OTEL ÜRÜNLERİ SERİSİ

www.eyupsabrituncer.com

Geçmişten geleceğe uzanan gelenek
1923 yılından beri kesintisiz üretim yapan ve halen aynı aile tarafından yönetilen Eyüp Sabri Tuncer
markası, hayata tazelik katan ürün çeşitleriyle gelişimini ve büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Yeni
ürünlerle Türkiye’nin dünyaya açılan kişisel bakım markası olma yolunda hızla ilerleyen Eyüp Sabri
Tuncer; kolonya ve kolonyalı mendille başlayan yolculuğuna şampuan, losyon, duş jeli,
sıvı sabun, oda kokuları ve diş macunu gibi ürünlerle devam ediyor.
Doğal içerikli, Vegan sertiﬁkalı, paraben-gluten içermeyen bakım ürünleriyle kendini ayrıştıran
Eyüp Sabri Tuncer ürünleri, üstün nitelikleri ile seçkin otel, restoran ve kafelerde de
güvenle ve keyiﬂe tercih ediliyor.

Premium Series
Yüzyıllardır sağlık ve güzellik iksiri olarak kullanılan, doğanın zenginlik ve bereketini temsil eden
geleneksel yöntemlerle elde edilmiş zeytinyağını ‘Premium Series’ koleksiyonunda
kişisel bakım ürünleriyle buluşturan sektörün duayeni Eyüp Sabri Tuncer;
Vegan sertiﬁkalı, gluten ve paraben içermeyen doğaya saygılı özel formülleri ve özgün ambalaj
tasarımıyla konuklarınızın keyiﬂi anlarına eşlik edecek mükemmel serisini gururla sunar.

Premium Series

Premium Series

30ML

50ML

Barkod

Ürün

Barkod

Ürün

8691685018736

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ PREMIUM

30 ML

KOLİ İÇİ ADET
96

8691685018743

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ PREMIUM

50 ML

96

8691685018675

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI EL VE VÜCUT LOSYONU PREMIUM 30 ML

96

8691685018682

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI EL VE VÜCUT LOSYONU PREMIUM 50 ML

96

8691685018699

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI SAÇ KREMİ PREMIUM

30 ML

96

8691685018705

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI SAÇ KREMİ PREMIUM

50 ML

96

8691685018712

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN PREMIUM

30 ML

96

8691685018729

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN PREMIUM

50 ML

96

Marka: Eyüp Sabri Tuncer

KOLİ İÇİ ADET

Marka: Eyüp Sabri Tuncer

Premium Series
Doğal Zeytinyağlı Losyon
Formülü Ecocert sertifikalı shea butter, organik argan yağı, E vitamini ve doğal
zeytinyağı ile güçlendirilmiştir. Her cilt tipine uyum sağlar, mükemmel bir bakım
uygular ve cilt tarafından hızla emilir. Cildin daha fazla nem tutmasını sağlayan
Ecocert sertifikalı aktif madde bileşimi ile nem mıknatısı görevi görür. Shea
butter ve doğal zeytinyağlı içeriğiyle cilde bebek teni yumuşaklığı kazandırırken
organik argan yağı ve E vitamini ile zenginleştirilen formülü hücreleri korur,
onarır ve güçlendirir. İçeriğindeki ekstra nemlendiricilerle, yıpranan cilde tazelik
katar.
Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı ve zeytinyağından elde edilen aktifler
içerir. Cildin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken teninizi
nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde
güvenle kullanılır, yapısı itibarıyla kolayca köpürür.

Doğal Zeytinyağlı Şampuan
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı içeren formülüyle saçın doğal nem
dengesini koruyarak saç tellerine zarar vermeden arındırır ve kökten uca
beslenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal zeytinyağı ile saç derisine
bakım yaparak saçlara daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Güçlü
nemlendirme ve yenileyici özelliği olan provitamin B5, saç derisine
derinlemesine nüfuz ederek saçların yumuşamasını sağlar, dayanıklılığını ve
esnekliğini arttırır. Sahip olduğu doğal aktifler sayesinde kepeğe ve kepek
oluşumuna karşı etkili çözüm sunar.
Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağlı içeriği ile saçları nemlendirir, kolay
şekil almasını sağlayarak taramayı kolaylaştırır. E vitaminli formülünde bulunan
aktifler ile boyalı ve yıpranmış saçları dahi onarır, gün boyu sürecek sağlıklı ve
ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Koku Profili
Geleneksel zeytinyağlı kalıp sabunların başarılı notalarını içeren koku profili;
floral, vanilya, sandal ve misk notalarının eşsiz uyumundan ilham alınarak tasarlanmıştır.
Alternatif Kokular
Sipariş adetlerine göre isteğe bağlı olarak özel koku ya da
portföyümüzden seçilecek farklı bir koku ile sunulabilir.
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free, Vegan sertifikalıdır. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

Classic Series
Baharın tüm enerjisini sunan kiraz çiçekleri ile süslü bir bahçede dolaşmaya ne dersiniz? Yaşam enerjisi
veren proﬁli ile dünyayı kasıp kavuran kiraz çiçeği kokusu, meyveli miskle zenginleştirilerek büyüleyici bir
kokuya dönüşüyor. Vegan sertiﬁkalı; gluten, paraben ve renklendirici içermeyen, %100 doğal zeytinyağı
içerikli, doğaya saygılı özel formülleri ve klasik tasarımıyla konuklarınızın memnuniyetini yükselterek bu
harika seriyi takip etmesine hazır olun.

Classic Series

Classic Series
50ML
Barkod

Ürün

KOLİ İÇİ ADET

8691685005545

EAU DE COLOGNE JAPANESE CHERRY BLOSSOM

50 ML PET ŞİŞE

48

8691685005583

ORGANİK ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ JAPANESE CHERRY BLOSSOM

50 ML PET ŞİŞE

48

8691685005552

ORGANİK ZEYTİNYAĞLI EL VE VÜCUT LOSYONU JAPANESE CHERRY BLOSSOM

50 ML PET ŞİŞE

48

8691685005576

ORGANİK ZEYTİNYAĞLI SAÇ KREMİ JAPANESE CHERRY BLOSSOM

50 ML PET ŞİŞE

48

8691685005569

ORGANİK ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN JAPANESE CHERRY BLOSSOM

50 ML PET ŞİŞE

48

Doğal Zeytinyağlı Losyon
Formülü Ecocert sertifikalı shea butter, organik argan yağı, E vitamini ve doğal
zeytinyağı ile güçlendirilmiştir. Her cilt tipine uyum sağlar, mükemmel bir bakım
uygular ve cilt tarafından hızla emilir. Cildin daha fazla nem tutmasını sağlayan
Ecocert sertifikalı aktif madde bileşimi ile nem mıknatısı görevi görür. Shea
butter ve doğal zeytinyağlı içeriğiyle cilde bebek teni yumuşaklığı kazandırırken
organik argan yağı ve E vitamini ile zenginleştirilen formülü hücreleri korur,
onarır ve güçlendirir. İçeriğindeki ekstra nemlendiricilerle, yıpranan cilde tazelik
katar.
Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı ve zeytinyağından elde edilen aktifler
içerir. Cildin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken teninizi
nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde
güvenle kullanılır, yapısı itibarıyla kolayca köpürür.

Doğal Zeytinyağlı Şampuan
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı içeren formülüyle saçın doğal nem
dengesini koruyarak saç tellerine zarar vermeden arındırır ve kökten uca
beslenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal zeytinyağı ile saç derisine
bakım yaparak saçlara daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Güçlü
nemlendirme ve yenileyici özelliği olan provitamin B5, saç derisine
derinlemesine nüfuz ederek saçların yumuşamasını sağlar, dayanıklılığını ve
esnekliğini arttırır. Sahip olduğu doğal aktifler sayesinde kepeğe ve kepek
oluşumuna karşı etkili çözüm sunar.
Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağlı içeriği ile saçları nemlendirir, kolay
şekil almasını sağlayarak taramayı kolaylaştırır. E vitaminli formülünde bulunan
aktifler ile boyalı ve yıpranmış saçları dahi onarır, gün boyu sürecek sağlıklı ve
ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Koku Profili
Baharın en güzel müjdeleyicisi ve sembollerinden kiraz (sakura) çiçekleri,
meyveli miskle zenginleştirilerek büyüleyici bir koku profiline dönüşür.

Marka: EST 1923

Alternatif Kokular
Sipariş adetlerine göre isteğe bağlı olarak özel koku ya da
portföyümüzden seçilecek farklı bir koku ile sunulabilir.
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free, Vegan sertifikalıdır. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

50ML
Barkod

Ürün

8691685018828

VERBENA&CITRUS DUŞ JELİ LUXURIOUS

50 ML

KOLİ İÇİ ADET
96

8691685018767

VERBENA&CITRUS EL VE VÜCUT LOSYONU LUXURIOUS 50 ML

96

8691685018781

VERBENA&CITRUS SAÇ KREMİ LUXURIOUS

50 ML

96

8691685018804

VERBENA&CITRUS ŞAMPUAN LUXURIOUS

50 ML

96

Mitolojide ölümsüzlüğün sırrını saklayan zeytin ağaçlarının meyvelerinden gelen gençlik iksiri
zeytinyağının şifasıyla mükemmel kokuları buluşturan “The Luxurious Hotel Collection” ürünlerinde kalite
ve estetiği bir arada bulacaksınız. Vegan sertiﬁkalı, gluten, paraben ve renklendirici içermeyen doğaya
saygılı özel formüller ile lüks ambalaj tasarımlarının bir araya getirildiği seri, konuklarınıza evlerinden
uzakta rahatlık ve ihtişamı sunarken unutulmaz bir tecrübe yaşatacak. Bir asra yakın tarihi ve üstün kalite
anlayışıyla Türkiye’de sektörün duayeni Eyüp Sabri Tuncer; özenle seçilen kokuları, göz alıcı ambalaj
tasarımıyla, eşsiz “The Luxurious Hotel Collection” serisini iftiharla sunar.

Marka: EST 1923

100ML
Barkod

Ürün

8691685018811

VERBENA&CITRUS DUŞ JELİ LUXURIOUS

100 ML

KOLİ İÇİ ADET
48

8691685018750

VERBENA&CITRUS EL VE VÜCUT LOSYONU LUXURIOUS 100 ML

48

8691685018774

VERBENA&CITRUS SAÇ KREMİ LUXURIOUS

100 ML

48

8691685018798

VERBENA&CITRUS ŞAMPUAN LUXURIOUS

100 ML

48

Doğal Zeytinyağlı Losyon
Formülü Ecocert sertifikalı shea butter, organik argan yağı, E vitamini ve doğal
zeytinyağı ile güçlendirilmiştir. Her cilt tipine uyum sağlar, mükemmel bir bakım
uygular ve cilt tarafından hızla emilir. Cildin daha fazla nem tutmasını sağlayan
Ecocert sertifikalı aktif madde bileşimi ile nem mıknatısı görevi görür. Shea
butter ve doğal zeytinyağlı içeriğiyle cilde bebek teni yumuşaklığı kazandırırken
organik argan yağı ve E vitamini ile zenginleştirilen formülü hücreleri korur,
onarır ve güçlendirir. İçeriğindeki ekstra nemlendiricilerle yıpranan cilde tazelik
katar.
Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı ve zeytinyağından elde edilen aktifler
içerir. Cildin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken, teninizi
nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde
güvenle kullanılır yapısı itibarıyla kolayca köpürür.

Doğal Zeytinyağlı Şampuan
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı içeren formülüyle saçın doğal nem
dengesini koruyarak saç tellerine zarar vermeden arındırır ve kökten uca
beslenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal zeytinyağı ile saç derisine
bakım yaparak saçlara daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Güçlü
nemlendirme ve yenileyici özelliği olan provitamin B5, saç derisine
derinlemesine nüfuz ederek saçların yumuşamasını sağlar, dayanıklılığını ve
esnekliğini arttırır. Sahip olduğu doğal aktifler sayesinde kepeğe ve kepek
oluşumuna karşı etkili çözüm sunar.
Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağlı içeriği ile saçları nemlendirir, kolay
şekil almasını sağlayarak taramayı kolaylaştırır. E vitaminli formülünde bulunan
aktifler ile boyalı ve yıpranmış saçları dahi onarır, gün boyu sürecek sağlıklı ve
ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Koku Profili
Akdeniz klasiği olan mine çiçeği özleri, damıtma veya soğuk sıkma yöntemleri ile elde edilir. Olağanüstü tazelikteki bu özler; gülün zarafeti, miskin zenginliği ve
narenciyelerin ışıltısı ile buluşarak Verbena with Citrus’un efsanevi aromasını oluşturur. Limonun ferahlığını içinde hissetmek, gül yapraklarının kadifemsi zarafetine sahip olmak,
mücevher değerindeki mine çiçeği özleri kadar kıymetli olduğunu hatırlamak, güneşte canlı renkleriyle parıldayan narenciyelerin enerjisiyle yaşamak isteyenler için…

Marka: EST 1923

Alternatif Kokular
Sipariş adetlerine göre isteğe bağlı olarak özel koku ya da portföyümüzden seçilecek farklı bir koku ile sunulabilir.
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free, Vegan sertifikalıdır. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

40ML
Barkod

Ürün

8691685018743

VERBENA&CITRUS DUŞ JELİ THE FIVE STARS

40 ML TÜP

KOLİ İÇİ ADET
96

8691685018705

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI SAÇ KREMİ PREMIUM

40 ML TÜP

96

8691685018729

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN PREMIUM

40 ML TÜP

96

Mitolojide ölümsüzlüğün sırrını saklayan zeytin ağaçlarının meyvelerinden gelen gençlik iksiri
zeytinyağının şifasıyla mükemmel kokuları buluşturan “The Five Stars Hotel Collection” ürünlerinde kalite
ve estetiği bir arada bulacaksınız. Vegan sertiﬁkalı, gluten, paraben ve renklendirici içermeyen doğaya
saygılı özel formüller ile lüks ambalaj tasarımlarının bir araya getirildiği seri, konuklarınıza evlerinden
uzakta rahatlık ve ihtişamı sunarken unutulmaz bir tecrübe yaşatacak. Bir asra yakın tarihi ve üstün kalite
anlayışıyla Türkiye’de sektörün duayeni Eyüp Sabri Tuncer, özenle seçilen kokuları, göz alıcı ambalaj
tasarımıyla eşsiz “The Five Stars Hotel Collection” serisini gururla sunar.

Marka: EST 1923

Doğal Zeytinyağlı Losyon
Formülü Ecocert sertifikalı shea butter, organik argan yağı, E vitamini ve doğal
zeytinyağı ile güçlendirilmiştir. Her cilt tipine uyum sağlar, mükemmel bir bakım
uygular ve cilt tarafından hızla emilir. Cildin daha fazla nem tutmasını sağlayan
Ecocert sertifikalı aktif madde bileşimi ile nem mıknatısı görevi görür. Shea
butter ve doğal zeytinyağlı içeriğiyle cilde bebek teni yumuşaklığı kazandırırken
organik argan yağı ve E Vitamini ile zenginleştirilen formülü hücreleri korur,
onarır ve güçlendirir. İçeriğindeki ekstra nemlendiricilerle, yıpranan cilde tazelik
katar.
Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı ve zeytinyağından elde edilen aktifler
içerir. Cildin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken, teninizi
nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde
güvenle kullanılır, yapısı itibarıyla kolayca köpürür.

Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağlı içeriği ile saçları nemlendirir, kolay
şekil almasını sağlayarak taramayı kolaylaştırır. E vitaminli formülünde bulunan
aktifler ile boyalı ve yıpranmış saçları dahi onarır, gün boyu sürecek sağlıklı ve
ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Doğal Zeytinyağlı Şampuan
Formülü Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. %100 doğal zeytinyağı içeren formülüyle saçın doğal nem
dengesini koruyarak saç tellerine zarar vermeden arındırır ve kökten uca
beslenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal zeytinyağı ile saç derisine
bakım yaparak saçlara daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Güçlü
nemlendirme ve yenileyici özelliği olan provitamin B5, saç derisine
derinlemesine nüfuz ederek saçların yumuşamasını sağlar, dayanıklılığını ve
esnekliğini arttırır. Sahip olduğu doğal aktifler sayesinde kepeğe ve kepek
oluşumuna karşı etkili çözüm sunar.

Koku Profili
Akdeniz klasiği olan mine çiçeği özleri, damıtma veya soğuk sıkma yöntemleri ile elde edilir. Olağanüstü tazelikteki bu özler; gülün zarafeti,
miskin zenginliği ve narenciyelerin ışıltısı ile buluşarak Verbena with Citrus’un efsanevi aromasını oluşturur. Limonun ferahlığını içinde hissetmek, gül yapraklarının kadifemsi zarafetine sahip olmak,
mücevher değerindeki mine çiçeği özleri kadar kıymetli olduğunu hatırlamak, güneşte canlı renkleriyle parıldayan narenciyelerin enerjisiyle yaşamak isteyenler için…
Alternatif Kokular
ipariş adetlerine göre isteğe bağlı olarak özel koku ya da portföyümüzden seçilecek farklı bir koku ile sunulabilir.
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free, Vegan sertifikalıdır. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

Klasik ve modern koku notalarının, yeni desenli tasarımlarla buluştuğu

16 ml mini şişelerden oluşan Eau de Cologne serisi ile hem kendinizi hem sevdiklerinizi
mutlu edin. 20 farklı koku ve tasarımda mini kolonyadan oluşan bu seri ile eşsiz kokuların
muhteşem uyumunu deneyimleyeceksiniz. 16 ml kolonya serisi, çakma kapak sistemiyle tasarlanmış olup
tekrar doluma imkân vermemektedir.

Barkod

Ürün

KOLİ İÇİ ADET

8691685013724

16 ML SİLİNDİR CAM ŞİŞE KOLONYA

5’Lİ SET 1

12

8691685013847

16 ML SİLİNDİR CAM ŞİŞE KOLONYA

5’Lİ SET 2

12

8691685005552

16 ML SİLİNDİR CAM ŞİŞE KOLONYA

5’Lİ SET 3

12

8691685005576

16 ML SİLİNDİR CAM ŞİŞE KOLONYA

5’Lİ SET 4 OUD SERİSİ

12

Kolonyalı Mendiller
5x10 cm kapalı folyo içerisinde açık mendil ebadı 13x18 cm olan, özenle paketlenen, birbirinden şık
ambalajlar ile sunulan Eyüp Sabri Tuncer özel kolonyalı mendil serisiyle ferahlık ve hijyen her an yanınızda…
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Kolonyalı Mendiller
Barkod

Ürün

KOLİ İÇİ ADET

8691685020272

KOLONYALI MENDİL AMBER

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020395

KOLONYALI MENDİL AYVALIK ZEYTİN ÇİÇEĞİ

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020289

KOLONYALI MENDİL BEYAZ ÇAY

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020296

KOLONYALI MENDİL BODRUM MANDALİNASI

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020265

KOLONYALI MENDİL ÇEŞME LİMONU

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020364

KOLONYALI MENDİL GARDENYA

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020302

KOLONYALI MENDİL HATIRALAR

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020326

KOLONYALI MENDİL JAPON KİRAZ ÇİÇEĞİ

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020319

KOLONYALI MENDİL KLASİK LİMON

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020333

KOLONYALI MENDİL LAVANTA

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020258

KOLONYALI MENDİL OKYANUS

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020388

KOLONYALI MENDİL PARİS GECESİ

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020371

KOLONYALI MENDİL TÜTÜN

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020340

KOLONYALI MENDİL YAĞMUR ORMANLARI

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20

8691685020357

KOLONYALI MENDİL YASEMİN

150’Lİ DOYPACK POŞET

5x10 KÜÇÜK BOY

20
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600 ml Doğal Zeytinyağlı Serisi Eco Pump Ürünleri
Eyüp Sabri Tuncer’den 600 ml’lik doğal zeytinyağlı serisi Eco Pump ürünleri ile küçük ambalajlarda ürün
sunumu tercih etmeyen sabit duvar aparatlarıyla ve reﬁl dolum avantajıyla Vegan sertiﬁkalı,
gluten, paraben içermeyen doğaya saygılı özel formülleri ve özgün ambalaj tasarımıyla
doğallığı yaşatmaya devam edin.

600 ml Doğal Zeytinyağlı Serisi Eco Pump Ürünleri
Barkod

Ürün

8691685014776

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ

600 ML PP ŞİŞE

KOLİ İÇİ ADET
12

8691685016046

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI SAÇ KREMİ 600 ML PP ŞİŞE

12

8691685005972

DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN

12

600 ML PP ŞİŞE

600 ml Doğal Zeytinyağlı Serisi Eco Pump Ürünleri
Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli
Ürünlerimiz paraben içermez, gluten free, vegan sertifikalıdır. Formülü Ecocert
sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir. %100
doğal zeytinyağı ve zeytinyağından elde edilen aktifler içerir. Cildinizin doğal
dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken, teninizi nemlendirir,
yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılır
yapısı itibari ile kolayca köpürür.
Doğal Zeytinyağlı Şampuan
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free ve Vegan sertifikalıdır. Formülü
Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir. %100
Doğal Zeytinyağı içeren formülüyle saçınızın doğal nem dengesini koruyarak saç
tellerine zarar vermeden arındırır ve kökten uca beslenmesine yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan doğal zeytinyağı ile saç derinize bakım yaparak saçlarınıza
daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Güçlü nemlendirme ve yenileyici
özelliği olan provitamin B5, saç derinize derinlemesine nüfuz ederek saçların
yumuşamasını sağlar, dayanıklılığını ve esnekliğini arttırır. Sahip olduğu doğal
aktifler sayesinde kepeğe ve kepek oluşumuna karşı etkili çözüm sunar.
Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi
Ürünlerimiz paraben içermez; Gluten Free ve Vegan sertifikalıdır. Formülü
Ecocert sertifikalı organik zeytinyağı ve zeytinyağı özlü doğal aktifler ile
güçlendirilmiştir. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir. %100
doğal zeytinyağlı içeriği ile saçları nemlendirir, kolay şekil almasını sağlayarak
taramayı kolaylaştırır. E vitaminli formülünde bulunan aktifler sayesinde boyalı
ve yıpranmış saçları dahi onarır, gün boyu sürecek sağlıklı ve ışıltılı bir
görünüme kavuşmasını sağlar.

Koku Profili
Geleneksel zeytinyağlı kalıp sabunların başarılı notalarını içeren koku profili; floral, vanilya,
sandal ve misk notalarının eşsiz uyumundan ilham alınarak tasarlanmıştır.
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