaluronikasit gibi), Aloe Vera  

 

Özellikler Yıpranmış ve neme susamış ciltlerin bariyer fonksiyonları optimum düzeyde 
desteklenir. Böylelikle cildin nem kaybının önüne geçilerek, nem kapasitesi ar-
tırılmış olur. Ciltte ki kuruluğa bağlı gerginlik hissi kaybolur. Yumuşak ve ba-
kımlı bir his kazanır. 

 

Kullanım Haftada bir yada iki kez cildinizi Mask Aloe Hydro Activ ile yaklaşık 15 dk 
şımartın. Bunun için maskeyi tüm yüzünüze sürün, 15 dk. etki süresinden son-
ra fazlalıkları nemli bir kompres ile temizleyiniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Klasik  nem maskesi. Özellikle Pantenol ve Vitaminlerden dolayı zengin içerik-
lidir. Cildin doğal savunma mekanizmasını güçlendirir. 

 

Sunum REF. 420 (75m satış boyu) 
REF. 420.1 (200ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış İpucu  Kremsi yapıda ki yapılandırıcı maske.  
  Cildin yoğun bir şekilde nemlendirilmesi içindir. Özellikle kuru ve olgun ciltler 
için tavsiye edilir. 

 
  Cilt hissedilebilir şekilde yumuşak, taze ve pürüzsüz bir görünüm kazanır. 
 
  Kuruluğa bağlı çizgilerin görünümü hafifler, cilt yapısı belirgin şekilde iyileşir. 
Özellikle güneş banyosu yada solaryum sonrası da tavsiye edilir. 
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SPECIAL 

MASK VITA BALANCE (Canlandırıcı maske) 
 

Yıpranmış ve hassas ciltler için geliştirilmiş, zeytin ve kenevir yağları içeren, etoksile olmamış 
emulgatörler barındıran canlandırıcı maske. 
İçeriğinde ki akıllı etken madde konsantresi yerli ve doğal hammadde özlerinden oluşmaktadır. 
Misal elma özleri cilt fonksiyonlarını denge konumuna getirir, bir sünger gibi cildin neminin tutulma-
sını sağlar. Vitaminler, mineraller ve yüksek düzeyde saflaştırılmış ekmek fermantasyonu arındırıcı 
ve yeniden canlandırıcı etki sağlar. İçeriğinde ki laktik asit yoğun ve kalıcı nem kazandırır.  
 

İçerik Maddeleri           Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, Lactobacillus/Rye Flour Ferment Filtrate, 
Cetearyl Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil, Octyldodecanol, Dimethicone, 
Squalane, Pyrus Malus Fruit Water, Arachidyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, 
Linoleic Acid, Tocopherol, Behenyl Alcohol, Magnolia Biondii Bark Extract, 
Pyrus Malus Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Salix Alba Bark 
Extract, Citrus Grandis Fruit Extract, Chlorella Vulgaris/ Lupinus Albus Pro-
tein Ferment, Chamomilla Recutita Extract, Thujopsis Dolabrata Branch 
Extract, Propolis Extract, Retinyl Palmitate, Linolenic Acid, Glycine Soja Oil, 
Arachidyl Glucoside, Xanthan Gum, Inulin Lauryl Carbamate, Cetearyl 
Glucoside, Dimethicone Crosspolymer, Butylene Glycol, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Pectin, Sodium Hydroxide, Alcohol, Parfum, CI 19140, CI 
42090  
 

Etken Maddeler           Elma pektin; Mikro yosun ve lupine proteinlerinin etken madde 
konsantrasyonu, ekmek fermentasyonu, Vitamin A E F;elma suyu, nem 
sağlayan 7 farklı bitki özü karışımları 

 

Özellikler nem kazandıran, canlandıran, arındıran, hücre yenilenmesini uyaran 
az miktarda saklama maddesi içeriği 

 Kenevir ve zeytinyağının doymamış yağlar açısından yüksek değeri sayesinde 
cildin relipidasyonu belirgin şekilde artar.  

Kullanım Cilt tipine uygun olarak haftada bir kaç uygulanması tavsiye edilir. Bıçak sırtı 
kalınlığında sürülen maske, 15-20 dk lık etki süresinden sonra yüz, boyun ve 
deokolteden temzilenir. 

 Göz ve dudak bölgesine de maske uygulayınız.  
 

Güzellik Enstitüsü Yoğun nemlendirici ve dengeleyici özellikleri ile her cilt tipi için uygun bir 
maskedir. Ama özellikle hassas ve nemsiz ciltler için tavsiye edilir. 15-20 dk 
etki süresinden sonra maske su ile temizlenebileceği gibi hafif masaj hareket-
leri ile de cilde yedirebilinir. 

  

Sunum REF. 425 (75ml satış boyu) 
REF. 425.1 (200ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış ipucu Bu ultra modern maske sanki bir Müsli gibi cildinizi sağlıklı bir şekilde 

doyuran önemli bir ara takviyedir. 
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SPECIAL  

MASK PURE VITAL (Bitkisel protein içerikli canlandırıcı maske,    
                         koperozlu ciltler için tavsiye edilir.) 

                                                                          

Olgun ve yıpranmış ciltler için özel olarak geliştirilmiş olan Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Pure Vital 
kremsi yapıadaki kompakt bir maskedir. 
İçeriğinde ki etken madde kokteyli cildi canlandırır ve epitel hücre metabolizmasını yükseltir. 
Hyaluronik asit ekstresi ve buna ilaveten yoğun nemlendirici faktörler cilde gerginlik ve ışıltı kazandırır. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Kaolin, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Hydrolyzed 
Soy Protein, Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Ceteareth-12, Ceteareth-
20, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Hydrogenated Lecithin, Sorbitol, 
Urea, Inulin Lauryl Carbamate, Cetyl Palmitate, Coco-Glycerides, Alcohol 
Denat., Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin, Lactic Acid, 
Sodium Lactate, Sodium Pca, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, 
Gamma-PGA, EDTA, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium 
Sorbate, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Benzyl Benzoate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol 

 

Etken Maddeler Hyaluronik asit, alatoin, değerli bitkisel proteinler ve lipozomal olarak 
kapsüllenmiş nemlendirici faktörler   

 

Özellikler Yoğun nem sağlayan ve canlandıran maske. 
Düzenli uygulama ile cildin gerginliği artar, yüz ovali toparlanır, cilt elastikiyet 
kazanır, doğal hücre fonksiyonları iyileştirilir. 
Hücre bölünme hızı yükseltilir, bu da cildi ciddi anlamda canlandırır.  

 

Kullanım Kuru ve yıpranmış ciltler için haftada bir kaç kez uygulanması tavsiye edilir. 15 
dk etki süresinin ardından ister suyla temizlenir,  isterseniz de kuru bir pamuk-
la temizlenebilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Olgun, yıpranmışve kuru ciltlere uygulanan  özel bir bakımın ardından sakin-
leştirici özelliğinden dolayı kapanış maskesi olarak uygulanması tavsiye edilir. 

Özellikle KOPEROZ ciltlerde uygunlanması tavsiye edilir.  
 

Sunum REF. 430 (75 ml in satış boyu) 
REF. 430.1 (200 ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış ipucu  Özel bakıma gereksinim duyan ciltler için tamamlayıcı bakım maskesi. Güneş 
banyosu sonrası kullanımı tavsiye edilir. Doğal hücre fonksiyonlarını destekler, 
dokuları güçlendirir ve cilt yüzeyini düzleştirir. 

 
Hücresel oksijelenme kapaitesini artırır, böylelikle hücre metabolizması des-
teklenerek erken yaşlanmanın önüne geçillmesi sağlanır. 

. 

 PÜF NOKTASI: Daha fazla etki için maskeyi gece yatarken sürün ve tüm 

gece yüzünüzde kalsın. 
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SPECIAL  

 

MASK PEEL AHA (Meyve Asitleri içerikli krem maske) 

 
 
3,5 Ph değeri ile Dr. RIMPLER Special Mask Peel AHA canlandırıcı bir krem maskedir. 
Hassas ve sürekli kızarıklığa meyilli olan cilt tipleri hariç tüm ciltlerin kullanımı için uygundur. 
 
% 6,5 konsantrasyonunda ki meyve asitleri kombinasyonu güvenli bir soyma işlemi uygularken, 
maskenin içeriğinde ki etken maddelerin cilt tarafından optimum düzeyde emiliini sağlar. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Decyl Oleate, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Vaccinium Myrtillus 
Fruit Extract, Glycolic Acid, Saccharum Officinarum Extract, Sodium Cetearyl 
Sulfate, Acer Saccharinum Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, 
Citrus Limon Fruit Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene  

  

Etken Maddeler farkılı ve doğal meyve asidi karışımları (6,5 %) 
 

Özellikler Soyucu ve cilt yüzeyici pürüzleştirici etkisi ile cilt elastikiyeti artırılır, 

hafif çigi ve kırışıklıklar silinir. 

 

Kullanım Cilt durumuna ve hassasiyet düzeyine bağlı olarak maskenin etkinlik süresi 
belirlenir. Ciltte hafif karıncalanma hissedilinceye kadar maske ciltte bekletile-
bilir. Ama bu sürenin 20 dk yı aşmamasına özen gösterilmelidir. 
Çok hassas ve ince ciltlerde beklenen etkiye ulaşmak için genellikle 5 dk lık 
uygulama süresi yeterli olmaktadır. 

Dikkat !!! kesinlikle göle temas etmemelidir. 

Uygulamadan sonra kalan ciltte kalan fazlalık sıcak olmayan bol suyla 

temizlenmelidir. 
Sonrasında cilt toniklenir. Güneşten yıpranmış veya olgun ciltlerde bu maske 
peeling yerine de uygulanabilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Canlandırıcı ve kökten yapılandırıcı etkinin beklenildiği durumlarda, kabin 
uygulamada nem maskesi yada canlandırıcı diğer maskelerin yerine son 
aşamada uygulanabilir. 

 

Sunum REF. 440 (75 ml satış boyu) 
REF. 440.1 (200 ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış İpucu Hassas ve sürekli kızarıklığa meyilli olan cilt tipleri hariç tüm ciltlerin kullanımı 
için uygundur. Meyve asitleri içerikli, soyucu özellikte maskedir. 
Düzenli uygulamada cilt yapısını düzleştirir, pürüzsüzleştirir. Mimik çizgilerinin 
azalmasını sağlayarak, yaşlanma belirtilerini azaltır. 
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SPECIAL  

 

MASK ANTI REDNESS  (Kızarıklığı olan ciltler için özel maske) 
 

 
Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Anti Redness amaçlı olarak hassas, stresli ve sürekli olarak kızarıklığa 
meyilli ciltlerin tedavisi için geliştirilmiştir.Saponin ektreleri, farmakolojik etkinliği olan aktif madde 
Esculin ve at kestaneis kabuklarından kazanılan ekstreler bu maskeye alışılmış maskelerin çok daha 
ötesinde bir etkinlik düzeyi kazandırmaktadır. Dengeleyici etkisinin yanı sıra düzenli olarak 
uygulandığında kronik kızarıklıklarda bile azalma gözlemlenmektedir. Hatta UV ışınlarından kaynaklı 
kızarıklıklar bile hemen yatıştırılmaktadır.  

Tüm bu özelliklerinden dolayı bu maske S.O.S MASKE olarak adlandırılmaktadır. 

 (*Acil durum maskesi) 

 

İçerik Maddeleri  Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Propylene Glycol, 
Myristyl Myristate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cera Alba, 
Dimethicone, Lanolin, Cyclopentasiloxane, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl 
Phosphate, Ranunculus Ficaria, Esculin, Galactoarabinan, Carbomer, 
Dimethicone Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben, Phenoxyethanol, Parfum, Hydroxycitronellal, Coumarin, CI 
42053 

 

Etken Maddeler  Esculin, Allantoin und doğal bal mumu 
 

Özellikler  Etkinlik testleri göstremektedir ki; diffüz kızarıklıkların iyileşmesi, 
mikrosirkülasyonun artmasına bağlı olarak kılcal damar genişlemesi ve kılcal 
damar elastikiyetinin kazanılması için 8 haftalık bir kullanım süresi gerekmek-
tedir. 
UV ışınlarına bağlı ortaya çıkan kızarıklıklarda ve akut olarak tahriş olmuş cilt-
lerde anında yatıştırıcı etki gözlemlenmektedir. 

 

Kullanım   Haftada bir kaç defa uygulanır. Özellikle kızarıklığı olan, hasas ve özel bakıma 
gereksinim duyan ciltler için idealdir. Maske yüz, boyun ve dekoteye uygulan-
dıktan sonra 15 dk etki etmesi için beklenir. Yada sadece kızarıklık problemi 
olan bölgelere lokal olarak da uygulanabilir. Kalan fazla kısım kuru bir pamukla 
alınabilir yada hafif bir masajla cilde yedirilebilir. Yada nemli bir havlu ile de 
temizlenebilir. 

   PÜF NOKTASI:  Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Rutivital ile birlikte kulla-
nılması idealdir. 

 

Güzellik Enstitüsü Yıpranmış ve kızarmış ciltlerin sakinleşmesi ve yatıştırılması için kabin bakımı 
bitirlirken bu maskenin uygulanması tavsiye edilir.  

Özellikle KOPEROZ lu ciltler için uygundur. 

Sunum  REF. 445 (75 ml satış boyu) 
 REF. 445.1 (200 ml profesyonel kabin boyu) 
 

Satış İpucu Özellikle labial Vasküler hastalığında, kızarıklığa meyilli ciltlerde,  
telanjiektazide, hem de UV ışınlarından irite olmuş ciltlerde SOS-Maske. 
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SPECIAL  

MASK EFFECTIVE (Ani etkili gerginleştirici maske) 
 
Die Dr. RIMPLER SPECIAL Mask Effective her cilt tip için uygun, uzun süreli etkiye sahip 
gerginleştirici ve toparlayıcı bir maskedir. Hemen farkedilebilir şekilde sağladığı ani düzleştirici etki ve 
içeriğinde ki buğday tohumundan kazanılan protein özütleri ile cilt yüzeyini pürüzleştirme etksii 
gösteririr. Alantoin ve hyaluronik asit içeriği ile cilt üzerinde ince koruycu bir fim tabakası oluşturan bu 
maske, etkisini uygulamaya başlar başlamaz sergiler. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Alcohol Denat., Polyvinylalcohol, PEG-8, Tritucum Vulgare, Sodium 
Hyaluronate, Allantoin, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, CI 42053 

 

Etken Maddeler Buğday proteinleri, hyaluronik asit, Alantoin 
 

Özellikler Gerginleştirici ve cilt dokusunu inceltip pürüzleştirici etkisi anında farkedilebilir. 
  

Kullanım Yüzün dışına doğru biraz daha kalın olacak şekilde maskenizi yeterli gördüğü-
nüz miktarda tüm cildinize sürünüz. Elle yada maske fırçası ile sürülebilir.  

 

PÜF NOKTASI:  Maskeyi sürme işlemini  tamamladıktan sonra üzerini 

gazlı bez ile örtüp, hafifçe bastırarak maskenin ve gazlı bezin bütünleş-

mesini sağlayınız. Ve iyice kurumaya bırakınız. 

 
Maskeniz iyice kuruduktan sonra, fazlalıkları önce kuru olarak sonrada nemli 
havlu ile temizleyiniz. Ve hemen ardından, Dr. RIMPLER CUTANOVA Hydro 
Gel Sensitive sürüp sonrasında gündüz yada gecemnakyajınızı uygulamaya 
geçebilirsiniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Kabinde uygulanan canlandırıcı bir bakımın ardından uygulanmak üzere ideal 
 serinletici, anında etkili gerginleştirici maskedir.  Özellikle önemli bir vesile ol-
duğunda (bir davet, organizasyon, dğün gibi…) uygulanması için çok uygun 
bir maskedir, çünkü toparlayıcı flash etki gösterir. Bu bakımdan sonra uygula-
nacak makyajın da kalıcılığı sağlanmış olur. 

 

Sunum REF. 450 (75 ml satış boyu) 
REF. 450.1 (200 ml profesyonel kabin boyu) 

 

Satış ipucu Cilt üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturma özelliğine sahip , cildi 
gerginleştirip yüz ovalini toparlayıcı etkilere sahip özel maske. 

Özel bir organizasyon öncesinde gece makyajı uygulanmadan hemen 

önce uygulanması tavsiye edilen bir maskedir. 

 

Anında gençleştirici etkisi ile tüm gece iltifatları siz toplayın ve tüm 

bakışların cildinizde odaklanmasını sağlayın. 
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SPECIAL  

TINTED DAYCREAM N
o
 1 & N

o
 2   

(Renklendirici bakım kremi) 
  
Bu hafif ve iki farklı renk tonunda hazırlanmış, nemlendirici gündüz bakım kremleri içeriğinde fizyolojik 
UV koruma faktörleri ile (SPF 5-6) günlük kullanım için idealdir. Akıcı kıvamda ki bu krem, cildinize 
yoğun nem verirken doğal bir bronzluk da kazandırarak cildinizin daha sağlıklı ve canlı görünmesini 
sağlar. 
 
İpek proteinlerinin mantolanmamış pigmentlerinden kazanılan patentli etken madde içerikleri uzun 
soluklu kalıcı etki sağlar. Suya ve havanın nemine karşı hem geçirgen hem de dayanıklıdır. Yeni ve 
meyvemsi kokusu bu ürüne gençlik enerjisi katmaktadır ve kullanıcının çevresine mis gibi bir koku 
yaymasını sağlamaktadır.  
Modern bayanlar için eşsiz bir günlük bakım ürünüdür. 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Stearyl Alcohol, PEG-30 Glyceryl Stearate, Glyceryl 
Stearate, Paraffin, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Persea Gratissima 
Oil, Simmondsia Chinensis seed oil, Olea Europaea Fruit Oil, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Xanthan Gum, TALC, Aroma, 
Disodium Edta, Benzoic Acid, Sodium Citrate, Dehydroacetic Acid, Propylene 
Glycol, BHT, Polyminopropyl Biguanide, Ascorbyl Palmitate, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, CI 77891, CI 77492, CI 77499, CI 77491 

 
 

Etken Maddeler Vitamin E, Zeytinyağı ve değerli aminoasitler 
 

Özellikler cildin bakımını yapar, nemlendirir, cilt kusurlarını hafif kapatıcı etkisiyle örter, 
doğal olarak renklendirilmiştir.   

 

Kullanım Sabahları cildin yapısına uygun temzilik ileminden sonra, yeterli miktarda 
ürünü yüz ve boynunuza sürünüz.  

 

Güzellik Enstitüsü Çok kuru ciltlerde bu günlük bakım kremini uygulamadan önce Dr. RIMPLER 
INTENSIVE Serum uygulanması tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 451 (50ml Satış boyu) 
REF. 452 (50ml satış boyu) 
 

Satış ipucu Bakım ve taze ve hafif bir makyaj tek bir üründe bir araya getirilmiştir.. 
 
 Günümüz hanımları için uygundur, çünkü;  

- Zaman kazandırır. 
- Kullanımı kolaydır. 
- İş hayatı, spor ve seyahatlarde kullanımı pratiktir.  
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I n t e n s i v e (Serumlar) 
 

Bakımına önem gösteren ve elde ettikleri kozmetik sonuçlardan memnun olmaya önem veren 
müşterilerin beklentileri her geçen gün artmaktadır. INTENSIVE serisi ürünleri hem cilde uyumlu 
yapıları hem de güvenilirlikleri ile işte tam da bu beklentileri karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu sayede 
her türlü müşteri beklentisi optimum düzeyde karşılanabilmektedir. 
 
Konusunda uzman estetisyenler uyguladıkları bakımlarda müşteri cildine ve beklentisine en iyi cevap 
verebilecek bakımları hedeflemektedirler. 
 
Dozunu rahatlıkla ayarlayabilme rahatlığı sağlayan paketleme sistemi ile,  RIMPLER Intensive-
Serumlarının  uygulaması çok pratiktir. Üstelik bu paketleme sistemi ürünle direk teması engellediği 
için, ürünün içine mikroorganizmaların girmesine ve ürünlerin erken bozulmasına engel olmaktadır. Bu 
da göz ardı edilmemesi gereken oldukça önemli bilimsel bir gerçektir. Ampul şeklinde uygulanan 
ürünlerle kıyaslandığında, %50 gibi bir oranda tasarruf etme imkanı sunmaktadır. 
 
Az miktarda saklama, koku ve renklendirici madde kullanımı bu serumların çok hassas ve reaksiyona 
meyilli ciltlerde dahi gönül rahatlığı ile kulanılabilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
Sıkı kalite kontrolleri, etkinliği ve cilde uyumlu yapısı ile bı serumlar özellikle ısınan alçı maskenin altına 
kullanmak üzere çok uygundur. 
 
Ev bakımı içinse; aynı ürünlerin eve alımıyla bakım konforu evde de devam ettirilebilir. 
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                  Serum Nanorepair Q10 
                             (Mimik çizgilerini yumuşatıcı, botox etkili serum) 
 

N°  1 Regenerating Concentrate (Onarıcı serum) 

 
N°  2 Moisturizing Concentrate (Nem Serumu) 

 
N°  3 Vitamin-Oil-Concentrate(YağVitamin Serumu) 

 
N°  4 Vitalizing Concentrate (Canlandırıcı serum) 

 
N°  5 Hypo Sensitive Concentrate 

(Hassas ciltler için sakinleştirici serum) 
 
N°  6 Anti-Redness Concentrate 

(Kızarıklık karşıtı serum) 
 

N°  7 Decollete Firming Concentrate 
     (Boyun ve Dekolte toparlayıcı serum) 

 

N°  8 Clarifying-Oil-Concentrate 
    (Sebore Sikka cilt tipi için özel serum) 

 
N° 10 Fruit Acid Concentrate 15 % 

(%15 Kimyasal peeling) 
N° 11 Fruit Acid Concentrate 25 % 

(%25 Kimyasal peeling) 
 
 Ferment Complex (Enzim Kompleks) 
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INTENSIVE 

SERUM NANOREPAIR Q10 
                        (Mimik çizgilerini yumuşatıcı, botox etkili serum) 
 
Dünyada bir ilk olarak uygulamaya konulan patentli ve Q10 yüklü Nanopearls

®
 (NLC) 

(Nano partükeller) hem miktar olarak hem de cilt tarafından emilim gücü olarak mükemmeldir. 
Q10 cildimiz için bir enerji kaynağı olup, özellikle antioksidan etki bakımından çok güçlüdür. 
Tüm bu nedenlerden dolayı Q10 yaşamsal öneme sahip bir enzimdir. 
Sentetik ve bitkisel polipeptitler, bağ dokusunu yeniden yapılandırıcı etkiye sahiptir. 
Tropikal tereden izole edilen ve bitkisel bir kas rahatlatıcısı olan etken madde mimik 
çizgilerinin oluştuğu bölgelerde kas kasılmalarını geçici olarak bloke ederek 
mimik çizgilerde azalma sağlar. 
Bunun yanı sıra hem NLC hemde ürünün basit formülasyonunda ki etken maddeler 
cilde nem kazandırır. 
 

İçerik Maddeler Aqua, Squalane, Glycerin, Cannabis Sativa, Dimethicone, Arachidyl Alcohol, 
C14-22 Alcohol, Alcohol, C12-20 Alkylglycoside, Cyclopentasiloxane, 
Behenyl Alcohol, Galactoarabinan, Ubiquinone, Acmella Oleracea Extract, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Zea Mays, Arachidyl 
Glucoside, Beta-Carotene, Tocopherol, Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, 
Dimethicone Crosspolymer, Tripeptide-1, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Tetrasodium EDTA, Caprylic/Capric Glycerides, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

Etken Maddeler  Q10 yüklü NLC, bitkisel ve sentetik polipeptitler, Squalan, Vitamin E ve bitkisel 
kas rahatlatıcı maddeler 

 

Özellikler  Çizgiler ve kırışıklıklar yumuşar. Hücre metabolizması hızlanır. (Q10 enerji 
takviyesi ile) 
 Antioksidan, yeniden yapılandırıcı, koruyucu.  
Dr. RIMPLER CUTANOVA  Cream Nanorepair Q10 veya  Cream Nanovital 
Q10  ile kullanımı tavsiye edilir. 

 

Kullanım  Sabahları – tercihen bu serumun kullanımından sonra biraz beklemek 
suretiyle- Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Nanorepair Q10 veya Cream 
Nanovital Q10  nin özellikle mimik kırışıklarının olduğu bölgelere sürülmesi 
tavsiye edilir. 

Kozmetik Enstitüsü  Kabin bakımı esnasında kırışıklık tedavisine yönelik olarak özellikle mimik 
çizgilerinin olduğu bölgelere uygulanması idealdir. 

    

Sunum  REF. 312  (20ml hava almayan şişede) 
 

Satiş ipucu Nemlendirici,canlandırıcı, yeniden yepılandırıcı, hücre metabolizmasına enerji 
sağlayıcı serum. Geçici kırışıklık açıcı özelliği vardır. Dr. RIMPLER 
CUTANOVA NLC-Produkten ile birlikte kullanımı Dr Rimplerin sunmuş olduğu 
NANO DÜNYASI ile tanışmak ve mükemmel bir Anti Age bakımın konforunu 
yaşamak demektir.  
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 1 

REGENERATING CONCENTRATE 

(Onarıcı Serum) 
 
Modern matriks araştırmalarında ki anlayışlar (doğal hücre ortamı ile ilgili araştırmalar, hücresel 
görevler, hücresel savunma mekanizmaları ve diğer tıbbi araştırmalar ) kozmetik dünyası için de çok 
önem taşımaktadır. 
 
Vücudumuzda her daim meydana gelen fiziksel süreçler milyonlarca yıldır devam etmektedir. Tüm bu 
sürecin sonunda çok gelişmiş ama aynı zamanda çok da hassaslaşmış bir insan doğası ortaya 
çıkmıştır. Ve bedenimizi çevreyle sınırlayan en önemli organımız cildimizdir. 
  
Çevresel faktörler, misal stres yada iç etkilerden kaynaklı yüklenmeler cildimizde artan bir oranda 
zararlı etkilere sebep olmaktadır. Bilimsel kozmetik sürekli olarak yeni etken maddelerle cildi bilinçli 
olarak sağlamlaştırmaya, normalleştirmeye ve zararlı etkilere karşı korumaya çalışmaktadır. 
 
İlk defa olarak  Intensive Serum N

o
 1 in içinde sağlıklı bir hücre ortamı kozmetik olarak uyarılmıştır. 

Özel üretim teknikleri ile üretilen yüksek etkinlikte ki etken maddeler ile sağlıklı bir hücre yapısı için 
gerekli olan tüm bileşenler, hücre çevresinde toplanmıştır. 
  
Cilt kendisine gerekli olan tüm temel yapı taşları ile desteklenir, böylelikle kendi doğal dengesini 
yeniden kazanabilmesi için gerekli enerji sağlanır. 
 
Bu hava kadar hafif ve tazelik kazandırıcı dokusu ile Intensive Serum N

o
 1 yıpranmış ciltlerin yeniden 

mükemmel bir cilt dokusuna sahip olması için özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Ürün cilde sürülmeye başladığı andan itibaren etken maddeler epidermis tarafından emilmeye ve 
oluşturudğu gözle görülmeyen koruyucu  film tabakası ile uzun süreli etkiyi garanti etmeye başlar. Cilt 
tazelenir, canlılık kazanır. 
 
Bu serum cildin kendi kendisine yardımcı olması için sizin ona uzattığınız bir yardım elidir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Glycerin, Faex, Hexylene Glycol, 
Polyacrylic Acid, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, 
Glucose, Fructose, Sucrose, Octyl Salicylate, Phenoxyethanol, Tetrasodium 
EDTA, Ethylparaben, Methylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, CI 42090 

 

Etken Maddeler Mayadan kazanılan bioteknolojik  kompleksler Aminoasit, sakarid, vitamin ve 
nem faktörleri içerir. 
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Özellikler Düzenli kullanımda, yani günde en az iki hafta ve 4 hafta boyunca uygulama 
sonrasında cilt görünür şekilde düzleşir. Ve bu yapısal iyileşme hemen  
farkedilebilir hale gelir. Cilt canlanır, hücre metabolizması faaliyetleri artar. Bu 
sayede erken dönem cilt yaşlanma belirtileri engellenmiş olur. 
 
Serum Intensive N

o
 1kabinde uygulanan yüksek değerde ki bakımlar için ideal 

tamamlayıcı bir ampuldür. Hem bakım kremlerinin altına kullanılabileceği gibi, 
hem de Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Maskenin etkinliğini artırmak 
üzere bu maskenin altına uygulanabilir. 

 

Kullanım Sabahları ve akşamları bir kaç damla serum parmak uçları ile tüm cilde dağıtı-
lır ve yedirilir. 
Özellikle yıpranmış ciltlerin özel bakımına yönelik olarak, misal göz çevresine 
özel bakım serumu olarak da kullanılabilir. Sonrasında gündüz yada gece 
kremi uygulanır. 

 

Güzellik Enstitüsü Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maskenin altına kul-
lanmak üzere, olgun ve yıpranmış ciltlere önce serum sürülür sonra üzeri  
Beauty Minerals Crème Vitalisante (BM 2) ile güzelce kaplanır. Sonrasında da 
Modallage (ısınan alçı maske) uygulanır. 
 Hassas ve nemsiz kalmış göz çevresinde ki kırışıklık ve çizgilerin azaltılması 
için de önerilir. 
Kabin bakımını desteklemek üzere evde de günde iki kez bu serumun uygu-
lanması tavsiye edilir. 
Professional MATRICOL® Kollagen Maske ve Dr. RIMPLER Professional  
"Alginat"-Algenmaske ile kombinlenerek uygulanması da tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 310 (20ml hava geçirmeyen şişe içinde satış boyu) 
REF. 310.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile) 

 

Satış ipucu Kullanımı kolaydır. Cilt tarafından hemen emilir ve amaca uygun olarak 
  dozu ayarlanabilir. 
 
  Yorgun, nemsiz ve onarıma ihtiyaç duyan ciltlerin bakımına içeriğinde ki yapı-
landırıcı etken maddeler ile yardımcı olur. (Yılda iki yada üç kere kür şeklinde 
uygulanması tavsiye edilir.) 

 
  Olgun yada çevresel faktörler nedeni ile yıpranmış ciltlerin normal dengelerine 
tekrar sahip olmalarına yardımcı olur. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 2 

MOISTURIZING CONCENTRATE 

 (Nem Serumu)  

 
Cildimiz her gün sık sık yüzey yıkama maddeleriyle sürekli kontak halinde olduğu için ciddi olarak 
yıpranmakta ve nemini kaybetmektedir Bunun yanı sıra vücudun kendi yağı da sürekli azaldığı için 
nemi bağlama kapasitesi azalmakta ve böylelikle cildimiz sürekli nem kaybetmektedir. İşte tüm bu 
sebepler zaman ilerledikçe cidin gençliğindeki yumuşak ve nemliliğini kaybetmesine ve giderek daha 
kuru ve nemsiz olmasına yol açmaktadır. 
 
Bu durumda Intensive Serum N

o 
2 imdadımıza yetişir. Dr. RIMPLER Kozmetik ürünleri içeriğinde ki 

minik nem kapsülleri ile cildimize bu anlamda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
 
Ürünlerimizin ikinci bir özelliği de cildin doğal lipitlerine çok yakın yağ içeriğine sahip olmasıdır. 
Cildin doğal lipit tabakası %40 Seramide , %25 Kollesterol, %10 Kollesterolsülfat ve %25serbest yağ 
asitleri içerir. İşte bu doğal yağ içeriklerine sahip kozmetik ürünlerimiz cildin yağ dengesini dolayısı ile 
bariyer fonksiyonunu güçlendirerek nem kaybının önüne geçmektedir. 
 
Bu da erken cilt yaşlanmasının önüne geçmek için önemli bir adımdır. Cilt uzun süre elastikiyetini 
korur ve mükemmel bir şekilde yumuşak kalır. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, Oleyl Erucate, Mel, Hyaluronic Acid, Tocopherol, 
Sphingolipids, Phospholipids, Polyacrylic Acid, Aspartic Acid, Inulin Lauryl 
Carbamate, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Chloride, 
Sodium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene, Alpha-
Isomethyl Ionone, Geraniol, CI 42090 
 

Etken Maddeler Değerli lipozomlarca kapsüllenmiş Bio-Vektorler cilt nemlendirme faktörleri 
içerirler. Çiçek balı, Hyaluronikasit, seramid içeren bitkisel lipitler 

 

Özellikler Nem Faktörleri epidermis içine hapsedilir. 
 Cilt yumuşak ve bakımlı bir görünüm kazanır. 
 Özellikle göz çevresinde uzun süreli ve nem sağlayıcı etki kazanılır. 

Göz makyajında akma yada dağılmaya neden olmaz. 

 

Kullanım Sabah ve akşamları bir kaç damla serum kremden önce cilde yedirilir. İhtiyaç 
duyulursa göz çevresine uygulanarak burada kuruluğa bağlı ortaya çıkan çizgi 
ve kırışıklıkların azalması sağlanır. 
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Güzellik Enstitüsü Özellikle yoğun nem kazandıran ve cildin nem dengesini yeniden ayarlayan bu 
serum  Professional  Beauty Minerals Modelage altına kullanılmak üzere çok 
uygundur.  
Professional MATRICOL® Kollagen Maske veya  "Alginat"- Yosun maskesi 
serumun cilde kazandırdığı nemliliği cilde bağlama ve kolejen bağların nemle 
beslenmesi açısından önemlidir. 

 

Sunum REF. 320 (20ml hava geçirmeyen şişede satış boyu) 
 REF. 320.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 
 

Satış ipucu Cildin yükseltilen nem kapasitesi cilde elastikiyet ve esneklik kazandırır. 

Özellikle yazın güneş banyosu sonrasında tavsiye edilir. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 3   

VITAMIN-OIL-CONCENTRATE 

(Yağlı Vitamin Serumu) 
 
Vitaminler önemli biyolojik fonksiyonlara sahiptir. Vücutta bir yada bir kaç vitaminin eksikliği ortaya 
çıkarsa bu metabolizma fonksiyonlarını hemen etkiler. Buna ek olarak her vitaminin de ayrı ayrı 
görevleri ve vücutta etkileri vardır. 
 
Intensive Serum N

o
 3  ile cilt yağda çözünen vitaminler olan A, D, E ve K Vitaminleri ile beslenir. 

Yorgun ve stresli ciltler bu vitaminlerin etkisi ile yeniden enerji toplar. Cildin yağ dengesi sağlanır, 
metabolik fonksiyonlar sağlıklı olarak desteklenir. 
 
A Vitamini cildin aşırı ve kalınlaşmış ölü hücre üretiminde, Komedon oluşumunda ve pigmentasyonda 
düzenleyici etkilere sahiptir. Yağ ve ter bezlerinin fonksiyonlarını da düzenler. 
 
D Vitamini dermatolojide Ekzama, sedef hastalığı ve dermatozların  tedavisinde kullanılır. 
  
E Vitamini ile yağsız, nemsiz, kuru ve atrofiye meyilli ciltlerin tedavisinde başarı elde edilmektedir. 
Buna ek olarak yağlı, akneye meyilli ciltlerde ve keloid tedavisinde de E Vitaminine başvurulmaktadır. 
 
K Vitamini kan dolaşımını düzenleyici ve canlandırıcı etkisi biosenteze yardımcı olur ve pıhtılaşma 
faktörlerinin salınımına yardımcı olur.  
 
Tüm bu vitaminleri bünyesinde bulunduran bu özel serum, günlük bakım ürünlerini mükemmel şekilde 
destekleyerek özellikle aşırı kuru ciltlerde çok etkilidir. 

 

İçerik Maddeleri Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Tocopherol, Glycine Soja, 
Isopropyl Palmitate, Calendula Officinalis, Retinyl Palmitate, Linoleic Acid, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, PABA, Linolenic Acid, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Limonene, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Citronellol, Eugenol, Benzyl Benzoate 

 

Etken Maddeler Doğal Yağlar, kadife çiçeği, yağda çözünebilen vitaminler, esensiyel linoleik 
asit 

 

Özellikler Kuru ciltlerde ortaya çıkan ve kişiyi rahatsız eden belirtiler yumuşar. 
Özellikle geceleri seyreden cildin doğal onarım mekanizması güçlenir. 
Kuru ve pul pul olmuş cilt yumuşaklık ve esneklik kazanır. 
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Kullanım Geceleri temizlenmiş cilde bir kaç damla dairesel hareketlerle uygulanır. 
İhtiyaç durumunda yüksek miktarlarda kür şeklinde uygulanır, 20 dk etki süre-
sinden sonra kalan fazla kısım kuru pamukla ciltten temizlenir. Sonrasında uy-
gun gece kremi uygulanır. 
Bu serum tek başına gece bakımı olarak da kullanılabilir. 

 

Kozmetik Enstitüsü Intensive Serum N
o
3, Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage 

maske ile birlikte uygulandığında çok başaırılı sonuçlar vermektedir. 

 
 Özellikle çok kuru ciltlerin tedavisinde ve dudak çevresindeki kırışıklıkların te-
davisinde.  

 
 Bu serum aynı zamanda masaj kremi olarak da kullanılabilir. 
 

Bu serum içeriğinde ki yağ bazlı etken maddelerden dolayı Professional 

MATRICOL® Kollagen Maske ile birlikte kullanılamaz. 

 

Ayrıca Iontoferez ile de kullanılamaz.  

 

Sunum REF. 330 (20ml hava geçirmeyen şişede satış boyu) 
  

REF.330.1  (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 
 

Satış İpucu Kuru cilt için yağ dengeleyici vitamin konsantresi 

 
 Güneş, soğuk hava ve rüzgerlı havalarda özellikle ortaya çıkan cilteki gerilim 

hissi giderilir. 
 

Çok kuru ciltler için bakımı tamamlayıcı tedavi 
 
Kür olarak geceleri cildin onarım sürecini desteklemek için gece kreminin 
altına kullanılabilir. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 4   

VITALIZING CONCENTRATE (Canlandırıcı Serum) 

  
Olgun ciltlerde ilk planda ortaya çıkmaya başlayan sorunların en başta gelen nedeni ter ve yağ 
bezlerinin fonksiyon kayıplarından dolayı cildi koruyan doğal biriyer olan Hidro-Lipit tabakasının 
incelmesi ve etkinliğini yavaş yavaş yitirmesidir. 
 
Bağ dokusundaki nem yoğunluğuda zamanla azalır. Bağ dokusunun zamanla sertleşmesi ve 
kireçlenmesi buradaki hücrelerin su tutma kabiliyetlerini düşürmektedir. Elastin bağlar dejenere olur ve 
cilt gençliğinde sahip olunan gerginliğini yitirmeye başlar.  
 

İşte bu olgun ciltlerin ihtiyaç duyduğu özel bakım gereksinimleri için, 

 SERUM N
o
 4  VITALIZING CONCENTRATE geliştirilmiştir. 

 

Herşeyden önce bu ciltlerin ortak sorunu olan Hidro-Lipit tabakasındaki bu zayiıflamayı gidermek için 
yağ bazlı zengin ürünlerin seçilmesi gerekmektedir. 
 
Buna ek olarak cilde yoğun nem kazandırıan ve ve hücre metabolizmasını hızlandıran özel ürünlerin 
kullanımı da olgun ciltlerde çok başarılı sonuçlar vermektedir. 
  
Dr. RIMPLER Intensive Serum N

o
 4 ün içinde ki aktivatör maddeler hücre metabolizmasını 

güçlendirme ve hızlandırma etkisine sahiptir. Yıpranmış ciltlerin yoğun bir şekilde canlanması ve bu 
serumun düzenli kullanımı ile yaşlılık belirtilerinin yumuşatılması sağlanmaktadır. Cidin doğal onarım 
fonksiyonu da güçlendirilir. 
 
Bu serumun düzenli kullanımı ile kırışıklık ve çizgilerin görünümü belirgin bir şekilde azalır. 

 
İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Hydrolyzed Soy Protein, 

Propylene Glycol, Triticum Vulgare, Polyacrylic Acid, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, EDTA, Octyl 
Salicylate, Tetrasodium EDTA, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene,CI 19140, CI 42090 

 

Etken Maddeler Buğday proteinleri ve soya proteinleri, Hidrolsitat 
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Özellikler Hücre Metabolizmasının uyarımı ile olgun ve yıpranmış cilltler iyileştirilir. 
Erken yaşlanmanın önüne geçilir. 
Olumusuz çevresel dış faktörlere karşı cilt korunur.  

 

Kullanım Sabah ve akşamları bakım kreminin altına bir iki damlaserum  tüm yüze masaj 
ile sürülür. Özellikle yıpranmış göz çevresi gibi özel bölgere uygulanması tav-
siye edilir. Yada canlandırıcı bir kür tedavisi şeklinde hassas ve çok hassas 
ciltlerin kullanımı için dahi uygundur 

 

Güzellik Enstitüsü Dr. RIMPLER Intensive Serum N
o
4,  Dr. RIMPLER Professional Beauty 

Minerals Modelage maske ile birlikte kullanım için mükemmel bir serumdur. 
 

Özellikle nemsiz kalmış ve yapılandırcı bir bakıma ihtiyaç duyam ciltlere tavsi-
ye edilir. Müşterilerimiz optimum sonuç elde edebilmeleri için bu bakıma evde 
de düzenli devam etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir. 
 
Onarıma gereksinim duyan cilt kısımlarına (misal yıpranmış göz çevresi) lokal 
olarak da uygulanabilir. Kolejen yapısı güşlenidirildiği için çizgilerde yumuşama 
sağlanır. 
 
Bu serum Professional MATRICOL® Kollagen Maske altına uygulandığında 
hücre metabolzimasında ciddi iyileştirici etkiler verir.  

 

Sunum REF. 340 (20ml hava alamyan şişde satış boyu)  
REF. 340.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 

 

Satış İpucu Saf bitkisel kaynaklı bu onarıcı serum yağ içermemesi ve protein bazlı olma-
sıyla olgun ve yıpranmış ciltler için tavsiye edilir. 

Özellikle göz çevresinin yoğun bakımı için idealdir. 
 Kontak lens kullananlar da rahatlıkla bu serumu kullanabilirler. Cildin oksijen 
ile beslenmesini destekler ve böylelikle yeni cilt hücresi üretimini artırır. 
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INTENSIVE  

SERUMN
o
 5 

HYPO-SENSITIVE CONCENTRATE 

(Hassas ciltler için sakinleştirici serum) 
 
Özellikle tozun ve hava kirliğinin yoğun olduğu büyük ve endüstiriyel şehirlerde, bir de buna ilaveten 
psikoljik baskılar, yorgunluk gibi durumlar eklendiğinde ciltler giderek reaksiyona çok daha meyilli hale 
gelmekte ve hassas cilt özellikleri taşımaya başlamaktadırlar. 
  
Aşırı hassas cilde sahip,  bu nedenle de herhangi bir bakım uygulaması yaptırmaktan korkan 
müşteriler için uygun bir serumdur. Ayrıca bakım esnasında ortaya çıkabilecek olan cilt reaksiyonlarını 
da anında sakinleştirme özelliğine sahiptir. 
 
Allerjik reaksiyonlarda öncelikle Hipedermi gelişir, sonrasında ise bu durum ısınma hissiyle birlikte 
seyreden yankı, kaşıntı, gerilim ve hatta ağrıya kadar ilerleyebilir. Bu tarz bir durum geliştiğinde serin 
bir kompres uygulanması ve de mümkünse buz küpleri le bölgenin yatıştırılması fayda sağlayacaktır. 
Bakım esnasında ortaya çıkabilecek bu tarz alerjik reaksiyonlarda, hemen bakımı kesip bu bölgeyi 
sakinleştirici yukarıda önerilen yöntemlerden faydalanıp, en az 10-15 dk bakıma ara verilmelidir.  
 
Dr. RIMPLER Intensive Serum N

o
 5  bu tarz problemli durumlar için geliştirilmiştir. Serinletici etkisiyle 

kan dolaşımını düzenler, kızarıklıklar, lekeler,  karıncalanma ve gerilim hissi kısa sürede  giderilir.  
Düzenli kullanım ile, günde iki defa tek başına yada bakım kremi altına kullanıldığında, iritasyonlar 
engellenir ve bu nedenle ortaya çıkan erken cilt yaşlanmasının önüne geçilmiş olur. 
 
İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Propylene Glycol, Alcohol 

Denat., DNA, Calendula Officinalis Flower Extract, Polyacrylic Acid, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Octyl Salicylate, 
Carbomer, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium 
Sorbate, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Eugenol, Cinnamyl Alcohol, CI 14700  

 

Etken Maddeler Peygamber çiçeği ve Dna 

 

Özellikler Kızarıklar ve lekeler hemen yatıştırılır. Cilt sakinleşir. Ve bu sayede 
müşterileriniz oluşabilecek her türlü allerjik reaksiyon ihtimaline karşı 
kendilerini size güvenle emanet ederler. 
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Kullanım Önleyici önlem olarak sabah ve akşamları yüzde ki hassas bölgelere bir kaç 
damla serum sürülür. Daha sonra cilt tipi ve ihtiyacına göre uygun gündüz 
kremi uygulanır. 

 

Güzellik Enstitüsü Ciltte meydana gelmiş olan tahriş ve iritasyonların üzerine serum uygulanır ve 
serin bir kompres uygulanarak sakinleşmeye bırakılır. Yaklaşık 10-20 dk.etki 
süresinden sonra ciltte kalan fazlalıklar soğuk ve nemli bir havlu ile temizlenir 
İhtiyaç durumunda sakinleştirici bir masaj yada lenf drenaj masajı uygulanabi-
lir. 

 Hiç bir şekilde elektirikli  yada vibrasyon sağlayan uygulamalar veya da Ultra-
viyole yada IR ışını ile tedavi uygulanmaz. Yada mavi ışık terapisi kesinlikle 
uygunlanması tevsiye edilmez. 

 Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maskenin ve 
Professional MATRICOL® Kollagen Maskenin altına bu serumun kullanılması 
tavsiye edilir.  Ancak Modelaj maske (ısınan alçı maske) uygulanmadan önce 
serumun tamamen cilt tarafından emilmiş olmasına dikkat edilmelidir, aksi 
takdirde maske kayabilir. 

 

Sunum REF.350 (20ml hava alamyan şişde satış boyu)  
REF.350.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 

 

Satış İpucu İçeriğinde ki etken maddeler sakinleştici bir etki gösteirir. Gündüz ve gece 
kullanılabilir.  

 
Cildi güçlendirir ve dış etkenlere karşı savunma mekanizmasını artırır. 
 

 Kırışıklık ve çizgilerde düzelme sağlanır. 
 

 Özellikle çok hassas ve iritasyonlara meyilli ciltlerin kullanımı için uygundur. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 6   

ANTI-REDNESS CONCENTRATE 

(Kızarıklık karşıtı serum) 
 
Telenjektazi yüzeysel kılcal damarlarda meydana gelen genişleme ve artıştır. Sebep olarak genetik 
olarak damar cepherinin zayıf olması gösterilmesinin yanı sıra o bölgenin tahrişi yada aşırı sıcaklık 
değişimlerininde bu durumu tetiklediği bilinmektedir. Bu problem hem beylerde ama özellikle 
hanımlarda ve 30-50 yaş arasında daha çok görülmektedir. 
 
İlk başta ortaya çıkan kızarıklıklar özellikle yanak be burum bilgesinde gözlemlenir ve tamamen 
gaçebilir.  Ancak ileri aşamalarda kalıcı kılcal damar genişlemeleri meydana gelir ve kılcal damarlarda 
meydana geln bu birikimler cildin üst yüzeyine doğru ilerler. 
 
Damar cepherinin incelmesi ve geçrigen hale gelmesiyle damar içinde ilerlemesi gereken kan akışı 
damar cepherini aşarak doku içine yayılır. Telenjetazinin ilerleyen aşamalarında lila ve mor renkte cilt 
görüntüleri ortaya çıkmaya başlar.  
 
Dr. RIMPLER Intensive Serum  N

o
 6 bu problemli bölgelerin tedavisi için özel olarak geliştirilmiştir. 

İçeriğinde ki Arnika (öküzgözü bitkisi) etken maddesinin sağladığı hafif düzeyde ki uyarıcı etkisi kan 
dolaşımını canlandırarak birikim olan bölgelerdeki akışı yeniden canlandırır. Böylelikle kan birikimleri 
rahatlatılır ve dengelenir. 
 
Mavi-yeşil algler ve mavi yosun özleri mineraller açısından oldukça zengindir ve denizin 
derinliklerinden gelen gücü cildin yeniden ve derinden yapılandırması için kullanırlar.  
 
Böylelikle cilt sağlıklı ve dengeli bir kanlanma düzeyi ile olması gerektiği gibi hafir pempe bir renge geri 
döner. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Alcohol, Butyrospermum Parkii, Oleyl 
Erucate, Pelvetia Canaliculata, Arnica Montana, Rutin, Tocopherol, Xanthan 
Gum, Polyacrylic Acid, Tetrasodium EDTA, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Linalool, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Coumarin, CI 42090 

 

Etken Maddeler Arnika çiçeği özütü, Alg ekstreleri, Shea yağı, Jojoba Yağı 
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Özellikler Hafif bir şekilde kan dolaşımının uyarılması ve minerallerden zengin bir içerik 
ile derinlemesine bir cilt yapılanması ve kılcal damar cepherlerinin 
güçlendirilmesi sağlanır  
Bölgesel birikimler atılır, Düzenli kullanım sonrasında apaçık bir şekilde 
telenjektasi görünümünde iyileime sağlanır.  

 

Kullanım Sabah ve akşamları bir iki damla problemli bölgelere uygulanır ve hafif doku-
nuşlarla cilde yedirilir. Artmış problemlerde haftalık olarak bir kaç defa tüm yü-
ze bir maske gibi yoğun bir şekilde sürülmesi ve 10-20 dk etki etmesi için bıra-
kılması tavsiye edilir.Kalan fazlalıklar ise nemli ve soğuk bir kompres ile ciltten 
temizlenir.  

 

Güzellik Enstitüsü Damar cepherinde meydana gelen artmış genişlemeler ancak amaçlı bir 
şekilde damar cepherinin yeniden güçlendirilmesi ile tedavi edilebilir. 

 Tamamlayıcı tedavi olarak lenf drenaj masajı önerilir. 
 
 Periferik kan dolaşımının normalleştirilmesine ancak Dr. RIMPLER Intensive 

Serum  N
o
6 serumun amaçlı ve düzenli ile kullanılması ile ulaşılabilir. 

 
Bu etki Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maske ile artırı-
labilir.  Çünkü bu maskenin yarattığı ısınma efekti bu tarz problemli ciltlerde ki 
kan dolaşımını hızlandırması bakımından idealdir. 
 
Ayrıca Professional MATRICOL® Kollagen Maskenin altına lokal uygulama 
içinde çok uygun olan bu serum, içeriğinde ki alg ve yosun özleri ile cildin üst 
tabakalarının nem dengesinin ayarlanmasını ve bu sayede cildin fonksiyon ye-
teneğinin artmasını sağlar. 
 

Sunum REF. 360 (20ml hava almayan şişede satış boyu)  
REF. 360.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 

  
 

Satış İpucu Cilt kızarıklılarında kür şeklinde hafta 2-3 uygulama özellikle damar genişleme 
problemi olan  hastalarda önerilir. 

 
Kalan zaman da ise Dr. RIMPLER Cutanova Cream Rutivital krem cildin ba-
kımı için idealdir. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 7   

DECOLLETE FIRMING CONCENTRATE 

(Boyun ve Dekolte toparlayıcı serum) 
 
Boyun ve dekolte bölgesinin özel bakımı için geliştirilmiş serum. 
 
Boyun bölgesinde ki kaslar yüzden başlayarak köprücük kemiğine kadar uzanır.   
Bu bölge kaslarının aynı zamanda boyun bölgesi cildinin gerginleştirilmesi görevi de vardır. 
 
Mimik kaslarının özelliği en azından bir ucunun kemiğe bağlı olamayıp da cilt içinde bitmesidir. 
Böylelikle hisler ve duygular yüz ve boyun mimikleri ile belirgin olarak ifade edilebilir. 
 
Kozmetik bakımlar mutlaka bünyesinde boyun ve dekolte bölgesi için özel alternatifler bulunmalıdır. 
 
Özellikle artan yaşlılık belirtilerinin gerektirdiği şekilde kolejen ve elastin bağların yeniden 
sıkılaşmasına yönelik tedaviler sunulmalıdır. 
 
Dr. RIMPLER Intensive Serum N

o
 7 bu beklentileri karşılamak üzere geliştirilmiştir. Güçlendirici ve 

gerginleştirici özellikte ki bu serum, içeriğinde ki buğday tohumu özütleri ile yeniden yapılandırıcı etkiye 
sahiptir. 
 
Şerbetçiotu içerikleri ciltte sakinleştirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. 
  
Buğday özütü ise özellikle yorgunluğa ve yaşa bağlı izlerde etki eder. 
 
Ayrıca hassas ve yağlı ciltler içinde toparlayıcı etkisi ile bu serum idealdir. 

 

İçerik Maddeleri Cyclomethicone, Propylene Glycol, Aqua, Cyclopentasiloxane, Sodium 
Chloride, Dimethicone Copolyol, Dimethicone, Triticum Vulgare, Tocopherol, 
Humulus Lupulus, Tetrasodium EDTA, Alcohol, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Octyl Salicylate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, 
Benzyl Benzoate, CI 14700 

 

Etekn Maddeler Buğday, Şerbetçiotu, Vitamin E 
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Özellikler Kuvvetlendirici, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkilere sahip bu serum özellikle ilk 
oluşmaya başlayan yaşlılık belirtilerine karşı etki eder. Boyun ve dekolte böl-
gesinde ki cilt belirgin şekilde daha gergin hale gelir. 

 

Kullanım Sabah ve akşamları dekolte bölgesinden başlayarak yukarıya yani çeneye 
doğru, serum yedirilir. Serumun tam anlamıyla cilt tarafından emilmesi sağ-
lanmalıdır ki beklenen  toparlayıcı ve gerginleştirici etkisnii gösterebilsin. Aynı 
zamanda vücut bakım losyonu olarak da kullanımı önerilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Dr. RIMPLER Intensive Serum N
o
7 yıpranmış boyun-dekole bölgesinin kabin 

bakımı için idealdir. Dr.RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage 
maske ile birlikte kullanıldığında serum etkinliği çok daha artacaktır.  

 

Sunum REF. 370 (20ml hava almayan şişde satış boyu) 
REF. 370.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 

  
 

Satış İpucu Boyun, dekolte ve göğüs bölgesi için kontür toparlayıcı serum. 
 

İçeriğinde ki bitki özleri cildin gerilimini ve sağlamlığını güçlendirir. 
 
Böylelikle erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçilmiş olur. 
 
Dr. RIMPLER Bodylotion ile kombine edilerek kullanılması için idealdir. 
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INTENSIVE  

SERUM N
o
 8   

CLARIFYING-OIL CONCENTRATE 

(Sebore Sikka cilt tipi için özel serum) 
 
Sebore Sikka cilt tipinde en belirgin özellik yükselmiş metabolizma hızıdır. 
Hiperkeratoza bağlı pullanma ve gözeneklerin tıkanması nemsiz ve aynı zamanda aşırı hassas bir cilt 
dokusuna sebebiyet vermektedir. 
 
Normalde hafif ve akışkan yapıda ki cilt içi yağı sebore sikka da sertleşmiş durumdadır. Ve bu 
sertleşmiş yağ gözenekleri tıkayarak, Komedonlara sebep olmaktadır. 
 
Hiperkeratoz problemi epidermis hücrelerinde yeni oluşan hücreler ile ölen hücreler arasında denge 
olmamasından kaynaklanır. Buna da genel olarak A Vitamini eksiklğinin sebep olduğu bilinmektedir. 
 
Tüm bu bilgiler ışığında bu derece problemli bir cildin çok özel bir bakımı gerektirdiği aşikardır.  
 
Öncelikli olarak yükselmiş olan hücresel metabolizma hızı tekrar normal seviyeye geri çekilmelidir. 
Böylelikle sertleşmiş yapıda ki cilt içi yağları tekrar yumuşar ve daha akışkan bir yapı kazanır. Bu da 
cildin kurumaması ve gözeneklerin tıkanmaması için önemlidir. 
 
Yoğun geliştirme süreçlerinin ardından ve tüm kriterler göz önünde bulundurularak üretilen Dr. 
RIMPLER Serum Intensive N

o
 8 bu cilt tiplerinin tedavisi için kozmetik dünyasının kullanımına 

sunulmuştur. 
 
Özellikle cilt aktifleştirme özelliğine sahip yağlar kurumuş ve pullanmaya meyillenmiş sebore sikka 
ciltlerde çok başarılı sonuçlar vermektedir. 

 
İçerik Maddeleri Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Isononanoate, Glycine Soja, Zea 

Mays, Isopropyl Palmitate, Tocopherol, Daucus Carota Sativa, PABA, 
Linoleic Acid, Triticum Vulgare, Beta-Carotene, Retinyl Palmitate, Bisabolol, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Linolenic Acid, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene, 
Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Eugenol, Benzyl Benzoate 

 

Etken Maddeler Vitamin A ve E, Buğday tohumu yağı, Soyayağı, Bisabolol, -Karotin, 
esensiyel Linol- und Linolenasit 
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Özellikler Buğday tohumu yağı ve A-Acetat sakinleştirici özelliklerin yanı sıra cildi esnek 
ve yumuşak tutma özelliğine de sahiptir. 
Bisabolol ve  Vitamin Bio-Komplex ler cilt yapısını sitematik olarak normalleşti-
rir ve yeni iltihaplı oluşumları engeller.  

 

Kullanım Bir kaç damla serum tercihen akşamları temizlenmiş cilde dairesel hareketler-
le yedirilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Sebore Sikka cilt tiplerinin kabin tedavisinde hiperemeik (hafif uyarıcı masaj) 
masaj ve sıcak kompres ile birlikte Dr. RIMPLER Intensive Serum N

o
 8 seru-

mun kullanılması gerekmektedir. Sonrasında ise sakinleştirici bir maske ile cilt 
yeniden dengelenip, yatıştırılmalıdır. 

Bu profesyonel bakımlarda bakımın başarısının temelinde, yağ bezlerinin 

aşırı çalışmasına yada hiperkeratoza sebebiyet vermeden kılcal damarla-

rın bu serumun uyarıcı etkisine anında reaksiyon vermesi yatmaktadır. 
Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maskenin bu serum ile 
birlikte uygulanması özellikle bu tür ciltlerin optimum kabin bakımının  sağlan-
ması bakımından idealdir. 
 
Buna alternatif olarak masajdan sonra, bir kaç damla serum uygulandıktan 
sonra Professional MATRICOL® Kollagen Maske ile bakıma devam edilebilir. 
Arzu edilirse bu bakıma Dr. RIMPLER Intensive Serum  N

o
 5 birleştirilebilir.  

 

Sunum REF. 380 (20ml hava almayan şişde satış boyu) 
REF. 380.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 

  
  
 

Satış İpucu Cildin kendi yağının doğa akışkanlığını kazanması sağlanır. 

 

Böylelikle iltihaplı cilt lezyonlarının ortaya çıkması engellenir. 

 

Nemsiz ve sivilcelenmeye meyilli cilt fonksiyonları normalleştirilir.  
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INTENSIVE   

SERUM N
o
 10   

FRUIT ACID CONCENTRATE 15 %  

(%15 Kimyasal peeling Konsantresi) 
 
İçerik Maddeleri Aqua, Glycolic Acid, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Hibiscus Sabdariffa, 

Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene 
 

Etken Maddeler 15% Meyve ve çiçek asitleri (Hibiskus) 
 

Özellikler Bu özel konsantrenin sahip olduğu çok düşük Ph değeri sayesinde 

içeriğindeki meyve asitleri cilde sürülür sürülmez hemen etkinliklerini 

göstermeye başlarlar. 
  

Yorgun ve solgun ciltler bu hücresel uyaranlar ile yoğun bir şekilde hücre ço-
ğalmasına teşvik edilirler. Düzenli kullanımda cilt belirgin olarak daha düz, pü-
rüzsüz bir görünüm kazanır. Ve kan dolaşımı iyileşir. 
 
Akneli ve sivilceli cilt problemlerinde uzun soluklu peeling etkisi yapar. Akne 
görünümü azalır ve iltihaplı süreçler yatışır. 

 

Kullanım İçeriğinde ki yüksek asit konsantresi ve düşük Ph değeri (pH 1,5 – 2,0) nede-
niyle , bu ürünün kullanımı öncesinde iyi bir cilt analizini ve sonrasında da pro-
fesyonel uygulamayı gerektirmektedir. Bu ürünün uygulama aşamasında cilt 
bir an bile gözetimsiz bırakılmamalıdır. Yankı ve karıncalanma hissi başladığı 
anda cilt nemli bir kompres ile iyice temizlenmeli ve cildin asit-baz dengesinin 
ayarlanması için cilt mutlaka toniklenmelidir. Gereğinden fazla süre uygulan-

ması cilt korezyonlarına sebebiyet verebilir.  

 

Bu uygulamanın yapılmasından bir hafta önce ve uygulamayı takip eden 

bir hafta boyunca başka bir peeling, lazer, ağda gibi soyucu uygulamalar 

yapılmamalıdır. 

 
 Ancak iyi ve detaylı bir cilt analizi ve müşteriye detaylı olarak açıklama yapıl-

dıktan sonra bu ürün ev kullanımı için müşteriye teslim edilebilir. 
 

Sadece bir iki damlası normal bir cilt bakımı için yeterli olacaktır. Yada sadece 
problemli bölgelerin üzerine uygulanması tercih edilebilir. 
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Güzellik Enstitüsü Güzellik Merkezinde uygulama öncesinde cilt iyi bir şekilde temizlenmeli ve bir 
peeling ile bariyer fonksiyonları zayıflatılmalıdır. Bu şekilde meyve asit 
konsantresinden maksimum düzeyde fayda sağlamak mümkün olacaktır. 
Ancak manuel olarak uygulanan derinlemesine temizlik işlelerinde göz önünde 
bulundurulması gereken nokta, Meyve asidi uygulaması sırasında ortaya 
çıkacak olan yanma, karıncalanma gibi lezyonların daha da ağrılı bir şekilde 
hissedilebileceğidir. 

 

 Uygulamanın etkinliği Ultrason ile birlikte kullanılarak yükseltilebilir. 

Özellikle iltihaplanmaya meyilli, olgun ve pustolösen (kapalı ) ciltlerde 4 

haftanın üzerinde süren ve haftada 2-3 defa 10 ar dk lık ultrason ile birlik-

te uygulanan tedavilerden mükemmel sonuçlar elde edilmiştir. 
. 

 

Sunum REF. 315.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 
 

 

İpucu Dr. Rimpler Meyve asit(kimyasal peeling) konsantereleri  3 yılı aşkın süredir 
dermatologların muayenehanelerinde özellikle problemli cilt tiplerinde uygu-
lanmakta ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. (Ölü hücre üretim denge-
sizliğine bağlı cilt kalınlaşması, iltihaplı cilt lezyonları, akne vs….) 

 
Özellikle meyve asit uygulanmasından sonra piyasada rahatlıkla temin edilebi-
len OTC-Preparatları ile tedavinin birleştirilmesi çok başarılı sonuçlar sağla-
maktadır. 

 

Bu nedenle tedavinin bu aşamasında gerekli tüm bilgiler müşterilerimize de-
taylı olarak aktarılmalı, aşağıda ki maddelerin etkilerine mutlaka dikkatleri çe-
kilmelidir. 

 
 

Q 10- Kapsülleri           30mg Q10 günlük doz olarak  
Carnitin-Kapsülleri           1 Kapsül günlük doz olarak 
Vit A, E, C-Kombinasyonu       1 Kapsül standart Multivitamin 

 Lymphomyosot®-Damlası     yaklaşık 10-20 damla, günlük 
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INTENSIVE   

SERUM N
o
 11   

FRUIT ACID CONCENTRATE 25 % 

(%25 Kimyasal peeling Konsantresi) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycolic Acid, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Hibiscus Sabdariffa, 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene 

 

Etken Maddeler 25% Meyve ve çiçek asitleri (Hibiskus) 
 

Bu preparat için de Serum N
o
 10 da anlatılan açıklamalar ve uygulamalar 

geçerlidir. Ancak bu serum daha geliştirilmiş bir versiyon olup, pH değe-

ri 1,0 – 1,5 dur. 

 

Bu ürün mümkün mertebe son kullanıcı olan müşterilerimizin kendi 

başlarına uygulamalarına bırakılmamalıdır. Her ne kadar uygulama şekli 

iyi bir şekilde açıklansa da uygulamanın uzman bir estetisyen tarafından 

gerçekleştirilmesi önemle tavsiye edilir. Çünkü uygulama esasında cilt 

reaksiyonları gözlemlenmelidir. 

 

Bu uygulamanın yapılmasından bir hafta önce ve uygulamayı takip eden 

bir hafta boyunca başka bir peeling, lazer, ağda gibi soyucu uygulamalar 

yapılmamalıdır. 
 

 
 
 

Sunum REF. 325.1 (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 
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INTENSIVE 

FERMENT COMPLEX (Enzim Kompleks) 
 
Yıpranmış ve akneye meyilli cilter için özel olarak geliştirilen  DR RIMPLER INTENSIVE Ferment 
Complex yağ bezleri fonksiyonlarını düzenler ve cildi hem bakım hem de onarım maddeleri ile 
besler. Yerli etken maddeler ve yüksek ekmek fermentasyonuyla elde edilen etken maddeler 
antibakteriyel, keratolitik etkiye sahiptir. Yani arındırıcı, nemlendirici ve canlandırıcı etki gösterir. 
 
Vitaminler ve minerallerden zengin elmasuyu cildi mükemmel şekilde besler, hücre yenilenmesini 
uyarıcı, arındırıcı ve sıkılaştırıcı etki gösterir. 
 
Foco jel ve ekmek mayası etken maddeleri cildi neme doyurur, hücresel boyuttaki nem kaybının 
önüne geçerek, uzun soluklu bir nemlendirme etkisi gösterir. 
 
Squalan Stratum Corneum tabaksaının yağ dengesinin ayarlanmasına yardımcı olur. 
 

 

İçerik Maddeleri  Aqua, Lactobacillus/Rye Flour Ferment/ Filtrate, Glycerin, Cyclopentasiloxane, 
Squalane E, Pyrus Malus Fruit Water, Dimethicone, Polyacrylic Acid, Alcohol 
Denat., Phenoxyethalon, Dimethicone Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, 
Biosaccharide GUM-1, Galactoarabinan, Sodium Salicylate, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polymer, Tocopherol, Plantago Lanceolata, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Berberis Aquifolium, Ethylparaben, 
Methylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, CI 
42090, CI 19140  

  

Etken Maddeler  Fuco jel, Elma suyu konsantresi, Squalan,  Ekmek mayası,  Vitamin A, E,  F, 
Bitki kokteyli 

 

Özellikler  arındırıcı, nemlendirici, canlandırıcı, 
anti bakteriyel, keratolitik, antioksidatif, 
nem kazandırıcı, canlandırıcı, sıkılaştırıcı 

  

Kullanım  Yoğun etken madde konsantresi olarak, özellikle yıpranmış, ve akneye meyilli 
ciltlerin tedavi planına eklenmesi tavsiye edilir. 

  

Güzellik Enstitüsü  Aktif madde taşıyıcı olan bu serumun  etkinliğini yükseltmek içine, özel 

bakımlarda  Modelagen, MATRICOL
®
-Vliesen yada Yosun Maskesinin al-

tına kullanılması tavsiye edilir. 

 

  Yada cilt temizliğinden sonra etken madde konsantresi olarak yalnız ba-

şına kullanılabilir. 
 

Sunum REF. 395 (20ml hava almayan şişede satış boyu) 
 REF. 395.1  (50ml profesyonel kabin boyu, doz ayarlı başlık ile ) 
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F L U I D 

 
Günlük Stres içinde anında etki 

 
Bazen cilt için hızlı bir yardım çok ama çok önemlidir. Özellikle günlük stresler ve çevresel faktörler 
cildimiz çok yıprattığında… 
 
İşte tam bu noktada Dr. RIMPLER-Deposu farklı etken madde konsantreleri ile size kişisel ve 
durumsal çözüm önerileri sunmaktadır…Saklama maddeleri, koku ve renklendirici maddelerin 
mümkün  mertebe en düşük oranlarda kullanıldığı bu ampuller aşırı hassas ciltler tarafından dahi 
rahatlıkla kullanılabilir. 
 
7 farklı çeşitte ki ampullerimizden müşterinizin cildinin şu an ki durumuna en çok yardımcı olacak 
ampulü seçiniz… 
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Repair – Fluid (Onarım ampulü) 
 
Hydro – Fluid (Nem Ampulü) 
 
Vitamin-Oil-Fluid (Vitamin Yağ ampulü) 
 
Vital – Fluid (Canlandırıcı Ampul) 
 
Sensitive – Fluid (Hassas cilt ampulü) 
 
Couperose – Fluid (Koperoz ampulü) 
 

Décolleté – Fluid (Dekolte ampulü) 
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FLUID 

REPAIR – FLUID (Onarım Ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Glycerin, Yeast Extract, Butylene 
Glycol, Polyacrylic Acid, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octyl 
Methoxycinnamate, Tetrasodium EDTA, Octyl Salicylate, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, 
Parfum, CI 42090  

 

Etken Maddeler Mayadan kazanılan bioteknolojik  kompleksler Aminoasit, sakarid, vitamin ve 
nem faktörleri içerir. 

 
 

Özellikler Biokomplekslerin onarıcı ve  antienflamatuar etkisi nem tutucu faktörlerin 
koruyucu etkisi ile birleştiğinde yıpranmış ve hatta yaralı ciltlerin bakımı için 
ideal bir ampul ortaya çıkmıştır.  

Özellikle dermabrasyon, kimyasal peeling uygulaması ve cerrahi 

operasyonlardan sonra iyileşme aşamasında önerilir. 

  

 

Kullanım İndikasyonun durumuna göre Repair ampulü bir kür şeklinde haftada 2-3 kere 
olmak üzere önceden temizlenmiş cilt üzerine uygulanır.  
Bu ampulün bir diğer önerilen kullanım alternatifi yıpranmış ciltlerde hücre 
metabolizmasını desteklemek üzere kullanımıdır. Bu durumda haftada en az 
bir defa tüm ampul içeriği cilde iyice yedirilmeli sonrasında da bakım kremi 
uygulanmalıdır. 
  

Güzellik Enstitüsü Yüz ovalinin gerginliğinin iyileştirilmesi ve toparlanması için uygundur. 
Oklüzyon etkisi olan tıkayıcı özellikte ki maskelerin penetrasyon (emilim 
faydası) göz önünde bulundurulduğunda bu ampulün Beauty Minerals yada 
Alginat Film maskeleri ile birlikte kullanımı tavsiye edilir. 

 Ultrasonla birlikte uygulandığında gerginleştirici ve toparlayıcı etkileri çok daha 
çabuk gösterir. 

 
 

Sunum REF. 310.2 2ml OPC – Cam ampul 
 

Satış İpucu Özellikle çok yıpranmış ciltlerde hücre metabolizmasının optimum 

düzeyde desteklenmesi ve cildin kendini iyileştirme gücünün artırılması 

için tavsiye edilir. 
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FLUID 

HYDRO – FLUID (Nem Ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, Oleyl Erucate, Mel, Hyaluronic Acid, Tocopherol, 
Sphingolipids, Phospholipids, Polyacrylic Acid, Aspartic Acid, Inulin Lauryl 
Carbamate, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Chloride, 
Sodium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, Limonene, Alpha-
Isomethyl Ionone, Geraniol, CI 42090 

 

Etken Maddeler Değerli liposomlarca kapsüllenmiş Bio-Vektorler cilt nemlendirme faktörleri 
içerirler. Çiçek balı, Hyaluronikasit, seramid içeren bitkisel lipitler. 

 

Özellikler Nem Faktörleri epidermis içine hapsedilir. 
 Cilt yumuşak ve bakımlı bir görünüm kazanır. 
 Özellikle göz çevresinde uzun süreli ve nem sağlayıcı etki kazanılır. 

Göz makyajında akma yada dağılmaya neden olmaz. 

 

Kullanım Kuru ciltlerde cildin bariyer fonksiyonlarının  yeniden yapılandırılması için 
haftalık olarak bir kaç kez uygulanması tavsiye edilir. 

  

Güzellik Enstitüsü Epidermisin nemlendirilmesi için, bu serumun oklusiv (tıkayıcı ) özellik taşıyan 
maskeler ile birlikte kullanılması cilt tarafından penetre edilme düzeyini (emilim 
düzeyini) artırmaktadır. 

 
Cildin maksimum düzeyde nemlendirilmesini sağlayan bu ampul lazer 
işleminden önce cildi lazer uygulamasına optimum şekilde hazırlamaktadır. 
Çünkü cildin derinlemesine ve dengeli bir şekilde nemlendirilmiş olması, lazer 
esnasında meydana gelebilecek olan bölgesel aşırı ısınmalardan cildi korur. 

 

Sunum REF. 320.2 2ml OPC – cam ampul 
 

Satış ipucu Cildin optimum nemlendirilmesi ve bariyer fonksiyonlarının güçlendirilmesi için 
çok özel ve etkili bir ampuldür. 

  
Cildin doğal lipt tabakası %40 Seramide , %25 Kollesterol, %10 
Kollesterolsülfat ve %25 serbest yağ asitleri içerir. İşte bu doğal yağ 
içeriklerine sahip kozmetik ürünlerimiz cildin yağ dengesini dolayısı ile bariyer 
fonksiyonunu güçlendirerek nem kaybının önüne geçmektedir. 

 
Bu da erken cilt yaşlanmasının önüne geçmek için önemli bir adımdır. Cilt 
uzun süre elastikiyetini korur ve mükemmel bir şekilde yumuşak kalır. 
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FLUID 

VITAMIN-OIL-FLUID (Vitamin Yağ Ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Isopropyl Palmitate, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid, 
Linolenic Acid, Retinyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Parfum, Linalool, Limonene, Geraniol  

 

Etken Maddeler Doğal yağlar, kadife çiçeği, yağda çöüznebilen vitaminler, esensiyel linoleik 
asit 

 

Özellikler Nemsiz ve yıpranmış ciltlerde meydana gelebilen çatlaklar bakterilerin ve 
allerjen maddelerin yerleşmesi için ideal ortam yaratmaktadırlar. Bu serumun 
içeriğinde ki aktif maddeler birbirlerinin etkinliğini güçlendirmekte ve böylelikle 
optimal etki göstermektedirler. 

 Kalendula içeriği antiseptik, A vitamini yeni hücre oluşumunu destekleyici 
 E Vitamini kan dolaşımını destekleyicive serbest radikallerden koruyucu,  
F Vitamini yağ ve karbonhidrat metabolizmasını destekleyici, 
H Vitamini sivilcelenmeye meyilli yağlı ciltlerde düzenleyici etki gösterir. 

 
 

Kullanım Kuru ciltlerin yeniden yapılandırılması ve bariyer fonksiyonlarının özellikle gece 
dinlenme esnasındayken güçlendirilmesini sağlar. Haftada bir kaç kere 
temizlenmiş cilde uygulanır.  
 
Bu üründen sonra su bazlı bir nemlendirci kullanılması tavsiye edilmektedir. 
  

Güzellik Enstitüsü Epidermisin en etkin biçimde nemlendirilmesi için Beauty Minerals Modelage 
maske (ısınan alçı maske) ile kullanımı tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 330.2 2ml OPC – Cam Ampul 
 

Satış ipucu Cildin yağ dengesinin sağlanması ve bu sayede koruyucu bariyer 

fonksiyonlarının güçlendirilmesi için, ideal bir ampuldür.  
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FLUID 

VITAL – FLUID (Canlandırıcı Ampul) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Hydrolyzed Soy Protein, 
Propylene Glycol, Triticum Vulgare Protein, Polyacrylic Acid, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Octyl Salicylate, EDTA, 
Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium Sorbate, Parfum, 
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl 
Benzoate, Limonene, CI 19140, CI 42090  

 

Etken Maddeler Buğday ve soya proteinleri- Hidrolsat 
 

Özellikler Yağ içermeyen gerginleştirici kompleks, özellikle göz çevresi için tavsiye edilir. 
 

Yıpranmış ve olgun ciltlerin hücre metabolizmasını aktive ederek, yeni 
hücrelerin üretimini destekler.  Korneo hücrelerinin oksijenle beslenmesi 
sağlanarak bu etki oluşturulur. 
 
Erken cilt yaşlanması önlenir  ve çevresel olumsuz faktörlerin cilde verdiği 
zararlar azaltılır. 
 

Anwendung Cilt durumuna göre haftada iki yada üç kere kür bakımı şeklinde 
uygulanmalıdır. Temizlenmiş cilde parmak uçları ile ürün yedirilir. 

 
 Yada yıpranmış ve yorgun ciltlerin tadevisi için günlük bakım uygulamalarına 

ek olarak haftada bir defa kremin altına kullanılması tavsiye edilir.  
 

Güzellik Enstitüsü Yüz ovalinin toparlanması ve cildin gerginleştirilmesi için önerilir 

 
Bu ampulün oklusiv (tıkayıcı ) özellik taşıyan maskeler ile birlikte kullanılması 
cilt tarafından penetre edilme düzeyini (emilim düzeyini) artırmaktadır. 
PROFESSIONAL Beauty Minerals, Alginat Filmmasken veya MATRICOL® 
özel bakım alternatifleri. 
Gerginleştiirci ve toparlayıcı etki ampulün ultrason ile birlikte kullanılması 
durumunda daha yüksek olacaktır. 

 

Sunum REF. 340.2 2ml OPC – Cam ampul 
 

Satış İpucu Bu oksijen terapisi cildin canlandırıcı fonksiyonlarını harekete geçirir. 

İnce çizgiler yumuşayacağı için makyaj altı kullanım içinde uygun bir 

ampuldür. 
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FLUID 

SENSITIVE – FLUID (Hassas cilt ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Propylene Glycol, Alcohol, 
DNA, Calendula Officinalis Flower Extract, Polyacrylic Acid, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Octyl Salicylate, 
Carbomer, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium 
Sorbate, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Eugenol, Cinnamyl Alcohol, CI 14700  

 

Etken Maddeler Peygamber çiçeği ve DNA 

 

Özellikler Kızarıklar ve lekeler hemen yatıştırlır. Cilt sakinleşir. Ve bu sayede 
müşterileriniz oluşabilecek her türlü allerjik reaksiyon ihtimaline karşı 
kendilerini size güvenle emanet ederler. 

  

 

Kullanım Önleyici işlem olarak kür şeklinde haftada iki yada üç kere tüm yüze bir kaç 
damla serum sürülür. Daha sonra cilt tipi ve ihtiyacına göre uygun gündüz 
kremi uygulanır. 

 

Güzellik Enstitüsü Ciltte meydana gelmiş olan tahriş ve iritasyonların üzerine serum uygulanır ve 
serin bir kompres uygulanarak sakinleşmeye bırakılır. Yaklaşık 10-20 dk. etki 
süresinden sonra ciltte kalan fazlalıklar soğuk ve nemli bir havlu ile temizlenir. 
İhtiyaç durumunda sakinleştirici bir masaj yada lenf drenaj masajı 
uygulanabilir. 

 Hiç bir şekilde elektirikli yada vibrasyon sağlayan uygulamalar veya da 
Ultraviyole yada IR ışını ile tedavi uygulanmaz. Yada mavi ışık terapisi 
kesinlikle uygunlanması tevsiye edilmez. 

 Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maskenin ve Professi-
onal MATRICOL® Kollagen Maskenin altına bu serumun kullanılması tavsiye 
edilir. Ancak Modelaj maske (ısınan alçı maske) uygulanmadan önce serumun 
tamamen cilt tarafından emimiş olmasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde 
maske kayabilir. 

 

Sunum REF. 350.2 2ml Cam ampul 
 

Satıl İpucu Hassas ciltler için sakinleştirici özellikte ki ampul kuruma ve çizgi 

oluşumuna karşı da cildi korur. 
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FLUID 

COUPEROSE - FLUID (Koperoz ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Alcohol Denat., Oleyl Erucate, 
Butyrospermum Parkii Butter, Pelvetia Canaliculata Extract, Arnica Montana 
Flower Extract, Rutin, Tocopherol, Polyacrylic Acid, Xanthan Gum, 
Tetrasodium EDTA, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Ethylparaben, 
Methylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, 
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Coumarin, CI 42090  

 

Etken Maddeler Arnika çiçeği özütü, Alg ekstreleri, Shea yağı, Jojoba Yağı 

 

Özellikler Hafif bir şekilde kan dolaşımının uyarılması ve minerallerden zengin bir içerik 
ile derinlemesine bir cilt yapılanması ve kılcal damar cepherlerinin 
güçlendirilmesi sağlanır  
Bölgesel birikimler atılır, düzenli kullanım sonrasında apaçık bir şekilde 
telenjektasi görünümünde iyileşme sağlanır.  

 

Kullanım Sabah ve akşamları bir iki damla problemli bölgelere uygulanır ve hafif 
dokunuşlarla cilde yedirilir. Artmış problemlerde haftalık olarak bir kaç defa 
tüm yüze bir maske gibi yoğun bir şekilde sürülmesi ve 10-20 dk etki etmesi 
için bırakılması tavsiye edilir.Kalan fazlalıklar ise nemli ve soğuk bir kompres 
ile ciltten temizlenir.  

 

Güzellik Enstitüsü Damar cepherinde meydana gelen artmış geçirgenlik ancak amaçlı bir şekilde 
damar cepherinin yeniden güçlendirilmesi ile tedavi edilebilir. 

 Tamamlayıcı tedavi olarak lenf drenaj masajı önerilir. 
 
 Periferik kan dolaşımının normalleştirilmesine ancak Dr. RIMPLER Intensive 

Serum  N
o
6 serumun amaçlı ve düzenli ile kullanılması ile ulaşılabilir. 

 
Bu etki Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage maske ile 
artırılabilir.  Çünkü bu maskenin yarattığı ısınma efekti bu tarz problemli 
ciltlerde ki kan dolaşımını hızlandırması bakımından idealdir. 
 
Ayrıca Professional MATRICOL® Kollagen Maskenin altına lokal uygulama 
içinde çok uygun olan bu serum, içeriğindeki alg ve yosun özleri ile cildin üst 
tabakalarının nem dengesinin ayarlanmasını ve bu sayede cildin fonksiyon 
yeteneğinin artmasını sağlar 

 

Sunum REF. 360.2 2ml Cam ampul 

Satış İpucu Kızırıklığı olan  ve damar geçirgenliği problemi yaşayan (koperoz, 

telanjetazi) ciltler için özel bakım serumu. Problemli bölgelerde lokal 

uygulama içinde tavsiye edilir. (Burun, yanaklar vs…)  
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FLUID 

DÉCOLLETÉ - FLUID (Dekolte Ampulü) 
 

İçerik Maddeleri Cyclomethicone, Propylene Glycol, Aqua, Cyclopentasiloxane, Sodium 
Chloride, Bis-PEG 15-Methyl Ether Dimethicone, Dimethicone, Humulus 
Lupulus Extract, Triticum Vulgare Protein, Tocopherol, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Octyl Salicylate, 
Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Caprylyl Glycol, Parfum, Benzyl Benzoate, CI 14700  

 

Etken Maddeler Şerbetçi otunun taze bitki ektreleri, buğday tohumu protein hidrolsitat, E 
Vitamini  

 

Özellikler Özenle seçilen etken madde içerikleri sayesinde güçlendirici, sakinleştirici, 
yatıştırıcı etki sağlanır. İlk yaşlanma belirtileri bilinçli olarak azaltılmış olur. Cilt 
farkedilir şekilde gerginleşir ve bıyun bölgesinde hoş olmayan yatay çizgilerde 
belirgin azalma gözlemlenir.  

 

Kullanım İndikasyonun durumuna göre Décollté –Fluid  yıpranmış boyun ve dekolte 
bölgesinde haftada 2-3 kere kür olarak uygulanır. Öncesinde temizlenmiş cilde 
ampul sürülür ve eflöraj masaj hareketleri ile aşağıdan yukarı doğru çene 
yönünde cilde yedirilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Göğüs modelaj meske altına yada boyun bölgesinde uygulanacak olan sargı 
maske altına bakım konsantresi olarak kullanılması için idealdir. 

 Bu ampulün yapısı masaj kremi ile kombine edilerek kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır.  

 

Sunum REF. 370.2 2ml OPC – Cam ampul 
 

Satış İpucu Boyun, dekolte ve göğüs bölgesinin şekillendirilmesi için özel ürün. 

İçeriğindeki doğal bitkisel konsantreler ile cilt gerilimini ve sağlamlığını 

artırır. 
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W H I T E N I N G 
Aydınlatıcı Ürünlerin Sırrı 

 
Porselen gibi tertemiz ve ışıl ışıl bir cilt her insanın arzusudur.Günümüzde birçok kişi yüzünde, 
ellerinde yada dekolte bölgesinde ki lekelerden dolayı rahatsızlık duymaktadır. 
 
İşte bu renk problemlerini çözümlemek üzere Dr Rimpler elibi olarak Whitening serisini sunmaktayız. 
Bu problemi çözümleyebilmek için öncelikle ciltte ki renk değişikliklerini etkileyen faktörleri tanımamız 
gerekmektedir. 
 

1. Cilt Kalınlığı 
Cilt kalınlığı cildin dış görünümünü etkileyen başlıca faktörlerdendir. İnce bir cilt yapısı daha 
çok solgun bir görünüm taşırken, bu durum 2. faktörüde etkilemektedir.. 

 

2. Cilt rengi 
Düzenli kan dolaşımına sahip, böylelikle de oksijenle sağlıklı şekilde beslenen bir cilt hafif 
pempe- kırmızıya dönük bir renge sahipken, oksijenle sağlıklı olarak beslenemeyen cilt 
maviye ve eflatuna dönük bir renk taşımaktadır.  
 

3. Pigmentasyon 
Pigmantasyon denildiğinde cildimizi UV ışınlarının verdiği zararlı etkilerden koruyan Melanin 
varlığı akla gelmektedir. Melanin ise Melanosit hücreleri tarafından üretilmektedir ve bu 
hücrelerde basal hücre zarının üzerinde yerleşmiş durumda olan çok özel hücrelerdir. 
 
Melanosit hücrelerinin sayısı ciltten cilde değişiklik göstermektedir. Ancak Melanosit 
hücrelerinin sayısı beyaz ırk yada siyah ırkta sanıldığı kadar çok farketmemektedir.  
 
Kişilerin cilt renginin farklı farklı olmasının altında yatan temel neden,  aslında 2 farklı Mela-
nin tipinin mevcut olmasıdır ve bu iki tip de genetik olarak belirlenmektedir.  
 
Eumelanin kahve-siyah karaktere sahipken, Phaeomelanin sarı-kırmızı karaktere sahiptir. 
 
Buna ek olarak bu iki pigment arasında ki bir diğer farklılık ise, Eumelanin epidermis içinde 
çözülebilir ve parçalanabilir durumdadır. Buna karşın Phaeomelanin epidermis içinde 
çözülemeyen bir pigment olduğu için epidermisin üzerinde koruyucu kalın bir tabaka olarak 
birikir. Bu da bize ırklar arasında meydana gelen güneşte kızarıklık ve bronzlaşma 
süresindeki  farklarının nedenlerini açıklamaktadır. 
Kuzey Avrupa ırkında 5 dk. Içinde ciltte kızarma ve kabarma reaksiyonu ortaya çıkarken 
Güney Afrikalı bir kişide bu reaksiyonun ortaya çıkması 30 dk. dan 60 dk ya kadar sürebilir.  
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Cildin rengi üzerinde kozmetik uygulamalarla bir etki yaratabilmek için, melanin üretimi üzerinde etki 
sahibi olmak gerekmektedir. 
 
Yüzyıllardır Japon Geyşaları bembeyaz porselen gibi bir cilde sahip olabilmek için, çok zararlı 
olmasına rağmen oksitleyici ağartıcı maddeler kullanmaktadırlar. Misal civa tuzları… 
Yada bu amaçla kullanılan Hidrokinon gibi etken maddeler sadece o an için zararlı yan etkilere yol 
açmakla kalmazlar buna ek olarak hücre metabolizmasının dengesini bozarak istenmeyen bir çok 
uzun vadeli zarara sebebiyet verirler. 
 
Günümüzde kullanılan bitkisel hammedeler Melanosit hücrelerinin yapısını bozmadan, Melanin 
üretimi üzerinde etki göstermektedirler. Bu etken maddeler Melanosit hücrelerinin Melanin üretimi 
aşamasında etkinliğini göstererk, melanin salgılanmasına etki ederler. 
Bu etki doğal bir enzim olan Tirosinase sentezinin bloke edilmesi ile gerçekleştirilir. Böylelikle Mela-
nin üretimi aşamasında katalizör işlevi gören bu enzimin üretimi durdurulmuş ve böylelikle de mela-
nin üretimi azaltılmış olur. 
 

 

 
 

 

 
Resim 1: Tirosinden Melanine varan reaksiyon aşamalarınin tamamı Tirosinase denilen bu enzim 
tarafından katalize edilmektedir.  
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Tirosin aktivitesi özellikle Arbutin denilen etken madde ile etkilenebilmektedir. Arbutin önemli ölçüde 
Tirosinin yapısını değiştirebilmekte, sonra anahtar-kilit prensibi ile ile tekrar denge 
kazandırabilmektedir. 

 

 

 

 

                                    Arbutin 
 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 2. L-Tyrosin ve Arbutin (Enzim inhibitör)(Enzim önleyicisi) 
 
Bu şekilde Melanin üretimine etki edilebilmesinin avantajı hiç bir aşamada doğal ve sağlıklı cilt 
yapısına herhangi bir olumsuz etkide bulunulmamasıdır. Ve cilt renginde meydana gelen bu açılma 
reaksiyonu istenildiği anda geri döndürülebilir bir özellik taşımaktadır. Whitening (Aydınlatıcı 
beyazlatıcı seri) ürünlerinin kullanımının bırakılması ile  Melanosit hücreleri kendi doğal üretim 
fonksiyonlarına geri dönecekler ve cilt de her zamanki rengine geri dönecektir. 
 
Kiryoterapi ile Melanosit hücrelerinin imha edilmesi de bir ihtimaldir. Ancak bu yöntemin geri dönüşü 
mümkün değildir. Ve bu kadar büyük çapta bir uygulama alanı daha sonrasında cilt bronzlaştığında 
lekelerin meydana gelmesine neden olabilir. Çünkü bu bölgelerde artık güneşe karşı doğal olarak 
gerçekleşmesi gereken koruma kalkanı artık gerçekleşememektedir. 
 
Bu tarzda ki bir yaklaşımla melanin üretimi ciddi oranda azaltılırken göz önünde bulundurulması 
gereken bir diğer önemli nokta,melaninin cildimiz için güneşe karşı önemli bir koruma kalkanı  
görevi üstlendiği  ve azalması ile birlikte cildimizin eskisi kadar sağlıklı olarak bu fonksiyonunu devam 
ettiremeyeceği gerçeğidir. Böylelikle cildimizin güneşe karşı hassasiyeti öenmli bir derecede artacaktır. 
 
Bizim doğal UV korumamız şu üç fonksiyonla ortaya çıkmaktadır: 
  

1. Cilt kalınlığı 4 kat Koruma 
2. Pigmentasyon 8-10 kat Koruma 
3. Urocanic Asit 1,5 kat Koruma 

 
Buradan da anlaşılacağı gibi melanin üretiminin azalması ile birlikte cildimiz koruma kalkanlarından en 
önemli olanı önemli bir ölçüde azaltılmış olacaktır.Bundan dolayı beyazlatıcı bakım ürünleri 
kullanırlırken mutlaka ek bir güneş koruma ürünü kullanılmalıdır. 
Beyazlatıcı ürünlerle birlikte bronz bir ten arzusu ne yazık ki birlikte düşünülemez.  
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Whitening Cleanser (Aydınlatıcı Temizleme Emulsiyonu)  
 
Whitening Tonic (AHA içerikli aydınlatıcı tonik) 
 
Whitening Cream (Aydınlatıcı 24 saat bakım kremi) 

  

Whitening Serum (Cilt aydınlatılması için özel serum) 

 
Whitening Bodylotion (serinletici, nemlendirici, aydınlatıp leke 

giderici vücut losyonu) 
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W H I T E N I N G 

CLEANSER (Aydınlatıcı Temizleme Emulsiyonu) 
 

Meyve asitleri ve doğal emulgatör içerikleri ile cildin yumuşak bir şekilde temizlenmesi içindir. 
Makyaj, yağ ve kir kalıntıları hızlı ve güvenilir bir şekilde yüzden, boyundan ve dudaklardan 
uzaklaştırılır. Antienflamatuar ve güçlendirici yaban mersini ekstresi ve bakım yapan, cildi nemlendiren 
etkileri ile şeker kamışı ekstresinin gücü optimum bir temizlik için bir aradadır. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyldodecanol, Glycerin, Glyceryl Stearate, 
Ceteareth-20, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Officinarum Extract, 
Acer Saccharinum Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Xanthan 
Gum, Coco-Glycerides, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool  

   

Etken Maddeler yumuşak yüzey aktif maddeleri ,yaban mersini ekstresi ve farklı meyve asitlerinin 
karışımı 

 

Özellikler Temizleyici 
  nemlendirici 

 

Kullanım Lekeli ciltler 

  Sivilceli ve akneli ciltler  
 
  Sabah ve  akşamları fındık büyüklüğünde ürün parmak uçları yada bir parça 

pamuk ile önceden nemlendirilmiş cilde uygulanır, önce gözler ve dudaklar sonra 
tüm yüz ve boyun temizlenir. En son olarak da bol su le temizlenir. 

 
  WHITENING Tonic ile tonikleyiniz. 
 

Güzellik Enstitüsü  BASIC Clear temizlğine alternatif olarak kabinde kullanılabilir. 
Kimyasal peeling bakım alternetiflerinden ve mikro dermabrasyondan önce ön  
temizlik olarak idealdir. 

 

Sunum REF. 800 (200 ml uygulama aparatlı şişe) 
 

Satış ipucu Cildin yumuşak bir şeklide temizliği için özel olarak geliştirilmiş bir üründür.  
  Cilt taze ve duru bir görünüm kazanır. 
  Sivilce ve akneler hızla iyileşme gösterir. 
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W H I T E N I N G 

TONIC (AHA içerikli aydınlatıcı tonik) 
 

Bu aydınlatıcı  AHA-Losyon meyve asitlerinin canlandırıcı etkisi ile Pantenolün antienflamatuar etkisi 
bir araya getirilerek hazırlanmıştır. Cilde bakım yapan badem proteinleri ve şeker kamışı ekstereleri bu 
serinletici toniği tamamlamaktadırlar. Cildi koruyucu asit-koruma-perdesi tekrar canlandırılır. 
 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Panthenol, Alcohol 
Denat., Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 
Saccharum Officinarum Extract, Acer Saccharinum Extract, Citrus Limon 
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Pantolactone, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Parfum, Benzyl Salicyla-
te, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Limo-
nene  

   

Etken Maddeler Meyve asitleri, badem proteinleri, Pantenol 

 

Özellikler arındırıcı 
  serinletici 
  bakım yapan 

 

Kullanım Cilt temizlendikten sonra yüz ve boyun bir parça pamuk yardımıyla toniklenir. 
Hassas ciltlerde yada güneş banyosundan sonra uygulanmaz. Göz çevresine 
kesinlikle uygulanmaz. 

 

Güzellik Enstitüsü Temizlikten sonra cildin serinletilip canlandırılması için meyve asidi içerikli 
tonik olarak güzellik merkezlerinde tavsiye edilir.  

   

  Özellikle meyve asitli bakımlarda (kimyasal peeling)  ve 

mikrodermabrasyon işleminde tonik olarak kullanılması şiddetle tevsiye 

edilir. 

 

Sunum REF. 810  (200 ml uygulama aparatlı şişe) 

 

Satış İpucu Cildin temizliği optimum şekilde tamamlanır. Ve cilt daha sonraki  bakım 
aşamaları için ideal bir şekilde hazırlanır. 
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W H I T E N I N G 

CREME (Aydınlatıcı 24 saat bakım kremi) 
 
Bu hafif yapılı ‚‘‘İkisi bir arada krem‘‘ bitkisel özlerle depigmastasyon etkisine sahip Arbutini bir araya 
getirmektedir.İçeriğinde ki Shea yağı ve ipek proteinleri cildi yumuşatır, nem kazandırırır ve iyileşme 
sürecinde cildi destekler. İçeriğindeki güneş koruma faktörleri ise cildin korunmasını sağlarlar. Böylece 
cilt renginin açılması ve yaşlılık lekelerinden de korunması sağlanır. Modern teknoloji ile elde edilmiş 
aktif maddelerin özel bir kapsüllenme teknolojisi yardımıyla cilde kabul ettirilmesi ile cilt serbest 
radikallerin olumsuz etkilerinden maksimum düzeyde korunmuş olur. 
 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin, Ethoxydiglycol-oleat, 
Benzophenone-3, Cyclomethicone, Butyrospermum Parkii Butter, Arbutin, 
Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrolyzed 
Silk, Tocopherol, Carbomer, PEG-75 Stearate, Steareth-20, Ceteth-20, 
Tetrasodium EDTA, Sodium Metabisulfite, Citric Acid, Sodium Hydroxide, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Par-
fum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Citronellol, Limonene, Eugenol, Geraniol  

   

Etken Maddeler Arbutin, Shea yağı, ipek proteinleri,  Aloe Vera, Vitamin E, SPF 

 

Özellikler Cildi korur ve güçlendirir. 
  Yoğun nem kazandırır. 
 

Kullanım Sabah ve akşamları cilt temizlendikten sonra yüz, boyun  (arzu edilirse göz 
çevresi ve dudaklara da) krem uygulanır. 
WHITENING Serum ile kombine edilerek uygulanması çok tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 820 (50 ml Tüp içinde satış Boyu) 
  REF. 80820  (35 ml Promosyon boyu) 
 

Satış İpucu Cilt lekelerinin açılması ve cildin aydınlatılması için özel bakım kremi. 

 

  Pigment lekelerinin hafifletilmesi için sadece lekeli bölgelere de 

uygulanabilir. 
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W H I T E N I N G 

SERUM (Cilt aydınlatılması için özel serum) 
 

WHITENING Kremle kombine olarak kullanılmak üzere ideal olan Whitening Serum, kremin cilt 
aydınlatma etkisini yoğunlaştırır.  Misal olarak yaşlılık izlerinin iyileştirilmesi için, serum lekeli bölgelere 
lokal olarak da uygulanabilir. Bu serum güneş koruma faktörü içermediği için gece remleri ile birlikte 
kullanılması tavsiye edilir. 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Glycerin, Ethoxydiglycol-oleat, Arbutin, Polyacrylic Acid, Hydrolyzed 
Silk, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, 
Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Metabisulfite, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Limonene, Euge-
nol  

  

Etken Maddeleri Arbutin, İpek proteinleri, Aloe Vera 

 

Özellikler Pigment lekelerine karşı etkili 

  Nemlendirici 
 

Anwendung Yüz ve boyun bölgesine lekeli ksımların üzerine lokal olarak yada tüm yüz-
boyun bölgesine uygulanır ve hafif bir masaj ile cilde yedirilir. 

  Bakımın başarısı için, günlük ve düzenli bir uygulama ilk koşuldur. 
   
  WHITENING Cream ile ve de diğer bakım kremleri ile kombine olarak 

kullanılabilir. 
 

  UYARI: Bu serum kullanılırken güneş banyosu sadece SUN Face Cream 
SPF 30  ile güneş koruması sağlandığında mümkündür. 

 

Güzellik Enstitüsü VitaSonik Ultrason ile birlikte kullanılabilir. 
 

Sunum REF. 830 (20 ml Hava almayan kutu içinde) 
 
 

Satış İpucu Cildin bütün olarak aydınlanması yada Pigment lekelerinin iyileştirilmesi 

için tavsiye edilir.  
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W H I T E N I N G 

BODYLOTION (serinletici, nem kazandıran vücut losyonu) 
 
Porselen gibi bir cilt için yüksek değerli vücut bakım losyonu.  Arbutin depigmentasyon faktörü olarak 
cildin tamamını aydınlatır. Ayrıca UV A-B filtreleri Vitamin E ile birlikte serbest radikallerin zararlı 
etkilerinden cildi koruyarak, cildin erken yaşlanmasının önüne geçer.  İhtiyaca göre her duştan sonra 
tüm cildinizi bu vücut losyonu ile hafif masaj yaparak kremleyiniz. 
 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyl Methoxycinnamate, Glycerin, Benzophenone-3, Cyclomethicone, 
Dimethicone, Ethoxydiglycol-Oleat, Arctostaphylos Uva Ursi, Tocopherol, 
Hydrolyzed Silk, Aloe Barbadensis, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 
Stearate, Ceteth-20, Steareth-20, Carbomer, Parfum, Sodium Hydroxide, 
Tetrasodium EDTA, Sodium Metabisulfite, Citric Acid, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate 

 

Etken Maddeleri Arbutin, İpek proteinleri, Aloe Vera, Vitamin E, SPF 

 

Özellikler Pigment lekelerine karşı aktif ve nem kazandırıcı vücut losyonu. 
 

Kullanım Duştan sonra tüm vücudunuzu bu losyon ile kremleyiniz. 

 

Sunum REF. 840  (200 ml şişe içinde) 
 

Satış ipucu Nem sağlayan, serinleten vücut losyonu içeriğinde ki E vitamini ile serbest 
radikallerin zararlı etkilerine ve erken cilt yaşlanmasına karşı cildinizi korur. 
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B O D Y 
 

 
Shower Gel (yumuşak duş jeli) 
 
Bodypeeling (Doğal Peeling tanecikleri içeren duş jeli) 
 
Refreshing Body Splash(Nemlendirici serinletici spray) 
 
Bodylotion Baltic Care(Vücut Losyonu Baltık denizi) 
 
Bodylotion Classic(zengin içerikli vücut losyonu) 

 
Deo Cream(Terlemeye karşı krem deodorant) 
 
Handcream(Koruyucu ve bakım yapan el kremi) 
 
rimCell – Ampulle 
(Selülit bakımına yönelik özel etken madde konsantrasyonu) 
 
SILVERMED® Deo(Günlük ayak bakım kremi) 

 
SILVERMED® Active (problemli ayaklar için bakım kremi) 
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BODY  

SHOWER GEL  (yumuşak duş jeli) 
 
Bu duş jelinin özel formulasyonu, hem cildin derinlemesine temizliği hem de bakımını bir arada 
sunmaktadır. 
 
Duş keyfini tüm ailenizle paylaşınız. 
  

İçerik Maddeleri Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocoglucoside, 
Glyceryl Oleate, Aloe Barbadensis, Lauryldimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool, Limonene, 
CI 42053 

 

Etken Maddeler Aloe Verave Buğday tohumu proteinleri 
 

Özellikler nemlendirici ve kurumayı önleyici 
 

Kullanım Günlük temzilik için duş jeli 
 

Sunum REF. 503 (200 ml Tüpte) 

 

Verkaufstipps Tüm aile için yumuşak yapılı duş jeli. 
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BODY   

BODYPEELING  
 (Doğal Peeling tanecikleri içeren duş jeli) 

 
Bu temizleme jeli içeriğindeki bambu ağacından kazanılan soyucu özellikte ki maddeler ile, cildin 
derinlemesine temizliğini sağlar. Gevşemiş durumda bulunan ölü cilt hücrelerinin ciltten, narin bir 
şekilde arındırılmasını sağlar. 
 
Bu ürünle yaşanan  bir duş serüveninden sonra ciltteki kan dolaşımının optimal şekilde canlandırıldığı, 
cildin pürüzsüz ve taze bir görünüm kazandığı görülür. Ve daha sonra kullanılacak olan bakım ürüleri 
için cilt hazırlanır. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Bambusa Arundinacea, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Lactose, Cocoglucoside, Menthyl 
Lactate, Glyceryl Oleate, Microcrystalline Cellulose, Gellan Gum, Sodium 
Citrate,  Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal,  
CI 77289 

 

Etken Maddeler öğütülmüş Silis–Depolaraı ( Bambu çubuklarından kazanılır) ve yumuşak 
yüzey yıkama maddeleri 

 

Özellikler Cilde bakım yapan derinlemesine temizlik peeling ürünü. 
 

Kullanım Haftalık olarak bir yada iki kez duşta uygulayınız. Yeterli bir miktarda ürünü 
nemli ellerinize sürüp bununla tüm vücudunuza masaj uygulayınız.  

 
 Peeling için uygun bir eldivenle birlikte ürünün uygulanması etkinliğini 

artıracaktır.  Yaklaşık 5 dk lık bir vücut peeling uygulamasından sonra, kalan 
kısımları güzel bir duş ile temizleyiniz. 

  
 Ve sonrasında vücut bakım losyonunuzu uygulayınız. 
 

Sunum REF. 505 (200 ml Tüpte) 
 

Satış İpucu Cilde dost ama aynı zamanda derinlemesine bir temizlik sunan bu jel peeling 
tüm aile fertlerinin kullanımı için uygundur. 

 
 Haftalık olarak bir-iki kez düzenli uygulandığında, özellikle çok kurumuş ve pul 

pul olmuş vücut kısımlarının (dirsek, diz kapağı gibi)  kısa bir zamanda 
yumuşacık bir görünüm kazanması sağlanır. 
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BODY 

REFRESHING BODY SPLASH 
          (Nemlendirici serinletici spray) 
 

 

İçerik Maddeleri Aqua, BIS-PEG 15-Methyl Ether Dimethicone, Propylene Glycol, PPG-1-
PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Laminaria Saccharina, Alcohol Denat., Menthyl 
Lactate, Ascorbic Acid, Gellan Gum, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Tetrasodium EDTA, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, CI 42090 
 

Etken Maddeler Alg konsantreleri, Polisakaridler, Polifenol,  
 

Özellikler nemlendirici, canlandırıcı, onarıcı sprey. 
 

Kullanım Yazın:Günlük olarak çok defa anında bakım ve serinleme sağlar. 
Kışın:Tazeleyici ve yeniden nemlendirici olarak vücut bakım ürününüzün altına 
kullanılır. 

 

Güzellik Enstitüsü Bu ürün sadace satış ürünüdür! 
Tüm vücut bakım uygulamalarında aktiavatör olarak direk peeling 
uygulamasından sonra kullanımı tavsiye edilir. 

 
 Özellikle White Baltic Gold – Bakım uygulamaları ile kombine edilmek üzere 

çok uygundur. 
 
 Yazın uygulanan bir bakımın ardından serinletici etkisi ile bakımı bitirirken 

uygulanması uygundur, müşterinizin beğenisini kazanacak olan bu ürünün 
hemen satışınıda gerçekleştirebilirisiniz böylelikle. 

 

Präsentation REF.506 (100ml Fıs fıs şeklide şişe içinde satış boyu) 
 

Satış İpucu Yol için ideal anında serinletici ve nemlendirici bakım. 

 Aerosol (basınçlı gazlı şişe) değildir.  

 Bu nedenle şişeyi sadece dik durumda iken fıskırtabilirsiniz.
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BODY 

Baltic Care (Vücut Losyonu) 
 
Baltic Care besleyici bir vücut losyonudur, cildimizin yağ eksiğini dengeler ve aynı  zamanda cildi 
sürekli olan koruyan bir hidro-lipit tabaka oluşturur. Kuru, pullanmış ve çatlamış olan cilt tarihe 
karışır. Bitkisel yağ karışımlarından oluşan içeriği ile Stratum Cormeum tabakasının yağ içeriğini 
artırır. Bu da cildin nem tutma kapasitesinin artmasını ve böylelikle iritasyonların azaltılmasına 
yardımcı olur.  Bu doymamış yağ asitlerin aynı zamanda ölü hücre tabakasının ciltten sağlıklı bir 
şekilde atılmasına da yardımcı olur. 

 

İçerik Maddeleri Aqua, Dicaprylyl Ether, Squalane, Cannabis Sativa Seed Oil, Glycerin, 
Propylene Glycol, Silybum Marianum Seed Oil, Cyclopentasiloxane, 
Cetearyl Alcohol, Cyclomethicone, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, 
Laminaria Saccharina Extract, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, Algae 
Extract, Amber Extract, Tocopherol, Inulin Lauryl Carbamate, Dimethicone 
Crosspolymer, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Alcohol Denat., 
Alcohol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Parfum 

 
 

Etken maddeler Kenevir Tohunu yağı, Squalan,  Alg ektreleri, Kehribar ektresi, Omega 3 und 
Omega 6 Yağ Asitleri 

 

Özellikler Bakım yapan, kurumayı önleyen 
Nemi muhafaza edici ve TEWL in azaltılması 
Besleyici, yapılandırıcı, düzleştirici 
Cilt bariyerini güçlendirici 
Tahriş azaltıcı 

 

Kullanım Günlük olarak duştan sonra dairesel harektetlerel tüm vücuda masaj ile 
uygulanır. 

 

Güzellik Enstitüsü Vücut  bakımlarından sonra bakımı tamamlarken uygulanır. 
 

Sunum REF. 501 200ml Tüp içinde
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BODY   

BODYLOTION CLASSIC  
(zengin içerikli vücut losyonu) 

 
Dr. RIMPLER BODY Bodylotion Classic kompakt ve çok yoğun içerikli bir vücut bakım ürünüdür. 
Özellikle yıpranmış ve kuru ciltlerin bakımı için geliştirilmiştir. 
 
Duştan yada güneş banyosundan sonra cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirerek kadife ve ipek gibi bir 
cilt hissi kazandırır. 
 
İçeriğindeki bitkisel etken maddeler cilt tarafından hemen emilir ve cildin üzerinde yağ tabakası 
bırakmadan yumuşacık bir his kazandırır.  
 

İçerik Maddeleri Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Hexyldecanol, 
Hexyldecyl Laurate, Cetearyl Alcohol, Coco-Glycerides, Squalane, 
Ceteareth-20, Hydrolyzed Silk, Luffa Cylindrica, Tocopherol, Tetrasodium 
EDTA, Carbomer, Ethylhexyl Palmitate, Ceteareth-12, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Cetyl Palmitate, Dimethicone, Sodium Benzoate, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbox-
aldehyde, Citral 

 

Etken Maddeler İpek proteinleri, ay çiçeği yağı, papatya 

 

Özellikler özellikle yoğun nenlendirme, cilt pürüzsüzleştirme ve koruyucu film tabakası 
oluşturma özelliğine sahip vücut bakım losyonu. 

 

Kullanım Banyodan ve duştan sonra, güneş banyosundan sonra, vücut peeling 

uygulaması yada fırça masajından sonra  tüm vücudunuzu bu losyon ile 

güzelce kremleyin. 

 

Sunum REF. 507 (200 ml Tüp içinde) 

 

 

Satış İpucu Özellikle yıpranmış ve özel bakıma gereksinim duyan ciltler için yoğun 
nemlendirici özellikte bir bakım serüveni sunar. 

 
Güneş sonrası bakım ürünü olarak da tavsiye edilir.  Özellikle ürün buz 
dolabında saklanırsa, güneş banyosu yada duştan sonra uygulandığında 
serinletici ve canlandırıcı etki gösterir. 
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BODY   

CREAM DEO  
(Terlemeye karşı krem deodorant) 

 
Dr. RIMPLER BODY Cream-Deo tüm gün boyunca aşırı terlemeden ve ter kokusundan sizi korur. 
Günde bir kere kullanılması yeterlidir. 
Bu yumuşak dokuda ki krem deodorant cilt tarafından kolayca kabul edilir. Yapışkan bir his 
bırakmadan yumuşak bir şekilde koltuk altı bölgesine uygulanır ve giysilerde iz bırakmaz. 
 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Aluminium Chlorhydrate, Cyclomethicone, Octyldodecanol, Glyceryl 
Stearate, Phenyl Dimethicone, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, 
Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Parfum, Linalool, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol 

 

Etekn Madde Aliminyum tuzu parçalı olarak nötralize edilerek cilde uyumlu özellikler 
kazanmıştır. 

 

Özellikler Günde bir kere kullanılması tüm gün boyunca aşırı terlemenin ve ter kokusu 
probleminin önüne geçilmesi için yeterli olacaktır. 
Cildi tahriş etmez.  
Bu özelliği nedeni ile depilasyon işlemi sonrasında tavsiye edilir, su ile kolayca 
yıkanarak ciltten temizlenebilir. 

 

Kullanım Koltuk altına fındık büyüklüğünde ürün konularak yavaşça dağıtılır. 
Krem cilt tarafından hemen emilir.  
Cildin terleme fonksiyonun tamamen durdurulması önerilmediği için günde 
sadece bir kez uygulanması tavsiye edilir. 

  

Sunum REF. 504 (100 ml Tüpte)  

 

Satış ipucu Sadece Antiperspirant bir ürün aşırı terleme probleminden kişiyi koruyabilir. 
 

Cilde uyumlu yapısı ile tüm gün boyunca çok güzel kokmanızı sağlar. 
 

Yapışkan bir his bırakmaz, rahatça sui le temizlenebilir, giysilerde leke 
yapmaz.   

 
Uzun süre kullanılabildiği için tasarruflu bir üründür. 
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BODY 

HANDCREAM 
(Koruyucu ve bakım yapan el kremi) 

 
Bu değerli Dr. RIMPLER BODY Handcream ellerin bakımını yaparken aynı zamanda korur. 
Yumuşak yapısı ile kısa bir zaman içerisinde cilt tarafından tamamen emilir. 
Cilde nem kazandıran ve koruyucu film tabakası oluşturan etken madde içerikleri cildin dış etkenlere 
karşı dayanıklılığını artırarak, hassasiyetini azaltır. 
 
Ellerde ortaya çıkabilen yaşlanma belirtileri böylelikle azaltılmış olur. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Ceteareth-20, Octyldodecanol, PEG-20 Glyceryl Stearate, Tocopherol, 
Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ceteareth-12, 
Cetyl Palmitate, Carbomer, Dimethicone, Sodium Hydroxide, Sodium 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Benzoate, 
Polyisobutene, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

 

Etken Maddeler Vitamin E, tatlı badem proteinleri 

 

Özellikler nem kazandıran, koruyan, cildi pürüzleştiren el kremi. 

 

Kullanım Dr. RIMPLER BODY Handcream ihtiyaca göre sık sık kullanılabilir ve masaj ile 
de cilde uygulanabilir. 

 

Güzellik Enstitüsü yıpranmış, sertleşmiş ellerin kabin bakımı içinde uygundur. 

 

Sunum REF. 760 (100 ml Tüpte) 

 

Satış İpucu „Yaş ellerden belli olur“ 
İşte bu yüzden ellerin bakımı için doğru ürünü kullanmak çok önemlidir. 
 
Yıpranmış eller bu ürünün düzenli kullanmı ile tekrar yumuşacık olur ve 
bakımlı bir görünüm kazanırlar.  
 
Çatlamış eller komplikasyon olmadan iyileştirilir. 
 
Cildin yoğun bir şekilde yağ kaybının ve kurumasının erkenden önüne geçilmiş 
olur. 
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BODY   

RIMCELL AMPULLE 
(Selülit bakımına yönelik özel etken madde konsantrasyonu) 

 
Dr. RIMPLER Fitoterapiden tanıdığımız ve güvenli değişim etkileri sunduğu test edilmiş bitkisel 
özlerden özenle oluşturulmuş olan selülit karşıtı ürünü BODY rimCell Ampulleri sunar. 
 
At kestanesinin tohumlarından kazanılan ekstreler özellikle de Aescin geçirgenliği artırıcı etkisi ile doku 
içerisndeki birikmiş suyun atılımını hızlandırır. Sarmaşık ekstereleri ise doku içinde yeni su 
birikimlerinin olmasına engel olur. 
 
Aynı zamanda bu ürün içeriğindeki diğer değerli etken maddelerle basal hücre metabolizmasını 
canlandırır, cilde bakım yapar, düzleştirir ve form kazandırır. 
 
  

İçerik Maddeleri Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid, Glucose, Aesculus Hippocastanum Seed 
Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Hedera Helix Leaf/Stem Extract, 
Potassium Iodide, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42053  
 

Etken Maddeler Algler, at kestanesi, Efeu 

 

Özellikler sıkılaştırıcı, onarıcı, detoks yapıcı, dolaşımı ve geçirgenliği artırıcı selülit 
ampulü 
 

Kullanım 5 ml lik bir ampulün tamamını her iki üst bacakda özellikle selülİt probleminin 
olduğu bölgelere, yada vücutta neredede selülit problemi yaşanıyor ise o 
bölgeye dağıltılır ve masaj ile cilde yedirilir.   

 
 Dermapunktur-Roller 200 ile uygulanan Dermapunkturmasajı selülit 

tedavisinde bu ampulün etkinlğini daha da artıracaktır. Sonrasında ise Dr. 
RIMPLER BODY Bodylotion VÜCUT LOSYONU uygulayınız. 

 

Güzellik Enstitüsü Bu ampulün kabin uygulamalar esnasında özellikle dokularda 

derinlemesine bir ısı artışını sağlayan Modelage maskeler (ısınan alçı 

maskeler) ile birlikte uygulanması tavsiye edilir. 

Ultrasonla birlikte kullanılabilir. Bunun için ampul içeriğini uygulama 

yapılacak alana eşit miktarda dağıtınız.  Sonra üzerine kontak artırıcı 

(ultrason etkinliğini artırıcı) etki gösteren Dr.  RIMPLER PROFESSIONAL 

White Baltic Gold Matrix Gel sürünüz ve ultrason cihazı ile çalışmaya 

başlayınız.. 

Sunum REF. 210 (6 x 5 ml OPC-cam ampul) 
 REF. 210.3 (18 x 5 ml OPC-cam ampul) 

 

Satış İpucu Dermapunktur masajının etkinliğini artırır. 
 Selülit tedavisinin uygulama sonuçlarında ki başarıyı artırır. 
 Cilt elastikiyetini artırır. 
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BODY 

SILVERMED
® 

DEO 
                        (Günlük ayak bakım kremi) 
 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Cyclomethicone, Aluminium Chlorhydrate, Octyldodecanol, Phenyl  
 Trimethicone, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Cetereth-20, 

Silver, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Micocrystalline Cellu-
lose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Sodium Hydroxidexide, Parfum, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben 

 

Etken Maddeler Mikrogümüş, Antiperspirant olarak  Aluminium-Komplex  
 

Özellikler  

antibakteriyel  Cilt üzerinde görünmez ve koruyucu bir fiml  tabakası 
oluşturur. Mikroorganzimaların barınmasına izin 
vermez. 

 

düzenleyici  Mikroorganizmalar tarafından kuşatılmış olan cilt 
temizlenir, hoş olmayan koku giderilir. 

 

bakım sağlayan Cilt elastikiyeti geri kazandırılır ve cilt iritasyonları 
önlenir. 

 

Kullanım    Ayakların günlük bakımı için… Sabah ve akşamları ayaklarınızı düzenli olarak 
kremleyiniz. 

 

Güzellik Enstitüsü Sadece satış ürünü! 
Ayak bakımından sonra bakımı bitiriken tüm ayağa sürünüz ve hafif bir 
masajla yediriniz. 

  

Sunum 508  (100ml Tüpte) 

 

Satış İpucu Ayakların günlük bakımı için krem. 
Cilt tarafından çabuk bir şekilde emilir ve hoş olmayan kokular engellenir. 
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BODY 

SILVERMED
®
 ACTIVE 

(problemli ayaklar için bakım kremi) 
 

Içerik Maddeleri Aqua, Cyclomethicone, Octyldodecanol, Phenyl Trimethicone, Glyceryl 
Stearate, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Silver, Cetyl 
Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Microcrystalline Cellulose, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Cellulose Gum, Parfum, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Isobutylparaben 

 

Etken Maddeler Mikrogümüş 
 

Özellikler  

antibakteriyel  Cilt üzerinde görünmez ve koruyucu bir fil  tabakası 
oluşturur.  Mikroorganzimaların barınmasına izin 
vermez. 

 

düzenleyici  Mikroorganizmalar tarafından kuşatılmış olan cilt 
temzilenir, hoş olmayan koku önlenir. 

 

bakım sağlayan Cilt elastikiyeti geri kazandırılır ve cilt iritasyonları 
önlenir. 

 

Kullanım    Sabah ve akşamları ayakta mikroorganizmaların daha çok üredikleri bölgeler 
uygulanır. Özellikle Silvermed

®
 Deo ile birlikte kullanımı idealdir. 

 

Güzellik Enstitüsü Sadece satış ürünü! 
Ayak bakımından sonra sadece ayakta ki mikroorganizmaların ürediği 
problemli bölgelere uygulanır. 

  

Sunum 509  (35ml Tüpte) 

 

Satış İpucu Lokal ve acil  yardıma ihtiyaç duyulan durumlar için ayaklarda ki akut cilt 
iritasyonlarında ve mikroorganizmalar tarafından kuşatılmış ayak 
bölgelerinde  kullanılır. 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

127 

S U N 
 

 „Sağlıklı bronz bir ten, cildinize bir ödüldür“. 

 
Güneşi tıpkı bir ilaç gibi düşünebiliriz. Belirleyici olan dozudur. Burada cit tipiniz ve güneş ışınlarının 
şiddeti belirleyicidir. 
 
Önemli olan güneş yanığına neden olmadan sağlıklı güneşlenebilmektir. Başka bir değişle  hem 
yoğun ve hemde cilt yapısındaki Eritem tabakasına hasar vermeden  bir pigmentasyon sağlamaktır. 
Esmer tenli kişiler dahi tatilin ilk günlerinde 30 dakikadan fazla kremsiz güneşe çıkmamalıdırlar. Kimse 
tatile kızarmış bir ciltle başlamak istemez. Yazın başlangıcından itibaren doğru bir koruyucu krem ile 
çok daha keyfili bir yaz sizi bekliyor. 
 
Bir haftadan sonra güneşe alışan cildiniz iki hatta beş saatte kadar güneşin etkilerine karrşı koruyucu 
doğal bir yapı oluşturacaktır. Aşırıya kaçmadan üç hafta sonraysa cildiniz artık kendisine 40 faktöre 
karşılık gelecek doğal bir koruyuculuk kazandıracaktır. Bu açıdan günlük doz belirleyicidir. 
 
Bunun yanı sıra sağlıklı bir bronzlaşma için nelere dikkat edilmelidir? 
 

 Dr. Rimpler SUN Protection ürünlerini güneşe çıkmadan 20 dk. önce uygulayınız 
 Ürünleri sadece temizlenmiş cilde uygulayınız 
 Yeterli miktarda ve cildinize eşit dağıtarak uygulayınız 
 Deodorant ve parfüm kullanımından kaçınınız 
 Günlük güneşlenme dozunu aşmayınız,  
 Ürünlerimizi sabahleyin alacağınız bir banyo sonrasında da kullanabilirsiniz, etkisi sürecektir. 
 

En iyi sonucu  almak üzere Dr. RIMPLER SUN Protection ile birlikte  Dr. RIMPLER After Sun Balm 
ve/veya  der Dr. RIMPLER Bodylotion Classic ürünleri ile birlikte kullanınız. 
 
Dr Rimpler güneş ürünleri etkin koruyucu filtrelerle Aloe Vera, Panhenol ve Bisabolol maddeleriyle 
oldukça kolay emilen yapıdadır.  
 
Hassas ciltlerin yüz bakımı içinse güneş koruyuculu Dr. Rimpler Face Cream ve Dr. Rimpler SUN Blok 
Stick ve özellikle hassas alanlar için Dr. RIMPLER SUN High Protection ürünlerini tercih edebilirsiniz. 
 
Güneş banyosundan sonra da yoğun bir  Dr. RIMPLER  After Sun Balm uygulamasıyla cilt 
rahatlatılabilinir ve  Dr. RIMPLER Bodylotion Classic ile de beslenebilinir. 
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Face Cream SPF 30 (Yüz için aynı zamanda Anti-aging güneş 

kremi) 

 
Medium Protection SPF 15 (Yüz ve vücut için güneş kremi) 
 
High Protection SPF 30 (Yüz ve vücut için güneş kremi) 
 
Sun Stick SPF  30 (Küçük bölgelerin koruması için stick) 

 
After Sun Balm (Güneş sonrası serinletici krem) 

 
Mask Deep Repair (Onarıcı maske) 
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SUN  

FACE CREAM SPF 30  
 
Koruma, bakım ve rejenerasyon sunan Dr. Rimpler SUN Cream 30  güneş bakım ürünü özellikle 
yüzünüz için geliştirilmiştir. Değerli yağlar besleyici ve koruyucu etki ederken doğal bir ekstre olan 
Oleanoasitlerin , Vitamin B ve E doğal kolejenlerle hem korucu hem de canlandırıcı etkisi vardır. 
  
Böylece hem güneş yanıklarından koruma sağlanırken hem de  kırışıklar ve çizgiler azalmaktadır. 
Kolayca emilen bileşimi güneşlenmeyi aynı zamanda bakıma dönüştürmektedir. 
 

 Içerik Maddeleri Aqua, Octyl Methixycinnamate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Benzophenone-
3, Squalane, Coco-Glycerides, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-
20, Ursolic Acid, Oleanoic Acid, Sodium Lactate, Tocopherol, Panthenol , 
Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Phenethyl Alcohol, Alcohol, Sodium Hydroxide, 
Phenoxyethanol, Methyl-paraben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum 

 
Etken maddeler Güneş koruyucu, Squalan, Panhenol, Ursol-, Oleanolasit 

 
Özellikleri Güneş ışınlarına karşı koruyucudur. Bitkisel maddeler Urosol ve Oleanolasit 

canlandırıcı etkisi vardır.  
Panthenol cildin nem taşıma özelliğini  artırmakta ve cilde elastikiyet sağlarken 
yeni hücrelerin gelişmesini desteklemekte ve kızarıkları gidermektedir 
UV-B ışınlarıyla oluşan Dna hasarları azaltılmakta ve doğal „Dark Repair 
Mekanizması“ ile düzelmektedir. 

 

Kullanım    Güneşe çıkmadan önce yüzünüze sürünüz ve en geç 2 saat içinde ayrıca her 
  denize girişinizin ardından yenileyiniz. 

 
Sunum   REF 513   (75ml Tüp içinde satış boyu) 
 

Satış İpucu Tatil zamanları için hem cilt bakım kremi hem de içeriğinde ki UV koruma        
  maddeleri ile güneş koruma ürünü olarak tavsiye edilir. 

 
  Güneş koruması ve onarıcı bakım kremi tek bir ürün içinde. 

 
Dermabrasyon, AHA kimyasal peeling, lazer yada Beyazlatıcı cilt bakım 
uygulamalarından sonra ışığa karşı oluşan hassiyet durumunda cildi koruyucu 
ürün olarak önerilir. 
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SUN  

MEDIUM PROTECTION  SPF 15 
 

Dr. RIMPLER SUN Medium Protection SPF 15, yağsız güneş koruyucu losyon suya dayanıklıdır. 
Cilt tarafından kolayca emilen ve yumuşak ve yapışkan olmayan bir film tabaka oluşturmaktadır. 
Özellikle çocuklar için uygundur.  
 
UV-A ve UV-B koruyucularıyla besleyici Aloe Vera ile sekiz katta kadar uzun bir koruyuculuk 
sağlamaktadır. Açık tenli ve güneşe hassas ciltlerle aynı zamanda önceden güneş görmüş ciltlere 
de uygundur.  
 

  
Içerik Maddeleri Aqua,  Alcohol Denat., Octyl Methoxycinnamate, Phenyl Dimethicone, 

Propylene Glycol, Benzophenone-3, Bisabolol, Aloe Barbadensis, 
Carbomer, Panthenol, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate 

 
Etken maddeler Oxybenzon (UVA und UVB), Tarçın asit ektresi  (UVB), Pantenol,         

Bisabolol ve  Aloe Vera 

 
Özellikleri  Güneş ışınlarına karşı koruyucudur. Nemlendirici ve rahatlatıcıdır. 
 

Kullanım    Güneşe çıkmadan 20 dk  önce yeterli miktarda sürünüz. 
 

Güzeliik Enstitüsü  Özellikle güneş yağlarına alerjik olan cilt tipi için (Malorca Akneli) uygun. 

  
Sunum   REF 511  (200ml Tüp/ Açılır kapanır satış boyu) 

 

Satış İpucu Emulgatör ve yağ içermeyen güneş koruma losyonu. 
  
 Geniş bant filtresi ile özellikle tüm UV ışınlarından cildimizi korur. 
 

Su ve terlemeye karşı dayanıklıdır. Bu özelliği ile yüzmeye giderken yada 
spor aktiveleri yapılırken kullanımı tavsiye edilir. 

 
Çocuklar ve su sporu yapan sporcular için uygundur. 
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SUN   

HIGH PROTECTION SPF 30 
 
Dr. Rimpler SUN High Protection SPF 30, bu yağ içermeyen güneş koruma losyonu suya karşı 
dayanıklı olduğu gibi aynı zamanda da terlemeye karşı da dayanıklıdır. Cildin üzerinde yapışkan 
bir tabaka oluşturmaz. Çocukların kullanımı için idealdir. 
 
Tüm UV A ve UV B ışınlarından koruma özelliği ve içeriğindeki Aloe Ekstresinin bakım sağalayan 
özellikleri sayesinde 15 kata kadar daha uzun ve güvenilir  bir güneş banyosu yapma imkanı 
sağlar.  
 
Güneş ışınlarını bloke etme özelliğine sahip bu ürün tüm bu özelliklerinden dolayı, güneşe karşı 
hassas veya hiç broznlaşmamış cildtlerin korunması için tavsiye edilir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyl Methoxycinnamate, Alcohol Denat., Phenyl Dimethicone, 
Propylene Glycol, Benzophene-3, Panthenol, Bisabolol, Aloe 
Barbadensis, Carbomer, Parfum, L-Lacton, Tetrasodium EDTA, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate   

 

Etken Maddeler  Oxybenzone (UVA und UVB), Tarçın asit eksteresi (UVB), Aloe Vera, 
Bisabolol, Panhenol  

 

Özellikler  suya karşı dayanıklı güneş koruması, nemlendirme ve yatıştırma özellikleri 
bir arada. 

 

Kullanım  Güneş banyosundan önce yeterli miktarda koruma ürününü tüm 
vücudunuza yayınız.  

 

Güzellik Enstitüsü  Özellikle ışığa karşı hassas ve hiç bronzlaşmamış ciltlerin koruması için 
tavsiye edilir. 

 

Sunum  REF. 517 (200ml  açılır-kapanır tüpte)  

 

Satış İpucu Yağ içermeyen ve emulgatör içermeyen güneş koruma losyonu. 
 Geniş bant filtresi içerir, bu nedenle bütün UV ışınlarına karşı koruma 

sağlar. 
 Nem kazandırır, sakinleştirir, hatta güneş banyosu esnasında dahi. 
 Suya ve terlemeye karşı dayanıklı. Suya girip çıktıkça yada spor 

aktiviteleri ile terledikçe ürün koruyuculuğunu kaybetmez.  
Çocuklar ve sporcular için idealdir! 
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SUN   

SUN STICK SPF 30  
 

 
Dr. RIMPLER SUN Stick SPF 30 güneşe karşı örtülerek korunmasının mümkün olmayan ve 
güneşe karşı hassasiyet gösteren tüm cilt kısımlarına kullanım için uygundur. Misal yanaklar, 
burun kenarları, kulak memeleri gibi…Özellikle dudakların ve göz çevresinin güneşten korunması 
yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasının geciktirilmesi için önemlidir. 

 

İçerik Maddeleri Ricinus Communis, Petrolatum, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Octyldodecanol, Paraffin, Hydrogenated Coco Glycerides, Paraffinum 
Liquidum, 4-Methyl-benzylidene Camphor, Cera Alba, Cera 
Microcristallina, Simmondsia Chinensis, Helianthus Annuus, Copernicia 
Cerifera, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Flavor, Aloe Barbadensis, 
Tocopherol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Propylene Glycol, Glyceryl 
Stearate, Glyceryl Distearate, Citric Acid 

 

Etken Maddeler Farklı kimyasal güneş koruma faktörleri (UVA ve UVB), Aloe Vera, Jojoba-
yağı, Ay çiçeği,  Vitamin E, değerli balmumları ve yağlar ve serbest 
radikallerin zararlı etkilerinden korumak üzere Askorbin asit ekstreleri 

 

Özellikler Bu ürünün içeriğinde ki yüksek koruma faktörleri zararlı güneş ışınlarını 
tamamen bloke edebilmektedir. Değerli ve etkili içerik maddeleri güneşten 
kaynaklı ve doğal olmayan erken yaşlanma belirtilerinin oluşumundan cildi 
korur. 

 

Kullanım Özellikle daha hassas olan bölgelere güneş koruyucu kremin üzerine ek 
olarak  uygulanır. Lazer epilasyon, AHA kimyasal peeling yada leke 
tedavisinin ardından kabin bakımını bitirirken uygulanması önerilir. 
 

Sunum  REF. 514 (7g – yarı sert bakım kalemi) 

 

Satış ipucu  UVA- ve UVB ışınlarına karşı etkin koruma.  

 
Korur, bakım yapar ve uzun süreli kullanımı ile çok hesaplıdır. 
 
Erken cilt yaşlanmasının ve kuruluğa bağlı çizgilerin ortaya çıkmasını 
engeller. 
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SUN   

AFTER SUN BALM   
(Güneşten sonra serinletici tazelik hissi) 

 
Dr Rimpler After Sun Balm güneşten dolayı yoğun bir şekilde yıpranmış ciltlerin beklentilerini 
karşılamak üzere geliştirilmiştir. Hem yağ hem de emulgatör içermeyen bu ürün cildin yüzeyini 
kapatmayacağı için, cilt ısınının cildin içinde birikip de yükselmesine neden olmaz. 
Yoğun bir şekilde serinletici ve tazeleyici etkiye sahiptir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Cyclomethicone, C 12-15 Alkyl Benzoate, Isopropyl Myristate, 
Propylene Glycol, Menthyl Lactate, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, A-
crylates/ C10 - C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Tetrasodium 
EDTA, Parfum, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Et-
hylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 

 

Etken Maddeler  Menthyl Lactate ve cilde uyumlu özler 

 

Özellikler  yoğun serinletici, canlandırıcı ve nemlendirici 

 

Kullanım  Güneş banyosundan yada spordan sonra serinletici bu balmı tüm cildinize 
yediriniz. 

 İhtiyaç hissedilirse bu ürün cilt tarafından emildikten sonra Bodylotion 
CLASSIC ile ciltte optimum rahatlama sağlanabilir. 

 

Sunum  REF. 512 (200ml açılır-kapanır kapaklı tüpte) 

 

Satış İpucu  Yoğun serinletici, tazeleyici, yoğun nemlendirici özellikle spor  yada 
saunadan sonrada tavsiye edilen güneş sonrası rahatlatıcı bakım kremi. 
 
Yağ içermemesine karşın uygulama esnasında ciltte yumuşak ve dengeli 
bir şekilde dağılır ve yumuşacık bir cilt hissi yaratır.. 
 
Cildin üzerinde oluşturduğu ince tabaka ile ekstra nemlendirici etki 
gösterir. 
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SUN 

MASK DEEP REPAIR  
 

Özellikle güneşte fazla kalmış ciltler için acil yardım maskesi. Aynı zamanda güneşten 
kaynaklanan erken cilt yaşlanma belirtilerinin de ortaya çıkmasını engeller. 
Sakinleştirici, antienflamatuar, vücudun kendi onarım mekanızmasını canlandırıcı etki gösterir. 
Şeker emulgatörleri bazlı formulasyonu cilde çok uyumlu bir ürün yapısını garanti etmektedir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Prunus Armeniaca, Crambe Abyssinica Seed Oil, Squalane, Cyclo- 
methicone, Glycerin, Arachidyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cyclopenta-
siloxane, Panthenol, Behenyl Alcohol, Alcohol Denat., Gossypium 
Hirsutum (Cotton) Extract, Solanum Lycopersicum, Menthyl Lactate, 
Helianthus Annus, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis, Arachidyl 
Glucoside , Inulin Lauryl Carbamate, Xanthan Gum, Dimethicone 
Crosspolymer, Micro-crystalline Cellulose, Cetearyl Glucoside, Cellulose 
Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate,Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, L-Lacton, Aspartic Acid, Sodium Chloride, Sodium 
Hydroxide, Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum  

 

Etken Maddeler karotinoide Phenole ve domatesten kazanılan Indole, Pamuk tohumundan 
kazanılan Peptitler, Abyssinian yağı , Menthyl Lactate, Squalane, 
Panthenol 

 

Özellikler UV ışınları serbest radikal oluşumuna neden olmaktadırlar. Serbest 

radikaller ise hücre DNA sını hem de hücre protein ve yağlarına zarar 

verirler. Bunun sonucu olarak da cilt çok daha erken yaşlanır.  

 Savunma mekanizması gücünü kaybeder, ilerleyen vakalarda bu cilt 

kanseri oluşumuna kadar varan sonuçlara neden olabilir. 
İşte tam bu aşamada Mask Deep Repair devreye girmektedir. 
Domatesten elde edilen aktif maddeler antioksidan etki gösterir, 
savunma sistemini güçlendirir, hücreler arası iletişimi güçlendirir ve 
antienflamatuar etki gösterir. 
Buna ek olarak önceden güneşten dolayı zarar görmüş cilt hücrelerinin 
kanser hücrelerine dönüşümü engellenir. Pamuk tohumlarından 
kazanılan peptitler DNA onarımında fayda sağlar. 
 

Kullanım    Güneş banyosundan sonra, temizlenmiş cilde maskeyi sürünüz. 20-30 dk. 
etki etmesi için bekleyiniz.Sonrasında cildi yıkayınız ve cilde uygun bir 
ampul yada bakım kremi uygulayınız. 

 

Güzellik Enstitüsü Serinletici, onarıcı ve yapılandırıcı maske. Aynı zamanda el maskesi 
olarak da uygulanabilir. Özellikle yaz aylarında yada kışın da yıpranmış 
ciltlerin onarımı için tavsiye edilir. 

 

Sunum REF. 518 75 ml Tüpte 

 

Satış İpucu Onarıcı güneş sonrası ve serinletici yüz maskesi. 
Gerekli görülürse vücut maskesi olarak da uygulanabilir. 
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PROFESSIONAL 
Profesyonel Kabin bakımları 

 
 

Kozmetik ürünler ve profesyonel bakım uygulamaları daima kişinin güvenle uygulayabilmesi 
esasına dayanmalıdır.  
 
Özellikle salon kozmetik dünyasındaki son yıllardaki gelişmeler daha iyi ve etkin etken maddelerin 
kullanımına olanak sağlamıştır. Bu ürünler eğitimli güzellik uzmanları tarafından bilinçli ve doğru 
uygulandığında  en başarılı sonuçlar alınır.       
 
Dr. Rimpler Kozmetik için bu konu özellikle büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yıllardır güzellik 
uzmanların eğitimine, ürün geliştirmeye verdiği önemi vermektedir. İyi ürünler geliştirmek, ancak 
doğru cilt tespitleri yapabilen, ürünlerin özelliklerini çok iyi bilen etken maddeleri tanıyan ve bunları 
gerektiğinde kombine edebilen güzellik uzmanları tarafından uygulandığında, en iyi sonucu verir.  
 
Dr. RİMPLER Professional –Bakımları ve ürünleri cilt bakımınında yeni bir sayfa açmaktadır. Hatta 
koruyucu sağlık önlemi olarak sorunsuzca algılanabilir.   
 
Böylece bilimsel esaslara dayalı nemlendirme, oklusif ve uyarıcı etkilerle ürünlerin etken 
maddelerinden azami sonuç alınmaktadır. 
 
Aynı zamanda ASTILA Enzym-Peeling uygulamasıyla epidermisin üst katmanlarını mekanik ve 
kimyasal olarak uyarmadan peeling imkanı sunmaktadır.    
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Massage Cream with silk proteins 
(İpek Proteinli Masaj kremi) 

 
Astila Enzympeeling (Enzimli Peeling) 

 
Alginat(film tabakası oluşturan Alg(yosun) maskesi) 
 
Paraffin mit Ringelblume  

(Kadife Çiçeği özlü Paraffin maske)  

 
Matrigel

® 
(Kolejenli jel) 

 

Matricol
®        

(Kolejen maske) 

 

Beauty Minerals
®   

(Isınan Alçı Maskeler) 

 
Aroma –Essences  (Aromatik yağlar) 
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PROFESSIONAL   

MASSAGE CREAM with silk proteins 
İpek Proteinli Masaj kremi 

 
Bu bitkisel bazlı masaj kremi kabin için ideal bir üründür. Özellikle nemsiz, kuru ve yenilenmeye 
gereksinim duyan ciltler için uygundur. Makadamyafıstığı yağı ile Stratum Korneum tabakasının 
nem kaybı korunurken, Mısır tohumu yağıyla yüksek orana vitamin E takviyesiyle antioxidan ve 
rahatlatıcı etki sağlanmaktadır. Özel İpek proteinleri cilde ipeksi bir yumuşaklık kazandırırken 
masajı daha da keyifli kılmakdır.      

 

İçerik Maddeleri Aqua, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Zea Mays Oil, Hexyldecanol, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Squalane, Hexyldecyl Laurate, Sorbitol, 
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Hydrolyzed Silk, Tocopherol, 
Aspartic Acid, Cetearyl Glucoside, Dimethicone Crosspolymer, Inulin 
Lauryl Carbamate, Dimethicone, Lactose, Galactoarabinan, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Cellulose, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Parfum, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, CI 73360, CI 
11680  

 

Etken Maddeler Makandamya fıstığı yağ, Mısır tohumu yağı, squalan, Tocopherol, İpek 
Proteini   

 

Özellikleri Yenileyici, Nemlendirici, Sorunlu ciltler için de uygundur (Atopik, 
Kabuklanan kısımlar) EO-free, PEG-free 
 

Kullanım Gerekli miktarı ellerinize sürüp ellerinizi sürterek ısıtınız. Temizlenmiş cilde 
Klasik masaj ile uygulayınız. 

 
 

Güzellik Enstitüsü Kabin bakımları için ideal bir masaj kremidir. 

 Yüz için 

 Eller için (El maskesi olarak da uygulanabilir) 
Kışın Profesyonel Peygamber çiçeği parafini ile kombine edilebilir. 

 

Sunum REF. 280.1 (500ml profesyonel kabin boyu, plastik kutuda) 
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PROFESSIONAL   

ASTILA Enzym-Peeling 
 
Dr. RIMPLER ASTILA Enzim sistemi meyve enzimlerinin protein parçalayabilme ve ölü cilt 
hücrelerinin ciltten yumuşak bir şekilde arındırılması ilkesine dayanmaktadır. Yorgun, yıpranmış ve 
problemli (akneli) ciltlerin tedevisi için uygundur. 
 

İçerik Maddeleri  Kaolin, Talcum, Solum Diatomeae, Hectorite, Sodium 
Dihydrogenphosphat-Monohydrat, Algin, Bromelain, Calcium Sulfate, 
Tetrasodium Pyrophosphate 

 

Etken Maddeler  ASTILA-Enzim 

 

Özellikler   Mikro alglerin iskeletlerinin un kadar ince parçalanması ile kazanılan 
taşıyıcı maddeler, tabakalı silikat ve filosilikat ile ideal bir pudra temeli 
oluşturarak, ciltte hoş bir his yaratırlar 
Özenle seçilerek hazırlanmış olan Fosfat –tamponları ASTILA Enzim pee-
ling ve su karışımının Ph değerini baştan itibaren cilt için ideal Ph değeri 
olan 5,7 de tamponlayarak Enzimin kendi başına en iyi şekilde çalışmasını 
sağlar. 

 
Hannover Tıp Fakültesi ve Cosmetic College Hannover‘de yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki; ASTILA Enzim-Peeling çok başarılı bir 
Peeling etkisine sahip olmasının yanı sıra pürüzsüz bir cilt yapısı 
kazandırmaktadır. 

 

Kullanım 1 ölçü kaşığı (6g) ASTILA Enzym-Peeling ile yaklaşık 10ml su (ölçü kaşığı 
ile ölçünüz) maske kabı içinde güzelce karıştırılır. Homojen bir karışım 
elde edilene kadar karıştırmaya devam edilir. 

 Daha sonrasında bu karışım bir maske fırçası yardımıyla temizlenmiş cilde 
sürülür. Bu işlem esnasında göz çevresine getirmeyiniz ve gözü bir pamuk 
ile kapatınız. Cilt durumuna göre peeling 10-12 dk arasında ciltte bekletilir 
ve bu esnada maskenin buhar ile nemli tutulmasına özen gösterilir. 
Etki süresinden sonra maskenin kalanı su le temizlenir ve cilt toniklenir. 

  

Güzellik Enstitüsü  Proteazların etki mekanizmasından dolayı bu maske sadece kabinde 

profesyonel kullanım içindir. 
 

Sunum  REF. 260.1 (100g profesyonel kullanım için kutu içinde)  
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PROFESSIONAL   

ALGINAT 
(film tabakası oluşturan Alg(yosun) maskesi) 

 
Alg Maskeleri hidrofil özellik taşıyan Dr Rımpler Serumları ile birlikte kullanılması ideal olan 
kapanış maskeleridir. Çünkü serumların cilt tarafından emilimini hızlandırma ve artırma özelliğine 
sahiptirler. Bu maskelerin serinletici ve canlandırıcı şok etkisi özellikle sıcak yaz aylarında 
müşteriler tarafından çok hoş karşılanmaktadır. 
 
 

İçerik Maddeleri  ALGINAT DRY : Solum Diatomeae, Sodium Alginate, Calcium 
Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate 

ALGINAT FLUID: Aqua, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Aloe 
Barbadensis, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben,  Propylparaben, Isobutylparaben, 
Parfum,  
CI 42053  

 

Etken Maddeler ALGINAT DRY (Tozu):   Algler 
 ALGINAT FLUID (Solüsyon): Aloe Vera, Hyaluronik asit 

 

Özellikler  Epidermisin yoğun bir şekilde nemlendirilmesi ile kuruluğa bağlı çizgi 
  ve kırışıklıklarda hemen açılma sağlanır. 
 

Cilt belirgin şekilde daha yumuşak ve düz hissedilir. Bu duruma gelmiş bir 
cilt yapısında da Hidrofil etken maddeler (su bazlı ) cilt tarafından 
kolaylıkla emilir  ve daha derin cilt katmanlarına ulaşarak burada etkinliğini 
gösterebilir. 
  

Kullanım   8,5 ölçü kaşığı (30g) ALGINAT DRY (Alginat tozu)nu bir maske kabı içine 
koyunuz. Üzerine ise ölçü kabı ile ölçülerek hazırlanmış 80 ml ALGINAT 
FLUID (solüsyon) eklenir. Ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
güzelce karıştırılır. Daha sonra bu karışım bir kaşık yada spatula ile 3-4 
mm kalınlığında yüze sürülür. 

 Maske sürüldükten sonra nemli ellerle üst yüzeyi düzleştirilir. Yaklaşık 15 
dk sonra kenarları lateks gibi kıvrılmış olan maske bir sünger yardımıyla 
nemlendirilir ve böylelikle maskenin ciltten çıkarılması kolaylaşır. 

 Maske alttan başlanarak tek parça halinde yüzden alınır ve sonrasında cilt 
toniklenir. 

  

Güzellik Enstitüsü  Bu ürün kabinde profesyonel uygulama içindir.  
 

Sunum  REF. 250.1 (150g  Plastik kutu içinde toz  ≙ 5 Uygulama ) 

 REF. 250.3 (1700g konteynır içinde  toz) 
 REF. 250.2 (1000ml plastik şişe içinde solüsyon  

 ≙ 12 Uygulama) 
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PROFESSIONAL   

PARAFFIN mit Ringelblume 
 

(Kadife Çiçeği özlü Paraffin maske)  
 

 
Yüz, eller ve ayaklara uygulanabilir profesyonel maskedir. Dr. Rimpler’in bu ürünü Kadife çiçeği 
özü ile cildi dinlendirici ve besleyici özelliktedir. Bu yoğun ve cilt ısısını yükselten oklusiv (tıkayıcı) 
etkili bakım uygulaması özellikle soğuk kış aylarında önerilmekteditr.   
 

İçerik Maddeler Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Calendula Officinalis, Glycine Soja, 
Parfum 

 

Ekten Madde Kadife Çiçeği Özü 

 

Özellikleri Dinlendirici, yenileyici ve iyileştirici özelliktedir.  

 

Uygulama Uygulama basitce bir küre eklenebilir. 
  

 Uyulanacak cilt tipine göre öncesinde doğru ve yoğun besleyici bir krem 
ile cilt hazırlanır (Örneğin; Dr. RIMPLER Beauty Mineral Creme) ve gazlı 
bez ile örtülür.   
 
Sonrasında en az iki katmanda 45°C dereceye ısıtılmış parafini (sıcaklığı 
kontrol etmek üzere öncesinde elinize az miktarda sürünüz) fırça ile 
cilde uygulayınız.  

 Cilt tarafından emilme süresi takriben 15 -20 dakikadır. 

 

Güzellik Enstitüsü Kabine özgü özel uygulama 

 

Sunum REF. 270.1     400 g  (Profesyonel plastik kutuda) 
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PROFESSIONAL   

PARAFFIN mit Ringelblume 
(Kadife Özlü Parafin ) 

El – Uygulaması akışı 
 
  1. Parafini zamanında eriterek yani 45°C’e (Erime Sıcaklığı) ısıtınız ve altına kullanmak üzere bir 

havlu hazırlayınız. 
 
  2. Dr. Rimpler Basic Cream Peeling’i kuru ellere ince bir tabaka halinde sürüp dairesel olarak 

peeling yapınız. Bu sırada ölü cilt kalıntılarını nemli olarak alınız.   
 
  3. Dr. RIMPLER Beauty Mineral Creme Vitalisante ile el masajı uygulamasından sonra  Krem 

kalıntılarını ciltte bırakınız.  
   
  4. Parafin Maske uygulamasında alt tabaka olarak yeterli miktarda Dr. RIMPLER Beauty Mineral 

Creme Vitalisante yine uygulayınız.  
 
  5. Elleri gazlı beze sarınız bu aşamada parmaklar kapalı tutulmalıdır.  
   
  6. Parafinin sıcaklığını bilekten nabız aldığınız yerinden kontrol ediniz. 
 
  7. Şimdi akışkan parafini gazlı beze iki katman olarak, tamamını örtecek şekilde uygulayınız.  
   
  8. İki adımda uygulayınız:  
 

a. Bilekten avuç içine     
b. Avuç içinden – Parmak ucuna 

 

Dikkat! Önce sağ elle ve avuç içiyle başlayınız.  
 
 9. Etki süresi 15 -20 Dk. 
 
10. Folyeyle sarınız havlu veya havlu eldiveni ile örtünüz  
 
11. Bilekten başlayarak parafini folyeyle birlikte çıkarınız. 
 
12. Kalıntıları Kozmetik kağıt havluyla alınız. 
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PROFESSIONAL   

PARAFFIN mit Ringelblume 
(Kadife özlü Parafin) 

Yüz – Uygulama Akışı   
 
1.Parafini zamanında eritiniz (45 °C) 

 
2. Bakıma temizleme ile başlayınız. 
 
3. Cilt tipine uygun etken madde sürünüz ve narince cilde yediriniz. 
 
4. RIMPLER Beauty Minerals Creme Vitalisante (BM 2) veya Purifiante (BM 3) ile masaj yapınız 

ve krem kalıntılarını ciltte bırakınız. 
 
5. Gazlı bezleri hazırlayınız. 
 
6. Bezleri yüze sabitleyiniz  
 

7. Sıvı haline gelen parafini (Dikkat! Mutlaka Parafinin sıcaklığını el bileğinizin iç kısmında 

kontrol ediniz) bir fırçayla uygulayınız. 
 
8. Uygulamayı bezler tamamen parafinle kaplanana kadar tekrarlayınız.  
 
9. Parafin maskeyi 15 -20 dakika sonra boyundan başlayarak alınız. 
 
10. Krem kalıntılarını alınız. 
 
11. Günlük kremi uygulayarak bakımı bitiriniz.     
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PROFESSIONAL   

 

MATRIGEL
®
 

 
MATRIGEL

®
 doğal ve cilde uyumlu bir yüz ve vücut bakım ürünüdür. Yüksek konsantrasyonlu 

Alg türevleri (poliskaridler) dondurularak, krem renginde ve çok ince Biomatriksler üretilmiştir.  
Bu Biomatriksler parfüm yada koruyucu saklama maddeleri içermezler.  
Cilt üzerinde ince bir film tabakası oluşturma özellikleri ile cilt korunur ve önemli ölçüde 
düzleştirilir. 
 

İçerik Maddeleri Algin, Cellulose Gum, Squalane, Rayon, PPG 15-Stearyl Ether,  
PEG 40-Sorbitan Peroleate 

 

Etken Maddeler Alg türevleri, Squalan 

 

Özellikler iritasyon önleyici, normalleştirici, eritemal azaltıcı 

 

Kullanım Akneli ve karma- yağlı ciltler için idealdir. Aynı zamanda yıpranmış ve 
yorgun ciltlerin bakımı için de önerilir. 

 

Güzellik Enstitüsü Hem etken madde hem de aynı zamanda etken madde taşıyıcısı olma 
özelliğine sahip MATRIGEL

®
,  hem tek başına masaj için ve hem de 

diğer etken madde konsantrasyonlarının bu masajla cilde yedirilmesi için 
idealdir. 

 Bu özelliği ile kabin kullanım için özellikle tavsiye edilir. 
 

Sunum REF. 306  

 

MATRIGEL
®
   Hazırlamak için Püf Noktaları 

 
1. Etken madde konsantrasyonunu cilde sürünüz ve sonra ellerinizi iyi bir şekilde 

kurulayınız. 
2. MATRIGEL

®
 i nemli cilt üzerine koyunuz. (Alın, yanaklar, çene ve boyun) 

 UYARI: Form kesitlerini kuru ellerle yüze yerleştiriniz. 
3. Bir fırça yada sünger yardımıyla MATRIGEL

®
-40 cm. mesafeden buhar uygulanabilir. 

Ürünün tamamen jel haline dönüşmesi beklenir. 
4. Masaj uygulayınız. Gerekli görülürse parmak uçlarınızı nemlendiriniz, yada cildi tekrar 

buhara tutunuz. UYARI: Saç dipleri ve gözlere ürünü getirmeyiniz.  
5. Yaklaşık 20 dk sonrasında kalan fazla jel sıcak nemli bir havlu ile güzelce temizlenir. Hiç 

bir şekilde jel ciltte kurumaya bırakılmaz. Saç diplerini ve kaşları ayrıca temizleyiniz.  
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PROFESSIONAL 

MATRICOL
®
  Kollagen Maske 

 

Farlı çeşitte ki Professional MATRICOL® Kollagen Maskelerin hidrofil özellikte ki bir çok Dr. 
RIMPLER Intensive Serum ile kombinasyonundan her cit tipi için ayrı ayrı bir çok bakım alternatifi 
geliştirilebilmektedir. 
  
Modern ve fizyolojik uygulama teknolojileri kolejen yapılarının insan cildindeki kolejen yapısına çok 
yakın ve şu ana kadar gerçekleştirilemeyen doğallıkta ve etkinlikte üretilmesine imkan tanımıştır. 
 
Doğal kolejen yapıları dondurucuda kurutulup çok ince doğal Biomatriksler elde edilmeden hemen 
önce özel çalışma metotları ile bir çok kozmetik aktif madde bu Bio Matrikslerin içine 
yerleştirilebilmiştir. 
 
Bio matriksler içerisine koruyucu saklama maddesi eklenmeden dahi uzun süre saklanabilme 
özelliğine sahiptir.Bu kolejen Biomatriksler sıvı ile buluşur buluşmaz, kendi etki mekanizmasını 
çalıştırmaya başlar. İkinci bir cilt olarak da tanımlayabileceğimiz bu kolejen maskeler içeriğinde 
önceden çalışılmış olan etken maddeleri serbest bırakır ve cilde emilimini sağlar. Bu maskelerin 
sahip oldukları oklusif (tıkayıcı) etkileri epidermisin yoğun nemlendirilmesi ile bir araya gelince 
içeriğindeki hidrofil özellikte ki etken maddeler cilt tarafından optimum düzeyde emilir. Cildin nem 
kapasitesi belirgin şekilde artar, elastikiyeti ve su tutma kapasitesi iyileşir. 
 
Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollejen Maskelerin buharla birlikte uygulanabilirliği en 
çok sorulan soruların başında gelmektedir. 
Bu soruya net olarak ‚‘EVET‘ yanıtını verebiliriz. 
Burada akla gelen ilk konu protein denatüreasyonudur. Buna neden olmamak için buharın 
çıktığı uç ile çene arasında en az 50 cm mesafe bırakılması gerekmektedir. Ve cilt ısısının 31°C 
yi geçmemesine dikkat edilmesi gerekir. 
 
Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollejen Maskeler kabin bakım esnasında her zaman 
masajdan önce uygulanmalıdır. Çünkü Kolejen ve hidrofil etken maddeler masaj kreminin sahip 
olduğu W/Ö (yağ içinde su) yapısından dolayı cilt üzerinde masajdan sonra kalacak olan yağ 
tabakasını geçip cilde nüfuz edemeyeceklerdir. 
 
Kabin bakımları kesinlikle şematik olarak ele alınmamalıdır. Çünkü cilt durumlarına göre 
değişkenlik gösterebilir, göstermelidir de. Ama bunun için bilimsel temellerin çok iyi bilinmesi çok 
önemlidir.  
Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollejen Maskelerin kuru olduğu için son kullanma 
tarihi diye bir şey söz konusu değildir. Ama elbette ki direk olarak ışığa maruz kalmamalı ve oda 
ısısı da 30°C nin üzerinde olmamalıdır. Göz, boyun, ağız gibi kısımlara uygun olacak şekilde 
kesilerek uygulanması ürünün cilt üzerine daha iyi yerleşmesini haliylede etkinliğini ve 
kalıcılığını artıracaktır. 

 
Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollejen Maskeler kısa süreli hem de ortalama cilt 
nem kapasitesini artırması ile de uzun süreli etkilere sahiptir. Uygulamadan 4 saat sonra 
ölçüldüğünde cildin nem kapasitesinin %50 artmış olduğu gözlemlenmektedir. 6 saat 
sonrasında ise cilt sertliğinde % 30 luk bir iyileşme devam etmektedir. 
Düzenli kullanımda cildin nem oranının ortalama olarak%20 iyileştiği ve kırışıklık derinliklerinde 
de düzenli kullanımda %30 luk bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. 
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MATRICOL® Kollagen Maskelerinden EN BAŞARILI UYGULAMA SONUÇLARINI ALABİLMEK 
İÇİN AŞAĞIDAKİ AŞAMALARIN UYGULANMASINI TAVSİYE EDERİZ:  
 
1. Çene ucu ile burun ucu arasındaki mesafe belirlenir.(Parmak uzunluğu baz alınarak ölçü 

belirlenebilir.) 
 
2.   Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollagen Maskeyi çapraz olarak katlayınız. 
 
3.  Kapalı olan taraftan yatay bir kesik yapınız ki bu kesik daha sonra burun yırtmacı olacaktır. 
 
4.  İki adet göz makyaj temizleme pamuğunu nemlendirerek, sonrasında kullanıma hazır olacak 

şekilde elinizin üzerine koyarak hazır ediniz. 
 
5. Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollagen Maskeyi alarak ya düz bir yüzey üzerine 

koyup yada havada asılı tutarak, alkol içermeyen bir tonik ile tamamen nemlendiriniz. 
 Ancak aşırı nemlendirilmesi maskenin yüze yerleştirilmesini zorlaştıracağı için fazla 

nemlendirmeyiniz.  
 
6.  a. Şimdi maskeyi alından başlayarak çeneye doğru yerleştiriniz. 
     b. Bir elinizi alnın üzerine koyarak maskenin bu yukarıdaki ucunun kaymamasını sağlayınız. 

c.Diğer elinizle de çene kısmını fixleyerek, dudak kısmında ki yerleşimi işaret ve orta 
parmağınızın arasına dudağı yerleştirerek yapabilirsiniz. 
d. Son olarak da ellerinizi yavşça yanaklara koyarak maskenin buraya yerleşimini sağlayınız. 

 
7.  2 adet nemli sünger ile senkronize bir şekilde her iki elinizle dışardan içeri ve yukarıdan 

aşağıya olacak şekilde maskeyi nemlendiriniz. 
 
8.  Maskeyi bu şekilde yerleştirdikten sonra fazla kalan köşeleri alın bandının altına 

sıkıştırabilirsiniz. Cilt üzerinde beliren küçük hava kabarcıklarını bir spatula yardımı ile 
sıvazlayarak çıkartınız. Gözlerin üzerine maskenin üzerine gelecek şekilde iki adet nemli 
pamuk koyunuz. 

 
9. Tamamlayıcı bakım olarak, boyun bölgesine Dr. RIMPLER Intensive Serum  N

o
 3 uygulanabilir. 
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Satış İpucu 

 
Die Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollejen Maske epidermisi aktive eder ve kendi 
doğal nem kapasitesini düzenler. („Hämostase-Etkisi“). 
 
Die Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollagen Maske üstün su tutma kapasitesi ile 
Eidermisin optimum düzeyde nemlendirilmesini sağlar. (Maskenin kendi ağırlığının 35 katına 
kadar su tutma kapasitesi vardır.) 
 
Die Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollagen Maske aynı zamanda cildi aktive eden 
diğer etken maddelerin cilt tarafından kabul edilmesini sağlayan ideal  bir taşıyıcı maskedir.  
 
Die Dr. RIMPLER Professional MATRICOL® Kollagen Maske cilt problemlerinin 
arındırılmasında da yardımcı bir maskedir.. 
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PROFESSIONAL  

 

MATRICOL
®
 Kollagen Maske Purum 

 
İçerik Maddeleri  Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG 40-

Sorbitan Peroleate  

 

Etken Maddeler Kolejen maske 

 

Özellikler  nem kazandıran ve cilde uyumlu 
 

Kullanım özellikle nemsiz kalmış ve gergin hisseden ciltler için , aynı zamanda 
hassas ciltler içinde uygundur. Dr. RIMPLER Intensive Serumlarından 
hangisi ile kombine edilerek kullanılırsa bakımın yönü ona göre 
belirlenebilir. 

 

Sunum REF. 301 (1 adet A-4 büyüklüğünde hazır maske) 

 

 

 

 

PROFESSIONAL   

 

MATRICOL
®
 Kollagen Maske Allantoin / Panthenol 

 
İçerik Maddeleri Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG 40- 

    Sorbitan Peroleate, Allantoin, Panthenol, CI-77510  

 

Etken Maddeler Alantoin ve Pantenol içerikli kolejen maske 

 

Özellikler nem kazandıran,keratolotik, tahrişleri azaltır, iltihaplanmayı azaltır, cilt 
sertliğinde iyileşme sağlar.  

 

Kullanım İrite olmuş aynı zamanda güneşten dolayı yıpranmış ciltler için. 
 

Sunum REF. 302 (1 adet A-4 büyüklüğünde hazır maske) 
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PROFESSIONAL   

 

MATRICOL
®
 Kollagen Maske Kaviar Extract 

 
İçerik Maddeleri Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, Caviar 

Extract, PEG 40 Sorbitan Peroleate CI 75470  

 

Etken Maddeler Havyar içerikli kolejen maske 
 

Özellikler nem kazandıran, iritasyon önleyici, erken yaşlanma sürecinden cildi 
korur. 

 

Kullanım özellikle nemsiz kalmış ciltler için uygundur. Onarıcı etki gösterir. Cilt 
pürüzlerini düzeltir ve hücre yenilenme sürecini destekler. 

 

Sunum REF. 305.1 (1 adet A-4 büyüklüğünde hazır maske ) 
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PROFESSIONAL  

 

 BEAUTY MINERALS
®
 tıbbi-kozmetik modelaj maskeler  

(Isınan Alçı Maskeler) 
 
Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage – tıbbi-kozmetik cilt bakımları için yeni bir 
boyut getirmiştir. 
Daha önceki zamanlarda hiç bir sınırlama olmadan Modelaj maskeleri  tüm cilt tiplerinde kullanımı 
mümkün değildi. Özellikle tıpta operayon geçirmiş ve yeni oluşmuş olan dokularda, modelaj 
maskeler uygulanamıyordu. 
 
Kristaller yada bilinen adıyla sodyum klorür hem Modelaj meskenin istenen yapıya sahip olmasını 
sağlamak hem de ısınma – sonra soğuma etkisini sağlayabilmek için Modelaj maskelerin içine 
eklenmekteydi. Sodyum klorürün ciltte iritasyona yol açabilme etkisi bilinmesine rağmen bu her iki 
sebepten dolayı modelaj maskelerde mutlaka sodyum klorür kullanılması zorunluydu. 
 
Dr. RIMPLER Beauty Minerals Modelaj maske ile tüm cilt tiplerinde güvenli bir şekilde kullanım 
imkanı ortaya çıkmıştır. (Akne, Teleanjiektasi veya kozmetik olarak cerrahi müdehale görmüş 
ciltlerde dahi güvenle kullanılabilir.) 
 
Çünkü Dr. RIMPLER Beauty Minerals tamamen doğal minerallerden üretilmektedir. Bu mineraller 
ise güney denizinde suların çekildiği esnadaki kayaların jeolojik formasyonu ile kazanılmaktadır. 
Dr. RIMPLER Beauty Minerallerin hasar görmüş ciltlerin tedavisine sağladığı katkılar ilk kez Prof. 
Dr. M. Rimpler tarafından Hannover Tıp Fükültesi bünyesinde yürütülen araştırmalar ile 
kanıtlanmıştır. 
 
Dr. RIMPLER Beauty Minerals ürünlerin üretiminde kullanılan doğal mineraller belirli bir yapıya 
sahiptir. Düz yapılı veya iğnemsi sivri uçlu yada genellde prizmatik yapıdadırlar. Bu bağlamda 
karekteristik eş tabakaları kalsiyum ve sulfat iyonlarıyla  tam bir bölünebilirlik sağlarlar. Bu çift 
tabakalı alanlar her iki tarafta su molekülleriyle desteklenirler ve  bunlar ise hem zayıf olan bağları 
destekler aynı zamanda bölünebilir bir zemin sağarlar. Buradaki yapılar tortumsu Evaporite 
yapılardır ki bunlar içersindeki suyun yoğuşarak ayrışmasıyla sertleşirler.  Tropikal iklimlerde „yılan 
alçısı“ Olarak anılır. Saflik derecesinde bakılmaksızın selenyum, kaymaktaşı, kristal kum,  alçı gül, 
ya da çöl kumu olarak adlandırılır. Minerallojide Selenit dihidrat başka bir deyişle yarı hidrat için 
basanit yapı oluşturur ki susuz yapı için anhidrit olarak bilinmektedir. 
 
Bu, yapının özel bir işlem sonucunda oluşmasını gerektirir. Ancak böyle ciltte istenen etkiyi 
sağlayacak sonuç alınır. Beauty Minerals özel ısı verdiren yapısıyla benzer termo maskelere 
kıyasla  cildin daha uzun süre etken madde emmesini ve penetrasyonuna olanak sağlar. Beauty 
Minerals ürünlerinde yemek tuzu (sodyum klorür) yoktur. Bu yüzden toksit değildirler ve en hassas 
ciltlere dahi uygulanabilir.  
 
Özellikle lazer sonrası veya cildin yenilenmesini gerektiren müdehaleler sonrası (Örn: Ameliyat) 
destekleyici ve tamamlayıcı etkisi vardır.  
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Beauty Minerals aşamalı ve kozmetik olarak yeterli düzeyde bir soğuma etkisi ile başlamaktadır, 
daha sonrasında 2. Aşamada maskenin ısısı yükselmeye başlar. 
  
Maskenin ısınma evresinde cilde daha öncesinde sürülmüş olan etken maddeler ve üzerine 
uygulanan cilt tipine uygun olarak seçilmiş olan Beuty Mineral Krem’in cildin üst yüzeyine yakın 
olan Stratum Corneum tabakası tarafndan emilimi kolaylaştırılır. Bu maskenin içeriğide ki etken 
maddeler, ısınma etkisi esnasında cilt içinde istenilen dokulara ulaşacak şekilde formüle edilmiştir. 
 
2. aşamada ekrin ter bezleri dışardan aldıkları bu ısınma etkisi sonucunda suyumsu bir ter 
tabakasını cildin üst yüzeyine daha da artmış şekilde bırakırlar. İşte artık hiç bir etken madde 
ciltten dışarıya çıkamaz. Çünkü cildin üst yüzeyinde oluşmuş olan bu yağlı koruyucu tabaka su ile 
akıtılamaz. Ama tabi bu aşama dışarıdanda herhangi başka bir maddenin cilt tarafından kabulü 
gerçekleşemez. 

 
Isınma etkisinin başlamasıyla birlikte Modelaj maske de sertleşmeye başlar, ancak sertleşmesine 
karşın ağırlığında her hangi bir değişklik olmaz. 
 
Bu maskenin sertleşme ve kristallerin birbirine bağlanması süresicinde maske genişleyerek cildin 
üst yüzeyine hafif bir basınç uygular. İşte bu basınç etkisi lenfatik sisteme etki ederek, lenf 
sisteminde ki birikimlerin bertaraf edilmesini sağlar, ki bu da 3. Aşamadır. 
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Adım adım 
 
Özel Püf Noktaları: Uygulama öncesinde müşterinizle konuşup kendisine tüm 

aşamalarla ilgili detaylı bilgi  veriniz. 
  
 Müşteriniz uygun bir ortamda ve rahat bir yatakta uzanmalıdır. 
 
 Saçlar mutlaka bir alın bandı ile yüzden toplanmalıdır.Modelaj 

kremi sürdükten sonra bir havlu ile saç diplerinden itibaren 
saçı korumaya alabilirsiniz. 
   
İnce ve nemli göz temizleme pamuklarını gözlerin üzerine 
maskeyi sürmeden önce yerleştiriniz. 

 
  Müşteriye modelaj maske uygulanırken yaşayacağı aşamaları 

sırası ile anlatınız. Ve salgı bezlerinde problem olup 
olmadığını yada kapalı yer korkusu olup olmadığını öğreniniz. 

  
Eğer müşteriniz maske uygulaması esnasında dudaklarının 
üstünün maske ile kapatılmasını arzu etmezse, maskeyi 
sürme işleminden sonra maske henüz sertleşmeden ağız 
kısmına bir boşluk açabilir böylece nefes alımını dahada 
kolaylaştırabilirisiniz. Salgı bezlerinde rahatsızlığı olan 
müşterilerde boyun bölgesinde uygulama yapılmaz. 

 
 Uygulama esnasında müşteriniz huzursuz olursa soğuk ve 

nemli pamukları bileğin içinde nabız alınan yere koyarak daha 
da sakinleşmesini sağlayabilirsiniz. 

 
 
Beauty Minerals uygulaması 40-60 dk. arasında sürmektedir. Bu çok aşamalı alçı maske 
uygulaması güzellik merkezinde tek başına bir bakım alternatifi gibi sunulabileceği gibi, herhangi 
bir bakım uygulanırken masaj uygulaması kaldırılarak bakımın bu aşamasına da entegre edilerek 
sunulabilir. 
 

Cildi cilde uyumlu bir temizleme ürünü ile güzelce 
temzleyiniz. (ör: CUTANOVA Cleanser Sensitive) 
ve cildin durumuna bakarak gerekli olan bakım 
aşamalarını planlayınız. 
 
Cildin yapısına uygun bir tonik ile cildi tonikleyiniz. 
(ör: CUTANOVA Tonic Sensitive)ve gerekli 
görürseniz peeling uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Bakımın en başında 

uygulanacak olan iyi bir 

temizlik bakımın ilerleyen 

aşamalarından başarılı 

sonuçlar almak için çok 

önemlidir! 

Temizleme, tonikleme, 

derinlemesine temizlik. 

Fırça masajı, 

vakum,iontoferez,yüksek 

frekans uygulamaları 

düşünülebilir. 
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Aşama 1 
Cilde en uygun olan etken madde konsantresini 
seçiniz. Bu serumu-ampulü manuel 
uygulayabilceğiniz gibi, iontoferez yada yüksek 
frekans cihazı ile de yedirebilirisiniz. Burada 
kullanacağınız etken madde bakımın tamamına 
yön vereceği için çok önemlidir. Nemlendiren, 
uyaran, sağlamlaştıran,canlandıran, onaran yada 
dengeleyen serumlardan birini seçiniz.  
 

Dr. RIMPLER Intensive Serumları arzu edilen bakım amacını her zaman mükemmel bir şekilde 
karşılamaktadır. Serumın manuel olarak sürülmesi durumunda efloraj hareketleri ve uygun masaj 
tekniği ile cildin serumları maksimum düzeyde kabul etmesi sağlanmalıdır.  
 

  Aşama 2 
Uygun olarak seçtiğiniz Professional Beauty Mine-
rals Kremi daha sonrasında Modelaj maske 
uygulayacağınız alanın tamamına sürünüz. 
Vitalisante (BM2)  onarıma ihtiyaç duyan 

ciltler için canlandırıcı ve 
uyarıcı onarım kremi 

 
Purifiante (BM3)  akneli, yağlı ve problemli 

ciltler için arındırıcı krem. 
 

Kaşlar özellikle bol miktarda bu kremler ile kremlenmelidir ki Modelaj maskenin kaşlara yapışması 
engellensin. Erkeklerde ise sakal kısmı bir kozmetik mendil yada kağıt peçete ile korunabilir, 
üzerine maske uygulanır. 

 

 
Aşama 3 
Paket içeriğinin tamamını bir uygulama kabı içinde 
300 ml ılık sui le karıştırınız. (suyun ısısı yaklaşık 
30°C) Kullanacağımız uygulama kabı temiz olmalı 
ve bir önceki modelaj maskenin kalıntılarını 
barındırmamalıdır. 
 
Dikkat: Daha önceden kalan modelaj artıkları bu 
yeni maskenin yapısını ve etkisini değiştirir. 
 

 

 

 

    

    

     

 
 

 

 

Dr. RIMPLER Beauty Minerals 

Bakımı 

Mutlaka yapılması gereken 

konu, paketin içeriğinin 

tamamını 300 ml ılık su ile bir 

uygulama kabı içinde 

karıştırılmasıdır.  

 

Mineraller suyu kabul etmeye 

başlamak için yaklaşık 30 

saniyeik bir zaman gereksinim 

duyarlar, sonrasında bir lapa 

kıvamı elde edilinceye kadar 

karıştırınız.  

 

Maskeyi karıştırırken 

vurmayınız çünkü bu maskede 

kırıklara yol açabiir. 

Gerekli görülen miktarda  

Beauty Minerals kremi sürülür.  

 

BM-Kremleri canlandırıcı, 

onarıcı yada arındırıcı olarak 

bakımı destekler. 
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Püf Noktası: Dr. RIMPLER Beauty Minerals uygulanırken suyun önerilen miktarda kullanımı 
önemlidir, çünkü az su kullanımı maskenin çok çabuk sertleşmesine fazla su 
kullanımı ise maskenin akışkanlığını artırarak uygulama zorluğu yaşanmasına 
sebep olmaktadır.  

 

  

 
 

 

   

 

 

 

 
  

 
Beauty Minerals paketin tamamını 300 ml ılık 
suyun üzerine yavaşça ve orantılı olarak 
boşaltınız..  

Maskenin suyu kabul edip nemlenmeye 
başlaması için yaklaşık 30 saniye sürmektedir. 
 
 
Beauty Minerallerin kristal yapısı suyla bir araya 
gelmeye başadıkça orjinal şekline dönmeye 
başlar. Önce tek tek kristaller oluşur sonra zincir 
kristtaller oluşur.  
Daha sonrasında ise tüm yüzeydeki kristaller bir 
biri ile birleşir. 
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ner homogenen 
Masse angerührt. Rühren Sie  

dabei mit einem 
Schneebesen  

 
 

    
  

    
 

  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
30 ila 40 dk sonra modelaj (alçı) maskeyi çıkarınız. Maskenin daha da kolay çıkmasını 
sağlamak üzere müşterinizden mimik kaslarını hareket ettirmesini rica edebilirsiniz, bu 
maskenin yüzden ayrılmasını kolaylaştırır. Cilt bu bakımdan sonra tazelenmiş, nemlenmiş 
ve aktive olmuş bir görünüm kazanır.  
 
Eğer lenfatik bir etki de arzu edliyorsa maskenin ciltte 15 dk daha fazladan bekletilmesi 
tavsiye edilir. 
  

Püf Noktası: Güçlü bir lenfatik etki ortaya çıkması müşterinizde yutkunma isteğine yol 
açacağı için maske boyun bölgesinden hafifçe çatlama yapabilir. Bu 
uygulamanın başarısını etkilememektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskenin sürülmesi için 4 dk. gibi yeterli bir zamanın olduğunu 
göz önünde bulundurarak telaşla acele etmeyiniz. Düzgün bir 
şekilde maskenizi çabuk çabuk uygulayınız.  
 
Maskenin ısı vermesi yavaş ama kesintisiz olarak gerçekleşir. 
Sürüdükten yaklaşık 15 dk sonra maske en yüksek ısı 
derecesine ulaşmış demektir. 
  
Ve maske sertleşmeye başlamıştır. 

 

 

Beauty Minerals i şemada gösterildiği gibi bir kaşık 
yardımıyla yüze sürünüz. 
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Dr. RIMPLER Beauty Minerals Güzellik uzmanlarına müşterilerinin beklentileri ve cilt durumlarına 
göre kendilerinin belirleyip uygulayabilecekleri 3 aşamalı bir bakım sistemi sunmaktadır. Burada ki 
söz konusu olan etki sistemi Güzellik Uzmanı tarafından belirlenip , süreç kendisi tarafından 
yönetilir. 
 
Cildin fizyolojik yapısı ve davranışları kozmetolojik açıdan değerlendirilir ve etken maddelerin cilt 
tarafından daha iyi emilimi sağlanır. Bu maskenin içeriğinde ki tamamen doğal mineraller 
mükemmel bir bakım için optimal zaman yönetimininde sağlanması ile beklenen başarılı sonuçlara 
ulaşılmasını sağlar.  
 
Dr. RIMPLER Beauty Minerals sodyum klorür içermez , bu nedenlede bunun sebep olabileceği cilt 
iritasyonlarından cilt korunmuş olur.  
 
Dr. RIMPLER Beauty Mineralin kozmetik kullanım alanları: 
 

 Etkinliği yüksek etjken maddelerin penetrasyonu (emiliminin) 
desteklenmesi 

 Lenfatik dolaşım ve boşaltım sisteminin iyileştirilmesi 
 

 Hücresel boyutta ki işlemlerin iyileştirilmesi 
 

 Ödem ve şişliklerin erken aşamada azalmasının sağlanması 
 

 Cildin güçlendirilmesi ve ince çizgilerin hemen farkedilebilir şekilde 
azaltılması. 

 
Dr. RIMPLER Beauty Mineralleri yıpranmış ve özel bakıma gereksinim duyan ciltli müşterilerinize 
sunduğunuz kendi özel bakımlarınıza da kombine edebilirsiniz.. 
  
Dr. RIMPLER Beauty Minerals Modelage maskeler 3 tane farklı aşamaya sahiptir , bu aşamaları 
ve etkilerini müşterilerinize aktarınız! 

 

PROFESSIONAL  

BEAUTY MINERALS MODELAGE 

3-Aşamalı-Etki Sistemi 
  1. Serinletici Maske   - Emilim aşaması 
  2. Wärmende Maske   - Canlandırıcı, uyarıcı aşama 
  3. Lymphat. Effekt   - Boşaltıcı, rahatlatıcı aşama 
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AŞAMALARLA İLGİLİ KISA AÇIKLAMALAR 
 

Aşama 1 – Serinletici Aşama 
 
İlk aşamada söz konusu olan serinletici bir maskedir. Cilt sakinleştirlir ve yatıştırılır. Maske bu 
aşamada yumuşak ve hafiftir. Maskenin ısısı vücut ısısından biraz daha düşük olup yaklaşık 34°C 
nin altındadır. 
 
 34°C, cilt tarafından ne sıcak ne de soğuk olarak algılanan bir ısıdır. 
 
Bu aşamada cilde daha öncesinde sürülmüş olan etken maddler Epidermis tarafından penetre 
olmaya başlar. Seçilen kremin özelliğine göre canlandırma yada arındırma etkisi bu aşamada 
güçlendirilir.  

 

Aşama 2 – Isınan Aşama 
 
Bu aşama yaklaşık maskenin sürülmesinden 15 dk. sonra başlar. Bu aşama esnasında maskenin 
ısısı yaklaşık 42°C ye kadar çıkar ve maske sertleşmeye başlar.  
 
En önemli fizyolojik değişiklikler bu aşamada ortya çıkmaktadır. Ekrin ter bezleri dışardan aldıkları 
bu ısınma etkisi sonucunda suyumsu bir ter tabakasını cildin üst yüzeyine daha da artmış şekilde 
bırakırlar. İşte artık hiç bir etken madde ciltten dışarıya çıkamaz. Çünkü cildin üst yüzeyinde 
oluşmuş olan bu yağlı koruyucu tabaka su ile akıtılamaz. Ama tabi bu aşama dışarıdanda 
herhangi başka bir maddenin cilt tarafından kabulü gerçekleşemez. 
 

Aşama 3 – Lenfatik Etki Aşaması 
 
Isınma etkisinin başlamasıyla birlikte Modelaj maske de sertleşmeye başlar, ancak sertleşmesine 
karşın ağırlığında her hangi bir değişiklik olmaz. 
Bu maskenin sertleşme ve kristallerin birbirine bağlanması süresicinde maske genişleyerek cildin 
üst yüzeyine hafif bir basınç uygular. İşte bu basınç etkisi lenfatik sisteme etki ederek, lenf 
sisteminde ki birikimlerin bertaraf edilmesini sağlar. 
 
Böylelikle bu kristalleşmenin getirdiği cilt üzerindeki basınca karşılık cildin elastikiyet sistemi de 
karşı bir basınç geliştirir.Basal membranın altında ki çok ince kılcal damarlar hareketlenerek 
buradaki kan sirkulasyonu hızlanır, böylece hücre metabolizması için gereken etken maddeler 
hücrere iyi bir şekilde iletilir, atık maddelerde hücrelerden sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılmış olur. 
Bu peşpeşe gelişen etkiler fizyolojik ve bio-kimyasal açıdan hücresel boyutta ki fonksiyon sürecini 
destekler. 
İlk aşamada (< 34°C) dışarıdan başlatılmış olan etki, 2.ve 3. Aşamalarda içerden desteklenmiş 
olur. Maskenin ısınının maksimuma ulaştığı nokta bu kılcal damarlardaki sirkülasyonda en aktif 
dönemine gelmiş demektir, sonrasında ısı tekrar düşmeye başlar. 
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Göğüs ve Abdominal bölgedeki uygulamiçin püf noktası: 
 
Die Dr. RIMPLER Beauty Minerals modelaj maske göğüs bölgesinin   toparlanmasına yönelik 
uygulama içinde idealdir. Özellikle hamilelikten sonra tavsiye edilir. Aynı zamanda vücut bakımları 
esnasında bu maske el ve ayaklarda da uygulanabilir. 
Bu maske vücutta problemli olara görülen her bölgede uygulanabilir. 

 

Özel Uyarılar: 
 
Astım, nefes zorlukları, salgı bezi hastalıkları gibi durumlarda uygulama esnasında boyun 
bölgesine maske uygulanmaması gerekmektedir. Yada boyun bölgesine çok ince bir tabaka 
halinde uygulama yapılabilir. Aksi takdirde bu maskenin uygulanması müşterimize rahatsızlık 
verebilir. 
Salgı bezi rahatsızlıklarında salgı bezleri 2 adet nemli pamuk ile örtülebilir, böylelikle maskenin 
ısınma etkisi ve cilt yüzeyinde arattığı basınç etkisi bu bölgelerde hissedilmez. 
 

 

Modelaj Maske Kalıntılarının atılması: 
 
Mineraller zararsızdır. Bu nedenle rahatlıkla normal çöpe atılabilirler.Bahçesi olanlar bu değerli 
minerallerin toprak tarafından emilimini arzu ederlerse küçük formlar halinde bahçeye de 
gömebilirler. 
 
Beauty Minerallerin paketleri 105-115 °C arasındaki erime ısısına sahip polietilenden 
üretilmektedir. Polietilen karbondioksit ve suyun bileşiminden oluşan ve çevreye zarar vermeyen 
bir maddedir..  
 
Polietilen hiç bir zararı olmadan çöpe atılabilir ve hatta yakılması durumunda bile zararsızdır. 
 
Yani bu ürünün kullanımında olduğu gibi imhasında da tamamen çevreye duyarlı ve zararsızdır. 
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Göğüs Modelaj Maske Uygulaması 

 
Müşterinizin bakım esnasında çok rahat olabilmesi için uygun atmosferi hazırlayınız.  Kendisini 
sıcak tutacak bir şekilde örtünüz ve sırt üstü yatırınız. 
 
Uygulanacak bakım ve bakımın farklı aşamaları konusunda müşterinizi aydınlatınız. Bakımın 
serinletici ve daha sonra da ısınan  aşamaları ve bu aşamaların ciltteki etkilerini aktarınız. 
 
Özel bir katlama tekniği ile, göğüs bölgesinden modelaj maskenin kaymasını engelleyebilirsiniz. 
30 cm genişliğinde ki gazlı bezden 1,5 m. uzunluğunda bir parça kesiniz. Ve bunu müşterinizin 
sırtının altına ortalayarak koyunuz. Daha sonrasında Beauty Minerals Creme Vitalisante BM 2 
kremi bıçak sırtı kalınlığında, göğüs ve dekolte kısmına sürünüz. Gazlı bezin serbest kalan solda 
ki ucunu göğsün üzerinden sağ omza, gazlı bezin sağdaki ucunu ise sol omza gelecek ve  
göğüsleri içine alacak şekilde çapraz olarak katlayınız. Sonra bu iki ucu kürek kemiklerinin altında 
birbiri ile bağlayınız. 
 
Küçük göğüslerde gazlı bez olmadan çalışabilirsiniz. 
  

(Önemli:  
Modelaj maskeyi sürmeden önce kol altında tüyler varsa bu tüyleri koruma altına almak üzere, 
kremlenmiş bir kağıt mendil ile koltuk altını örtünüz.) 
 
Daha sonrasında Modelaj maskeyi dikkatli bir şekilde göğüs ve dekolte bölgesine sürünüz. Sürme 
işlemine ortadan ve göğüs kemiğinin üst kısmından başlayınız, ve modelaj maskeyi göğüs 
kemiğinden her iki yana doğru orantılı olarak dağitınız. 
 
Göğsün dış bölgelerine geldiğimizde ise, modelaj maskeyi alttan başlayarak sağ ve sol göğüs 
ucuna doğru sıvazlayarak sürünüz. Böylelikle çift taraflı olarak, eşit miktarda maskenin düzgün 
olarak uygulanması kolayca halledilmiş olur. 
 
Yaklaşık 30 dk. sonra soğumuş olan maskeyi bir taraftan gazlı bezi keserek çıkarınız.  Eğer cilt 
üzerinde krem kalıntıları kalmış ise, bunları bir yıkama eldiveni yada kompres yardımıyla 
temizleyiniz..  

 

 

 



 

THE FINEST ART OF COSMETICS! 

164 

PROFESSIONAL   

BEAUTY MINERALS 

CREME VITALISANTE (canlandırıcı yapılandırıcı krem) 
 
Onarıma ihtiyaç duyan ciltler için özel olarak geliştirilmiş olan bu modelaj  kremi , kenevir yağı, 
kadife çiçeği, mısır tohumu yağı, soya fasülyesi yağı içeriklerinin diğer doğal bitkisel yağlar ile bir 
araya gelmesiyle oluşturulmuştur. 
İçeriğindeki bitkisel poligliseridler doğal bir emulsiyon matriksi oluştururlar ve uygulamadan sonra 
cildi kurumasnan engel olan ve cildi onaran bir film tabakası oluştururlar cilt yüzeyinde. 
Mısır tohumu yağı içeriği ile sakinleştirici ve antienflamatuar etki gösterir. 
 
Crème Vitalisante üretim özellikleri gereği Modelaj maskelerin uygulanması için mükemmel bir 
ortam yaratarak, modelaj  maskenin etkinliğini artırırlar. 
 
İçeriğindeki değerli etken madde konsantarsyonları ile, onarıcı cilt bakım uygulamaları için de ideal 
bir temel oluşturmaktadırlar ve masaj kremi olarak da kullanılabilirler.  
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Zea Mays Oil, Glycerin, 
Squalane, Zinc Stearate, Aluminum/Magnesium Hydroxide Stearate, 
Glyceryl Behenate, Cera Alba, Cannabis Sativa Seed Oil, Sucrose 
Distearate, Magnesium Sulfate, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Glycine Soja Oil, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Tocopherol, 
Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Xanthan Gum, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Sodium Benzoate, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal, Eugenol  
  

Etken Maddeler  Kenevir yağı, kadife çiçeği, mısır tohumu yağı , Squalan, Proteinhidrolstat 
(tatlı bademden kazanılır),  Tocopherol 

 

 

Özellikler  EO-frei (etoksile emulgatör içermez),canlandırıcı, hücre bölünmesini 
harekete geçirici, koruyucu ve yaraların iyileşme sürecini destekleyici  

 

Kullanım  Bıçak sırtı kalınlığında Dr.RIMPLER-Intensivpreparatlar ile (ör. Intensive-
Serum veya Dr. RIMPLER CUTANOVA Cream Rutivital) önceden 
hazırlanmış, özel bakıma gereksinim duyan cilde sürülür.Daha sonra ise  
Beauty Minerals Modelage maske uygulanır. 

  

Güzellik Enstitüsü  Kremi sürerken hafif baskı ve sıvazlama hareketleri ile sürünüz. Güzellik 
merkezi için aynı zamanda ideal bir masaj kremidir. Güneşten 
hassaslaşmış yada çok soğuk havalarda koruyu krem olarak da 
kullanılabilir. 

 

Sunum  102.1 (500 ml Plastik kutuda) 
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PROFESSIONAL   

BEAUTY MINERALS 

CREME PURIFIANTE (cildi arındırıcı ve antienflamatuar krem) 
 
Creme Purifiante akneli ve iltihaplanmaya meyilli ciltleriçin modelaj altına krem olarak kullanılmak 
üzere geliştirilmiş özel bir üründür.  
 
Bisabolol, papatya, tatlı badem ve doğal yağlardan yana zengin olana bu modelaj kremi problemli 
ciltlerin bakımı için idealdir. 
 

İçerik Maddeleri Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Zea Mays Oil, Cera Alba, Canna-
bis Sativa Seed Oil, Glycerin, Squalane, Zinc Stearate, Alumini-
um/Magnesium Hydroxide Stearate, Propylene Glycol, Sucrose 
Distearate, Magnesium Sulfate, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, Allantoin, Tocopherol, 
Xanthan Gum, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Polyglyceryl- 3 
Polyricinoleate, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Parfum, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-
Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal, Eu-
genol, CI 42053  

 

Etken Maddeler  Mısır tohumu yağı, kenevir yağı,  Squalan,  Allantoin, Bisabolol, Papatya, 
Hamamelis, Öküz gözü, civan perçemi, protein hidrolstat 

 

Özellikler  antibakteriyel, antienflamatuar, koruyucu ve yara iyileşmesini destekleyici 
 

Kullanım  Kremi bıçak sırtı kalınlığında öncesinde hazırlanmış olan cilde sürünüz, 
daha sonra üzerine Modelaj maskeyi uygulayınız. 

  

Güzellik Enstitüsü  Kremi hafif baskılı ve sıvazlayan hareketlerle sürünüz  
Düzenli kullanıldığında normalleştirme, antienflamatuar ve sakinleştirici 
etki gösterir. 

  

Sunum  REF. 103.1 (500 ml Platik kutuda) 
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PROFESSIONAL   

AROMA ESSENCE  

(Profesyonel Aromatik Özler) 

 

FUNDAMENTAL OIL  (Temel Masaj Yağı) 
 

 
Susam yağı, bitkisel Squalan ve doğal E Vitamininden oluşan bu yağ rahatlatıcı bir tüm vücut 
masajı için idealdir. Hafif ısıtılarak saf yada aromatik özlerle karıştırılarak uygulandığında, cilde 
yumuşacık bir ipeksilik kazandırırken, masaj esnasında tüm duyularınızı da şımartır. 
 
 

İçerik Maddeleri Sesamum Indicum, Squalane, Tocopherol, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate   

 
 

Etken Maddeler Susam yağı, zeytinden kazanılan Squalan, E Vitamini 

 

 

Özellikler  canlandırıcı, onarıcı, bakım yapan masaj yağı.  
  
 

Kullanım 50 ml Fundamental Oil masaj yağını max. 1ml seçtiğiniz bir aromatik koku 
ile karıştırınız ve hafifçe ısıtınız. 

 
Bu ısıtma işleminin uygulama esaslarına uygun olarak 
gerçekleştirliebilmesi için Dr Rimpler yağ ısıtıcısını kullanmanızı öneririz. 

  

Güzellik Enstitüsü  Uygun miktardaki ısıtılmış ve isteğe göre aromatik özlerle karıştırılmış olan 
masaj yağını dikkatli bir şekilde, sırt ve karına akıtınız ve fizyo-emosyonel 
masaj uygulayınız. 

 

Sunum  REF. 240 1000 ml plastik şişe içinde 
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PROFESSIONAL   

 

AROMA ESSENCE (Aromatik uçucu yağ karışımları) 
 

 
Aromatik ve uçucu yağlar her masaja kişisel bir dokunuş kazandırır. Temel bakım yağı ile 
aromatik uçucu yağların karışımı sayesinde masaj esnasında tüm duyular uyarılır ve duygular 
harekete geçirilir. 
 

 

İçerik Maddeleri PINA COLADA: Parfum, Benzyl Alcohol sowie eine exotische  
Mischung natürlicher, deklarationsfreier Essenzen 

 

TERRA VITAL: Parfum, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral sowie 
eine mediterrane Mischung natürlicher, deklarati-
onsfreier Essenzen 

 

 RAIN  FOREST: Parfum, Linalool sowie eine frisch-herbe 
Mischung natürlicher, deklarationsfreier Essenzen 

 

 TROPICAL FLOWER: Parfum, Limonene sowie eine exotische  
Mischung natürlicher, tropischer, deklarationsfrei-
er Essenzen 

 

Özellikler  rahatlatıcı, uyarıcı, dengeleyici 
 

Kullanım  50 ml Fundamental Oil masaj yağını max. 1ml seçtiğiniz bir aromatik 
esansz ile karıştırınız ve hafifçe ısıtınız. 

 
Bu ısıtma işleminin uygulama esaslarına uygun olarak 
gerçekleştirliebilmesi için Dr Rimpler yağ ısıtıcısını kullanmanızı öneririz. 

  

Güzellik Enstitüsü  Uygun miktardaki ısıtılmış ve isteğe göre aromatik özlerle karıştırılmış olan 
masaj yağını dikkatli bir şekilde, sırt ve karına akıtınız ve fizyo-emosyonel 
masaj uygulayınız. 

 

Sunum  REF.   240.1 / 240.2 / 240.3 / 240.4   
Her biri 19 ml  Aluminyum şişe içinde 
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o PINA COLADA    MUSIK: Palmenstrand 
 Biraz tatlımsı  (Palmiye sahili) 
 Badem + Hindistan cevizi 
 Yaz, sahil, tatil 
 Bacardi hiisiyatı , cilde değen güneş ışınları 

 

Taze narenciye meyveleri ve hindistan cevizi özleri badem aroması ile birleşince sizi 

tatildeymişsiniz gibi hissetirecek mükemmel bir harmoni yakalanmıştır.  

 

REF.  240.1 
---------------------------------------- 
 

o TERRA VITAL  MUSIK:  Emotions 
 Sıcak, doğal koku  (Duygular) 
 Akdenizli, unisex (bay-bayan uygun), göze çarpmayan 
 Beyler tarafından da tercih edilir 

 

Taze narenciye meyvelerinin baharatlı ve ağacımsı aromaların ve zeytin özlerinin 

içine yatırılması ile elde ediliş bu aromatik yağ, akdenizde bir sahilde 

uzanmışcasına denizden gelen meltemin teninize hafif dokunuşunu hissettirir.  

 

REF.  240.2 
---------------------------------------- 

 

o RAIN FOREST   MUSIK: Phantasie 
 Hafif, yeşilimsi koku  (Fantazi) 
 Doğal, taze ve sıcak yaz ayları içinde çok uygundur. 
 Beyler tarafından da tercih edilir 

 

Taze ve rafine edilmiş çiçek özleri ile kazanılmış olan bu aromatik yağ size yağmur 

ormanlarında yapacağınız bir keşif turu hissiyatını vaat etmektedir. 

 

REF. 240.3 
---------------------------------------- 
 

o TROPICAL FLOWER   MUSIK: Paradies 
 Çiçeksi , egzotik  (Cennet) 
 Tatlı, keskin 
 Duygusallık ve kadınsılık 
 Güney denizi ve / veya Karaib adası hisleri 

 

Tropik çiçek ve meyve özlerinin vanilya ve ökaliptus özleri ile kombinasyonu tüm 

duyuları harekete geçirir.   

       

         REF. 240.4 
 

 



 

 

 

 

 

 

TTHE FINEST ART OF COSMETICS! 

 

 
 


