


PREMIUM HELAL CİLT BAKIMI

HAKKIMIZDA

Anaaka Halal Cosmetics'i, araştırma ve geliştirmeye yönelik yaptığımız yoğun 

yatırımın ardından yaklaşık üç yıl önce kurduk. Hedefimiz çok basitti: Dünyaya ve 

özellikle kadınlara, bu dünyanın gördüğü en iyi Helal Cilt Bakımı ürünlerini sunmak.

Anaaka, benzer rakiplerle dolu bir sektörde kurulan sıradan bir helal cilt bakımı şirketi 

değildir. Yaratıcılığı, modern teknolojik gelişmeleri ve uzmanların köklü deneyimini 

kullanarak günümüz kadınlarına hak ettiği helal cilt bakımını ve bunun getirdiği 

yaşam tarzını sunmaya kendini adamış bir girişimdir. Kadınların bilgisi olup 

olmadığına bakılmaksızın haram malzemelerin kesinlikle kullanılmadığı en kaliteli 

güzellik ve sağlık ürünlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Yenilikçi formüllerimiz, ödün vermeyen köklü araştırma, geliştirme ve test 

süreçlerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Temel bileşenlerin doğal ortamda 

toplanmasından bu bileşenlerin farmakolojik sentezine ve nihai ürün onayından önce 

yapılan sayısız kullanıcı deneyimi testine kadar her ayrıntı hassas bir şekilde 

ayarlanmıştır. Bunu yaparak, tüm ürünlerimizin istenen faydaları sunmasını ve her yaş 

ve cilt tipine uygun olmasını sağlamayı başardık.

100% NATURAL, 100% VEGAN, 100% CRUELTY-FREE, 100% HALAL



KUSURSUZ HELAL BAKIM RUTİNİ
Günlük cilt bakımı rutini ve helal yaşam tarzı için eksiksiz bir çözüm 

sunmak üzere tasarlanmış ilk ürün koleksiyonu

FOAMING CLEANSER
SAF GÜL SUYU HELAL HYALÜRONİK ASİT

FIRMING SERUM PRIMING ANTI-AGING DAY CREAM
HELAL HYALÜRONİK ASİT, SPF 15

OVERNIGHT REVITALIZER
HELAL HYALÜRONİK ASİT



FOAMING CLEANSER

AKTİF İÇERİK

SAF GÜL SUYU

Yüksek yağ konsantrasyonuna, ayrıca yoğun ve köpüren etkiye sahip 

temizleyici, yüzü derinlemesine ve nazikçe temizler. Foaming Cleanser, 

gün boyunca yüzünüzde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarından 

kurtulmaya yardımcı olan gündüz ve gece rutinleri için idealdir. Gül suyu 

ve ayçiçeği yağı kombinasyonu, uzun bir günün ardından tüm kir 

kalıntılarını temizler ve ciltte taze, misel bir etki bırakır.

50 ml (1.6 fl. oz)

Saf gül suyu, bergamot ve taze greyfurt yağları, ayçiçeği yağı, kalıntı 

giderici



DERİNLEMESİNE TEMİZLEME 
VE CİLT TAZELEME ETKİSİNİ YAŞAYIN

FAYDALARI VE ETKİLERİ

Yüzünüzde makyaj varken uyumak, temel bir cilt bakımı hatasıdır. Bazı 

uzmanlar, gün boyunca yüzünüzde biriken kalıntı, kir, yağ ve makyajdan 

kurtulmak için yüzünüzü nazik bir temizleyiciyle yıkamadan önce özel bir 

makyaj temizleyici ile makyajınızı temizlemenizi önerir. Siz de çifte temizlik 

etkisi için Anaaka Foaming Cleanser kullanabilirsiniz.

Gül suyu bazlı bu nazik temizleyici, cildin doğal nem bariyerini bozmadan 

cildi yeniler. Derin bir temizlik ve hafif soyma etkisi sağlayarak ölü epitel 

hücrelerini ortadan kaldırır, yüzünüzde yumuşak, taze, daha hafif ve parlak 

bir his bırakır.

Uzun süren pürüzsüzlük

Yüzü yıkadıktan sonra daha az kuruluk

Hızlı ve etkili, "tek elle" temizlik 

Duşta bile kolay kullanım





FIRMING SERUM

AKTİF İÇERİK

HELAL HYALÜRONİK ASİT

Yüksek hacimde gül suyu içeren bu sıkılaştırıcı serum, hafif ve su bazlı bir 

jel kıvamına sahiptir. Ayrıca yüksek miktarda peptit içerir. Tüm aktif 

bileşenler, cildin üst katmanlarına kolayca nüfuz eder ve cildi iyice 

nemlendirerek yüzünüzü yaşlanma önleyici gündüz kremi veya makyaj 

uygulaması için hazır hale getirir. Gözler, yüz ve boyun etrafına 

uygulandığında olağanüstü bir etki gösterir.

30 ml (1 fl. oz)

Helal hyalüronik asit, doğal botoks, hücre aktivatörü, kırışıklık dolgusu



SIKI VE NEMLİ BİR CİLT İÇİN 
MÜKEMMEL BİR TEMEL OLUŞTURUN

FAYDALARI VE ETKİLERİ

Sıkılaştırıcı serum, her yaş, cilt tipi ve etnik köken için uygun bir üründür. 

Kıvamı son derece hafiftir, bu nedenle nemlendirici olarak kullanmak ve 

makyajın altına sürmek için mükemmel bir seçenektir.

Dahası, cilde mat bir renk vererek fondöteninizi mükemmel hale getirir. Bu 

güçlü gül suyu bazlı serum, helal hyalüronik asit sayesinde cildi 

nemlendirirken ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır. Ayrıca, havadaki suyu 

çekerek cildinizi dolgunlaştırır ve siz uyurken nemli kalmasını sağlar. 

Kokusuzdur ve hassas ciltler için idealdir.

Cildi nemlendirir ve nemi içeride hapseder

Anında görülebilen yaşlanma karşıtı sonuçlar ve kırışıklık azaltma

Kolajen ve elastin stimülasyonu

Doğal gençleştirme





PRIMING 
ANTI-AGING DAY CREAM

AKTİF İÇERİK

HELAL HYALÜRONİK ASİT, SPF 15

Antioksidan ve güçlü peptitlerden oluşan kombinasyona sahip yaşlanma 

karşıtı gündüz kremi, günlük kullanıma uygun yoğun bir yüz kremidir. 

Bütün bileşenler doğal ve temiz kaynaklardan elde edilmiştir. Su bazlı 

formülü, daha alttaki cilt katmanlarını hedefleyerek pürüzsüzlük ve 

nemlendirme etkisini artırır. Aynı zamanda cildi yeniler ve kızarıklıkları 

azaltır. Peptitler, göz çevresi ve yüzün geri kalanındaki yıpranmış cildi 

uyandırarak harekete geçirir. Krem, ciltteki kolajeni gözle görülür şekilde 

matlaştırır ve dengeler. SPF 15 koruması ise ultra güçlü UV filtrelerinden ve 

cilt bariyeri koruyucu aktif maddelerden gelir.

50 ml (1.6 fl. oz)

Helal hyalüronik asit, saf gül suyu, helichrysum suyu, doğal SPF, peptitler, 

yaşlanma önleyici özüt, kolajen uyarıcı, sıkılaştırma hızlandırıcı



CİLDİNİZİ ERKEN YAŞLANMA 
BELİRTİLERİNE KARŞI KORUYUN

FAYDALARI VE ETKİLERİ

Priming anti-aging day cream, ekstra koruma ve yenileme etkisi sağlayarak 

cilt tonunu düzeltir ve erken yaşlanma belirtilerini gidermeye yardımcı olur. 

Cildinizi temizleyip serumu uyguladıktan sonra kremi yüzünüze ve boynunuza 

sürün. Ardından en sevdiğiniz makyajı yapın; farkı hemen göreceksiniz.

Aynı zamanda SPF 15 içeren bu ürün, günlük güneş koruması rutininizde 

kullanmak için idealdir. Cilt bakımının karmaşık olması gerekmez. Cildi 

korumaya ve yenilemeye yardımcı olan bu yaşlanma önleyici krem, sabah 

bakım rutininizde hayati bir rol oynar.

Güneşin olumsuz etkilerine, oksidasyona ve çevresel etkilere karşı koruma 

Göz çevresinde ve yüzde gözle görülür yaşlanma karşıtı etki 

Ciltte olumlu, görünür ve uzun süren etki 

Pürüzsüzleştirici ve matlaştırıcı etki





OVERNIGHT REVITALIZER

AKTİF İÇERİK

HELAL HYALÜRONİK ASİT

Overnight Revitalizer, gece boyunca bırakıldığında cildi yeniden 

canlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Konsantre aktif bileşenlerin yapısı, 

özellikle akşam saatlerinde yapılan bakım ritüelleri için tasarlanmıştır. 

Uzun bir günün ardından cildin yenilenmesi ve gençleşmesi için gerekli 

olan temel besinleri sağlar. Spesifik doğal yağların ve diğer temel 

bileşenlerin kombinasyonu, cilt hücresi yenilenmesini uyarmaya yardımcı 

olur.

50 ml (1.6 fl. oz)

Helal hyalüronik asit, aspir yağı, yaşlanma karşıtı özüt, kolajen uyarıcı, 

hücre yenileme uyarıcısı



İYİ BİR GECE UYKUSU 
İÇİN CİLDİNİZİ CANLANDIRIN 
VE NEMLENDİRİN

BENEFITS & EFFECTS

Bu yoğun ve lüks krem, cildinizin genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı 

olmak için gece boyunca cildin doğal hücresel yenilenme sürecini 

canlandırmaya yardımcı olur ve iyi bir gece uykusundan önce size tertemiz 

bir his verir. 

İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltır, yenilerinin oluşmasını 

geciktirmeye yardımcı olur. Sabah kalktığınızda cildiniz canlanmış ve 

gençleşmiş bir görünüme kavuşur.

Düzenli kullanıldığında yoğun ve uzun vadeli sonuçlar 

Gece boyunca cildi nemlendirir ve cilt katmanlarını gençleştirir

Cildi zararlı çevresel etkilere karşı korur

Yüz, boyun ve meme gençleştirme etkisi sağlar





TRIAL KIT
TEMİZLEYİCİ, SERUM, GÜNDÜZ VE GECE KREMİ

Trial Kit, Anaaka premium helal cilt bakımı koleksiyonunun 

faydalarını ve etkilerini görmenin en kolay yoludur. Mükemmel 

helal bakım rutinimizi oluşturan dört ürünü de içerir. Bu deneme 

kiti, Anaaka cilt bakımı ekosistemine başlamak için mükemmel bir 

üründür.

4 x 15 ml (0.5 fl. oz)





Lütfen partners@anaaka.comadresinden bize ulaşın; 
yetkili personelimiz sizinle iletişime geçecektir.

İŞ ORTAĞI OLUN
Anaaka ürünleri, web sitemiz ve çok sayıda seçkin dağıtım kanalı 

aracılığıyla çevrimiçi olarak satılır. Bölgenizde veya ülkenizde Anaaka Helal 
cilt bakımı serisine ev sahipliği yapmak ya da bir Anaaka satıcısı olmak 

istiyorsanız, sizinle bu fırsat hakkında konuşmaktan mutluluk duyarız. 



Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.
Karadzicova 8/A, Bratislava, 821 08, SK

www.anaaka.com


