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İÇERİK : Aqua,Ascorbic Acid Glycerin, Panthenol,Sodium
Hyalur nate.

ETKİ: L-ASCORBIC ACID : Anti – Oksidan görevi görür, böylece 
cildimizde ki yaşlanma izlerini azaltır,yaşlanma sürceinin
yavaşlamasına yardımcı olur. Gençleştirici vitamin olarak kabul edilen  
C vitamini ciltte ki pigment lekelerin rengini açmaya yardımcı olur. 
Cilt tonunu eşitler,daha aydınlık ve fresh bir görüntü sağlar.
Anti-oksidan etkisenden dolayı kolajen üretimi desteklemeye.İnce 
çizgilerin görüntüsünü hafifletmeye yardımcı olur. İçeriğinde ki 
HYALURONİK ASİT
vücudumuzun bütün dokularında bulunur ve bazı hayati aktiviteleri 
gerçekleştirmekten sorumludur. Ayrıca Hyalüronik Asit cilt yaşlanmasını 
geciktirmeye Dokuların tamir olmasına ve elastikiyetinin korumasına 
akne izlerini giderilmesine yardımcı olur. Kollajenin azalması cildin 
elastikiyetini kaybetmesine sebep olur. Yaşlandıkça hücre mitoz hızı 
azalır, böylece hücresel yenilenme ve onarım süreci yavaşlar. 
Hyaluronik asit varlığı durumunu tersine çevirmede yardımcı olur. Aynı 
zamanda cilt iltihabı ve tahrişi ile savaşmaya yardımcı olur.

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte
bölgesine bir miktar  Mİ.PRİMERA C VİTAMİNİ CANLANDIRICI SERUM 
sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece
kullanımına uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. 
dermapen ve dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması 
uygulamanın etkisini artırır.



İÇERİK :  Aqua, Niacinamide, Alpha-Arbutin, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodıum Hyaluronate, Citric Acid.
 
ETKİ: ALPHA ARBUTİN : daha hafif ve pürüzsüz bir cilt tonu için 
mükemmel bir aydınlatıcı etken maddedir. Dünyanın birçok 
bölgesinde, güzellik kavramı ayrı bir şekilde açık ten tonuyla 
bağlantılıdır. Tüketiciler için en büyük endişe, doğru ürünü bulmaktır. 
Yüksek etkinliği sayesinde, ALPHA-ARBUTİN geniş bir kabul görmüştür. 
Cilt bakım bileşeni olan  ALPHA ARBUTIN tipik olarak, cilt bronzluğunu 
ve yaşlılık lekelerinin oluşumunda rol oynayan başlıca enzimlerden biri 
olan tirozinazı inhibe ederek cildin hafifliğini etkinleştirir. 
Aksiyon modu:  ALPHA-ARBUTIN etkileyici tirozinaz inhibisyonu sergiler 
ve Beta-Arbutin'den dokuz kat daha etkilidir.  Sadece bir ay sonra 
daha hafif bir cilt tonu sağlar. UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra cilt 
bronzlaşma derecesini azaltır
Karaciğer lekelerinin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olur.

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte bölges-
ine bir miktar Mİ.PRİMERA KEEPS SKIN WHITENING ANTI- BLEMISH 
SERUM sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece 
kullanımına uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. 
dermapen ve dermaroller uygulamaları esnasında ve sonrasında 
kullanımı işlemin etkisini arttırır.



İÇERİK :  Aqua, Panthenol, Glycerin,  Sodıum Hyaluronate,  
Phenoxyethanol (And) Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylg-
lycerin, Allontoin.
 
ETKİ: HYALURONİC ACID, vücudumuzun bütün dokularında 
bulunur ve bazı hayati aktiviteleri gerçekleştirmekten sorumludur. 
Ayrıca Hyalüronik Asit cilt yaşlanmasını geciktirmeye dokuların tamir 
olmasına ve elastikiyetinin korumasına akne izlerini giderilmesine 
yardımcı olur. Kollajenin azalması cildin elastikiyetini kaybetmesine 
sebep olur. Yaşlandıkça hücre mitoz hızı azalır, böylece hücresel 
yenilenme ve onarım süreci yavaşlar. Hyaluronik Asit’in varlığı bu 
durumu  tersine çevirmek için çok önemlidir. Aynı zamanda cilt iltihabı 
ve tahrişi ile savaşmaya yardımcı olur.  Hyaluronik asit, vücudun her 
dokusunda bulunur ve belirli hayati aktiviteleri gerçekleştirmekten 
sorumludur. Hyalüronik asit cilt yaşlanmasını geciktirir. 

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte 
bölgesine bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN HYALURONİC ACİD 
SERUM sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece 
kullanımına uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. 
dermapen ve dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması 
uygulamanın etkisini artırır.



İÇERİK & ETKİ:  (Capixyl ™) Butylene Glycol ,Water , 
Dextran , Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense (Clover) Flower 
Extract, Ribose. Yaşlanma karşıtı bakım kompleksi, Biyomimetik Peptid 
ile birlikte kırmızı yonca özütüdür. Kırmızı yonca özü ile kirpik dökülm-
esinin başlıca nedenlerini hedefler, daha dolgun ve kalın kirpik 
oluşumuna destek verir ve dermal-epidermal kavşakta onarıcı bir etki 
sağlar. Formül içeriğinde kullanılan Capixyl ™ ; Kirpik folikülü kök 
hücresi aktivitesini korumaya yardımcı olur.  Ayrıca bağlayıcı protein 
sentezini uyararak, kirpiklerde kaşıntı vb. durumların önlenmesine 
yardımcı olur.  Formül içeriğinde kullanılan (RIBOXYL ™) yaşam şekeri 
olarak adlandırılır. Riboz cilt hücresinin yaşlanma belirtileriyle 
savaşmasına destek verir. Yaşlanma karşıtı, Anti aging bakım,  
Kollajen, Hyaluronik asit ve Elastini destekleyici bakımda etkilidir. 
Doğal hücresel enerji verici ribozdur ve hızlı hücre enerji geri kazanımı, 
küresel yaşlanma karşıtı eylem oluşumunu ciddi oranda destekler. 
RIBOXYL ™; hücrelere enerjinin yeniden yüklenmesine ve kirpiklerin 
daha genç görünmesine yardımcı olur, kirpiklerin yaşlanmasını önler 
ve (Capixyl ™) ‘in etki gücünü arttırır. Güçlü formül içeriği (Capixyl 
™) ve (RIBOXYL ™) sayesinde; Daha dolgun, kalın, güçlü, sağlıklı, 
genç ve daha uzun kirpiklerin oluşumuna destek verir. 

KULLANIM: Önceden temizlenmiş kaş ve kirpik bölgesine her 
gün, sabah akşam uygulanması hızlı sonuç alınması için tavsiye edilir.

NOT: Doğrudan göz içerisine  temasından kaçının.



İÇERİK: Aqua, Niacinamide,  Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Panthenol , Glycerin, Aqua,, Hydrogenated Castor Oil, Silybum 
Marianum Fruit Extract, Glycine Soja (Soybean) Germ Extract, Triticum 
Vulgare (Wheat) Germ Extract, Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, 
Retinol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodıum Hyaluronate, Citric 
Acid

ETKİ:Nemlendirici etkisi; Gliserin yağlı ciltlere nemlendirici olarak 
direk uygulanabilir. Hatta gliserini kremlerinize, yüz temizlik malzeme-
lerinize ve losyonlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu, cildinizin su seviyesini 
korumasını ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

KULLANIM: : Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte 
bölgesine bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN MULTİ VİTAMİN 
KOMPLEKS SERUM sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. 
Gündüz-gece kullanımına uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile 
kullanılır. dermapen ve dermaroller uygulamalarından sonra kullanıl-
ması uygulamanın etkisini artırır.

MULTİ VİTAMİN SERUM



İÇERİK : Aqua, Niacinamide, Aloe Barbadensis Leaf Juice Extract, 
Glycerin, Panthenol, Ribose, Maris Aqua , Hydrolyzed Algin ,
Hydrolyzed Algae Extract , Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Undaria Pinnatifida Extract, Caffeıne, Sodıum Hyaluronate, 
Citric Acid.
 
ETKİ : phenethyl alcohol (and) sucrose) İki deniz kökenli 
elementten oluşan orijinal bir komplekstir. 
Enerji verici özelliklere sahip zenginleştirilmiş deniz suyu, kirlilik 
önleyici özelliklere sahip yüksek moleküler ağırlıklı bir oligoalginat. 
Göz çevresinde sarkan cildi tedavi etmek için yaşlanma karşıtı ve kirlilik 
önleyici bir tedavi için geliştirmiştir. İnce çizgiler ve sarkık ceplerin 
oluşumuna karşı savaşmak için sıkılaştırıcı bir hareket oluşturur. 
Hücre dışı matrisin sarkmasına karşı savaşmak için aktin liflerinin ATP 
sentezini ve polimerizasyonunu uyarır.
Göz altındaki cildin sıkılığını arttırır, sarkma torbası hacmini azaltır ve 
ince çizgileri pürüzsüzleştirir.

KULLANIM:Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte bölgesine 
bir miktar Mİ.PRİMERA KEEPS SKIN BLACK CAVAİR SERUM sürülerek 
tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece kullanımına 
uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. dermapen ve 
dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması uygulamanın etkisini 
artırır.

BLACK CAVİAR



İÇERİK :  Aqua, Palmitoyl Tripeptide-5, Glycerin, Aqua, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Glycerin, Niacinamide, Panthenol, Ribose, 
Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodıum Hyaluro-
nate, Citric Acid. 
 
Hyaluronic Acid, vücudumuzun bütün dokularında bulunur ve bazı 
hayati aktiviteleri gerçekleştirmekten sorumludur. Ayrıca Hyalüronik 
Asit cilt yaşlanmasını geciktirmeye dokuların tamir olmasına ve 
elastikiyetinin korumasına akne izlerini giderilmesine yardımcı olur. 
Kollajenin azalması cildin elastikiyetini kaybetmesine sebep olur. 
Yaşlandıkça hücre mitoz hızı azalır, böylece hücresel yenilenme ve 
onarım süreci yavaşlar. Hyaluronik Asit’in varlığı bu durumu  tersine 
çevirmek için çok önemlidir. Aynı zamanda cilt iltihabı ve tahrişi ile 
savaşmaya yardımcı olur.  Yaşlanma karşıtı – anti aging bakım *Ciltte 
kırışıklık önleyici bakım  *Cilde enerji ve canlılık verici bakım* Cildi 
sıkılaştırıcı bakım* Ciltte bulunan Kollajen, Hyaluronik asit ve Elastini 
destekleyici bakım.
 
KULLANIM:Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte bölgesine 
bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN COLLAGEN ANTİ AGİNG SERUMĐ
sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece kullanımı-
na uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. dermapen ve 
dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması uygulamanın etkisini 
artırır.

COLLAGEN



İÇERİK :Aqua sodium hyaluronate sodium dna cucumis sativus 
extract sesamum ındicum seed oil tocopheryl acetate allantoin vitis 
vinifera 

ETKİ: Salmon Dna Hücre yenileyici ve destekleyici etkilerinden 
dolayı collagen,elastik lifleri arttırarak cildin sarkmasına engel 
olur.İnce çizgileri hafifletir. Hücre yenilenme hızını arttırmaya yardımcı 
olur. Düzenli kullanımı sonucunda sonucunda ciltte hızlı bir gençleşme 
ve canlanma sağlanır.
İçeriğinde ki vücudumuzun bütün dokularında bulunur ve bazı hayati 
aktiviteleri gerçekleştirmekten sorumludur. Ayrıca Hyalüronik Asit cilt 
yaşlanmasını geciktirmeye Dokuların tamir olmasına ve elastikiyetinin 
korumasına akne izlerini giderilmesine yardımcı olur. Kollajenin 
azalması cildin elastikiyetini kaybetmesine sebep olur. Yaşlandıkça 
hücre mitoz hızı azalır, böylece hücresel yenilenme ve onarım süreci 
yavaşlar. Hyaluronik asit varlığı durumunu tersine çevirmede yardımcı 
olur. Aynı zamanda cilt iltihabı ve tahrişi ile savaşmaya yardımcı olur.

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte bölgesine 
bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN SALMON DNA SERUMĐsürülerek 
tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece kullanımına 
uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. dermapen ve 
dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması uygulamanın etkisini 
artırır.

SALMON DNA



İÇERİK : Aqua, Niacinamide, Glycerin, Panthenol,  Arbutin, 
Ribose, Caffeıne, Propylene Glycol, Allantoın, Sodıum Hyaluronate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid. 

ETKİ: ALPHA-ARBUTIN etkileyici tirozinaz inhibisyonu sergiler ve 
Beta-Arbutin'den dokuz kat daha etkilidir.  Sadece bir ay sonra daha 
hafif bir cilt tonu sağlar. UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra cilt 
bronzlaşma derecesini azaltır
Karaciğer lekelerinin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olur.

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz , boyun, dekolte 
bölgesine bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN SKIN SPOT REMOWER 
LEKE TADAVİSİ SERUM sürülerek tampon hareketler ile masaj yapınız. 
Gündüz-gece kullanımına uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile 
kullanılır. Dermapen ve Dermaroller uygulamalarından sonra kullanıl-
ması uygulamanın etkisini artırır.

SPOT REMOVER



İÇERİK : Sesamum Indicum Oil Hidrolize kolajen (PROTEOPLUS 
WNGN 32040) LIPOUT (Caprylic/capric triglyceride, plankton extract, 
tocopherol) ORGANİK SUSAM YAĞI  
ORGANİK BUĞDAY YAĞI ORGANİK JOJOBA YAĞI
Hidrolize kolajen (PROTEOPLUS WNGN 32040)
Yaşlanma karşıtı ve kırışıklık karşıtı esnekliğini arttırıcı nemlendirici ve  
Tahriş önleyici hidrolize olan kolajen deride yaşlanmayı tedavi etmede 
oldukça etkindir.
LIPOUT (Caprylic/capric triglyceride, plankton extract, tocopherol):
Cildin elastikiyetini ve sıkılığını arttırır, kalojen yapıyı destekler, daha 
sıkı bir cilt için çalışır.

KULLANIM: Önceden temizlenmiş yüz,boyun,dekolte bölgesine 
bir miktar Mİ.PRİMERA  KEEPS SKIN 3D TOX REPAİR SERUMsürülerek 
tampon hareketler ile masaj yapınız. Gündüz-gece kullanımına 
uygundur. Kremin içerisinde ki damlalık ile kullanılır. Dermapen ve 
Dermaroller uygulamalarından sonra kullanılması uygulamanın etkisini 
artırır.

3D TOX



MASKELERİMİZ



İÇERİK: Aqua perkil butter paraffinum 
liqudiım glycerl staaret peg-100 kemel 
oil hyaluronic acid sodium banzoite

ETKİ: %30 yoğun salisilik asit içerir bu 
özelliği ile en derin gözeneklerin içine 
nüfus ederek akne oluşumunu önüne 
geçer ve olan akneyi kurutmaya yardım-
cı olur. Lekeli ciltlerde gözle görülür bir 
aydınlanma Sağlamaya yardımcı olur. 
aynı zamanda cilt tonunu eşitler. 

KULLANIM: Önceden temizlenmiş cilde 
tampon hareketler ile ince bir tabaka 
uygulanır. Sabah akşam uygulanması 
tavsiye edilir. Göz ile temasından direkt 
temasından kaçının. Tamamlayıcı olarak 
NEOPİNK Professional Treatment Tonic / 
Profesyonel Onarıcı Canlandırıcı Tonik 
Mİ.PRİMERA KEEPS SKIN FRESH PORCEL-
EN MASK kullanılması tavsiye edilir.

PORCELEN CREAM



İÇERİK: Aqua caprylic urea glycol glyc-
erin cetyl parki butter sodium pcacyclo-
pentasilone peg100

ETKİ: Orijinal patentli Aktif içeriği 
sayesinde Akne siyah nokta ve milia 
oluşmasını engelleyen güçlü bir yağ 
dengeleyicidir. Cildin nem dengesini 
sağlar ve yatıştırır. Cilt ışıltılı pürüzsüz  
ve canlı bir görünüme kavuşturur 
Gözenek sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkisi 
vardır.

KULLANIM: Temizlenmiş kuru cilde 
ince bir tabaka halinde sürülerek kuruy-
ana kadar bekletilir. Bol ılık su ile duru-
lanarak ya da silerek temizlenir. Uygu-
lama sonrasında NEOPİNK Professional 
Treatment Tonic / Profesyonel Onarıcı 
Canlandırıcı Tonik ve Mİ.PRİMERA KEEPS 
SKIN FRESH PORCELEN CREAM uygulan-
ması tavsiye edilir.

PORCELEN MASK



İÇERİK: Aqua kaolin titanıum dıoxide alcohol hydrated 
slica glycerin
Propylene glycol sodium xantham gum.

ETKİ: Hyaluronic asit A,C ve E Vitaminleri sayesinde cilt 
bariyerini güçlendirerek cilde dışarıdan gelecek her türlü dış 
etkenlerden ve serbest radikallerden korur. Tüm cilt tipleri için 
uygundur. Özellikle Dermapen,Lazer epilasyon,Acıd vb. derin 
uygulamalar sonrası uygulamalar sonrası yatıştırıcı ve hassasi-
yet giderici etkilerinden dolayı uygulanması tavsiye edilir. 

KULLANIM: Temiz cilde ince bir tabaka sürülerek cilt 
tarafından emilene kadar bekletilir. Kuruduktan sonra ılık su ile 
durulanır ya da silinerek temizlenir. Yüz & boyun & dekolte 
uygulamaları için uygundur.  

BLUE MASK



İÇERİK: Diatomaceous earth glucose 
algin calcicum sulfate tetrasodium 
magnesium oxide chorella vulgaris 
powder sodium potassium sorbate 
glabra root extract allantoin sodium 

ETKİ:Yaşlanma belirtisi olan ince çizgi 
elastikiyet kayıbı kırışıklık vb. durum-
ların azaltılmasında gözle görünür etki 
sağlar. Düzenli kullanımda etkisi kalıcı 
hele gelir.

HAZIRLANIŞ: Bir ölçek toz maskeyi 
karıştırma kabına alınız yoğun bir mu-
hallebi kıvamına gelene kadar azar 
azar su ilave ediniz bekletmeden fırça 
yardımı ile doğrudan cilde uygulayınız. 
Kuruduktan sonra kalıp olarak çıkacak-
tır.

TOZ MASKE
( ANTİ-AGİNG)



İÇERİK: diatomaceous earth glucose 
algin calcicum sulfate tetrasodium mag-
nesium oxide chorella vulgaris powder 
sodium potassium sorbate glabra root 
extract allantoin

ETKİ: Renk eşitsizliği,hormonel leke, 
güneş lekesi vb. pigmentasyon kaynaklı 
Melanin problemlerinin giderilerek cilt 
tonunun homojen olmasını sağlar düzenli 
kullanımda kalıcı etki sağlar

HAZIRLANIŞ: Bir ölçek toz maskeyi 
karıştırma kabına alınız yoğun bir muhal-
lebi kıvamına gelene kadar azar azar su 
ilave ediniz bekletmeden fırça yardımı ile 
doğrudan cilde uygulayınız. Kuruduktan 
sonra kalıp olarak çıkacaktır.

TOZ MASKE
(BRIGHTENING )



İÇERİK: diatomaceous earth glucose 
algin calcicum sulfate tetrasodium 
magnesium oxide chorella vulgaris 
powder sodium potassium sorbate 
glabra root extract allantoin

ETKİ:Yapısal nemsiz ya da dış faktörl-
erden kaynaklı nemsizleşen cilt PH’sini 
düzenler cilt bariyerini kuvvetlendirir 
düzenli kullanımda kalıcı etki sağlar.

HAZIRLANIŞ: Bir ölçek toz maskeyi 
karıştırma kabına alınız yoğun bir mu-
hallebi kıvamına gelene kadar azar 
azar su ilave ediniz bekletmeden fırça 
yardımı ile doğrudan cilde uygulayınız. 
Kuruduktan sonra kalıp olarak çıkacak-
tır.

TOZ MASKE
(MOISTURE )



İÇERİK: diatomaceous earth glucose 
algin calcicum sulfate tetrasodium mag-
nesium oxide chorella vulgaris powder 
sodium potassium sorbate glabra root 
extract allantoin

ETKİ:İç ve dış etkenlerden dolayı hassas 
olan ya da sonradan işlem kaynaklı has-
saslaşmış cilt bariyerini rahatlatır,serinle-
tir,sakinleştirir düzenli kullanımda cilt 
bariyerini güçlendiri kalıcı etki sağlar.

HAZIRLANIŞ: Bir ölçek toz maskeyi 
karıştırma kabına alınız yoğun bir mu-
hallebi kıvamına gelene kadar azar azar 
su ilave ediniz bekletmeden fırça yardımı 
ile doğrudan cilde uygulayınız. Kuruduk-
tan sonra kalıp olarak çıkacaktır.

TOZ MASKE
(SHOOTING)



İÇERİK: diatomaceous earth glucose 
algin calcicum sulfate tetrasodium 
magnesium oxide chorella vulgaris 
powder sodium potassium sorbate 
glabra root extract allantoin.

ETKİ:Elastikiyetini,sıkılığını kaybetmiş 
cilt yapısında elastik ve collagen lifleri 
destekleyici uyarıcı bir etki sağlar. 
Düzenli kullanımda gözle görünür bir 
sıkılık sağlar.
 
HAZIRLANIŞ: Bir ölçek toz maskeyi 
karıştırma kabına alınız yoğun bir mu-
hallebi kıvamına gelene kadar azar 
azar su ilave ediniz bekletmeden fırça 
yardımı ile doğrudan cilde uygulayınız. 
Kuruduktan sonra kalıp olarak çıkacak-
tır.

TOZ MASKE
(COLLAGEN)




