
BABOR SKINOVAGE PX

Bireysel ihtiyaçlara tam uyarlanmış 
Akıllı ve premium cilt bakım sistemi

Doğal güzelliğin sınırlarını zorlamak için tasarlanmış bir cilt bakımı sistemi. SKINOVAGE 
PX cildinizin doğal ihtiyaçlarıyla tam uyumlu multi-fonksiyonel bir sistem.
BABOR Araştırma ve Geliştirme Merkezi bitki bazlı aktif içerikleri koordineli bir biçimde 
kullanarak, farklı cilt tiplerinin özelliklerini ve cilt durumlarının ihtiyaçlarını gözönünde 
bulundurarak yüksek kaliteli bir ürün serisini yarattı. 

Günümüzde yaşanan çevresel faktörler (uv ışınları, hava kirliliği, iklimsel etkileşimler), 
bireysel hayat tarzının getirdiği yoğun stres, uyku düzeni, genetik faktörler ve hormonal 
değişiklikler cildimizi olumsuz bir biçimde etkilemekte. UVA ışınları ve serbest radikaller 
gibi çevresel dış faktörlerin hızlandırdığı cilt yaşlanmasına karşı cilt tiplerinin doğal 
mekanizmasının efektif bir koruma ve desteğe ihtiyacı ortaya çıkar.

SKINOVAGE ürünleri özel cilt tiplerine uygun aktif içeriklere sahip olmasının yanısıra aynı 
zamanda erken yaşlanmaya ve cilt hasarına karşı hücresel DNA' yı koruyan eşsiz Alp kök 
hücreleri ile hücrelerin özel aktif maddeleri işleme yeteneğini geliştiren ve bundan dolayı 
cildin çok daha hızlı ve etlin bir biçimde iyileşmesine yardımcı olan moleküler katalizör 
Osmo-Tec içerir.

Seri içerisinde en uygun ürünü en kolay biçimde seçebilmek için kremlerin kıvamına uygun 
numaralandırma sistemi geliştirilmiştir. Buna göre zenginleştirilmiş kremler beş puan 
üzerinden değerlendirilirken çok hafif losyonlar bir puan üzerinden değerlendirilmektedir. 
Bu konumlandırma ideal bir gündüz ve gece kremi ikilisi veya yılın zamanına uygun doğru 
krem belirlemeye yardımcı olur. 

SKINOVAGE PX Babor kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir: cilt ile özdeş pH 
değeri, etkinliği kanıtlanmış yapısı, yüksek derecede cilde uyumlu ve paraben içermez – 
gözle görülebilir yenlenmiş ve onarılmış bir cilt için SKINOVAGE PX.. 

VITA BALANCE
Cildiniz genelde kuru ve pul pul mu? Bu yüzden cildinizde sürekli gerginlik mi hissediyor 
musunuz? Kuru cilde elveda demenin şimdi tam vakti! Tüm bu ihtiyaçlarınıza tam olarak 
cevap veren bir bakım serisi var - VITA BALANCE.  Kuru ciltlere derinlemesine nem 
vererek elastikiyet ve tam koruma kazandırmaya yardımcı olur. Hissedilir şekilde gerginlik 
hissini ortadan kaldırır, cilde tazelik ve pembemsi bir ışıltı kazandırır. 

Oxygen Energizing Cream **
Saf oksijen ile canlandıran 24 saat nemlendiren krem. 

Daily Moisturizing Cream ***
Nar ekstresi ve hyaluronik asit içeriği ile 24 saat nemlendiren krem. Cildin yoğun nem 
kazanmasını destekler.



Argan Nourishing Cream ****
Değerli argan yağı ile zenginleştirilmiş 24 saat yoğun nem veren krem. Cildin lipid 
tabakasının yenilenmesini destekler.

Lipid Intense Cream *****
Zenginleştirilmiş 24 saat kremi. Cilde yoğun nem sağlayarak elastik ve yumuşak bir 
görünüm kazanmasına yardımcı olur.  

Lipid Plus Oil
Cilt için zengin besleyici yağ. Çok kuru ciltler için ekstra lipidleri destekler.  

CALMING SENSITIVE
Cildiniz sık sık tahriş mi oluyor? Dış etkenlere tepkiler mi veriyor? Kızarıyor ve gergin mi 
hissediyorsunuz? Hassas ciltlerin her zaman yatıştırılmaya ihtiyacı vardır. CALMING SENSITIVE 
cilt bakım sisteminin sakinleştirici ve güçlendirici etkisi ile görülen kızarıklık ve hissedilen gerginlik 
azalır, cilt çok daha az reaksiyonlar verir. 

Anti-Stress Cream **
Yumuşak dokulu 24 saat kremi cildi sakinleştirmeye, hatta jet lag durumunda bile strese karşı daha 
dayanıklı olması için güçlendirmeye yardımcı olur.

Calming Bi-Phase Moisturizer ***
Çok hassas ciltler tarafından çok iyi tolere edilen yatıştırıcı, yoğun nemlendirme özelliği olan bi-fazlı 
nemlendirici.
Koruyucu, emülsifiye edici madde, parfüm ve renklendirici içermez. 

Daily Calming Cream ****
Kırmızılık ve gerginlik hissini 24 saat süresince azaltan yatıştırıcı ve hassas ciltleri koruyucu krem. 

Intense Calming Cream *****
24 saat süresince hassas ciltleri yatıştıran ve dayanıklılığını güçlendiren yoğun ve zengin krem. 
 

PERFECT COMBINATION
Cildiniz genişlemiş gözenekler ve sıkıcı parlamanın yanısıra cansız da görünüyor mu? Herşeyi 
dengede tutmak çok zor, cildimiz dahil... PERFECT COMBINATION cilt bakım sistemi cildi 
dengelemeye ve matlaştırmaya yardımcı olur. Gözenekleri arındırır, kuru cilt bölümlerini 
nemlendirir ve aşırı sebum üretimini düzenler. Cildi tazelenmiş harika bir görünüme kavuşturur.

Pore Refiner *
T-bölgesi için hafif özel bir losyon. Gözenekleri arındırır, matlaştırmayı destekler. 

Daily Mattifying Cream **
Hafif yoğun 24 saat kremi. Yoğun nem sağlamaya ve cildi görünür şekilde matlaştırmaya yardımcı 
olur.  

Intense Balancing Cream ***



Cilde yeniden denge kazandıran 24 saat etkili yoğun krem.
Yoğun nem sağlamayı ve sebum üretimini düzenlemeyi destekler.

ADVANCE BIOGEN

Cildiniz yorgun ve stres altında mı? Yeni bir enerji kaynağına mı ihtiyacınız var? Cildinize ışıltı 
kazandırın.  ADVANCED BIOGEN cilt bakım serisi yenilenme ve canlanmayı sağlayarak cilt 
fonksiyonlarını aktive etmeye ve cilt yenilenmesini uyarmaya yardımcı olur. Cildinize tazelik, 
canlılık ve gençlik kazandırır. 

Mimical Control Cream **
İfade çizgilerini etkin şekilde azaltmaya yardımcı 24 saat etkili krem. 

Daily Revitalizing Cream ***
Yorgun cildi canlandırmak için laden özü ve retinol içeren 24 saat etkili özel krem. 

Intense Revitalizing Cream ****
Hücre yenilenmesini uyarmak üzere laden özü ve retinol içeren 24 saat etkili yoğun ve canlandırıcı 
krem. 

Selection Cream ****
Cildi canlandırmayı destekleyen etkin antioksidanlar ve fitohormonlar içeren 24 saat etkili özel 
yoğun krem. 

Complex C Cream **** 
Cildi canlandırmak için  A, C ve E vitaminleri içeren zengin 24 saat etkili krem. 

Intensive Repair Cream  *****
Yenilenmeye yoğun ihtiyacı olan ciltler için zengin krem. Hücre yenilenmesini destekler ve cilt 
yüzeyini arındırır. 

PURE
Cildiniz lekelenmeye eğilimli mi? Hiç problem değil, artık herşey netleşiyor, cildimiz dahil... 
PURE cilt bakım serisi ciltteki lekelenmelerle savaşacak, cilt görünümü arındıracak ve aynı 
zamanda oluşan ifade çizgileri ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı olacak. Cilde çok daha temiz, 
çok daha düzenli, gençlik ve tazelikle parlayan bir görünüm vaad ediyor.

Purifying Anti-Aging Lotion

Cilt lekeleri ile mücadele eden, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olan 24 
saat etkili losyon.



Daily Purifying Cream
Lekeli ciltleri pürüzsüz bir görünüme kavuşturmak için 24 saat etkili anti-leke kremi. 

Purifying Anti-Aging Cream
Ciltteki lekelerle savaşan, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı yumuşak 
dokulu 24 saat etkili yoğun krem. 

Intense Purifying Cream
Lekeli cildi aydınlatmaya yardımcı 24 saat etkili yoğun anti-leke kremi. 

Intense Purifying Mask
Lekeli ciltleri aydınlatmak için yoğun maske. 

SENSATIONAL EYES
Mükemmel bakışlar için! Göz çevresindeki cilt kalınlığı yüzümüzün diğer bölgelerindeki cilt 
kalınlığına göre dört kat daha incedir ve bu nedenle çok daha hassas bir bakıma ihtiyaç duyar. 
SENSATIONAL EYES serisi hassas göz çevresinin tüm özel ihtiyaçlarına cevap verir. 
Oftalmolojistler ve dermatologlar tarafından test edilmiş olup, kontakt lens kullananlar için uygundur 
ve koku - renklendirici gibi maddeler içermez. 

Anti-Wrinkle Eye Fluid
İfade çizgilerini gidermeye ve cildi doğrudan nemlendirmeye yardımcı yüksek etkili göz çevresi 
serumu.

Cooling Eye Gel  *
Göz altındaki şişkinlikleri ve torbalanmaları azaltmaya yardmcı, cildi tazeleyen soğutucu ve yağsız 
jel.

Anti-Wrinkle Eye Cream  **
İfade çizgilerini azaltmaya ve cildi doğrudan nemlendirmaya yardımcı yumuşak yapılı yüksek 
etkinlikte krem.

Reactivating Eye Cream  ***
Göz altındaki koyu halkaları minimize etmeye, kırışıklıkları ve ince çizgileri pürüzsüzleştirmaya 
yardımcı etkin göz kremi. 

INTENSIFIER
 

Hedef daha fazla güzellik... INTENSIFIER cilt bakım sistemi farklı cilt tiplerinin özel ihtiyaçlarını 
karşılamak ve ekstra cilt desteği sağlamak için birbirinden özel ürünleri geniş bir yelpazede sunar. 
Cilde derin nem sağlama ve detoks yapmanın yanısıra ekstra koruma ve ışıltılı cilt sağlayan 
Intensifier serisi çok özel içerikli maskeler ve etkin dekolte kremleri de içerir. 



Moisture Plus Serum
Yoğun etkili nemlendirici serum. Tüm cilt tipleri için uygundur. 

Detoxifying Serum SPF 15
Ozon, UV ışınları ve serbest radikaller gibi çevresel etkilere karşı ek koruma amacıyla kullanılan 
etkili aktif serum. 

Illuminating Serum
Daha fazla ışıltı ve tazelik için özel aktif serum. 

Couperose Serum
Kuporoz görünümünü azaltmaya yardımcı etkili aktif serum. 

Couperose Cream
Gözle görülebilir durumda kırmızı iplikçik şeklindeki damarlar üzerine etki ederek yeniden 
oluşumunu engellemeye yardımcı krem. Kuporozdan etkilenmiş her cilt tipi için uygundur.

Firming Neck & Décolleté Cream
Boyun ve dekolte için yoğun krem. Cildin çok daha pürüzsüz ve elastik olmasını sağlamaya 
yardımcı olur, tüm cilt tipleri için uygundur. 

Refreshing Foam Mask
Nem ve canlılık için özel köpük maske. 

Comfort Cream Mask
Ekstra esneklik ve pürüzsüzlük için zengin krem maske. 

Etkin bir dokunuş ile gelen sistemli bakım 
Eşsiz Babor metodları doğrultusunda geliştirilen SKINOVAGE PX,  profesyonel güzellik bakım 
sinerjileri ile dünyaca ünlü masaj terapilerini birleştiren olağanüstü özelliklere sahip yeni Babor 
Etkin Dokunsal masajını içerir.

SKINOVAGEPX  güzellik bakımı için farklı bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Babor Etkin Dokunsal 
masajı, kullanılan özel masaj teknikleri ile cilde çok daha fazla bakım sunar. Yüz, kafa ve boyuna 
yapılan masaj tüm vücudu aktive ederek vücudun kendi enerji sistemiyle mükemmel bir uyum 
sağlar ve iç dengeyle beraber ışıltılı bir güzellik ortaya çıkararak sonuçlanır. 

SKINOVAGE PX

Mükemmel şekilde konumlandırılmış ışıltı sağlayan cilt bakım sistemi. SKINOVAGE PX farklı farklı 
her cilt tipi ve durumları için kapsamlı bir bakım sistemi sunar. Yapılan puanlama sistemi kremin 
yoğunluğunu ifade eder.  SENSATIONAL EYES ve INTENSIFIER ürünleri her cilt tipi için uygundur.
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 Estetisyeniniz doğru ürünü seçmenizde yardımcı olmaktan ve size cildiniz için önerilerde bulunmaktan büyük mutluluk 
duyacaktır.


