


• Yumuşak ve köpüksü yapısı ile yüzünüzü temizler ve  
fazla sebumu giderir. Makyaj temizliğinde de etkilidir.  
• İçeriğindeki Cadı Fındığı ve Biberiye Çiçek Suları 
cildin dengesini bozmadan cildi arındırır ve sıkılaştırır. 
• Organik Papatya sayesinde cildi yatıştırır.
• Cildi ferahlatır ve oksijen kazanmasına yardım eder.
• Alkol içermez
• İtici gaz içermez. Mekanik pompa ile çalışır.
• Dermatolojik olarak test edilmiştir.
• Organik gliserin sayesinde cildi temizlerken 
nemlendirir.
Kullanım Şekli: Sabah ve akşamları yüz ve boyun 
bölgesine uygulayın. Sonrasında su ile durulayın.

Yüz Yıkama Köpüğü 150ml
Cleansing  Micellar Foam

Cildinizi temizlerken, kurutmaz  ve nem dengesini 
korur. Su ile temas ettiğinde yumuşak bir köpük 
oluşturur. Tüm cilt tipleri için uygundur.
İçeriğindeki Organik Biberiye Ekstraktı sayesinde, 
cildi canlandırır.  Organik Aloe Vera sayesinde, cildi 
nemlendirir. Organik Gliserin ile cildi yumuşatır  ve su 
kaybını önler.

Kullanım Şekli:  Ellerinizi ıslatarak yağı köpürtün. 
Sabah  ve akşamları yüze ve boyuna uygulayın. Göz 
çevresinden sakının. Sonrasında durulayın.

Köpüren Cilt Temizleme Yağı 200ml
Face Cleansing Oil

Kremsi yumuşak dokusu ile  göz  ve yüz makyajını 
çıkarmak için uygundur. Cildin ışıltısını korur. Tüm cilt 
tipleri ve hassas ciltler için uygundur.
Organik Aloe Vera sayesinde, cildi nemlendirir. Organik 
Gliserin ile cildi yumuşatır  ve su kaybını önler.

Kullanım Şekli: Pamuk ped ile göz çevresi, yüz  ve 
boynunuza uygulayınız.

Temizleme  Sütü Yüz ve Göz Çevresi için 200ml
Face Make-up Remover Milk

Organik Cilt Bakımı 
Temizleme 



Organik Cilt Bakımı 
Nemlendirme

Aloe Vera  150 ml / 250 ml

Aloa Vera, Antik Yunan’da ve Mısır’da kullanıldığı 
bilinen bir bitkidir. Tarih boyunca hem cilt bakımında 
hem de yaraları iyileştirmede kullanılmıştır. 
Aloa vera, vitaminler (A, C, E, B12), enzimler, 
mineraller, polisakkaritler içerir.
İçeriğindeki polisakkaritler ve giberellin sayesinde, 
fibroblast üzerinden etki göstererek, kolajen 
sentezini arttırır. Bu nedenle cilt üzerinde çok 
etkilidir.

Cildinize nüfuz ederek kırışıklara ve yorgunluk 
belirtilerine karşı korur. Göz altı torbalanmaları, göz 
etrafındaki ince çizgilerin görünümünü düzeltir, 
kırışıklara karşı korur. Tüm cilt tipleri ve hassas ciltler 
için uygundur. Eğreltiotu Ekstraktı ve Buddleja 
Ekstraktı ile cildi toparlar ve antioksidan özellik 
sağlar.

Kullanım Şekli: Sabah ve akşamları göz çevresine 
hafif masajlarla uygulayınız.

Cildinizi nemlendirir ve cildinize nüfuz ederek 
kırışıklara ve yorgunluk belirtilerine karşı korur. 
Organik Kuşburnu Yağı, Organik Beyaz Zambak, Organik 
Hodan Yağları ile zenginleştirilmiş formülü cildinizi 
korur ve yeniler. Itır, Vetiver, Frankincense, Kişniş 
esansiyel yağları ile cildi nemlendirir ve yatıştırır. Tüm 
cilt tipleri ve hassas ciltler için uygundur.

Kullanım Şekli: Sabah ve akşamları cildinizi temizle-
dikten sonra yüzünüze ve boynunuza uygulayınız.

Beyaz Zambak Yüz Kremi 50ml
Anti-Aging Regenerating Face Cream

Beyaz Zambak Göz Çevresi 15ml
Anti-Aging Repairing Eye Contour Care



Organik Sabit Yağlar
%100 Organik

Hint Yağı (Castor)
50ml

Hindistan
Cevizi Yağı 50ml

Cildi nemlendirir ve besler. Lauric 
asit sayesinde cildi temizler; se- 
bum salgısını düzenlemesi nede- 
niyle akneye meyilli ciltlerde kul- 
lanılabilir. Saç bakımında etkilidir.

Brokoli Yağı 50ml

Çörek Otu
Yağı 50ml

Hassas ve problemli ciltler için 
kullanılır.  Saçtaki kepek ve iritas- 
yon sorunlarında yatıştırıcı olarak 
kullanılır. İçeriğindeki fitosteroller 
sayesinde antioksidan özellik taşır.

Yıpranmış ve kolay kırılan saçların 
bakımında saç maskesi olarak 
kullanılır. Saçları yumuşatır ve ışıltı 
katar.  Cilde gençlik katar, kırışık- 
lıklara karşı etkilidir.

Argan Yağı 50ml
Çuha Çiçeği
Yağı 50ml

Cildin nem seviyesinin korunma- 
sını sağlar. Menepoz döneminde, 
cilt nemini sağlamada etkilidir.

Saç diplerine ve saç uçlarına 
uygulandığında kurumuş, kırılgan 
saçları nemlendirir, güçlendirir, 
parlaklığını geri kazandırır.

Fındık Yağı 50mlAvokado Yağı 50ml

Cildinizi yağlandırmadan kolayca 
nüfuz eder, cildinizi sıkılaştırır ve 
yumuşatır.

Vitaminler açısından zengin içe- 
riği ile, cildi nemlendirir ve onarır. 
Özellikle göz çevresi ve boyun gibi 
narin bölgeler için kullanılır. Yağlı 
bir his bırakmaz.

Zor açılan saçlar için idealdir. 
Açılması ve taranması zor saçlara 
bakım yapar, yumuşatır ve taran- 
masını kolaylaştırır. Ayrıca saçlara 
parlaklık ve ışıltı verir. Yüze, vücu- 
da ya da saça sabah ve akşam 
uygulanabilir.

l



Organik Sabit Yağlar
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Tatlı Badem
Yağı 50ml

Organik Badem Yağı, narin ve 
hassas cildinizi besler, yumuşatır 
ve yatıştırır. Çatlakların önlenme-
sinde kullanılır. Aromaterapi karı- 
şımları için en uygun baz yağdır.

Jojoba Yağı 50ml

Makadamia
Yağı 50ml

Koruyucu ve besleyici özellikleri 
ile kuru ve kırılgan ciltler için 
tavsiye edilir. Yağlı iz bırakmadan 
hızlı penetrasyon sağlayan akış- 
kan dokusu sayesinde mükemmel 
bir masaj tabanıdır.

Hodan Yağı 50ml

Susam Yağı 50ml

Kuşburnu
Yağı 50ml

Yenileyici ve ciltte kolojen üretimini 
artıran özelliği ile cildinizin yaşlan-
masını engellerken, sıkılaştırır ve  
elastikiyetini yeniden kazandırır. 
Yüz bakımı için en ideal yağdır.

Kayısı Çekirdeği
Yağı 50ml

Cildinizin üzerinde yağlı bir tabaka 
bırakmadan ciltten hızlı bir şekilde 
absorbe olur. Göz çevresi kırışık- 
lıklarında etkilidir.

Meryempelsengi
Yağı (Tamanu) 50ml

Organik Meryempelsengi Yağı 
linoleik asit bakımından zengin 
olduğu için, ciltte yenileyici özel- 
liği vardır. Kuru ve dehidrate ol- 
muş ciltlerde kullanılabilir.

Organik Susam Yağı linoleik  asit
ve oleik asit bakımından zengindir. 
İçerdiği E vitamini sayesinde hücre 
yenileyici, yumuşatıcı özelliktedir.

Olgun, kuru ve kırışmış ciltlerde, 
cildin gençleşmesini, yumuşa- 
masını ve nemlenmesini sağlar. 
Ekstra bakım gereken yıpranmış 
ciltlerde kullanılır.

Nem kaybını önler ve elastin 
sentezini arttırır. Sebum düzen-
leyici etkisi sayesinde, cildin nem 
dengesinin sağlaması ve beslen- 
mesinde son derece etkilidir. Yağlı 
ve karma ciltler için idealdir.



Maserasyon Yağlar 
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Cildi yumuşatmak için idealdir. Cildi toparlayıcı, yatıştırıcı ve 
tonikleyici özelliktedir. Yüze, vücuda ya da saça sabah ve 
akşam uygulanabilir.

Çayır Papatyası
Maserasyonu 50ml

Canlılığını yitirmiş ciltler için idealdir. Saç dökülmelerinde 
destek olur. Cildi canlandırır. Organik zeytin yağı ve biberiye 
yapraklarının bir arada bırakılması ile özel bir yöntemle elde 
edilmiş olduğundan her iki doğal bileşenin de kozmetik 
özelliklerini bir arada taşır.  Tüm vücuda, özellikle saçlara 
uygulanabilir.

Biberiye
Maserasyonu 50ml

Organik Aynısefa (calendula) Yağı, hücre yenileyici ve doku 
onarıcı özelliktedir. Bebek pişiklerinde ve cilt kızarıklıklarında

 

etkilidir.

Aynısefa
Maserasyonu

 
50ml

Arnika çiçeğinin yatıştırıcı özelliklerini taşır. Hassas ve tahriş 
olmuş ciltlerde kullanılır. Fiziksel egzersiz sonrası hazırlanan 
masaj yağlarının karışımlarında kullanılır.

Arnika
Maserasyonu 50ml

dökülmelerinde dökülmelerinde dökülmelerinde dökülmelerinde dökülmelerinde 



Maserasyon Yağlar 
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Lavanta 
Maserasyonu 50ml
Tahriş olmuş ciltler için idealdir. Cildin yenilenmesine destek 
olur. Cildi yatıştırır ve sakinleştirir. Organik zeytin yağı ve 
lavanta çiçeklerinin bir arada bırakılması ile özel bir yöntemle 
elde edilmiş olduğundan her iki doğal bileşenin de kozmetik 
özelliklerini bir arada taşır. Yüze, vücuda yada saça sabah ve 
aksam uygulanabilir.

Cildi nemlendirirken arındırmak için idealdir. Saç bakımına 
destek olur. Cildi canlandırır. Organik zeytin yağı ve kekik 
yapraklarının bir arada bırakılması ile özel bir yöntemle elde 
edilmiş olduğundan her iki doğal bileşenin de kozmetik 
özelliklerini bir arada taşır.  Saçlara ve vücuda uygulanabilir.

Kekik Maserasyonu 50ml

Yüksek beta-karoten içeriği ile, vücudu güneşe hazırlar ve 
cilde parlaklık sağlar. Canlılığını kaybetmiş, mat ciltlere ışıltı 
verir.

Havuç 
Meserasyonu 50ml

Sarı Kantaron
Maserasyonu 50ml
Cilt üzerinde yatıştırıcı özelliktedir. Aşırı kurumuş ve çatlamış 
ciltlerde etkilidir. Yara ve yanıklardan sonra cildin toparlanma 
sürecine yardımcı olur.

Yorgun ciltler için idealdir. Cillte tonik etkisi gösterir. Cildi 
yatıştırır ve sıkılaştırır. Organik zeytin yağı ve ölmezçiçek 
çiçeklerinin bir arada bırakılması ile özel bir yöntemle elde 
edilmiş olduğundan her iki doğal bileşenin de kozmetik 
özelliklerini bir arada taşır.  Yüze ve vücuda uygulanabilir.

Ölmez Çiçek 
Maserasyonu 50ml



Hava Yayıcı ile Aromaterapi
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Işıklı Cam Hava Yayıcı

Hava Yayıcı için
Esansiyel Yağ Önerileri

Esansiyel yağları su ile birlikte havaya 
üfler. Cam ve ışıklı dizaynı ile ortamı 
şıklaştırır.

İçine su ve esansiyel yağ koyduğunuz 
hava yayıcı cihazı prize takınız. 
Açma/Kapama düğmesi ile çalıştırınız

Cihazı aralıklarla prizden çıkartarak 
temizleyiniz. Her yağ değişiminde, suyu 
tazeliyiniz. Sürekli çalıştırmayınız!

Okaliptus Yağı 30 ml
Okaliptus uçucu yağının birçok özelliği bulunmaktadır. 
Taze reçineli kokusu, taze yaprakların kokusunu anım-
satır. Ortamı ferahlatır, havayı tazeler ve arındırır. Burun 
tıkanıklıklarında kokusu ile rahatlama sağlar.

Tatlı Portakal Yağı 30 ml
Tatlı Portakalın etkileyici ve hoş kokusu rahatlama ve 
sakinlik sağlar. Akdeniz’in sıcak ve samimi enerjilerini 
taşır. Ortamı güzel kokutur ve arındırır.

Yoga Yağı 10 ml
Palmarosa, frankincense, greyfurt, limon ve paçuli 
esansiyel yağlarının ön planda olduğu bir koku 
karışımıdır. Vermiş olduğu koku ile bedenin hafifliğini 
sağlar, duygusal huzur ve mutluluğun açığa çıkmasını 
teşvik eder. Yoga ve meditasyon sırasında kullanmak 
için idealdir.



Masaj Yağı - Kas ve Eklem Rahatlatıcı Etkili 120ml 

Masaj Yağı - Sakinleştirici Etki 120ml 

Wintergreen ve Ardıç ağacından elde edilen esansiyel 
yağları, kafur ve terebentin gibi doğal bileşenlerden 
oluşan bu karışım masajla uygulandığında rahatlatarak 
vücudunuzdaki tüm gerginliği alır ve yatıştırır. Sarı 
Kantaron gibi sabit yağlar ve E Vitamini ile zenginleşti- 
rilmiş formülü ile cildinizi besler, korur ve cildinize 
canlılık verir.

Özenle seçilen Portakal, Lavandin, Turunç yaprağı ve 
Papatya gibi bitkilerin esansiyel yağlarından oluşturulan 
bu karışım sizi ve cildinizi rahatlatır ve yatıştırır. Kayısı 
Çekirdeği, Jojoba Yağları ve E vitamini ile zenginleştirilmiş 
formülü sayesinde cildinizi besler, rahatlatır ve korur. 
Bariyer oluşturarak nem kaybını önler. Masaj sonrasında 
rahatlatır.

Masaj Yağı – Sıkılaştırıcı Etki 120ml 
Sedir, Servi, Nane gibi esansiyel yağlar ile cildinizi 
sıkılaştırırken, Tamanu, Kayısı Çekirdeği, Jojoba yağları 
ile cildinizi besler ve nemlendirir. Düzenli kullanım ile 
özellikle bacak ve basen bölgesindeki cildin daha iyi 
görünmesini sağlar.

Masaj Yağı - Sakinleştirici Etki Masaj Yağı - Sakinleştirici Etki 
Özenle seçilen Portakal, Lavandin, Turunç yaprağı ve 
Papatya gibi bitkilerin esansiyel yağlarından oluşturulan 
bu karışım sizi ve cildinizi rahatlatır ve yatıştırır. Kayısı 
Çekirdeği, Jojoba Yağları ve E vitamini ile zenginleştirilmiş
formülü sayesinde cildinizi besler, rahatlatır ve korur. 
Bariyer oluşturarak nem kaybını önler. Masaj sonrasında

Masaj Yağı - Kas ve Eklem Rahatlatıcı Etkili Masaj Yağı - Kas ve Eklem Rahatlatıcı Etkili 
Wintergreen ve Ardıç ağacından elde edilen esansiyel 
yağları, kafur ve terebentin gibi doğal bileşenlerden 
oluşan bu karışım masajla uygulandığında rahatlatarak 
vücudunuzdaki tüm gerginliği alır ve yatıştırır. Sarı 
Kantaron gibi sabit yağlar ve E Vitamini ile zenginleşti- 
rilmiş formülü ile cildinizi besler, korur ve cildinize 
canlılık verir.canlılık verir.

Masaj Yağı – Sıkılaştırıcı Etki Masaj Yağı – Sıkılaştırıcı Etki 
Sedir, Servi, Nane gibi esansiyel yağlar ile cildinizi 
sıkılaştırırken, Tamanu, Kayısı Çekirdeği, Jojoba yağları 
ile cildinizi besler ve nemlendirir. Düzenli kullanım ile 
özellikle bacak ve basen bölgesindeki cildin daha iyi 
görünmesini sağlar.

rahatlatır.

Organik Masaj Yağları
%100 Organik

Gece Mavisi Hava Yayıcı

%100 Organik

Esansiyel yağları su ile birlikte 
havaya üfler. Gece Mavisi dizaynı 
ile ortamı şıklaştırır.

Ultrasonik hava yayıcılar esansiyel 
yağları kuru hava fışkırmasıyla, 
mikro-partikül formunda yayarlar. 
Bir ısıtma olmadan yayıldıkları 
için, esansiyel yağlar tüm özel- 
liklerini koruyabilirler.

 

Hava Yayıcı ile Aromaterapi



Aromaterapi Nedir ?
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Aromaterapi Nedir ?

Aromatik ya da kokulu bitkiler çok uzun yıllardan beri ilaç, parfüm ve 
yemeklik baharat olarak kullanılmıştır.
 
Modern aromaterapi ilk olarak 20.yy’ın başlarında Lyon’lu bir 
araştırmacı olan R.M. Gattefose ile başlamıştır.
 
Laboratuvarında çalışırken meydana gelen bir patlama sonucunda 
yanan elini, lavanta esansiyel yağıyla dolu olan bir kaseye daldırmış 
ve neticede elindeki yanık acısının azaldığını ve hızlıca iyileştiğini 
gözlemlemiştir. Bunun üzerine esansiyel yağların özelliklerini 
araştırmaya karar vermiştir.
 
Geleneksel olarak, aromatik bitkilerin en önemli kullanım alanları 
mikropların yayılımının önlenmesi, koku yoluyla iyileştirme, cilt 
sorunları ve cilt bakımıdır. Bu kullanım alanları günümüzde hala 
geçerlidir.
 
Aromaterapi, insanı bir bütün olarak ele alan holistik tıbbın görüşünü 
benimser.
 
Aromaterapiden faydalanmak için mutlaka eczacı ve hekiminize 
danışın. Kulaktan dolma bilgilerle veya sosyal medya hesaplarına 
dayanarak uygulama yapmayın.

Bu bilgiler, “Fabienne Millet,
Practical Aromatherapy”

kitabından alıntıdır.

Aromaterapide Kullanılan Florame Organik Esansiyel Yağların 
Çeşitlerini Eczanenize Sorunuz!



Tea tree - Çay Ağacı Esansiyel Yağı
(Melaleuca alternifolia)

Tea tree yağı kuvvetli antibakteriyel ve
antiviral özelliğe sahiptir.

Aft
2-3 damla Tea tree bir kulak çubuğuna damlatılır. Çubuk, aft 
üzerinde 15 saniye tutulur. Uygulama günde 3-4 kez tekrarlanır. 
Yutulması önerilmez.

Akne
2-3 damla Tea tree bir kulak çubuğuna damlatılarak akne üzerine 
sabah akşam uygulanır.

Boğaz enfeksiyonu
I su bardağı suyun içine konan 3 damla Tea tree yağı ile gargara 
yapılır. Uygulama günde 3-4 kez tekrarlanır. Yutulması önerilmez.

Aromaterapi
%100 Organik

Tıbbi Lavanta Esansiyel Yağı
(Lavandula angustifolia)

Günlük uyku sorunları
Hava yayıcıya konan Lavanta esansiyel yağı, yatmadan önce 10 
dakika uygulanır. 2-3 damla Lavanta esansiyel yağı yastığın üzerine 
damlatılır. Ya da; 10 damla Lavandin, 5 damla Ylang-ylang hava 
yayıcıya konur. Yatmadan önce 10 dakika uygulanır.
 
Evde oluşan hafif yanıklar ve güneş yanıkları
I. Derece yanıklarda ilkyardım olarak, Tıbbi Lavanta yanığın üzerine 
püskürtme şeklinde uygulanır. Kısa aralıklarla uygulama tekrar-
lanır. İz kalmaması için; sonraki 2 gün 4 damla Tıbbi Lavanta ve 8 
damla Ölmezçiçek - Helichrysum italicum karıştırılarak günde 2-3 
kez cilde uygulanır. Güneş yanıkları için ; 20 ml Sarı Kantaron Yağı
(Hypericum perforatum.) içine 10 damla Lavanta damlatılarak
hazırlanan karışım uygulanır.

Sinek ısırmalarında
Sinek ısırığı üzerine uygulanan 1-2 damla lavanta yağı, kızarıklığa 
ve kaşıntıya iyi gelir.

Bu formüller Practical Aromatherapy,
Fabienne Millet (Florame Publications) adlı kitaptan alıntıdır.

Aromaterapiden faydalanmak için mutlaka eczacı ve hekiminize danışın!



Aromaterapi
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Tıbbi Nane Esansiyel Yağı
(Mentha piperita)

Yetişkinlerin baş ağrısı
5 damla Nane - Mentha piperita yağı hava yayıcıda 5-10 dakika 
süre ile kullanılır. Gerektiğinde tekrar edilebilir. Ya da; 10 damla 
Nane- Mentha piperita esansiyel yağı, 25 ml Fındık Yağı içine 
karıştırılır. Karışım şakaklara masaj yoluyla uygulanır.

Evinize ferahlık verir
Hava yayıcısında lavanta veya limonla birlikte kullanıldığı zaman 
hoş bir koku yayarak havayı tazeler ve evinizde bir ferahlık ve temizlik 
havası estirir.

Limon Kabuğu Esansiyel Yağı
(Citrus limonum)

Canlandırır ve dezenfekte eder
Havadaki bakterileri temizleyici özelliği vardır. Evde dezenfektan 
olarak kullanılabilir (temizlik suyuna eklenebilir).

Ayrıca canlandırıcı özelliğinden dolayı ders çalışırken kullanılabilir. 
Bu özelliklerinden hava yayıcısı kullanarak faydalanılabilir.

Biberiye Cineol Esansiyel Yağı
(Rosmarinus officinalist ct cineol)

Konsantrasyon ve dikkat toplama
Biberiye Yağı hafıza kalitesini artırır. Yapılan klinik çalışmalarda, 
biberiye yağını koklayan deneklerde hafıza kalitesinin arttığı, 
konsantrasyon sağlamada etkili olduğu görülmüştür. Hava yayıcı 
cihaza 4-5 damla biberiye yağı konarak çalıştırılır.

Bu formüller Practical Aromatherapy,
Fabienne Millet (Florame Publications) adlı kitaptan alıntıdır.

Aromaterapiden faydalanmak için mutlaka eczacı ve hekiminize danışın!



Aromaterapi
%100 Organik

Itır Esansiyel Yağı
(Pelargonium graveolens)

Sivilce ve yağlı cildin bakımı
Sivilce için, 1 damla Itır yağını direkt sivilcenin üzerine uygulayın. 5 ml 
jojoba (Simmondsia chinensis.) sabit yağının içine, 5 damla Itır E.Y. 
seyreltilerek yağlı cildin bakımında kullanılır. Ayrıca Itır yağının sakin-
leştirici bir kokusu vardır.

Bebek ve çocuklar için sinek kovucu
Itır yağını Lavanta çiçek suyu içine konarak hazırlanan karışım, bebek 
ve çocuklarda sinek kovucu olarak kullanılabilir.
Itır yağını Lavanta çiçek suyu içine konarak hazırlanan karışım, bebek 
ve çocuklarda sinek kovucu olarak kullanılabilir.

Ölmezçiçek Esansiyel Yağı
(Helichrysum italicum)

Ölmezçiçek, toplandıktan sonra bile canlılığını
koruyan bir bitkidir. Ayrıca mitolojide gençlik ile bağdaştırılmıştır.
 
Bere ve çürüklerde
1-2 damla saf Ölmezçiçek yağı ile bere ve çürük üzerine günde 
birkaç kez masaj yapılır (maksimum 6 damla/gün).

Kırışıklık ve etkili cilt bakımı
1 ml (yaklaşık 20 damla) Ölmezçiçek yağı 50 ml Jojoba veya Kayısı 
Çekirdeği sabit yağı ile karıştırılır. Karışım akşamları yüz bakımı 
olarak (göz çevresindeki kaz ayağı bölgesi dahil) uygulanır.

Frankincense (Günlük)
Esansiyel Yağı (Boswellia Carterii)

Antik çağlardan bugüne kullanılan kadim bir yağdır. Kokusu rahatlatır. 
Yapılan çalışmalarda Frankincense yağının bağışıklık sistemini 
desteklediği (immünostimülan etki) gösterilmiştir. Bir hava yayıcı 
cihaza 3-4 damla Frankincense yağı konarak çalıştırılır. Olgun ciltlerin 
bakımı için, 10ml Tatlı badem yağına konan 2 damla Frankincense 
yağı ile hazırlanan karışım yüz ve boyun bölgesine uygulanır.

Bu formüller Practical Aromatherapy,
Fabienne Millet (Florame Publications) adlı kitaptan alıntıdır.

Aromaterapiden faydalanmak için mutlaka eczacı ve hekiminize danışın!



Ylang Ylang Esansiyel Yağı
(Cananga odorata)

Ylang-ylang egzotik kokulu bir bitkidir. Esansiyel yağının dengeleyici, 
yatıştırıcı ve strese karşı iyi gelen bir kokusu vardır.

Günlük cilt bakımı
1 damla Ylang-ylang esansiyel yağı , 5 ml Jojoba veya Argan sabit 
yağı içine konarak, rahatlatıcı,  yatıştırıcı ve yenileyici bir bakım 
sağlar.

Stres için
2 veya 3 damla Ylang-ylang esansiyel yağını, 2 ml Tatlı badem sabit 
yağı içine koyarak bileklerinizin içine uygulayın. Ayrıca hava yayıcı 
bir cihaz (diffuser) ile kokusundan faydalanın.bir cihaz (diffuser) ile kokusundan faydalanın.

Okaliptus Esansiyel Yağı
(Globulus eucalyptus)

Okaliptus esansiyel yağının burun açıcı etkisi vardır.
5 damla Okaliptus, 5 damla Nane esansiyel yağını
bir hava yayıcı cihaz içine koyarak çalıştırabilirsiniz.

Kış dönemi rahatsızlıklarında
Antimikrobiyal etkili hava yayılımı: Hava yayıcısında (diffuser) eşit 
miktarda Okaliptus yağı, Lavanta ve Limon kabuğu yağı 
karıştırılarak kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonları: 3 damla 
Okaliptus yağı, 5 ml sabit yağ (Tatlı badem gibi) ile karıştırılarak 
günde 2 veya 3 defa göğüse masaj şeklinde uygulanır.

Aromaterapi
%100 Organik

Okaliptus yağı, 5 ml sabit yağ (Tatlı badem gibi) ile karıştırılarak 
günde 2 veya 3 defa göğüse masaj şeklinde uygulanır.

Kekik Esansiyel Yağı
(Thymus vulgaris ct linalol)

Ayak ve tırnak mantarı
10 ml Tatlı badem yağına konan 5 damla Kekik yağı mantar olan 
ayağa ve tırnağa uygulanır. Her akşam düzenli uygulanması ve 3 ay 
kullanılması önerilir.

Bu formüller Practical Aromatherapy,
Fabienne Millet (Florame Publications) adlı kitaptan alıntıdır.

Aromaterapiden faydalanmak için mutlaka eczacı ve hekiminize danışın!



Gül Yağı (Rosa damascena)-1 ml

Melisa (Melissa officinalis)-1 ml

Neroli (Citrus aurantium amara)-1 ml

Yasemin Absolüsü (Jasminum grandiflorum)-1 ml

Mavi Papatya(Tanacetum annuum)-2 ml

Sandal Ağacı (Santalum album) Doğal -2 ml

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) - 2 ml

Defne Yaprağı (Laurus nobilis) - 5 ml

Fesleğen (Ocimum basilicum)-5 ml

Gül Ağacı (Aniba rosaeodora) - 5 ml

Havuç Tohumu (Daucus carota) - 5 ml

Kakule (Elettaria cardamomum) - 5ml

Kara ladin (Picea mariana) - 5 ml

Karabiber (Piper nigrum)- 5 ml

Kişniş (Coriandrum sativum) - 5 ml

Laden (Cistus ladaniferus) - 5 ml

Mercanköşk (Origanum majorana) 5ml

Misk Adaçayı (Salvia sclarea)-5 ml

Mür Yağı (Commiphora myrrha) Doğal  - 5 ml

Origanum (Origanum compactum)-5ml

Petitgrain (Citrus aurantium bigaradia) - 5 ml

Roman Papatyası (Chamaemelum nobile)- 5 ml

Spearmint (Mentha spicata) - 5 ml

Tarçın (Cinnamomum verum ) - 5 ml 

Vetiver (Vetiveria zinzanoïde)- 5 ml

Zencefil (Zingiber officinalis) -5 ml

Aromaterapi
%100 Organik Esansiyel Yaglar



Zerdeçal (Curcuma longa) - 5 ml

Ardıç Kozalağı (Juniperus communis)-10 ml

Bergamut (Citrus bergamia)- 10 ml

Citronella (Cymbopogon nardus)-10 ml

Distile Limon Kabuğu (Citrus limon)-10 ml

Greyfurt (Citrus paradisii)-10 ml

Kayeput (Melaleuca cajeputii)-10 ml

Karanfil Tohumu (Eugenia caryophyllus)-10 ml

Lavandin (Melez lavanta) (Lavandula hybrida)-10 ml

Lavanta Aspik (Lavandula latifolia) -10 ml

Limon Okaliptus (Eucalyuptus citridora) - 10 ml

Mandalina Kabuğu (Citrus nobilis)-10 ml

May chang (Litsea Cubeba) - 10 ml

Mersin (Myrtus communis)-10 ml

Niaouli (Melaleuca viridiflora)-10 ml

Okaliptus Radiata (Eucalyptus radiata)-10 ml

Paçuli (Tefarik) (Pogostemon cablin)-10 ml

Palmarosa (Cymbopogon martinii)-10 ml

Portakal (Citrus aurantium dulcis)-10 ml

Ravintsara Cineol (Cinnamomum camphora)-10 ml

Sedir  (Cedrus atlantica)-10 ml

Servi Kozalağı (Cupressus sempervirens)-10 ml

Sinek Kovucu Citronella Karışımı  – 10 ml

Turpentin (Pinus pinaster)-10 ml

Wintergreen (Gaultheria procumbens)-10 ml

Aromaterapi
%100 Organik Esansiyel Yaglar



Organik Cilt Bakımı 
Serumlar

Turunç yaprağı, Ylang ylang ve Limon yağlarının 
anti-aging, dengeleyici ve sıkılaştırıcı özellikleri 
ile cildi yeniler. Ayrıca jojoba ve hodan gibi yağlar 
ile sebum salgılanmasını düzenler ve cildinizi 
sıkılaştırır, elastikiyetini yeniden kazandırır.

Itır Çiçeği, Günlük ağacı ve Gül yağı gibi yağlarla 
cilt yaşlanmasını yavaşlatırken, cildi korur ve 
yeniler. Kuşburnu ve Çuha Çiçeği yağları ile 
cildinizi besler ve elastikiyetini yeniden kazandırır.

Cillte oluşan lekelerin ve kırışıklıkların 
giderilmesinde etkilidir. 
İçeriği:
Organic White Lily – Beyaz Zambak: Kokusuyla 
olduğu kadar cilde ışıltı vermesiyle de bilinen 
güzellik çiçeği
Meyankökü Ekstraktı: Lekelere karşı etkili
Kelebek Lavantası Ekstraktı: Kırışıklıklara 
karşı etkili ve epidermisi yeniler
Buruti Yağı: Cilde nem verir ve yeniden 
yapılandırır.
Ayrıca; Kuşburnu Yağı, Biberiye Ekstraktı, 
Roman Papatyası, Afrika Itırı, Palmarosa 
esansiyel yağları

Karma Cilt Tipleri İçin 30 ml
Yaşlanma Karşıtı Bakım Yağı

Cilt Lekesi İçin 30 ml
Organik Anti-Aging Serum

Kuru Cilt Tipleri İçin 30 ml
Yaşlanma Karşıtı Bakım Yağı



Organik Sülfatsız Şampuanlar

Kepeğe karşı şampuan 200ml
(Sedir, Çay ağacı, Okaliptus, Biberiye)  
Yağlı saçlar için şampuan 200ml
(Greyfurt, Turunç, Biberiye, Limon)  
Parlaklık veren şampuan 200ml 
(Limon, Portakal, Ylang ylang)  
İnce ve kuru saçlar için şampuan 200ml
(Limon, Biberiye, Itır, Bambu)   
Güçlendirici şampuan 200ml
(Ylang ylang, Biberiye, Lavandin, Ginseng)  
Aile şampuanı 400ml
(Portakal, Lavanta, Lavanta Çiçek suyu) 

Şampuanlarımızdaki ve duş jellerimizdeki köpürtücüler, iyonik 
olmayan; organik şeker ve organik hindistan cevizinden elde 
edilen yüzey aktif maddeleri (surfactant) ile cilt için en yumuşak 
aktif madde olan Sodium Lauroyl Glutamate içermektedir.

Şampuan ve duş jellerinin, doğal kaynaklı olması vücut sağlığımız 
için çok önemlidir. Cildimiz nemliyken, gözeneklerimiz açık hale 
gelir ve cildimize temas eden maddeler, iç organlarımıza kadar 
rahatlıkla ulaşır. Bu nedenle, kullandığımız hijyen ürünlerinin 
organik sertifikalı olması ve tamamen doğal köpürtücülerden 
elde edilmesi sağlığımız için çok kritiktir.

Organik ve Sülfat İçermeyen Şampuanlar



Organik Sülfatsız Şampuanlar

ORGANİK Şampuan Keratinli 200ml - Boyalı Saçlar için 

• Doğal Bitkisel Keratin sayesinde, saçı güçlendirir, korur ve 
parlaklık verir
• Organik Aloe Vera ve Organik Bitkisel Gliserin sayesinde saçı 
nemlendirir ve besler
• Organik Esansiyel Yağlar (Tatlı portakal, Palmarosa ve Itır) 
sayesinde saçı güçlendirir ve parlakıklık verir

ORGANİK Saç Maskesi Keratinli 150ml-Boyalı Saçlar için 

• Saç renginizi korur
• Doğal Bitkisel Keratin, saçı korur ve nemlendirir
• Organik Shea Butter ve Jojoba sayesinde saçı besler 
• Organik Esansiyel Yağlar (Tatlı portakal, Palmarosa ve Itır) 
sayesinde saçı güçlendirir ve parlakıklık verir
• Florame Boyalı Saç Şampuanını kullandıktan sonra saça 
hafif masajla uygulayın. 10 dakika bekleterek durulayın.

ORGANİK Şampuan Kremli 200ml - Kuru Saçlar için 

• Saçı nemlendirir, yumuşatır ve ipeksi bir doku verir
• Hindistan Cevizi Ekstraktı sayesinde saç tellerine nem verir 
ve saçı ipeksi forma getirir
• Organik Aloe Vera ve Organik Bitkisel Gliserin sayesinde saçı 
nemlendirir ve besler
• Organik Esansiyel Yağlar (Tatlı portakal, Palmarosa ve Ylang 
ylang) sayesinde sebum dengesini sağlar, saçı güçlendirir ve 
parlakıklık verir

ORGANİK Saç Kremi 150ml - Kuru Saçlar için 

• Saçı nemlendirir, besler ve güçlendirir
• Hindistan Cevizi Ekstraktı sayesinde saç tellerine nem verir 
ve saçı ipeksi forma getirir
• Organik Aloe Vera ve Jojoba sayesinde saçı nemlendirir
• Organik Esansiyel Yağlar (Tatlı portakal, Palmarosa ve Ylang 
ylang) sayesinde sebum dengesini sağlar, saçı güçlendirir ve 
parlakıklık verir
• Florame Kuru Saçlar için Kremli Şampuan kullandıktan 
sonra saça uygulayın. Birkaç dakika bekleterek durulayın.

ORGANİK Saç Bakım Yağı 110ml - Tüm Saçlar için 

İçeriğindeki Hint Yağı, Jojoba Yağı, Makadamia Fındığı Yağı, 
Kuşburnu Yağı, Kakao Yağı, Tatlı Portakal Esansiyel Yağı, Limon 
Esansiyel Yağı, Tıbbi Lavanta Esansiyel Yağı, Biberiye Esansiyel 
Yağı, Ylang ylang Esansiyel Yağı sayesinde saçları besler, 
onarır, güçlendirir ve bakım sağlar.  
Kullanım Şekli: Haftada 2 veya 3 kez, tüm saça hafif masaj ile 
iyice uygulayın. En az 20 dakika beklettikten sonra Florame 
organik şampuan ile yıkayın.



Organik Sülfatsız Duş Jelleri 

Organik Mineçiçeği ve Limon esansiyel yağlarının ferahlatıcı kokusu ile 
gün boyu zinde hissetmenizi sağlar.

Mineçiçeği & Limon 500 ml

Organik Lavanta Çiçeği esansiyel yağının yatıştırıcı ve rahatlatıcı 
etkisiyle keyifli bir banyo zevki sunar, gerçek bir rahatlama ile kendinizi 
iyi hissetmenizi sağlar.

Lavanta 500 ml

Organik Mandalina ve Portakal esansiyel yağları içeren duş jeli, bol 
köpüğü, güneşli kokusu ile strese karşı sizi ve cildinizi korur.

Portakal & Mandalina 500 ml

Organik Tatlı Badem yağı, cildinizi nazikçe temizlerken kurutmadan 
mükemmel şekilde nemlendirir.

Tatlı Badem 500 ml

• Aloa vera sayesinde cildi nemlendirir ve besler.
• Doğal gliserin ile nem kaybını önler.
• En hassas ciltler için geliştirilmiştir.
• Nötr ph’ı sayesinde cildi yatıştırır.
• Kokusuzdur.

Hipoallerjenik Duş Jeli (Aloe vera) 500 ml

Organik Sülfatsız Duş Jelleri Neden Önemli?
Duş jellerinin, doğal kaynaklı olması vücut sağlığımız için çok önemlidir. 
Cildimiz nemliyken, gözeneklerimiz açık hale gelir ve cildimize temas 
eden maddeler, iç organlarımıza kadar rahatlıkla ulaşır. Bu nedenle, 
kullandığımız hijyen ürünlerinin organik sertifikalı olması ve tamamen 
doğal köpürtücülerden elde edilmesi sağlığımız için çok kritiktir.



Organik Sıvı Sabunlar

Organik Limon ve Çay Ağacı esansiyel yağlarının eşşiz uyumu ile 
cildinizi arındırır, gözeneklerinizi sıkılaştırır. Akneli ve problemli ciltler 
için idealdir.

Limon & Çay Ağacı 500 ml

Organik Mine Çiçeği ve Limon esansiyel yağlarının mükemmel uyumu 
ile, cildinizi ve zihninizi güçlendirir, cilt renginizi düzenler.

Mine Çiçeği 500 ml

Organik Buriti sabit yağı, Mandalina ve Greyfurt esansiyel yağları ile 
cildinize serinlik ve ışıltı verir. Tüm aile için idealdir. 

Mandalina & Greyfurt 500 ml

Organik Tatlı Badem yağının nemlendirici özelliklerine sahip olup, 
Sedir esansiyel yağı ile güçlendirilmiştir. Kuru ve hassas ciltler için 
idealdir.

Tatlı Badem 500 ml

Organik Lavanta Çiçeği ve Lavandin esansiyel yağlarının sinerjisi ile 
cildinizi temizler ve yatıştırır. Tüm cilt tiplerine uygundur.

Lavanta Çiçeği 500 ml



Organik Mist Deodorantlar

Deodorant - Lavanta Çiçeği 100 ml

%100 organik ve alüminyum tuzsuzdur.

Hafif ve taze kokulu Florame Deodorant lavanta çiçeği 
esansiyel yağları ile sizi tüm gün korur, hoş kokusu ile 
rahatlatır, gevşetir. Lavanta’nın taze, çiçeksi ve aromatik 
kokusu sizi yatıştırır.

Deodorant - Turunçgiller 100 ml

%100 organik ve alüminyum tuzsuzdur.

Portakal kokulu Florame Deodorant organik turunçgil 
kabuğu esansiyel yağları sizi tüm gün korur, Mandalina ve 
Greyfurt’un uyumlu birleşiminden oluşan meyvemsi hoş 
kokusu ile rahatlatır, gevşetir.

Organik Katı Sabunlar
100gr 

Badem
Kuru ciltler  
Tarçın-portakal
Temizlik ve hoş koku 
Portakal çiçeği
Narin ciltler 
Itır
Akne  
Lavanta
Arındırıcı 
Paçuli
Egzotik kokulu / egzema  
Gül
Duyarlı 
Mine çiçeği
Herkes için



Organik tarımdan elde edilen aromatik bitkilerin buharla damıtıl-
masından elde edilen Florame Çiçek Suları (Hidrolat) özellikle hassas 
ciltler ve çocuklar için özel olarak uyarlanmıştır. Yüz bakımında tonik 
olarak ya da bebeklerde masaj için kullanımları ile ünlüdürler.

Gül Suyu 200ml
Güzel kokusu, tazeleyici 
ve sıkılaştırıcı özellik- 
lerinden dolayı tercih 
edilir. Kuru ve hassas 
ciltleri yumuşatır,
nemlendirir.

Ölmezçiçek Suyu 200ml
Hücre yenileyici ve doku 
onarıcı özelliğinden dolayı 
akneli ve lekeli ciltlerde 
ideldir.

Cadı Fındığı Suyu 200ml
Yağlı ve karma ciltler 
için önerilir. Epidermisin 
kan damarlarına etki 
ederek cildi canlandırır 
ve sıkılaştırır.

Itır Çiçek Suyu 200ml
Itır çiçek suyu, beğenilen 
kokusu ve cildi derinle- 
mesine temizleyen özel- 
liği nedeniyle özellikle 
akneye meyilli ciltlerin 
temizliğinde tonik olarak 
kullanılır. Makyaj temiz- 
liğinde tercih edilir.

Organik Lavanta Çiçek Suyu, 
arındırıcı özelliğe sahip olup 
yağlı ciltlerde dengeyi sağlar. 
Etkili bir cilt bakımının 
tamalayıcısıdır. Saç derisini 
temizler ve saç köklerini 
güçlendirir.

Portakal Çiçek Suyu 200ml
Gözenekli ve siyah noktalı 
ciltler için uygundur, cildinizi 
nemlendirir, yeniler, yağ 
dengesini sağlar, rahatlatır.

Papatya Çiçek Suyu 200ml

Özellikle hassas ve tahriş 
olmuş ciltlerin bakımında 
tonik olarak kullanılır. Saç- 
lara uygulandığında saçın 
renginde tonlama yapar. 
Bebeklerin cilt temizliği için 
çok uygundur.

Lavanta Suyu 200ml

Çay Ağacı Suyu 200ml

Çay Ağacının anti-bakteri-
yel özelliklerini taşıyan Çay 
Ağacı Çiçek Suyu, sivilceli 
ve yağlı ciltlerin bakımı için 
idealdir. Ayrıca kepekli saç- 
ların bakımında kullanılır.

Organik Çiçek Suları
%100 Organik

Çay Ağacının anti-bakteri
yel özelliklerini taşıyan Çay yel özelliklerini taşıyan Çay 
Ağacı Çiçek Suyu, sivilceli Ağacı Çiçek Suyu, sivilceli 
ve yağlı ciltlerin bakımı için ve yağlı ciltlerin bakımı için 
idealdir. Ayrıca kepekli saç-idealdir. Ayrıca kepekli saç-
ların



Temiz Bir Hava Solumak İçin

Florame’ın Tüm Ürünleri
Ecocert Cosmos Organik Sertifikasına Sahiptir

florametr
www.florame.com.tr

İçeriğindeki 28 çeşit uçucu yağ sayesinde, evinizi 
ve ofisinizi bakteri, mantar ve virüslerden korur. 
Ayrıca havayı tazeler ve güzel kokmasını sağlar.

Turunçgil, Lavanta ve Okaliptus kokulu çeşitleri 
için kullanım önerileri;
• Evde, işte, özelikle kalabalık ortamlarda günde 
birkaç kez havaya uygulayın.
• İki uygulama arasında 2 saat ara verin.
Bebeklerin olduğu ortamda direkt uygulamayın.


