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SOLUTION
HYDRACTIVE

Endocare Concentrate

Endocare C Pure
Concentrate

Endocare Hydractive
Micellar

Günde 1-2 kez doktor tavsiyesine
göre uygulayınız.

Uygulamadan 24 saat sonra
gözle görülür etki

GÜNDÜZ & GECE
1 AMPÜL

yada 
GECE 1 AMPÜL

(2 HAFTA SÜREYLE)

Cilt elastikiyetini yenileyen, 
işlem sonrası oluşan
yan etkileri azaltan,
yoğun onarım, yenileyici
ve yatıştırıcı serum

Foto yaşlanmanın hafif-orta
izlerini, düzensiz cilt ve
parlaklık kaybı belirtilerinin
yoğun anti-aging tedavisi için.
Dermoestetik prosedür ile
kombinasyon halinde
kullanılabilecek ampül

Özellikle oksidatif strese,
hava kirliliğine çevreden
kaynaklı stres faktörlerine
maruz kalan ciltler için temizleme
suyu.Tüm cilt tipleri için, hassas,
toleransı olmayan ciltler dahil 
olmak üzere gözleri hassas ve
kontakt lens kullananlara da
uygundur.







Yoğun onarım, yenileyici ve yatıştırıcı

ENDİKASYONLAR

İyileşmeyi hızlandırır ve uygulama 

sonuçlarını geliştirir

Cilt elastikiyetini, tonunu ve yapısını

yeniler

Uygulama sonrası negatif yan etkileri 

azaltır

öncesi ve sonrası için belirtilmiştir.

• Tüm cilt tipleri içindir

Concentrate

• Kullanımı özellikle dermoestetik işlemler 

TEKNOLOJİ

Fibroblast stimülasyonu ve güçlü
kollajen indüksyonu için büyüme
faktör kompleksi. Doğal bir dermal
rejenerasyon ve antioksidan aktivite
kaynağı (superoxide dismutase & 
glutathione S-transferase)

FORMÜL

 ®•  40% SCA  Büyüme Faktörleri: 
rejenerasyon & sıkılaşma

• Vitamins C & E: anti oksidan

• Hidrosistem: hızlı ve uzun süren
nemlendirme

Hygroplex: hızlı nemlendirme, 
cilt mimiklerine 
Doğal Nemlendirme 
Faktörü (NMF)

Pentavitin: uzun süreli nemlendirme 
için polisakkarit kompleks 

GALENİK

•  Uygulaması kolay hafif transparan

•  Komodojenik değildir.

DİĞER SPESIFIKASYONLAR 

• Konsantre  7 tüp x 1 ml

• Dermatolojik ve oftalmolojik testler
altında kontrol edilmiştir.

• Klinik olarak etkinliği kanıtlanmıştır.

İŞLEM ÖNCESİ ve SONRASI KULLANIMI

Doktorun tavsiyesine göre günde 1-2 kere uygulayınız.

Yüksek seviyede büyüme faktörleri kollajen yenilenmesine yardımcı olur,elastin & HA, işlem sonrası
cilt onarımını ve iyileşmesini teşvik eder (mikor iğneleme, lazer, kimyasal peeling) uygulamadan
24 saat sonra gözle görülür gelişme

YENİ

1. Application of a cosmetic product containing SCA® 40% immediately after, and on the days following laser treatment, can accelerate healing of 

damage caused and increase tolerability to the treatments as it significantly reduces associated adverse effects. (Truchuelo M.T., Vitale M. Evaluation of 

the efficacy of a cosmetic treatment based on the secretion of Cryptomphalus aspersa 40% after non ablative fractional laser in skin aging, American 

Academy of Dermatology AnnualMeeting, 2019)

2. SCA® reduces length, depth and number of wrinkles (Fabi SG, Cohen JL, Peterson JD, Kiripolsky MG, Goldman MP. The Effects of Filtrate of the Secretion 

of the Cryptomphalus aspersa on Photoaged Skin. J Drugs Dermatol, 12: 453-457, 2013).

3. Iglesias-de la Cruz M.C., Sanz-Rodríguez F., Zamarrón A., Reyes E, Carrasco E., González S., Juarranz A. A secretion of the mollusc Cryptomphalus 

aspersa promotes proliferation,migration and survival of keratinocytes and dermal fibroblasts in vitro. Int J Cosmet Sci. 34 (2): 183-9, 2012.

4. Evaluation of acceptability and comedogenicity in use test during 28 days of continuous use. 19 subjects with oily or combination skin and comedones 

between 18 and 45 years of age. Evic Hispania, Barcelona, 2014.



YENİ

PURE Concentrate

 Cilt parlaklığını anında arttırır

  
Cilt parlaklığını ve ışıltısını
arttırır.

Cilt sıkılığını geliştirir, İnce çizgileri 
ve kırışıklıkları düzeltir

Güçlü anti oksidan koruma 
sağlar

Cildi nemlendirir.

ENDİKASYONLAR

Foto yaşlanmanın hafif-orta izlerini,
düzensiz cilt ve parlaklık kaybı
belirtileri gösteren cilt için
yoğun anti-aging tedavisi.
Dermoestetik uygulamalar ile
kombinasyon halinde kullanılabilir.

GALENİK

DİĞER SPESİFİKASYONLAR

NASIL KULLANILIR

TEKNOLOJİFORMÜL

• % 20 SCA®  Büyüme Faktörleri: 
   rejenerasyon& sıkılaşma
• % 15 Saf stabilize Vitamin C*: 

aydınlatma & antioksidan
• % 2 Protoglikanlar
Dolgunluk & nemlendirme

* Saf stabilize Vitamin C etkisi
(%11,6 ET-VC + %5 Askorbik asit)
%11,6  ET-VC (Etil askorbik asit- Vitamin C nin stabilize formu
Vitamin C) = %10 PURE Vitamin C etki (L-Ascorbic Acid) 
%+ 5 Saf askorbik asit (hızlı bırakma etkisi)

Fibroblast stimülasyonu ve güçlü -
kollajen indüksyonu için büyüme 
faktör kompleksi. Doğal bir dermal 
rejenerasyon ve antioksidan aktivite -

glutathione S-transferase).

• Hafif, hızlıca abzorbe olan yapı
• Tüm cilt tipleri için karma&yağlı dahil, hatta sıcak, nemli iklimler için
• Yağsız
• Silikonsuz
• Parabensiz

• Komodojenik değildir

 

• Dermatolojik ve oftalmolojik şartlarda 
test edilmiştir.

• Ampul (7+7) adet x 1 ml

Günde 1 ampül uygulayın, sabah ve 
akşam temiz yüze, yada akşam sadece 
yüz, boyun ve dekolte bölgesine, 2 hafta
süreyle

 

1. Reduces visible signs of aging (loss of firmness & elasticity, lines & wrinkles) and increases skin BRIGHTNESS 
beginning as early as 15 days after use (Evaluation of the efficacy of a new intensive antiaging treatment based on 
the combination of the secretion of Cryptomphalus aspersa, vitamin C and proteoglycans. Journal of Clinical and 
Cosmetic Dermatology. Vitale M, Perez-Davo A, Zhihao C, Nobile V and Truchuelo MT.  2018)
2. Patients report significant improvements in BRIGHTNESS (80%), FIRMNESS (90%), after one month’ s use. 
Evaluation of  subjective efficacy in 20 volunteers (Acceptability, subjective efficacy and tolerance use test of 
a product under dermatological and ophthalmological control. Zurko Bioresearch, Madrid, 2016)

 

T E C H N O L O G Y

GROWTH
FA C T O R

kaynağı (superoxide dis mutase & 



YENİ

Temizleyici ve makyaj temizleme 

Cilt bariyer fonskiyonunu sabitle

Hava kirliliğine karşı koruma sağlar

Nemlendirir ve yatıştırır, tonunu 

ayarlar ve tazeler

ENDİKASYONLAR

• Tüm cilt tipleri için, hassas toleransı
olmayan ciltlerde dahil

• Hassas gözler ve kontakt lens
kullanıcılarına uygundur

• Özellikle oksidatif strese , hava kirliliğine
  çevreden kaynaklı stres faktörlerine maruz
  kalan ciltler için uygundur

Cildin canlılığını arttırmak için derin ve nazik temizleme 

Micellar Solution

HYDRACTIVE

1. 100% patients report improvements in the SOFTNESS and FRESHNESS of their skin, as well as SUITABILITY for contact lens users. 95% patients 

report improvements in the HYDRATION of their skin and that the product cleanses softly, eliminating impurities and removing perfectly make-up 

from EYES and LIPS, including WATERPROOF make-up. Subjective evaluation in 20 patients with sensitive and resistant skin types between 18 and 

65 years of age, contact lens users, after 28 days of daily use. Acceptability and subjective efficacy use test of a cosmetic product. Zurko Bioresearch, 

Madrid, 2018.

2. Tolerance evaluation of a cosmetic product under dermatological and ophthalmological control. Zurko Bioresearch, Madrid. 2019.

FORMÜL

•  mikrobiyom geri kazanım kompleksi: Mikrobiyom geri kazanım kompleksi
mikrobiyom dengesini korumak için koruma ve nem sağlar.  

•  Niasinamid: Çevre kirliliğine karşı korur, hücre yenilenmesi sağlar.

• Oligoelementler:  Hücre canlılığını arttırır, cilt hücrelerinin endojenlere 
ve eksojen stres faktörlerine karşı savaşmasına yardımcı olur.

• Salatalık ekstratı: Cilt ödemini azaltmaya yardımcı olur ve nemlendirir

GALENİK FORMÜLASYON

•  Yenilenmiş solüsyon formülü

DİĞER BİLGİLER

•  Dermatolojik ve oftalmolojik testler 
altında kontrol edilmiştir.

•  Hassas cilt ve kontakt lens
kullanıcıları tarafından test edilmiştir.

•  Hipoallerjenik

•  Cildin pH ını korur.

•  100 ve 400 ml

KULLANIMI

UYGULAMA

Günde bir veya iki kez kullanın;

•  Sabahları, gece boyunca salgılanan sebumu yok etmek ve gün boyunca 
hava kirliliğine karşı koruma sağlamak için

•  Geceleri, makyaj temizlemek (suya karşı dayanıklı olanlar da dahil) , aşırı sebumu yoketmek
   ve cilt bariyerine korumak için

Solüsyona temiz bir pamuklu ped batırın, ardından makyajı temizlemek veya çıkarmak için yüz ve gözleri 
hafifçe silin. Kir ve makyaj tamamen çıkarılıncaya kadar tekrarlayın (1-2 mendil) durulamaya gerek yoktur



SCA BIOREPAIR TECHNOLOGY



Altan Erbulak Sokak No: 8 Kat: 2-3 Mecidiyeköy - İstanbul / TURKEY
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