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Dərinizin Hüceyrələrini 
Aktivləşdirin
Hər kəs yaşından cavan görsənmək istəyir.  Lakin 
sizin dəriniz hər gün ətraf mühitin çirki və stresli həyat 
tərzindən korlanır.

Aşağıdakı göstəricilər sizə aid edilə bilərmiı?

  Böyük şəhərdə yaşayış
  UltraBənövşəyi Radiasiya (məsələn, küçədə 
          gəzərkən, kənarda işlərlə məşqul olarkən və s)
  Siqaret Çəkmək
  Akohol qəbul etmək
  Yuxusu çatışmamazlığı
  İdmanla məşqul olmama
  Gərginlikdən əziyyət çəkmə

Əgər sbelədirsə, o zaman siz sürətlə qocalmaya doğru 
gedirsiniz və bu zaman dərinizdə xətlər, qırışlar, qara 
nöqtələr və daha çox problemlərlə üzləşəcəksiniz.

İndi sizə dərinizə yaşlanma ilə mübarizəni öyrətmək 
vaxtıdıdır!

Physio Radiance 
Yeni kəşfi
“İnsana balıq verin və bu zaman siz onu bir 
günlük doydurmuş olacaqsınız. Ona balıq 
tutmağı öyrədin və o ömür boyu tox olacaq.”
 
- Lao Tzu
Çin Filosofu

Physio Radiance məhsulları — həqiqi texniki və elmi 
partlayışdır. Onların köməyilə dəri nizamlanmağa və 
bəpra olmağa başlayır və bu da insanın yaşamaq üçün 
balıq tutmağı öyrənməsinə bənzəyir Physio Radiance 
dəri və onun huceyrələrinə bərpa olmaq və gozəlləsmək 
ucun butun lazım olan imkanları verir və o daimi qaygı 
ucun idealdır.

Physio Radiance tərkibinə paraaminobenzoy tursusu və 
konservantlar daxil deyil. O dəriyə qulluq ucun yeganə 
pesəkar hipoallergen vasitədir və qadın və kisilər ucun 
eyni dərəcədə muvafiqdir, həmcinin dərinin huceyrə 
səviyyəsində idarə, regenerasiya və bərpa olunmasına 
yardım edir. Hər üç təbəqəyə təsir göstərən zərrə 
qədər antioksidantlar hesabına onun patentləşdirilmiş 
texnologiyası dəriyə illər boyunca itirilmiş cavanlığı 
qaytarır.

Fizioloji Konsepsiyanın 
İstifadəsi
İnsan orqanizmi özünü idarə etmə və özünü bərpa 
etmədə böyük bacarığa malikdir. Physio Radiance 
fiziologiya və fizioloji mexanizmin yaxşılaşdırılmasının 
dərin anlamı daxil edilmişdir. Adətən orqanizmə dagıdıcı 
təsir gostərən suni və qısamuddətli kompensatorların 
istifadə edilməsi əvəzinə, Physio Radiance məhsulları 
orqanizmin funksiyaları hesabına dərinin təbii 
cavanlasmasını stimullasdırır.



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

Ayrıca şüşələrdə də təqdim olunur.



NANOBORU (4 nm) H- (0.053 nm)

Physio Radiance Fransanın aparıcı laborotoriyalarından 
olan Robert Schwartz Laborotoriyaları tərəfindən 
hazırlanmış və inkişaf etdirilmişdir və tamamilə dəri 
fiziologiyasına müvafiq formada düzəldilmişdir.

Hüceyrələrin vaxtından qabaq qocalması əleyhinə 
təbii mühafizə mexanizmləri üzrə uzun illərin ekstensiv 
Tədqiqatları və Hazırlamaları (R&D) ReplenisH – yalnız 
Physio Radiance tərkibində olan mükəmməl dəri 
cavanlaşdırma formulasının tərkibinə daxil olan fizioloji 
cəhətdən aktiv qocalma əleyhinə inqredientər qrupunu 
seçməyə imkan vermişdir.

 Mənfi Hidrogen (H-): Effektiv 
  antioksidant
  Mənfi Hidroge dünyada ən xırda aktioksidantdır. 
  Nanoborulardan da kiçik ölçüsü sayəsində mənfi 
  hidrogen dəri məsamələri arasında gözəl şəkildə 
  hopdurula və dərinin dərinliyinə işləyə bilər. Mənfi 
  hidrogen sizin dərinizə necə müsbət təsir göstərə 
  bilərı? 

 Sərbəst Radikalların Məhv edilməsi
Güclü antioksidant kimi mənfi hidrogen bədən 
hüceyrələrini zədələyən sərbəst radikalları 
neytrallaşdırır. Bu qocalma prosesini xeyli azalda 
bilər.   

 Hüceyrə Enerjisinin Aktivləşdirilməsi
Mənfi hidrogen eyni zamanda sizin dərinizin 
hüceyrələri üçün enerji aktivləşdirici təsir də göstərə 
bilər. Bu sərbəst radikallara çevrilmədən enerji 
torunu genişləndirən ehtiyat elektronlarını təmin 
edir. Nəticəı Sizin dəriniz təravətli və cavan qalır.

 Fucoïdan: Möhkəm
Fucoïdan qəhvəyi yosundan hazırlanan təbii 
ekstraktdır. O Okinava (Yaponiya) adasının 
uzunomurlu sakinlərinin tədqiqatları zamanı 
askar edilmisdir. Tədqiqatlar göstərir ki, 
fucoïdan-ın mütəmadi qəbulu immun sisteminin 
möhkəmlənməsi və xəstəliklərin profilaktikasına 
yardım edə və qocalmanın qarşısını ala bilər.   
Physio Radiance məhsullarının tərkibinə daxil olan 
təbii fukoidanın təsirli və aktiv ekstraktı qidalandırıcı 
maddələrlə zəngindir və mualicəvi xususiyyətlərə 
malikdir. O nəinki dərini yuksək səviyyədə 
muhafizə edir, həmcinin kollagenin sintezinə təsir 
edir, fibroplastları aktivləsdirir və mikrodovriyyəni 
yaxsılasdırır.

 kalsium: Yumşaldıcı
Kalsuim sümüklər üçün əla dərman olmaqdan 
əlavə, həm də zamanla azalan hüceyrə birləşməsi 
aktivatorudur. O dərinin bərpa olunmasında muhum 
rol oynayır və onu gun ərzində qidalandırır.

 Aquaxyl: Nəmləndirici
Akvasil dəri bərpasının təbii sistemlərini 
tarazlasdırımaga yardım edir və bununla da dərinin 
nəmliyini yaxsılasdırır, su ehtiyatını artırır və dərini 
kənar elementlərin təsirindən qoruyur.

 Matrixyl 3000: Elastiklik
Matriksil 3000 fibroplast avtivləsməsi, hollagen və 
elastik sintezinin yaxsılasmasında ən yaxsı vasitə 
hesab edilir

Mükəmməl Dəri Cavanlaşdırma Formulu

H- və Nanoboru arasında müqayisə



Sizin dəriyə qulluq vasitənizin tərkibinə asagıdakılar 
daxildirmiı?

  Parabenlər
  Mineral yaglar, parafin və vazelin
  Laurilsulfat natrium (SLS) və ya lauretsulfat 
         natrium (SLES)
  Benzil spirti

Bu tərkiblər bir cox dəriyə qulluq vasitələrində olan 
potensial təhlukəli maddələr siyahısına daxildir. Bu 
cur maddələr səpki, bas agrısı, bas fırlanma və (və ya) 
nəfəs problemləri kimi toksik və allergik reaksiya verə 
bilər. Əlavə olaraq parabenlər 13,200 dəriyə qulluq 
vasitəsində qoruyucu kimi istifadə edilir.1 Paraben və 
xərçəng xəstəliyi arasında əlaqənin olmasını bir sıra 
tədqiqatlar sübut etmişdir.2

Həssas Dəri üçün Hipoallerjik Qulluq

“ Qoruyucular dəriyə qulluq 
vasitələrində dərinin cansızlaşmasına 
qarşı istifadə edilir. Lakin indiki 
zamanda biz bilirik ki, qoruyucular 
bizim sağlamlığımız üçün zərərli ola 
bilər. Bu əsasən xərçəng və allerjik 
xəstəliklər yaradan parabenlərin 
yüksək olması zamanı aydın 
görünür. Odur ki, kosmetik vasitələrə 
hipoellerjik vasitələr qatmaq 
mühümdür, belə ki, bu ellerji və ya 
mənfi təsir imkanını xeyli aşağı salır.

- Philippe Humbert, MD, PhD ”
Allergiya və ya mənfi təsir imkanı az olan bir sıra3 
hipoallerjik dəriyə qulluq vasitəsi mağazalarda satılır.  
Normativ sənədlərdə 26 rəsmi allergen4 sadalanmısdır 
ki, bunlar da hipoallergen adına namizəd olan hec bir 
vasitənin tərkibinə daxil olmamalıdır.

Physio Radiance istehsalcıları daha da irəli getmis və 
yuxarıda gostərilən standart siyahıdan əlavə allergen 
vı toksik maddələrə aid daha 80 zərərli tərkiblərdən 
imtina etmislər. Physio Radiance vasitəsinin tərkibini 
formalasdırarkən əsas məqsəd bizim məhsullarımızda 
istifadə olunmamalı maddələrin siyahısını hazırlamaq, 
eləcə də hər nov dəriyə malik mustərilərimizin saglam və 
yaxsı əhvalını təmin etmək idi. 

Physio Radiance məhsullarında müasir vakum 
şüşələrindən istifadə edərilir ki, bu da məhsulları 
temperatur dəyişiklikləri, turşumanə, işıq və 
çirklənmədən, eləcə də bakteriya, virus və göbələkdən 
qoruyur.
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Mikrokapsullaşdırma Texnologiyası

H- Tərkibli Hidrofob Toplar

H- tərkibli Hidrofob 
toplar hissələrə bölünü.

Nasos sixıldıqda bu 
hidrofob toplar dağılır.

1 2
H- son anda buraxılır və 
öz təsirini saxlayır.

3

Bəzi kosmetika sirkətləri iddia edir ki, onların məhsullarının 
tərkibinə mənfi hidrogen daxildir. Lakin bütün kosmetik 
vasitələrin tərkibində su vardır və mənfi hidrogenin su ilə 
reaksiyası zamanı avtomatik olaraq neytrallaşması bir 
faktdır.

Su və mənfi hidrogen arasındakı reaksiyanı aradan 
qaldırmaq üçün Physio Radiance patentləşdirilmiş 
mikrokapsullaşdırma texnologiyasından istifadə edir və 
mənfi hidrogeni kiçik hidrofob toplar vasitəsilə mühafizə 
edir. Pompasəkilli mexanizmə toxunarkən (xususən 
Physio Radiance vasitələri ucun hazırlanmısdır) bu cur 
suyadavamlı kurəciklər əzilir və hidrogeni vasitənin dəriyə 
surtulməsindən dərhal oncə azad edir. Nəticədə mənfi 
hidrogenin butun xususiyyətləri saxlanılır.



Fiziki muxtəlifliyinə baxmayaraq, hər kəsin fizioloji 
funksiyaları eynidir. Bizim huceyrələrimiz eynidir və 
eyni qaygıya ehtiyacları var. Dərinin təbii, fizioloji 
vəziyyətini yaxşılaşdıran aktiv tərkiblərdən ibarət 
Physio Radiance – hamı üçün müvafiqdir (qadın, 
kişi, cavan və qoca, Asiyalı, Qafqazlı və ya Afrikalı, 
o cümlədən yağlı, quru və ya qarışıq dəri tipinə aid 
insanlar).

“Mənim üzüm yay vaxtı çox yağlı qışda isə çox quru və qırmızı olur. 
Lakin, bir ay ərzində Physio Radiance istifadə etdikdən sonra mən 
müsbət dəyişiklik müşahidə etdim!”

“Artıq Physio Radiance-ın ilk istifadəsindən sonra hiss etdim ki, dərim 
daha yumşaq və hamar olmuşdur. Qış vaxtı mən başqa markaların 
nəmləşdiricilərini ən azı gündə üç-dörd dəfə üzümə çəkirdim. Amma 
indi, Physio Radiance-ın Radiance Enhancer Day & Night Fluid 
nəmləşdiricisini ancaq bir dəfə səhər vaxtı çəkirəm, və istər inanın 
istər yox, mənim dərim bütün gün ərzində – hətta üzümü yusam belə 
nəmliyini saxlayır. Dərim indi daha sağlamdır!”

“Physio Radiance-da ən çox xoşuma gələn onun paraben olması və 
tərkibində qoruyucu maddələrin olmamasıdır. O, həmçinin dərimizin 
hüceyrələrini fəallaşdırmaq xüsusiyyətinə malikdir. Physio Radiance 
doğrudan da heyranedicidir!”

- Elis Rusnawati
  Hong Kong

“Birinci Physio Radiance Ambassador Təlim Proqramından 
sonra artıq iki aydır ki, mən Physio Radiance istifadə edirəm. 
Hamı deyir ki, mənim üzüm işıq saçır.”

“Mən Physio Radiance-ı bütün dostlarıma, hətta qaynanama 
da tövsiyə etmişəm. Physio Radiance sözün həqiqi mənasında 
dərini cavanlaşdırır.”

- Alan Poon
  Malayziya

Bütün Dəri Növləri üçün 
Dəriyə Qulluq

Müştərilərimizin Təcrübələrinə Qulaq asın



“Baxmayaraq ki, mən hələ 20 yaşlarımın sonundayam, dərimdə artıq 
qocalma əlamətləri görünməyə başlamışdır. Mən bir çox müxtəlif dəriyə 
qulluq vasitələrindən – hətta bahalılarından istifadə etmişəm. Amma dərim 
daha da həssas və iltihablı olurdu.”

“QNet’-in məhsul təlimlərinə qatıldıqdan sonra, mən doğrudan da Physio 
Radiance-ın özünütənzimləmə, özünübərpa və özünütəmir konsepsiyasını 
bəyəndim. Beləliklə, bu məhsulları yoxlamaq qərarına gəldim. Comfort 
Emulsion Cleanser-i dərimə çəkdikdən sonra ilk olaraq duyduğum şey mənə 
çox rahatlıq verdi. Mən his etdim ki, o, üzümün dərisini qurutmadan və ya 
yağlamadan əməlli başlı təmizlədi. Remineralising Toner Lotion isə o saat 
hopur və dərimə mükəmməl tarazlıq və rahatlıq verir. Extreme Anti-Oxidant 
Serum və Radiance Enhancer Day & Night Fluid çox tez hopur və digər 
markalar kimi dərimi yağlı etmir. Dərim bütün gün ərzində yumşaq və nəmli 
qaldı.” 

“Mən güzgüdə dərimə baxmaqdan həzz alıram və fasiləsiz yaxşılaşmanı 
görməyə heyran olmuşam. Hətta o, nişanlımın da xoşuna gəlir və mənə 
deyir ki, nəhayət dərim üçün ən gözəl qulluq vasitəsini tapmışam. İndi o da 
istifadə etməyə başlayıb və hiss edirəm ki, onun dərisi daha cavan görünür.”

- Amelia Djajadi
  Indoneziya

“Mən uzun illər ərzində dəriyə qulluq vasitələrinə çoxlu pul xərcləmişəm 
və həmişə bu vasitələr məni məyus edirdi, çünki onlar yalnız müvəqqəti 
müsbət təsir göstərirdi. Mənim hələ də üzümdə, xüsusilə də gözlərimin 
və dodaqlarımın ətrafında qırışlar və bürüşlər var”

“Mən 2010-cu ilin sentyabrında keçirilən Physio Radiance Ambassador 
Təlim Proqramında Physio Radiance ilə tanış oldum. O vaxtdan Physio 
Radiance istifadə edirəm və hiss edirəm ki, dərim daha çox işıq saçır. 
Alnımdakı qırışlar və üzümdəki bürüşlər azalır. Physio Radiance mənə 
daha gənc görünüşü verir və üstəlik dərimi yumşaq və cavan saxlayır. 
İndiyə qədər istifadə etdiyim ən gözəl dəriyə qulluğu vasitəsidir!”

“Təşəkkürlər Physio Radiance. Sən sanki mənim gəncliyimi geri 
qaytaran zaman maşınısan!”

- Punitha Narayanan
  Malayziya

“Mən Physio Radiance-ı buraxıldığı tarixdən bəri istifadə edirəm. Dərim 
indi çox gözəl vəziyyətdədir və artıq üzümdə çox az qırışlar var.”

“İndiyə qədər Physio Radiance-ı çoxlarına təqdim etmişəm. O, qocalma 
əleyhinə ən əla möcüzə olub gözəl və gənc görünüşlü dəri bəxş edir. O 
elə bir sirrdir ki, onu hər kəslə paylaşmaq istəyirəm!”

- Doktor Norlin Mohd Nor
  Malayziya
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Məsuliyyətdən imtina:

1) Burada göstərilən və tibb və sağlamlıqla bağlı məlumat və verilən bütün ümumi məlumatlar, məhsullar və müalicə metodları yalnız məlumat olaraq verilir.  Bu məlumat sizin dermotoloqunuz, can həkiminiz ya hər hansı həkimin 
    məsləhətlərini əvəz edə bilməz.
2) Siz Bu məlumatdan hər hansı xəstəliyin müalicəsi üçün dərman vasitəsi kimi istifadə edə bilməzsiniz.  Hər bir insan məhsullara müxtəlif cür reaksiya verir və bu səbbədən istifadəyə başlamazdan öncə və bu məhsulların digər qəbul 
    etdiyiniz dərman preparatları ilə reaksiyasını öyrənmək üçün həkiminiz, dermotoq və ya can həkimi ilə məsləhətləşin. 
3) Şirkət məhsullardan məsləhətsiz istifadəniz və ya düzgün istifadə etməməniz üçün məsuliyyət daşımır. Siz məhsulların təkimatlara, rəhbərliyə və məsləhətlərə müvafiq şəkildə istifadə olunması üzrə məsuliyyət daşıyırsınız.

Aparıcı Dermotoloqların Rəyləri:

“Hər Kəs Üçün Gözəl 
Dəriyə Qulluq Vasitəsi”

Professor Philippe Humbert Fransanın Besançon 
Univesitetinin Hospital Mərkəzinin Dermotologiya 
Departamentinin Rəhbəridir. O həmçinin Mərkəzin 
Dəri Bərpası və Bioloji Laborotoriyanın Direktoru 
və Beynəlxalq Biofizika və Dəri Yaradılması  
Cəmiyyətinin Prezidentidir. 

“Bizim orqanlarımız, hüceyrələrimiz və toxumalarımız biz yaşa 
dolduqca dəyişir. Zamanla dərinin elastikliyi və kollagen möhkəmliyi 
itdikcə bir sıra hüceyrələr azalır. Lakin, epidermis və fibroplas 
kollagen hüceyrələrin funksiyasını bərpa etmək mümkündür. Bu 
hüceyrələr kosmetik vasitələrin tərkibinə daxil olan müxtəlif aktiv 
vasitələrlə mümkün olur.

Physio Radiance qoruyucular, parabenlər və digər potensial irritativ 
kimyəvi maddələrin qarşısının alınması ilə allerhiya riskini azalda bilir. 
Bu cür aktiv vcasitələr dəri üçün çox faydalıdır. Mən düşünürəm ki, 
Physio Radiance hər kəs üçün çox gözəl dəriyə qulluq vasitəsidir.”

Philippe Humbert, MD, PhD
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Nə üçün Physio Radianceı?
 Özununizamlama, ozunubərpaetmə və ozunuregenerasiyaetmə konsepti
 Yüksək hipoellerji standartları
 Dünyanın ən kiçik antioksidantı: H-

 Yalnız ən effektiv tərkiblər
 Patentləşdirilmiş mikrokapsullaşdırma texnologiyası
 Yaxşı İstehsal Təcrübəsi (Good Manufacturing Practices - GMP) 
 Fransada tədqiq olunmuş, hazırlanmış və istehldilmişdir

1. Comfort Emulsion Cleanser
Bu kremşəkilli təmizləyici göz yaşında olduğu qədər 
pH-a malikdir və nəm dəriyə çəkilən zaman emulsiyaya 
çevrilir. Cəmi bir necə saniyə ərzində sizin dəriniz təmiz, 
yumsaq və təravətli olur, uzunuzun rəngi isə yaxsılasır.

2. Remineralising Toner Lotion
Tamamilə alkoholsuz losyon dərhal təravət hissi yaradır 
və dərinin yenidən minerallaşdırıcısı rolunu oynayır. 
O dərini sonrakı qaygıya hazırlamaq ucun nəzərdə 
tutulmusdur, dərini tonuslasdırır və Comfort Emulsion 
Cleanser vasitəsini ideal səkildə tamamlayır.

Dərinizın cavanlıgını qaytarmaq və ona parlaqlıq qatmagın vaxtı gəlib catıb!

Physio Radiance-ı Dəriyə Qulluq Vasitəniz Edin
Bizim unikal dəriyə qulluq vasitələrimizlə siz dərinizin artan parlaqlığı və eyni zamanda qocalmanın ləngiməsinı əldə 
edəcəcəksiniz. 

Ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün asan və cəlc dörd pilləli Physio Radiance dəriyə qulluq vasitələrini hər gün istifadə 
edin və artıq üç və ya dörd həftədən sonra nəticələri görəcəksiniz.

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Effektiv cavanlasdırıcı tərkiblərin yuksək miqdarı sayəsində 
bu konsentratlasmıs vasitə dərini mohkəmləndirir və 
sıxlasdırır.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Bu gözəl, yumşaq və ipək flyuid gecə və gündüz vaxtı 
dərini mühafizə edən qoruyucu pərdə yaradır.
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