
DR. C. TUNA ÜRÜNLERİ 
Pure Rose Serisi ( Farmasi Gül Serisi) 

 
 
DR.C.TUNA PURE ROSE GÜL SUYU 200ML 
 

Doğal tonik etkisi ile cildi nemlendirir ve doğal nem dengesine kavuşmasına yardımcı olur. Cildinizi kir ve 
makyaj kalıntılarından arındırırken gözeneklerin sıkılaşmasına destek olur. Saf gül suyu içeriği ile cildinizin 
beslenmesine katkıda bulunarak tazelenmiş bir görünüm kazanmasını sağlar.Alkol içermez. Kullanımı: 
Gül Suyu ile makyaj pamuğunuzu ıslatarak sabah akşam olmak üzere, yüz, boyun ve dekolte bölgenize 
uygulama yapın. Ayrıca gün içerisinde ihtiyaç hissettiğiniz her an bu uygulamayı yapabilirsiniz. Harici 
kullanım içindir. 
Ürün Kodu : 1103258 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-pure-rose-gul-suyu-200ml/9573?c=0223370 
 

 

DR.C.TUNA PURE ROSE GÜLSUYU YAĞI 30ML 

 
Gül suyundan ayrıştırılarak elde edilen paha biçilmez değerdeki saf gül yağı ile birlikte kayısı, jojoba, 
aynısefa, badem ve zeytin yağları ile zenginleştirilen formül üstün özellikteki Gül Yağı’nı 
oluşturmaktadır.Cildinizde yağlı bir his bırakmayan bu karışım, cilde yumuşaklık verir, yenilenmesine ve 
ışıltı kazanmasına destek olur. Kullanımı: Cildinizi iyice temizleyin ve hemen ardından Gül Suyu’nu tonik 
olarak uygulayın. Daha sonra Yüz Yağı’nı parmak uçlarınıza damlatın, hafif ve hassas hareketler ile alın, 
yanak, çene, boyun ve dekolte bölgelerinize masaj yaparak uygulayın. Sabah,akşam ve ihtiyaç 
hissettiğiniz her an kullanabilirsiniz. 
Ürün Kodu : 1104181 Ürünün Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-pure-
rose-gulsuyu-yagi-30ml/9574?c=0223370 

 

DR.C.TUNA PURE ROSE JEL TEMİZLEYİCİ 100ML 
 
Cildinizi derinlemesine temizlerken tazelenmiş ve duru bir cilt görünümü sunar. Makyajı ve cilde yapışan 
kirleri derinlemesine temizler.Kokusu ve kullanım sonrasında cildinizde bıraktığı ferah his, cilt bakım 
ritüelinizi daha keyifli hale getirir Kullanımı: Sabah ve akşam nemli cildinize, hafifçe masaj yaparak 
uygulayıp durulayınız. 
Ürün Kodu : 1104182 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-pure-rose-jel-temizleyici-
100ml/9572?c=0223370 
 

 

DR.C.TUNA PURE ROSE SABUN 100 GR 
 
 
 
Ürün Kodu : 1119062 
Ürünü satın almak için: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-pure-rose-sabun-100-
gr/10086?c=0223370 
 
 
 

DR.C.TUNA PURE ROSE YÜZ KREMİ 50ML 
 
Özel formülü sayesinde cildin beslenmesine, canlı ve nemli kalmasına katkıda bulunur. Hafif ve ipeksi 
dokusu sayesinde hızlı emilir ve yağlılık hissi bırakmaz. Cildin tazelenmesine ve ışıltılı bir görünüm 
kazanmasına yardımcı olur. 
Kullanım: Sabah ve akşam, temizlenmiş göz çevresi hariç tüm yüz ve boyun bölgesine uygulayın. 
Ürün Kodu : 1104183 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-pure-rose-yuz-kremi-
50ml/9575?c=0223370 
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Intimate Care Serisi 

DR.C.TUNA INTIM TEMİZLEME MENDİLİ 20 ADET 
 
 
 
Ürün Kodu : 1203003 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayın: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-intim-temizleme-mendili-20-
ad/9897?c=0223370 

 

DR.C.TUNA INTIM YIKAMA JELİ 225 ML 
 
 
Ürün Kodu : 1105013 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-intim-yikama-jeli-225-ml-
/9896?c=0223370 
 
 

 

Baby Serisi 

DR.C.TUNA BABY BEBEK LOSYONU 200 ML 
 
Hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel nemlendirici losyon bebeğinizin hassas cildini günlük olarak 
nemlendirir. Hızlı bir şekilde emilen yapısı ile bebeğinizin cildini rahatlatırken ipeksi bir his bırakır. 
Paraben, Boya, Likit Parafin ve Silikon içermez. Hipoalerjenik* olarak test edilmiştir. *Alerji riskini en aza 
indirecek şekilde formüle edilmiştir. 
Ürün Kodu : 1102064 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-baby-bebek-losyonu-200-ml-
/9724?c=0223370 
 

DR.C.TUNA BABY BEBEK ŞAMPUANI 375 ML 

 
Hodan özleri ile zenginleştirilmiş yumuşak formülü ile bebeğinizin saçlarını ve vücudunu nazikçe temizler, 
kolayca durulanır. Saçlarının kolay taranmasını sağlar ve yumuşacık yapar. Göz yakmayan özelliği ile 
güvenli temizlik sağlarken, bebeğinize eşsiz bir banyo keyfi sunar. Paraben, SLES, SLS, Sülfat, Sabun ve 
Boya içermez. Hipoalerjenik* ve Oftalmolojik olarak test edilmiştir. *Alerji riskini en aza indirecek şekilde 
formüle edilmiştir. 
Ürün Kodu : 1102062 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayın: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-baby-bebek-sampuani-375-
ml/9729?c=0223370 

DR.C.TUNA BABY BEBEK YAĞI 115 ML 
 
 

Bebeğinize özel geliştirilmiş bu yağ hızla emilirken masajı kolaylaştırır. Hodan Yağı ile harmanlanmış 
özel formülü bebeğinizin ihtiyacı olan nazik bakımı sağlarken yoğun nem ve yumuşaklık kazandırır. 
Paraben, Boya, Likit Parafin ve Silikon içermez. Hipoalerjenik* olarak test edilmiştir. *Alerji riskini en aza 
indirecek şekilde formüle edilmiştir. pH değeri bebeğinizin cildi ile uyumludur. Nemlendiriciliği test 
edilmiştir. 
Ürün Kodu : 1102065 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-baby-bebek-yagi-115-
ml/9728?c=0223370 

DR.C.TUNA BABY PİŞİK KREMİ 100 ML 
 

Özel olarak geliştirilmiş formülü ile bebeğinizin cildini pişiğe karşı ilk kullanımdan itibaren rahatlatır. Hızlı 
emilen hafif dokusu sayesinde kolayca sürülür. Hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu krem her gün kullanım 
için idealdir. Paraben, Boya, Likit Parafin ve Parfüm içermez. Hipoalerjenik* olarak test edilmiştir. *Alerji 
riskini en aza indirecek şekilde formüle edilmiştir. pH değeri bebeğinizin cildi ile uyumludur. 
Ürün Kodu : 1102063 Ürünü Satın Almak İçin Tıklayın: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-baby-
pisik-kremi-100-ml/9727?c=0223370 

DR.C.TUNA BABY SERİSİ BEBEK SABUNU 100 GR 
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Hodan özleri ile zenginleştirilmiş yumuşak formülü ile bebeğinizin vücudunu nazikçe temizler, kolayca 
durulanır. Kolay durulanan yumuşak yapısı ile eşsiz bir banyo keyfi sunar. pH değeri bebeğinizin cildi ile 
uyumludur. Paraben, Boya içermez. Hipoalerjenik* olarak test edilmiştir. *Alerji riskini en aza indirecek 
şekilde formüle edilmiştir. 
Ürün Kodu : 1119057 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-baby-serisi-bebek-sabunu-100-
gr/9778?c=0223370 
 

DR.C.TUNA KIDS SAÇ AÇICI SPREY 200 ML 
 
Dr. C. Tuna Kids Saç Açıcı Sprey ile çocuklarınızın saçlarını taramak artık çok kolay ve keyifli! Zor 
taranan, karışmış  ve düğüm olmuş saçlar anında kolaylıkla açılır ve taranır. Muhteşem formülü ve ferah 
kokusu ile saçlar ipeksi bir yumuşaklık kazanır ve ışıldar. 
Ürün Kodu : 1108179 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-kids-sac-acici-sprey-200-
ml/8186?c=0223370 

 

Aloe Vera Serisi 

DR.C.TUNA ALOE JEL 110 ML 
 

Cildinizin her ihtiyacını karşılayamaya yardımcı bir jeldir. Uluslararası Aloe Bilim Konseyi tarafından 
sertifikalı ve Ecocert onaylı %93 oranında Aloe Vera Suyu içerir. Hassas ve kuru bölgelere anında nem 
verir. Üzüm Çekirdeği Ekstresi ile zenginleştirilmiş jel formunda olan ve kolay emilen bu formül vücut 
yüzeyini rahatlatır. 
Nasıl Kullanılır: Uygun miktarda ürünü özellikle hassas ve kuru bölgelere özen göstererek uygulayın. 
İhtiyaç duydukça uygulamayı yineleyin. Açık yaralara uygulamayın. 
Ürün Kodu : 1103232 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aloe-jel-110-ml/8747?c=0223370 

DR.C.TUNA ALOE KREM 50 ML 
 

Cildi sürekli nemli tutan bir yüz bakım kremidir. Uluslararası Aloe Bilim Konseyi tarafından sertifikalı ve 
Ecocert onaylı %53 oranında Aloe Vera Suyu içerir. Hafif formülü sayesinde yapışkan his bırakmaz. 
Zeytinyağı ile zenginleştirilmiş formülü cilt bariyerini dış etkenlere karşı korumaya yardımcıdır. 
Nasıl kullanılır: Yeterli miktarda kremi temiz yüz ve boyun bölgesine uygulayın. Dairesel hareketlerle 
nazikçe masaj yapın. 
Ürün Kodu : 1109214 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayın: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aloe-krem-50-
ml/8744?c=0223370 

DR.C.TUNA ALOE LOTION 200 ML 
 

Ciltteki nem seviyesini ayarlamaya yardımcı yüz ve vücut bakım losyonudur.  Uluslararası Aloe Bilim 
Konseyi tarafından sertifikalı ve Ecocert onaylı %74 oranında Aloe Vera Suyu içerir. Cilde sürümü ve 
emilimi hızlıdır. Cilt yüzeyini koruyucu bir katman ile sarar. Shea Butter ile zenginleştirilmiş formülü cilt 
bariyerini güçlendirmeye yardımcıdır. 
Nasıl kullanılır: Yeterli miktarda losyonu temiz cildinize uygulayın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj 
yapın. 
Ürün Kodu : 1103231 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayın: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aloe-lotion-200-
ml/8746?c=0223370 

 

Age Reversist Serisi 

DR.C.TUNA AGE REVERSIST GÖZ KREMİ 15 ML 
 

AGE REVERSIST SERİSİNİN EN YENİ ÜYESİ: DR. C. TUNA AGE REVERSIST GÖZ KREMİ 

• Yorgunluk belirtileriyle savaşır. 

• Çevresel stres faktörlerine karşı korur. 

• Göz çevresinde ince ve görünmez bir yapı oluşturur. 

• Göz altı torbalarının, ince çizgi görünümünün ve kırışıkların  azalmasına yardımcı olur, göz 
çevresine daha canlı bir  görünüm kazandırır. 

NASIL KULLANILIR? Dr. C. Tuna Age Reversist botoks etkili kreminizi kullanmadan önce bu kremi uygulayın. Göz 
çevrenizi Dr. C. Tuna Age Reversist Göz Kremi ile çok iyi nemlendirin. 
Ürün Kodu : 1111064 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-goz-kremi-15-ml/8767?c=0223370 
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DR.C.TUNA AGE REVERSIST KREM 30 ADET 0,3ML 
 

 
 
Ürün Kodu : 1114130 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-krem-30-adet-
03ml/9495?c=0223370 
 
 
 
 

DR.C.TUNA AGE REVERSIST NEMLENDİRİCİ KREM 30 ML 
 

Nedir? 
İnce çizgileri ve derin kırışıklıkları nemlendirerek görünümlerini azaltan ve ciltteki nemi dengeleyen 
besleyici bir krem ürünüdür. 
 
Ne yapar? 
Ciltteki ince çizgileri ve derin kırışıklıkları nemlendirir. Cilt tabakasına nemi hapseder ve uygulamadan 6 
saate kadar cildin nemini arttırmaya devam eder.  Yumuşak kadifemsi ve pürüzsüz bir his bırakır. Tüm cilt 
tipleri için uygundur. Hassas ciltlerde Dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. 

 
Dr. C. Tuna Age Reversist Yoğun Bakım Kremi’nin  formülü şu içeriklerden oluşur: 
• Laminaria Digitata Ekstresi 
• Kırmızı Alg Kompleksi 
• SPF 15 
 
Nasıl kullanılır? 
Günde iki kez, sabah ve akşam Üçüncü Adım olarak uygulayın. En iyi sonucu almak için Dr. C. Tuna Age Reversist Yüz Yıkama 
Jeli ve Dr. C. Tuna Age Reversist Serum kullandıktan sonra uygulayın. Yeterli miktarda ürünü alın ve avuç içinizde ovalayarak 
ısıtın. Yeterli miktarda ürünü alın ve avuç içinizde ovalayarak ısıtın. Yanaklarınızdan başlayarak alnınıza doğru dairesel 
hareketlerle masaj yaparak yayın. Kuruması için 1-2 dakika bekleyin. 
Ürün Kodu : 1104140 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-nemlendirici-krem-30-
ml/8460?c=0223370 

DR.C.TUNA AGE REVERSIST SERUM 15 ML 
 
Nedir? 
Cildinizin formunun yenilenmesine yardımcı olan nemlendirici serumdur. 
 
Ne yapar? 
Cildin nem dengesini korur böylece cilde elastikiyet kazandırır. Tüm cilt tipleri için uygundur. Hassas 
ciltlerde dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Cildinizin ihtiyacı olan tazelenme  sürecinde, 
aktiflerin cildinize daha rahat nüfuz etmesi ve daha uyumlu çalışmasına olanak sağlar. Parfüm içermez. 
Dr. C. Tuna Age Reversist Serum’un cildin nem dengesini koruyan eşsiz bileşimi şu içeriklerden oluşur: 

 
• Laminaria Digitata Ekstresi 
• Kırmızı Alg Kompleksi 
 
 
Nasıl kullanılır? 
Günde iki kez, sabah ve akşam İkinci Adım olarak uygulayın. En iyi sonucu almak için Dr. C. Tuna Age Reversist Yüz Yıkama 
Jeli kullandıktan sonra uygulayın. Daha sonrasında Dr. C. Tuna Age Reversist Yoğun Bakım Kremi ile bakımınıza devam edin. 
Yeterli miktarda ürünü 2-3 kez bastırarak alın. Yüzünüze, boynunuza veya istenilen yere nazikçe uygulayın. Kuruması için 1-2 
dakika bekleyin. 
Ürün Kodu : 1104141 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-serum-15-ml/8462?c=0223370 

DR.C.TUNA AGE REVERSIST SET 
 
 
 
Ürün Kodu : 1114143 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-set-/9904?c=0223370 

 

 

DR.C.TUNA AGE REVERSIST TEMİZLEYİCİ JEL 100 ML 
 
 
Nedir? 
Sebum, makyaj ve ölü hücre kalıntılarını derinlemesine temizleyen jel ürünüdür. Ne yapar? Gözenekleri 
temizler ve yatıştırır. Cildinizi canlandırır ve bir sonraki uygulama ürünü için hazırlar. Tüm cilt tipleri için 
uygundur. Hassas ciltlerde Dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Dr. C. Tuna Age Reversist 
Yüz Temizleme Jeli şu içeriklerin bileşimi ile hazırlanmıştır: 
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• Laminaria Digitata Ekstresi 
• SLES içermez: Geliştirilmiş SLES içermeyen hafif formülü, hasar görmüş, kuru ve hassas cilde sahip olan kişiler için özel 
olarak tasarlanmıştır. Cilt iritasyonu, tahrişi ve yüzey dehidrasyonunu en aza indirir. 
Nasıl kullanılır? 
Günde iki kez, sabah ve akşam İlk Adım olarak uygulayın. En iyi sonucu almak için Dr. C. Tuna Age Reversist Serum ve Dr. C. 
Tuna Age Reversist Nemlendirici Krem ile bakımınıza devam edin. Avuç içinizde bir miktar jeli ılık su ile köpürtün. Makyajsız 
yüzünüze yanaklarınızdan başlayarak alnınıza doğru dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ilık su ile iyice durulayın, 
bir havlu yardımıya yüzünüzün ıslaklığını nazikçe alın veya yüzünüzü kendiliğinden kurumaya bırakın.  
Ürün Kodu : 1104139 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-age-reversist-temizleyici-jel-100-ml/8461?c=0223370 

 
Aktif Karbon Serisi 

DR.C.TUNA AKTİF KARBON DETOKS ETKİLİ SİYAH MASKE 20 ML 
 

İçeriğindeki Aktif Karbon sayesinde, ciltteki yağ, kir, siyah nokta ve ölü hücre kalıntılarını mıknatıs gibi 
çeker. Cildi derinlemesine temizleyerek, siyah nokta oluşumlarını zamanla azaltmaya yardımcı olur. Nasıl 
kullanılır: Haftada 1-2 kez, Üçüncü Adım olarak uygulayın. Göz, dudak çevresi ve saç çizgisi hariç yüz ve 
boyun bölgesine kalın bir tabaka halinde uygulayın. Kuruması için 25-30 dk bekleyin. Tamamen 
kuruduktan sonra soyarak çıkartın. 
Ürün Kodu : 1104153 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aktif-karbon-detoks-etkili-siyah-maske-20-
ml/8768?c=0223370 

DR.C.TUNA AKTİF KARBON DETOKS ETKİLİ SİYAH MASKE 80ML 
 

İçeriğindeki Aktif Karbon sayesinde, ciltteki yağ, kir, siyah nokta ve ölü hücre kalıntılarını mıknatıs gibi 
çeker. Cildi derinlemesine temizleyerek, siyah nokta oluşumlarını zamanla azaltmaya yardımcı olur. Nasıl 
kullanılır: Haftada 1-2 kez, Üçüncü Adım olarak uygulayın. Göz, dudak çevresi ve saç çizgisi hariç yüz ve 
boyun bölgesine kalın bir tabaka halinde uygulayın. Kuruması için 25-30 dk bekleyin. Tamamen 
kuruduktan sonra soyarak çıkartın. 
Ürün Kodu : 1104143 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aktif-karbon-detoks-etkili-siyah-maske-
80ml/8464?c=0223370 

DR.C.TUNA AKTİF KARBON GÖZENEK SIKILAŞTIRICI TONİK 225 ML 
 

Derinlemesine temizleme işleminden sonra geride kalan inatçı kalıntıları arındırır. Marine Water 
Kompleksi; içeriğindeki mikro elementler ile genişleyen ve temizlenmiş gözenekleri mineraller bakımdan 
zenginleştirir, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Çevresel etkilerden cildi koruyarak, berrak ve 
aydınlık bir ışıltı verir. 
Kullanım: Günde iki kez, sabah ve akşam Dördüncü Adım olarak uygulayın. Pamuklu bir bezi bir miktar 
ürünle ıslatın. Yüz ve boyun bölgenizi nazikçe temizleyin. 
Ürün Kodu : 1104152 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aktif-karbon-gozenek-sikilastirici-tonik-
225-ml/8690?c=0223370 

DR.C.TUNA AKTİF KARBON MASKE ÖNCESİ SERUM 30 ML 
 

Gözenekleri yumuşatarak açar, etkin ve derinlemesine temizlik sağlar. Hafif formülü ile cildin iç kısımlarına 
kolayca nüfuz eder. Aktif Kömür, daha derin gözeneklerde sıkışan kir kalıntılarını, yağları ve biriken ölü 
hücreleri yüzeye çeker. Soyulabilen maske etkisini ikiye katlayarak cilt yüzeyini temiz ve pürüzsüz bir 
görünüme kavuşturur. Kullanım: Haftada 1-2 kez, İkinci Adım olarak uygulayın. Yeterli miktarda ürünü 
dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Kuruması için 3 dakika bekletin. 
Ürün Kodu : 1104150 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aktif-karbon-maske-oncesi-serum-30-
ml/8689?c=0223370 

 
At Kestanesi Serisi 

DR.C.TUNA AT KESTANESI MASAJ JELİ 500 ML 
 
 
 
Ürün Kodu : 1103011 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-at-kestanesi-masaj-jeli-500-
ml/2094?c=0223370 
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DR.C.TUNA İKİ KAT ETKİLİ AT KESTANESİ MASAJ JELİ 125 ML 
 
Yoğunlaştırılmış At Kestanesi Masaj Jeli ile daha etkili yumuşama ve serinleme hissini siz de 
farkedeceksiniz.Yorgun bölgelere az miktarda sürülür ve hafifçe masaj yapılır. Sabah ve akşam 
kullanılabilir. Hızlı bir şekilde emilen bu jel, yağlanmaz ve uzun süre ferahlık. hissi verir. Uygulamadan 
sonra eller yıkanmalıdır. Göz, mukoza ve açık yaralar ile temasından kaçınılmalıdır. 
Ürün Kodu : 1106013 
Ürünü Satın Almak İçin: https://farmasiint.com/dr-c-tuna-iki-kat-etkili-at-kestanesi-masaj-jeli-125-
ml/8629?c=0223370 
 

DR.C.TUNA İKİ KAT ETKİLİ MASAJ JELİ 250 ML 
 

 
Yoğunlaştırılmış At Kestanesi Masaj Jeli ile daha etkili yumuşama ve serinleme hissini siz de 
farkedeceksiniz.Yorgun bölgelere az miktarda sürülür ve hafifçe masaj yapılır. Sabah ve akşam 
kullanılabilir. Hızlı bir şekilde emilen bu jel, yağlanmaz ve uzun süre ferahlık. hissi verir. Uygulamadan 
sonra eller yıkanmalıdır. Göz, mukoza ve açık yaralar ile temasından kaçınılmalıdır. 
Ürün Kodu : 1103180 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-iki-kat-etkili-masaj-jeli-250-
ml/5353?c=0223370 

 

Aynısefa Serisi 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI 20Ml 
 

 
Doğal mucize Aynısefa Yağı nın en saf hali şimdi DR.C.TUNA %100 Aynısefa Yağı olarak sizinle. Bitkisel 
içeriklerle zenginleştirilmiş en yoğun nemlendirme bakım ve koruma etkisi için geliştirilmiştir. DR.C.TUNA 
%100 Aynısefa Yağı, özel damlalığıyla yoğun uygulamalar için kolay kullanım imkanı verir. 
Ürün Kodu : 1104132 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-20ml/7633?c=0223370 

 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI EL KREMİ 75 ML 
 
Hassasiyet problemine karşı en etkin çözümü sunabilmek için formüle edilmiş el kremi, yıpranmaya en 
çok maruz kalan elleriniz için uzman bakım sunar. İçeriğindeki Aynısefa Yağı’nın yatıştırıcı ve dış 
etkenlere karşı koruyucu etkisiyle,ellerinize ihtiyaç duyduğu nemi nazikçe geri kazandırır. Ellerinizin 
günlük bakımını sağlamaya yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1109203 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-el-kremi-75-
ml/5367?c=0223370 
 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI KREM BALSAM 110 ML 
 

 
Kuru ve hassas ciltlerin sorunlarına yönelik tasarlanmış bu formül, kolay sürümü ile cildinizi yatıştırarak 
eşsiz bir nemlendirme sağlar. İçeriğindeki Aynısefa Yağı ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nemi nazikçe 
geri kazandırır. Cildinizin günlük bakımını sağlamaya yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1109083 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-krem-balsam-110-
ml/4780?c=0223370 
 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI ŞAMPUAN 225 ML 
 

Doğadan saçlarınıza bir mucize olan Aynı Sefa Yağı sayesinde saçlarınız, dipten uca nazikçe temizlenir, 
saç dipleriniz rahatça nefes alır. Calendula Çiçeğinin büyüleyici kokusunu saatlerce saçlarınızda taşımak 
ve parlak görünümlü, ipeksi saçlara sahip olmak için bu mucize ile siz de tanışın. Kullanım: Islak saça ve 
saç derisine nazikçe masaj yaparak uygulayın ve durulayın. 
Ürün Kodu : 1108177 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-sampuan-225-
ml/8184?c=0223370 
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DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI TEMİZLEYİCİ YÜZ TONİĞİ 225 ML 
 

 
Kuru ve Hassas Ciltler için geliştirilen Aynısefa Yağı Temizleme Toniği, ciltteki kiri, toksin maddeleri ve 
makyaj kalıntılarını arındırır. Aynısefa Yağı içerigiyle cildi nemlendirerek, rahatlatır. Alkol içermez. 
Kullanım: Bir parça pamuk yardımıyla temiz cildinize uygulayın. 
Ürün Kodu : 1104144 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-temizleyici-yuz-tonigi-225-
ml/8508?c=0223370 
 
 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI VÜCUT LOSYONU 225 ML 
 

 
Kuru ve gergin ciltler için geliştirilmiş Aynısefa Yağı içeren fomülü ile gün boyu cildinize ihtiyacı olan nemi 
verir. Cilt tarafından kolayca emilerek cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırır. Yağlılık hissi bırakmaz. 
Kullanım: Günlük olarak tüm vücuda masaj yaparak uygulayınız. İhtiyaç duyulduğunda istenilen sıklıkta 
kullanılabilir. En iyi sonucu almak için duştan sonra kullanınız. 
Ürün Kodu : 1103221 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-vucut-losyonu-225-
ml/8465?c=0223370 
 

DR.C.TUNA AYNISEFA YAĞI YÜZ YIKAMA JELİ 225 ML 
 

Cildi yormadan ve kurutmadan, kir, yağ ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizler. Kuru ve hassas 
ciltler için Bio-Lipid Teknolojisi ile üretilmiştir. Hassas cilt bariyerindeki yapıya benzer katmanlı Bio-Lipidler 
sayesinde cilde kolaylıkla uyum sağlar. Temizlenmiş hassas cilt anında rahatlar, duru bir görünüme 
kavuşur. Kullanımı: Avuç içinde köpürtün. Islak yüze dairesel hareketlerle nazikçe uygulayın. İyice 
durulayın. 
Ürün Kodu : 1104149 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yagi-yuz-yikama-jeli-225-
ml/8626?c=0223370 

DR.C.TUNA AYNISEFA YÜZ KREMİ 50ML 
 

 
Cilt bakımının en hassas bölgesi yüz için özel olarak geliştirilmiş bu krem, ferah bir cilde kavuşmanız için 
gerekli olan tüm bakımı sağlar. İçeriğindeki Aynısefa Yağı ile, yüzünüzü nemlendirirken aynı zamanda 
yatıştırıcı etki sunar, dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer sağlamaya da yardımcıdır. 
Ürün Kodu : 1109204 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aynisefa-yuz-kremi-
50ml/5366?c=0223370 

 

White Correct Serisi (Aydınlatıcı – Leke 
Giderici) 

DR.C.TUNA WHITE CORRECT AYDINLATICI SET 
 
 
Özel Mıknatıslı kutusundadır.Paket içeriği Cilt Aydınlatıcı Peelingli Temizleyici (100 ml),Cilt aydınlatıcı 
Tonik (225 ml),Koyu leke giderici (30 ml),Aydınlatıcı Krem (75 ml),Göz Balmı(15 ml) 
Ürün Kodu : 1114146 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-aydinlatici-
set/9733?c=0223370 

 

DR.C.TUNA WHITE CORRECT CİLT AYDINLATICI KREM 75 ML 
 
 

 
Özel formülündeki UV koruma özelliği ile düzenli kullanımda cildin parlaklığını korumaya ve cilt tonunu 
eşitlemeye yardımcı olur. Cildin daha enerjik ve parlak görünmesine katkıda bulunurken, aydınlatılmasını 
ve ciltteki nem seviyesinin artmasını destekler. Hafif dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 
Ürün Kodu : 1104176 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-cilt-aydinlatici-krem-75-
ml/9490?c=0223370 
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DR.C.TUNA WHITE CORRECT CİLT AYDINLATICI PEELINGLI TEMİZLEYİCİ 100 ML 
 

Özel yapısı ve yumuşak tanecikleri ile parmaklarınızla yüzünüz arasında nazikçe konumlanarak keyifli bir 
temizlik deneyimi yaşatır. Makyajınızı, kalıntılarını ve hava kirliliğinin oluşturduğu pürüzleri cildinizden 
nazikçe arındırır.Dermatalojik olarak test edilmiştir.Kullanımı: Sabah ve akşam nemli cildinize, hafifçe 
masaj yaparak uygulayıp durulayınız. 
Ürün Kodu : 1104179 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-cilt-aydinlatici-peelingli-
temizleyici-100-ml/9487?c=0223370 
 

DR.C.TUNA WHITE CORRECT CİLT AYDINLATICI TONİK 225 ML 
 

Dr. C. Tuna Aydınlatıcı Tonik cildin nemi daha fazla tutmasına yardımcı olur ve tazeler. Nazik formülü ile 
cildi rahatlatırken yepyeni bir aydınlık kazanmasına yardımcı olur. Dermatolojik olarak test 
edilmiştir.Kullanımı: Günde iki kez, sabah ve akşam Dördüncü Adım olarak uygulayın. Pamuklu bir bezi 
bir miktar ürünle ıslatın. Yüz ve boyun bölgenizi nazikçe temizleyin. 
Ürün Kodu : 1104180 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-cilt-aydinlatici-tonik-225-ml-
/9488?c=0223370, 
 

DR.C.TUNA WHITE CORRECT GÖZ BALMI 15 ML 
 

Dr. C. Tuna Aydınlatıcı Göz Balmı, Kum zambağı ve Yosun özü içeren formülü ile düzenli kullanımda 
daha pürüzsüz ve ışıltılı görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Göz çevrenizdeki ince çizgilerin, koyu 
halkaların ve torbalanmaların görünümünde azalma sağlamaya yardımcı olurken eşsiz bir bakım keyfi 
yaşatır. Dermatolojik olarak test edilmiştir. 
Kullanımı: Gözaltlarınıza ve göz çukurlarınız boyunca masaj yaparak uygulayınız. 
Ürün Kodu : 1111067 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-goz-balmi-15-
ml/9491?c=0223370 
 

DR.C.TUNA WHITE CORRECT KOYU LEKE GİDERİCİ SERUM 30 ML 
 

Düzenli kullanımda cilt tarafından hızla emilerek, cilt tonunu eşitlerken koyu lekelerin görünürlüğünün 
azalmasına yardımcı olur. Kum zambağı ve yosun özleri ile güçlendirilmiş özel içeriğiyle gelecekte 
oluşabilecek olan koyu lekeleri ve renk farklılıklarını engellemeye yardımcı olur. 2-3 damla alarak önce 
tampon hareketlerle sonra yuvarlak hareketlerle tüm yüzünüze uygulayın. 
Ürün Kodu : 1104178 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-white-correct-koyu-leke-giderici-serum-30-
ml/9489?c=0223370 
 

DR.C.TUNA AYDINLATICI SABUN 

 
 
Cildi mükemmel bir şekilde temizler, kirlerden arındırır. Cilde canlı ve aydınlık bir görünüm sağlamaya 
yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1119056 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-aydinlatici-sabun/9732?c=0223370 

 

 

Çay Ağacı Yağı Serisi 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞI BALMI 15 ML 
 

Özel olarak geliştirilmiş Yoğun Çay Ağacı Yağı Balmı, yağlı cildin sorunlarına fayda sağlamaktadır. İhtiyaç 
duyduğu hafif nemi sağlar ve koruyucu bir bariyer oluşturur. Cildinizi kurumalara ve dış etkenlere karşı 
korumaya yardımcıdır. 
Ürün Kodu : 1104078 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagi-balmi-15-
ml/4332?c=0223370 
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DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞI BB KREM AÇIKTAN ORTAYA 50 ML 
 

Sıradan BB kremlerle cilt kusurlarını kapatmakta zorlananlar, mükemmel kapatma, mat doku özelliği ve 
hafif kullanımı bir arada isteyenler, basit bir adımda hızlı bir makyajla mükemmel görünmek artık mümkün! 
Önemli Not: Çay ağacı yağı; kendine has ferahlatıcı bir kokuya sahiptir. Ürününüzü kullanırken 
hissedebileceğiniz bu koku, ürünün derinlemesine temizleme özelliğinin göstergesidir. Uygulamadan 
yaklaşık 30 dakika sonra bu koku kaybolacaktır. 
Ürün Kodu : 1104134 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagi-bb-krem-aciktan-ortaya-
50-ml/7913?c=0223370 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞ BB KREM ORTADAN KOYUYA 50 ML 
 

Sıradan BB kremlerle cilt kusurlarını kapatmakta zorlananlar, mükemmel kapatma, mat doku özelliği ve 
hafif kullanımı bir arada isteyenler, basit bir adımda hızlı bir makyajla mükemmel görünmek artık 
mümkün! Önemli Not: Çay ağacı yağı; kendine has ferahlatıcı bir kokuya sahiptir. Ürününüzü kullanırken 
hissedebileceğiniz bu koku, ürünün derinlemesine temizleme özelliğinin göstergesidir. Uygulamadan 
yaklaşık 30 dakika sonra bu koku kaybolacaktır. 
Ürün Kodu : 1104135 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yag-bb-krem-ortadan-koyuya-
50-ml/7914?c=0223370 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞI KREMİ 110ML 
 
Özel olarak geliştirilmiş Çay Ağacı Yağı Kremi cilt tarafından kolayca emilen formülü ile besleyici bir bakım 
sunar.İçeriğindeki yoğun Çay Ağacı Yağı ve Havuç Yağı’ nın uyumlu birleşimi, cildinizi dış etkenlere karşı 
korur.. 
Ürün Kodu : 1109072 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagi-kremi-
110ml/4073?c=0223370 

 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞLI SOS SERUMU 10 ML 
 
Saf Çay Ağacı Yağı ile zenginleştirilmiş serum serinletici etkisinin yanı sıra ciltte düzgün görünümüne 
kavuşmak için idealdir. Ciltte kuruma olmadan düzelme sağlar. İhtiyaç duyduğunuz her an kullanıma 
uygundur. 
Ürün Kodu : 1104079 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagli-sos-serumu-10-
ml/4605?c=0223370 

 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞLI YÜZ YIKAMA JELİ 225 ML 
 
Özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde cildinizi kurutmadan fazla yağlardan arındırır. Kiri nazik ama 
etkili olarak temizler. 
Ürün Kodu : 1104075 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagli-yuz-yikama-jeli-
225-ml/4602?c=0223370 
 
 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞLI YÜZ TEMİZLEME TONİĞİ 225 ML 
 

 
Özel olarak geliştirilmiş formülü ile cilde parlatmadan  matlık verir. Makyaj kalıntılarını temizler. 
İçeriğindeki Çay Ağacı Yağı ile cildinizi derinlemesine arındırır ve tazeler. 
Ürün Kodu : 1104076 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagli-yuz-temizleme-tonigi-
225-ml/4603?c=0223370 

 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI YAĞLI YÜZ KREMİ 50 ML 
 

 
Özel olarak geliştirilmiş Çay Ağacı Yağı Yüz Kremini uyguladığınızda cildiniz yeni güne hazırlanır. 
İçeriğinde bulunan Çay Ağacı Yağı bariyer oluşturarak cildinizi dış etkenlere ve fazla yağlanmalara karşı 
korur.. 
Ürün Kodu : 1104077 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-yagli-yuz-kremi-50-
ml/4604?c=0223370 
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DR.C.TUNA ÇAY AĞACI VE NANELİ DİŞ MACUNU 112 G 
 

 
Doğal Çay Ağacı Yağının mucizevi etkisi gülüşünüzde! Sert aşındırıcı içermeyen formülüyle dişlerinizi 
derinlemesine temizler.Ağzınızda gün boyu temizlik ve ferahlık hissi sağlar.Ağız bakım rutininiz için 
mükemmel bir seçimdir.Doğal Çay Ağacı Yağı ve yoğun nane aroması ile nefesinizi tazeler. 
Ürün Kodu : 1113527 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-ve-naneli-dis-macunu-112-
g/8317?c=0223370 
 
 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI TEMİZLEME MENDİLİ 20 ADET 
 
 

Farmasi Çay Ağacı Temizleme Mendili, ciltteki fazla yağı alarak makyaj kalıntılarını nazikçe temizler, 
kendine has kokusu eşliğinde cildinizin temiz, nemli ve yumuşak kalmasını sağlar. Çantanızda rahatlıkla 
taşıyabileceğiniz, ideal kullanımı ile cildinizde gün boyu süren mat bir görünüm bırakır.Kullanım: Paketteki 
koruyucu bandı açın. Mendil ile yüzünüzü nazikçe temizleyin. Mendillerin kurumasını önlemek için 
kullandıktan sonra yapışkan koruyucu bandı kapatın. 
Ürün Kodu : 1204019 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-temizleme-mendili-20-
adet/8183?c=0223370 

DR.C.TUNA ÇAY AĞACI SIVI EL SABUNU 300 ML 
 
 
 
Ürün Kodu : 1104197 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-cay-agaci-sivi-el-sabunu-300-ml-
/10445?c=0223370 

 

 

Çörek Otu Yağı Serisi 

DR.C.TUNA VITALIZING ÇÖREK OTU YAĞI ŞAMPUANI 225 ML 
 
DR.C.TUNA Vitalizing Çörek Otu Yağı Besleyici Şampuan, Çörek Otu ile yoğunlaştırılmış formülü 
sayesinde kurumuş saç uçlarınıza parlaklık verir. Vitamin ile mineraller ile saçları yumuştarak, saçlarınızı 
beslemeye yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1108186 
Ürünü Satın Almak İçin Tıklayınız: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-corek-otu-yagi-
sampuani-225-ml/8751?c=0223370 
 

 

DR.C.TUNA VITALIZING ÇÖREK OTU YAĞI ŞAMPUANI 500 ML 
 

 
DR.C.TUNA Vitalizing Çörek Otu Yağı Besleyici Şampuan, Çörek Otu ile yoğunlaştırılmış formülü 
sayesinde kurumuş saç uçlarınıza parlaklık verir. Vitamin ile mineraller ile saçları yumuşatarak, saçlarınızı 
beslemeye yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1108175 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-corek-otu-yagi-sampuani-500-
ml/7910?c=0223370 
 
 

DR.C.TUNA VITALIZING ÇÖREK OTU YAĞI YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ BAKIM MASKESİ 200 ML 
 
 
Ürün Kodu : 1108195 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-corek-otu-yagi-yipranmis-saclar-
icin-besleyici-bakim-maskesi-200-ml/10088?c=0223370 
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DR.C.TUNA VITALIZING KONSANTRE ÇÖREK OTU YAĞI 30 ML 
 

Güçlendirilmiş yeni formülü %100 doğal Çörekotu Yağı içerir. İçeriğindeki Tatlı Badem Yağı, Ayçiçek Yağı 
ve Vitamin E içerikleri ile saç dokusunun beslenmesini destekler. Kolay durulanan formül içeriğine sahiptir. 
Saçı nemlendirir, ipeksi bir yumuşaklık ve ışıldayan bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. 
Kullanımı: Önce saç uçlarına, sonra saç derisine banyo öncesi masaj yaparak uygulayın. 30 dakika 
saçınızda beklettikten sonra Çörek Otu Besleyici Şampuan ile yıkayın. Daha etkili sonuç almak için 
haftada 2 kez uygulayın ve Çörek Otu Besleyici Maske ile saç bakımınızı tamamlayın. 
Ürün Kodu : 1104169 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-konsantre-corek-otu-yagi-30-
ml/9221?c=0223370 

 
Paprika Serisi (Kırmızı Biber) 

DR.C.TUNA İKİ KAT ETKİLİ BİBERLİ MASAJ JELİ 250 ML 
 

 
İki kat yoğunlaştırılmış yeni formülün eşsiz masaj keyfiyle ruhunuz dinlenirken, cildiniz nemlenir ve 
tazelenir. Sürüldüğü alanda çabuk emilir, kalıntı bırakmaz. Kullanım:İhtiyaç duyduğunuz bölgeye günde 3 
defa sürün ve ovarak yedirin. 
Ürün Kodu : 1103211 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-iki-kat-etkili-biberli-masaj-jeli-250-
ml/7328?c=0223370 
 

DR.C.TUNA İKİ KAT ETKİLİ BİBERLİ MASAJ JELİ 125 ML 
 

 
İki kat yoğunlaştırılmış yeni formülün eşsiz masaj keyfiyle ruhunuz dinlenirken, cildiniz nemlenir ve 
tazelenir.  Sürüldüğü alanda çabuk emilir, kalıntı bırakmaz.Kullanım:İhtiyaç duyduğunuz bölgeye günde 3 
defa sürün ve ovarak yedirin. 
Ürün Kodu : 1106011 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-iki-kat-etkili-biberli-masaj-jeli-125-
ml/7492?c=0223370 

 

DR.C.TUNA BİBERLİ MASAJ JELİ 500 ML 
 

 
 
Ürün Kodu : 1103010 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-biberli-masaj-jeli-500-ml/2095?c=0223370 

 

 

Sarımsak Capixyl Serisi 

 
 
DR.C.TUNA VITALIZING KONSANTRE SARIMSAK YAĞI 30 ML 
 

Konsantre formülü ile daha da güçlendirilmiş Dr. C. Tuna Konsantre Canlandırıcı Saç Bakım Yağı, 
koparak dökülmeye eğilimli, zayıf saçlar için bakım sunar. Ayçiçek Yağı, Tatlı Badem Yağı, mineraller ve 
E Vitamini ile zenginleştirilmiştir. Kolay durulanabilen bu mucizevi yağ, saç derisinin ve koparak 
dökülmeye eğilimli, zayıf saç uçlarının canlandırılmasına yardımcı olur. Saçınız ışıl ışıl, canlı ve parlak 
görünür. 
 
Kullanımı: Önce saç uçlarına, sonra saç derisine banyo öncesi masaj yaparak uygulayın. 30 dakika 
saçınızda beklettikten sonra Sarımsak ve Capixyl Canlandırıcı Şampuan ile yıkayın. Daha etkili sonuç 

almak için haftada 2 kez uygulayın ve Sarımsak Capixyl Canlandırıcı Maske ile saç bakımınızı tamamlayın. 
 
Ürün Kodu : 1104166 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-konsantre-sarimsak-yagi-30-ml/9220?c=0223370 
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DR.C.TUNA VITALIZING SARIMSAK & CAPIXYL CANLANDIRICI BAKIM MASKESİ 200 ML 
 
 
 
Ürün Kodu : 1108196 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-sarimsak-capixyl-canlandirici-
bakim-maskesi-200-ml/10087?c=0223370 
 
 
 

DR.C.TUNA VITALIZING SARIMSAKLI ŞAMPUAN 225 ML 
 

 
DR.C.TUNA Canlandırıcı Şampuan, koparak dökülmelere karşı korumaya yardımcı olur.Sarımsak ve 
Capixyl ile geliştirilen ve zenginleştirilen formül, saçı beslemeye ve saç telleri üzerinde hasara uğramış 
noktaları yeniden yapılandırmasını destekler.  
Ürün Kodu : 1108187 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-sarimsakli-sampuan-225-
ml/8750?c=0223370 
 
 

DR.C.TUNA VITALIZING SARIMSAKLI ŞAMPUAN 500 ML 
 

DR.C.TUNA Canlandırıcı Şampuan, koparak dökülmelere karşı etkin çözüm sunuyor! Sarımsak ve 
Capixyl ile geliştirilen ve zenginleştirilen formül, saçı beslemeye ve saç telleri üzerinde hasara uğramış 
noktaları yeniden yapılandırmaya yardımcı olur. 
Ürün Kodu : 1108062 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-vitalizing-sarimsakli-sampuan-500-
ml/1061?c=0223370 
 
 

Güneş Bakım Serisi 

DR.C.TUNA SUN SCIENCE GÜNEŞ LOSYONU 50+ SPF 75 ML 
 

Hassas cilt tipleri için kullanıma uygundur. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korumaya yardımcıdır. Yağlı 
his bırakmayan ince dokulu formülü ile cildinizi bir film gibi sararak, cildinize bariyer olanağı sunar. 
İçeriğindeki Gliserin ve Vitamin E ile nemlendirme ve bakım sağlar. Aloe Vera ferahlığıyla serinlerken, 
kendinizi güvende hissedin! Kullanım: Güneşe çıkmadan 20 dk önce güneşe maruz kalacak bölgelere 
uygulanır. 2 saat ara ile yeniden uygulanmalıdır. 
Ürün Kodu : 1115017 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-sun-science-gunes-losyonu-50-spf-75-
ml/8033?c=0223370 

DR.C.TUNA SUN SCIENCE YÜZ KREMİ 50+ SPF 50 ML 
 

Cildinizin en önemli ve hassas bölgesi olan yüzünüzü, güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlardan korumak 
için özel olarak geliştirilen formül, sürüldüğü andan itibaren emilir. Kolayca emilen yapısı sayesinde tüm 
cilt tiplerine uyum sağlar. 
Kullanımı: Güneşe çıkmadan 20 dk önce bol miktarda sürün. Özellikle yüzdükten ve kurulandıktan sonra 
uygulamayı sık sık tekrarlayın. 
Ürün Kodu : 1115019 
Ürünü Satın Almak İçin: https://www.farmasiint.com/dr-c-tuna-sun-science-yuz-kremi-50-spf-50-
ml/8093?c=0223370 
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