


We use the best actives  
 for the best results

We work with the best chemists  
to produce the best products

We pay attention to all details 
for the best solutions

We work so hard 
to be the best





Scan the QR  
for other 
languages.

Acne Protect
Active 
Vitamin B, Acnet, Allantoin 

Sign  
Acne skin / Acne-prone skins / Oily skin.

Action 
Anti-acne / Acne prevention / Balancing sebum / 
Minimizing of oily appearance.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care 
ampoule. It is formulated for the oily skin, acne-skin 
and acne-prone skins. Active ingredients provides 
the care that the skin needs. It helps to diminish oily 
skin appearance.

Acne Protect
Bileşen 
Vitamin B, Acnet, Allantoin

İşaret  
Akne cilt / Akneye meyilli cilt / Yağlı cilt.

Etki 
Akne karşıtı / Akne oluşumunu engelleme / Sebum 
salgısını düzenleme / Yağlı görünümün azaltılması.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Yağlı, akneli veya akneye meyilli ciltler için formüle 
edilmiştir. İçeriğindeki aktifler sayesinde cildin 
ihtiyacı olan bakımın yapılmasını sağlar. Ciltteki yağlı 
görünümün azalmasına yardımcı olur.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Anti-Acne  
and Marks

Akne ve  
İz Karşıtı

Anti-Acne
Akne Karşıtı



Anti-Mimic Lines 
and Tightening

Mimik Çizgileri 
Karşıtı

Scan the QR  
for other 
languages.

B-Tox
Active 
Hyaluronic Acid, Syn Ake, Argireline Peptide. 

Sign  
Deep lines /  Mimic wrinkles / Forehead lines / 
Crow’s feet / Dehydrated and dry skin.

Action 
Reduction of mimic (expression) wrinkles / Preventing 
the formation of lines / Deep moisturizing.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care ampoule. 
It is formulated for all skin types. Helps diminish the 
appearance of mimic and deep lines and prevents the 
formation of new lines. Thanks to the active ingredients 
the skin obtains a smooth and young look.

B-Tox
Bileşen 
Hyaluronik Asit, Syn Ake, Argireline Peptid.

İşaret  
Derin çizgiler / Mimik çizgileri / Alın çizgileri / 
Kazayağı çizgileri / Nemsiz ve kuru cilt.

Etki 
Mimik (ifade) çizgilerinin azaltılması / Yeni çizgilerin 
oluşumunun engellenmesi / Derin nemlendirme. 

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. Mimik (ifade) ve 
derin çizgilerin görünümünün azaltılmasında ve yeni 
çizgilerin oluşumunun engellenmesinde kullanılır. 
İçeriğindeki aktifler sayesinde cilt daha pürüzsüz ve 
genç bir görünüme kavuşur.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme



Beauty A
Bileşen 
Vitamin A, Orkide Bitki Özü, Vitamin E.

İşaret  
Kuru veya aşırı kuru ciltler / Kollajen kaybı / Çizgi ve kırışıklık / 
Cilt tonu eşitsizliği / Geniş gözenek.

Etki 
Çizgi ve kırışıklık azaltma / Uzun süre nemlendirme / 
Yatıştırma / Aydınlatma / Cilt tonu eşitleme / Gözenek 
sıkılaştırma / Pürüzsüz görünüm / UV ve serbest radikallere 
karşı koruma. 

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu yağ bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Olgun ciltler için formüle edilmiştir. İçeriğindeki Vitamin 
A, Vitamin E, Orkide ve Manolya ekstraktlarının birleşimi 
kırışıklıklara karşı mücadele ederken cildin daha aydınlık 
görünmesini sağlar. UV’nin etkilerine karşı cildi korumaya 
ve ciltteki ton farklılıklarının dengelenmesine yardımcı olur. 
Ciltte ipeksi bir bariyer hissi oluşturarak cildin uzun süre 
nemini korumasını sağlar.

Scan the QR  
for other 
languages.

Beauty A
Active 
Vitamin A, Orchid Extract, Vitamin E. 

Sign  
Dry and very dry skin / Collagen loss / Line and wrinkles /  
Uneven skin tone / Large pores.

Action 
Line and wrinkle correction / Long-term moisturizing / 
Soothing / Lightening / Skin tone balancing / Pore-
tightening / Smooth skin /Protection against UV and 
free radicals.

Product Information 
Highly concentrated oil-based skin care ampoule, 
formulated for the mature skin. Combination of Vitamin 
A, Vitamin E, Orchid and Magnolol extracts fights 
against wrinkles and provides to the skin brighter look. 
It helps to protect the skin from the effects of UV 
radiation and balance the appearance of uneven skin 
tone. By improving a silky barrier feeling, it  provides long 
lasting moisture and care for skin.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Anti Wrinkle 
with Vitamin A

Kırışıklık Karşıtı 
Vitamin A

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı



Scan the QR  
for other 
languages.

Collagen Elastin

Collagen Elastin
Bileşen 
Neodermyl, Vitamin B3.

İşaret  
Kollajen kaybı / Elastikiyet kaybı / Ciltte sarkma.

Etki 
Sıkılaşma / Esneklik / Yaşlanmaya karşı koruma.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. İçerdiği Kollajen ve 
Elastin tetikleyici aktifler cildin sıkılığını ve elastikiyetini 
arttırmaya yardımcı olur. Cildin bariyer fonksiyonunun 
güçlenmesini desteklerken cildin daha gergin 
görünmesini sağlar. Cilt genç, pürüzsüz ve dinç bir 
görünüme kavuşur.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Firming and 
Lifting

Sıkılaşma ve 
Kaldırma

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Active 
Neodermyl, Vitamin B3. 

Sign  
Collagen loss / Elasticity loss / Skin sagging.

Action 
Firming / Elasticity / Anti-Age.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care, 
formulated for all skin types. It contains collagen 
and elastin triggering actives which are increasing 
skin firmness and elasticity. While it supports the 
strengthening of the skin’s barrier function, it also 
provides skin to look tighter. The skin obtains a 
younger, smoother and healthier look. 



Scan the QR  
for other 
languages.

Express Lift

Express Lift
Bileşen 
Liftonin-Xpress, Mantar Bitki Özü / Vitamin B3.

İşaret  
Sıkılığını kaybetmiş cilt / İnce-derin çizgiler / Geniş gözenek.

Etki 
Sıkılaştırma / Germe / Gözenek sıkılaştırma / Nemlendirme.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. Alın ve kaz ayağı 
çizgileri de dahil olmak üzere ince çizgilerin görünümünün 
azaltılmasında kullanılır. Cilt kontürünün ve gözeneklerin sıkı 
bir görünüme kavuşmasını sağlar. Cilt dengesini koruyarak 
nemlendirir. İçeriğindeki aktifler sayesinde cilt daha sıkı, daha 
genç bir görünüme kavuşur.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Fast Lifting and  
Pore Tightening

Cilt ve Gözenek 
Sıkılaştırma

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Active 
Liftonin-Xpress, Mushroom Extract, Vitamin B3. 

Sign  
Skin sagging / Fine and deep lines / Large pose.

Action 
Firming / Tightening / Pore tightening / Moisturizing.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care 
ampoule formulated for all skin types.  Used for 
reducing the appearance of fine lines including 
forehead wrinkles and crow’s feet. Provides skin 
contours and pores to obtain firm and tighter look. 
Moisturizes while maintaining skin balance.Thanks 
to the active ingredients the skin obtains a smooth, 
tighter and young look.



Scan the QR  
for other 
languages.

Eye Shield
Active 
Argireline Peptide, Ectoin, Eyebright. 

Sign  
Eye rings / Dark circles / Fine lines and wrinkles / 
Crow’s feet lines.

Action 
Fine lines and wrinkles reduction / Lightening / 
Firming / Long-term moisturizing.

Product Information 
Highly concentrated water-based eye area care 
ampoule, formulated for all skin types. Thanks to 
the active ingredients, the eye contour obtains the 
lighter and firmer look. Minimizes the appearance 
of wrinkles. Moisturizes for long time.

Eye Shield
Bileşen 
Argireline Peptid, Ectoin, Eyebright.

İşaret  
Göz çevresinde halkalanma / Gözaltı morlukları / 
İnce çizgiler ve kırışıklık / Kazayağı çizgileri.

Etki 
İnce çizgi ve kırışıklıklarda azalma / Aydınlatma / Germe / 
Sıkılaştırma / Uzun süre nemlendirme.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı göz çevresi bakım 
ampulüdür. Tüm cilt tipleri için formüle edilmistir. İçerdiği 
aktifler sayesinde gözaltı bölgesinin aydınlık ve sıkı bir 
görünüme kavuşmasını sağlar. Çizgilerin görünümünün 
azalmasına yardımcı olur. Uzun süre nemlendirir.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Anti-Dark Tone, 
Firming and Lifting

Koyu Ton Karşıtı, 
Germe ve Sıkılaştırma



Golden Age
Bileşen 
Matrixyl 3000, Vitamin B3, Altın.

İşaret  
Belirgin çizgiler ve kırışıklık / Ciltte sarkma / 
Cilt tonu eşitsizliği / Matlaşmış cilt.

Etki 
Kırışıklık azaltma / Sıkılaştırma / Germe / 
Cilt tonu eşitleme / Aydınlık ve parlak cilt.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Olgun ve bakıma ihtiyacı olan ciltler için özel olarak formüle 
edilmiştir. Peptidler, altın parçacıkları, Sodyum Hyaluronat 
ve vitaminlerle zenginleştirilmiş formülü sayesinde ince 
çizgilerle ve kırışıklıklarla savaşır. Cildin elastikiyetini ve 
sıkılığını arttırmaya destek olur. Cildin uzun süre nemli 
kalmasını ve cilt tonunun dengelenmesini sağlar.

Scan the QR  
for other 
languages.

Golden Age
Active 
Matrixyl 3000, Vitamin B3, Gold. 

Sign  
Lines and wrinkles / Skin sagging / 
Uneven skin tone / Matted skin.

Action 
Wrinkle correction / Firming / Tightening /  
Skin tone balancing / Glowing skin.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care ampoule. 
It is formulated for the mature skin and the skin that 
need special care. Thanks to enriched formula with 
peptides, gold particles, Sodium Hyaluronate and 
vitamins, it easily fights against fine lines and wrinkles. 
Helps to improve the elasticity and firmness of the 
skin. It ensures that the skin stays moisturized for a 
long time and provides balanced skin tone.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Age Defence with 
Gold and Peptides

Altın ve Peptid ile 
Yaş Savunması

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı



Hyaluron Volume
Bileşen 
Hyaluronic Asit, Pentavitin.

İşaret  
Kuru veya aşırı kuru cilt / Volüm kaybı / Ciltte sarkma / Nem 
kaybı.

Etki 
Derin nemlendirme / Nem arttırma ve koruma / Dolgunluk 
/ Germe.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. İçerdiği aktifler cildin 
üst katmanına mükemmel bir şekilde bağlanır ve nemi 
kilitler. Cildin uzun süre nemli kalmasını ve daha dolgun bir 
görünüm kazanmasını hedefler. Cildin bariyer fonksiyonunu 
güçlendirir ve nem kaybını önler.

Scan the QR  
for other 
languages.

Hyaluron Volume
Active 
Hyaluronic Acid, Pentavitin. 

Sign  
Dry and very dry skin / Volume loss / Skin 
sagging / Moisture loss.

Action 
Deep moisturizing / Deeply moisturizing and 
protection / Fullness / Tightening.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care 
ampoule formulated for all skin types. The active 
components attach to the skin’s outer layer 
perfectly and help locking the moisture. It aims 
to keep the skin moisturized and obtain fuller 
look. It strengthens the skin’s barrier function and 
prevents loss of moisture.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Deep Hydrating and 
Wrinkle Refill

Derin Nemlendirme 
ve Dolgunluk

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme



Rich Q10
Bileşen 
Q 10, Vitamin C, Vitamin E, Avokado Yağı.

İşaret  
Kuru veya aşırı kuru cilt / Nemsiz cilt / Hassas cilt / 
Matlaşma / Pürüzlü görünüm / Sıkılığını kaybetmiş cilt / 
Çizgi ve kırışıklıklar.

Etki 
Kırışıklık azaltma / Yoğun nemlendirme / Aydınlatma / 
Germe / Yatıştırma / Pürüzsüzleştirme / Hücre koruması / 
UV savunması.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu yağ bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Olgun, kuru ve hassas ciltler için özel olarak formüle 
edilmiştir. İçerdiği Q10 cildi daha sıkı, aydınlık ve pürüzsüz 
bir görünüme kavuşturur. İçerdiği Vitamin E ve zengin 
yağlar UV’nin etkilerine karşı cildin korunmasına yardımcı 
olurken kırışıklıklara karşı savaşır. Cildi yatıştırmayı destekler. 
Ciltte ipeksi bir bariyer hissi oluşturarak uzun süre nemini 
korumasını sağlar.

Scan the QR  
for other 
languages.

Rich Q10
Active 
Q 10, Vitamin C, Vitamin E, Avocado Oil. 

Sign  
Dry and very dry skin / Dehydrated skin / Dulling skin / 
Rough skin appearance / Loss of skin tightness  / 
Line and wrinkles.

Action 
Wrinkle correction / Intense moisturizing / Lightening / 
Tightening / Calming / Smoothing / Skin-cell 
protection / UV Defense.

Product Information 
Highly concentrated oil-based skin care ampoule, 
specially formulated for the mature, dry and sensitive 
skin types. It contains Q10 which provides tighter, 
lighter and smoother skin appearance. It also contains 
Vitamin E and oils which help to protect skin from UV 
effects and combat against wrinkles. Helps to soothe 
and calm the skin. It creates a silky barrier feeling on 
the skin and keeps its moisture for a long time.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Intensive Skin Care 
and Protection

Yoğun Cilt Bakımı 
ve Koruması

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme



Starter
Bileşen 
Glikolik Asit, Laktik Asit, Sitrik Asit.

İşaret  
Zorlu cilt / Hassas cilt / Kuru cilt / Cilt lekeleri / 
Ciltte sarkma / Geniş gözenek.

Etki 
Peeling / Tazelik ve canlılık / Aydınlatma / 
Germe / Gözenek sıkılıştırma.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. Birden fazla 
etkiye sahiptir. Cilt tonunun dengelenmesine yardımcı 
olurken cildin elastikiyetini destekler. Cildin daha canlı bir 
görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ciltteki peeling 
etkisi ile daha taze, pürüzsüz bir cildin ortaya çıkmasını 
sağlar. Daha belirgin sonuç için, diğer Pergusa cilt 
bakım ampullerinden cildinize uygun olanı ile eş zamanlı 
kullanılması tavsiye edilir.

Scan the QR  
for other 
languages.

Starter
Active 
Glycolic Acid, Lactic Acid, Citric Acid. 

Sign  
Demanding skin / Sensitive skin / Dry skin / 
Skin blemishes / Skin sagging / Large pores.

Action 
Peeling / Freshness and vitality / Lightening / 
Tightening / Pore-tightening.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care ampoule, 
formulated for all skin types. It has multiple effects. 
Helps to balance skin tone and improve skin elasticity. 
It helps  the skin to get more vivid look. With the 
peeling effect, it provides more fresh and smoother 
skin appearance. For more significant result, it is 
recommended to use simultaneously with one of the 
Pergusa skin care ampoules that suits your skin.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Powerful Start 
with AHA

Zorlu Ciltler için 
Güçlü Başlangıçlar

Anti-Acne
Akne Karşıtı

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme



Vitamin C
Bileşen 
Vitamin C, Vitamin B3, Tetrapeptide-30.

İşaret  
Ciltte sarkma / Cilt lekeleri / Cilt tonu eşitsizliği.

Etki 
Aydınlatma / Germe / Parlak cilt / Tazelik ve canlılık / 
Nemlendirme / Cilt tonu eşitleme / Yeni leke oluşumunu 
engelleme.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. 
Tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. İçeriğindeki Vitamin 
C, Peptid ve diğer aktifler cildin sıkılığını arttırmaya 
yardımcı olur. Cildin uzun süre nemli kalmasını, cilt tonunun 
dengelenmesini ve aydınlık görünmesini sağlar.

Uyarı: Bu ampul ile birlikte mutlaka 50 SPF güneş 
koruyucu kullanılmalıdır.

Scan the QR  
for other 
languages.

Vitamin C
Active 
Vitamin C, Vitamin B3, Tetrapeptide-30.

Sign  
Skin sagging / Skin blemishes / Uneven skin tone.

Action 
Lightening / Tightening / Bright skin / Freshness and 
vitality / Moisturizing / Skin tone balancing / Prevention 
of forming new blemishes.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care ampoule 
formulated for all skin types. It contains Vitamin C, 
Peptide and other active ingredients which helps to 
improve the skin firmness and elasticity. It ensures that 
the skin stays moisturized for a long time and provides 
balanced skin tone and bright appearance.

Caution: 50 SPF sunscreen should be used with 
this ampoule.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Firming and  
Anti-Dark Tone

Sıkılaştırma ve 
Renk Eşitleme

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Regeneration 
Yenileme



White Glow
Bileşen 
Helichrysum Italicum Bitki Özü, Bellis Perennis 
(Papatya) Bİtki Özü, Tetrapeptide-30, Vitamin C.

İşaret  
Cilt lekeleri / Yaşa bağlı lekeler / Güneş lekesi / 
Cilt tonu eşitsizliği

Etki 
Koyu renkli leke görüntüsünü azaltma / Aydınlatma / 
Germe / Cilt tonu eşitleme / Leke oluşumunu engelleme / 
Nemlendirme.

Ürün Açıklaması 
Yüksek konsantrasyonlu su bazlı cilt bakım ampulüdür. Tüm 
cilt tipleri için formüle edilmiştir. İçeriğindeki Vitamin C, Altın 
Otu ve Papatya ekstraktları cilt tonunun eşit, aydınlık ve 
doğal görünmesini, cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar.

Uyarı: Bu ampul ile birlikte mutlaka 50 SPF güneş 
koruyucu kullanılmalıdır.

Scan the QR  
for other 
languages.

White Glow
Active 
Helichrysum Italicum Extract, Bellis Perennis (Daisy) 
Flower Extract, Tetrapeptide-30, Vitamin C.

Sign  
Skin blemishes / Age spots / Sun spots / 
Uneven skin tone.

Action 
Dark spots correction / Lightening / Tightening / 
Skin tone balancing / Prevention of forming spots / 
Moisturizing.

Product Information 
Highly concentrated water-based skin care ampoule 
formulated for all skin types. The Vitamin C, Italian 
Strawflower and Daisy Flower extracts within the 
ingredients ensures to even and brighten the skin 
to its natural appearance. Provides the skin to stay 
moisturized for a long time. 

Caution: 50 SPF sunscreen should be used with 
this ampoule.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Anti Dark Spots  
and Tone Balancing

Renk Eşitleme 
ve Aydınlatma

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı





Ozonlu Argan
Bileşen 
Triatomik Oksijen (Ozon) içeren saf Argan Yağı.

İşaret  
İnce çizgi ve kırışıklık / Yağlı cilt / Kuru saç ve saç derisi / 
Yıpranmış saç / Selülit / Vücut çatlakları.

Etki 
Sıkılaştırma / Germe / Saç ve saç derisi bakımı / 
Cilt ve saç nemlendirme / Selülit ve vücut çatlaklarını 
minimize etme.

Ürün Açıklaması 
Cilt: İnce kırışıklık ve çizgilerin azaltılmasına ve UV’nin 
etkilerine karşı cildi korumaya yardımcı olur. Ciltteki 
yağlı görünümün azalmasını destekler. Uzun süre nemli 
kalmasını sağlar.

Saç: Kuru, yıpranmış saç ve saç derisi için kullanılır. Saç 
tellerinin ve saç derisinin uzun süre nemli kalmasını sağlar. 

Vücut: Portakal kabuğu görünümü oluşumunu önlemek 
ve cildin elastikiyetini desteklemek için kullanılır. 

Ozonized Argan

Scan the QR  
for other 
languages.

Active 
Pure Argan Oil that contains Trioxygen (Ozone).

Sign  
Fine line & wrinkles / Oily skin / Dry hair and dry scalp / 
Worn hair / Cellulite / Stretch marks.

Action 
Firming / Tightening / Hair and scalp care / 
Skin and hair moisturizing / Minimizing cellulite and 
stretch marks.

Product Information 
Skin: It helps to reduce the wrinkles and fine lines, 
protects the skin from the effects of UV radiation. 
Supports to reduce the appearance of oily skin. Provides 
long lasting moisturizing effect.

Hair: Used for the dry damaged hair and scalp. 
It ensures the hair and scalp to stay moisty for long time. 

Body:  Used for prevention of orange peel skin 
appearance and improving skin elasticity.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Pure Argan Oil with 
Active Oxygen (03)

Ozonize Saf 
Argan Yağı

Cellulite 
Selülit

Regeneration 
Yenileme

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti Age 
Yaşlanma Karşıtı

Anti-Acne 
Akne Karşıtı

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

A C D E

F G H



Ozonized Jojoba

Ozonlu Jojoba

Scan the QR  
for other 
languages.

Active 
Pure Jojoba Oil which contains Trioxygen (Ozone).

Sign  
Fine line and wrinkles / Oily skin / Irritated skin / 
Sensitive scalp / Dry hair / Matted hair / Dandruff hair / 
Worn hair / Weak hair / Slow hair growth / Cellulite / 
Stretch marks.

Action 
Firming / Tightening / Hair and scalp care / Fast hair growth / 
Skin and hair moisturizing / Beard, eyebrow and eyelash care / 
Minimizing cellulite and stretch marks.

Product Information 
Skin: It helps to keep oily skin balanced, and to gain tightness. 
It provides the skin to stay moisturized for long  time. It can be 
used before and after shaving. 

Hair: It is suitable for dry, scurfy hair and scalp. It stimulates the 
hair grow faster, become stronger and to gain a healthier look. 
It ensures that hair and scalp stay hydrated for long time. It is 
also convenient for the beard, eyebrows and eyelashes care.

Body:  Used for prevention of orange peel skin appearance 
and improving skin elasticity.

Bileşen 
Triatomik Oksijen (Ozon) içeren saf Jojoba Yağı

İşaret  
İnce çizgi ve kırışıklık / Yağlı cilt / Tahriş olmuş cilt / 
Hassas saç derisi / Kuru saç / Parlaklığını yitirmiş saç / 
Kepekli saç / Yıpranmış saç / Güçsüz saç / Yavaş uzayan saç / 
Selülit / Vücut çatlakları.

Etki 
Sıkılaştırma / Germe / Saç ve saç derisi bakımı / 
Hızlı saç uzaması / Cilt ve saç nemlendirme / Sakal, kaş ve kirpik 
bakımı / Selülit ve vücut çatlaklarını minimize etme.

Ürün Açıklaması 
Cilt: Ciltteki yağlılığın dengelenmesine ve sıkı bir görünüme 
kavuşmasına yardımcı olur. Uzun süre nemli kalmasını sağlar. 
Tıraş öncesi ve sonrası kullanıma uygundur. 

Saç: Kuru, kepekli saç ve saç derisi için kullanılabilir. Saçların 
daha hızlı uzamasını, güçlenmesini ve sağlıklı bir görünüme 
kavuşmasını destekler. Saç tellerinin ve saç derisinin uzun süre 
nemli kalmasını sağlar. Sakal, kaş ve kirpiklerin bakımı için de 
kullanılabilir. 

Vücut: Portakal kabuğu görünümü oluşumunu önlemek ve 
cildin elastikiyetini desteklemek için kullanılır.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Pure Jojoba Oil with 
Active Oxygen (03)

Ozonize Saf 
Jojoba Yağı

Cellulite 
Selülit

Regeneration 
Yenileme

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti Age 
Yaşlanma Karşıtı

Anti-Acne 
Akne Karşıtı

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

A C D E

F G H
Eyelash, Eyebrow, Beard 
Kirpik, Kaş, Sakal

J



Ozonlu Linseed
Bileşen 
Triatomik Oksijen (Ozon) içeren saf Keten Tohumu Yağı.

İşaret  
İnce çizgi ve kırışıklık / Yağlı cilt / Tahriş olmuş cilt / 
Kuru saç  ve saç derisi / Kepekli saç / Yıpranmış saç / 
Güçsüz saç / Yavaş uzayan saç / Selülit / Vücut çatlakları.

Etki 
Sıkılaştırma / Germe / UV koruma / Saç ve saç derisi bakımı 
/ Hızlı saç uzaması / Cilt ve saç nemlendirme / Sakal, kaş ve 
kirpik bakımı / Selülit ve vücut çatlaklarını minimize etme / 
Vücut çatlaklarının oluşumunu engelleme.

Ürün Açıklaması 
Cilt: Ciltteki ince çizgi ve kırışıklık belirtileri ile savaşır. UV’nin 
etkilerine karşı cildi korumaya yardımcı olur. Aydınlık ve 
pürüzsüz görünmesini destekler. Uzun süre nemli kalmasını 
sağlar. 

Saç: Kuru, kepekli saç ve saç derisi için kullanılabilir. Saçların 
mukavametinin arttırılmasını saglayarak kırılmasını, kopmasını 
engellemeye yardımcı olur. Daha sağlıklı uzamasını teşvik eder. 
Saç tellerinin ve saç derisinin uzun süre nemli kalmasını sağlar. 

Vücut: Portakal kabuğu görünümü oluşumunu önlemek ve 
cildin elastikiyetini desteklemek için kullanılır.

Ozonized Linseed

Scan the QR  
for other 
languages.

Active 
Pure Linseed Oil that contains Trioxygen (Ozone).

Sign  
Fine line and wrinkles / Oily skin / Irritated skin / Dry hair and 
scalp / Dandruff hair / Worn hair / Weak hair / Slow hair 
growth / Cellulite / Body stretch marks.

Action 
Firming / Tightening / UV protection / Hair and scalp care / 
Fast hair growth / Skin and hair moisturizing / Beard, eyebrow 
and eyelash care / Minimizing cellulite and stretch marks / 
Prevention of forming stretch marks.

Product Information 
Skin: Fights fine lines and wrinkle signs on the skin. It helps to 
protect skin from effects of UV rays. Provides the skin to look 
lighter and clearer. It provides long lasting moisture and care 
for skin. 

Hair: It can be used for the dry, scurfy hair and scalp. By 
strengthening the hair, it prevents hair breakage and tearing. 
It supports healthy hair growth. It provides hairs and scalp to 
stay moisturised for long time. 

Body: Used for prevention of orange peel skin appearance 
and improving skin elasticity.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Pure Linseed Oil with 
Active Oxygen (03)

Ozonize Saf 
Keten Tohumu Yağı

Anti Age 
Yaşlanma Karşıtı 

C

Cellulite 
Selülit

Regeneration 
Yenileme

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Acne 
Akne Karşıtı

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

A B D E

F G H
Eyelash, Eyebrow, Beard 
Kirpik, Kaş, Sakal

J



Ozonized Macadamia

Ozonlu Macadamia

Scan the QR  
for other 
languages.

Active 
Pure Macadamia Oil which contains Trioxygen (Ozone).

Sign  
Skin care needs / Acne skin / Acne scars / Scars / 
Matted skin / Dry skin / Dry hair and scalp / Worn hair /
Slow hair growth / Cellulite / Strech marks / Anti-acne.

Action 
Acne prevention / Reducing the appearance of scars / 
Lighting / Brightness / Hair and scalp care / Fast hair 
growth / Skin and hair moisturizer / Minimizing cellulite 
and stretch marks.

Product Information 
Skin: Provides complete care for the skin, helps gaining 
a lighter look. Provides long lasting moisturizing effect.

Hair: It can be used for damaged hair. Helps hair to 
look more vivid, shinier and adds volume.Promotes 
healthy hair growth. It provides hair and scalp to stay 
moisturized for long time.

Body: Used for prevention of orange peel skin 
appearance and improving skin elasticity

Bileşen 
Triatomik Oksijen (Ozon) içeren saf Macadamia Yağı.

İşaret  
Bakım gerektiren cilt / Akneli cilt / Akne izleri / Yara izleri / 
Matlaşmış cilt / Kuru cilt / Kuru saç ve saç derisi / 
Yıpranmış saç / Yavaş uzayan saç / Selülit / Vücut çatlakları.

Etki 
Akne oluşumunı engelleme / Yara izi görünümü azaltma / 
Aydınlatma / Parlaklık / Saç ve saç derisi bakımı / Hızlı 
saç uzaması / Cilt ve saç nemlendirme / Selülit ve vücut 
çatlaklarını minimize etme.

Ürün Açıklaması 
Cilt: Cildin bakımının eksiksizce yapılmasına ve cildin daha 
aydınlık görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Uzun süre 
nemli kalmasını sağlar. 

Saç: Yıpranmış saçlar için kullanılabilir. Saçın daha canlı, 
dolgun ve parlak görünmesine sağlar. Daha sağlıklı 
uzamasını teşvik eder. Saç tellerinin ve saç derisinin uzun 
süre nemli kalmasını sağlar. 

Vücut: Portakal kabuğu görünümü oluşumunu önlemek ve 
cildin elastikiyetini desteklemek için kullanılır.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Pure Macadamia 
Oil with Active 
Oxygen (03)

Ozonize Saf 
Macadamia Yağı

Cellulite 
Selülit

Regeneration 
Yenileme

Anti-Acne 
Akne Karşıtı

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

A E

F G H



Cannabis Oil

Kenevir Yağı

Scan the QR  
for other 
languages.

Active 
Pure Cannabis Oil.

Sign  
Deep line and wrinkles / Lifeless hair / Dry hair and 
dry scalp / Worn hair / Slow hair growth / Cellulite / 
Stretch marks.

Action 
Anti-Age / Firming / Tightening / Hair and scalp care / 
Fast hair growth / Bright and vivid hair / Skin and hair 
moisturizing / Minimizing cellulite and stretch marks / 
Nail care.

Product Information 
Skin: Helps to diminish the fine lines and wrinkle 
appearance. Ensures to keep moisturized for long time. 

Hair: Helps hair to look more vivid, shinier and adds 
volume. Supports and improves the hair to grow 
healthier. It provides strands and scalp to stay 
moisturized for long time. 

Body: Used for prevention of orange peel skin 
appearance and improving skin elasticity. 

Nail: Strengthen the nails and prevents nails from 
breaking. Promotes healthy nail growth. Moisturizes 
cuticles.

Bileşen 
Saf Kenevir Yağı.

İşaret  
Derin çizgi ve kırışıklıklar / Cansız saç / Kuru saç ve saç derisi / 
Yıpranmış saç / Yavaş uzayan saç / Selülit / Vücut çatlakları.

Etki 
Anti-age / Sıkılaştırma / Germe / Saç ve saç derisi bakımı / 
Hızlı saç uzaması / Parlak ve canlı saç / Cilt ve saç 
nemlendirme / Selülit ve vücut çatlaklarını minimize etme / 
Tırnak bakımı.

Ürün Açıklaması 
Cilt: Ciltteki ince çizgi ve kırışıklık görünümünün azaltılmasına 
yardımcı olur. Uzun süre nemli kalmasını sağlar.

Saç: Saçın daha canlı, dolgun ve parlak görünmesine 
yardımcı olur. Saçın daha sağlıklı uzamasını teşvik eder. Saç 
tellerinin ve saç derisinin uzun süre nemli kalmasını sağlar.

Vücut: Portakal kabuğu görünümü oluşumunu önlemek ve 
cildin elastikiyetini desteklemek için kullanılır. 

Tırnak: Tırnak kırılmalara karşı korumaya yardımcı olur ve 
güçlendirir. Tırnakların sağlıklı uzanması sağlar. Tırnak etlerini 
nemlendirir.

Box Content / Kutu İçeriği 
5 pieces of skin care ampoule concentrates 2 ml, 1 piece 
of ampoule breaking apparatus, 1 piece of dropper.

5 adet konsantre cilt bakım ampulü 2 ml, 1 adet ampul 
kırma aparatı, 1 adet kapaklı damlalık.

Pure Cannabis Oil

Saf Kenevir Yağı

Cellulite 
Selülit

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Anti Age 
Yaşlanma Karşıtı

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

A D

F G H
Nail Care 
Tırnak Bakımı

I





Which ampoule 
should be used?

Hangi ampul 
kullanılmalı? Anti-Acne 

Akne Karşıtı

Anti Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti Age 
Yaşlanma Karşıtı

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Cellulite 
Selülit

Body Strech Marks 
Vücut Çatlakları

Hair Care 
Saç Bakımı

Nail Care 
Tırnak Bakımı

Eyelash, Eyebrow, Beard 
Kirpik, Kaş, Sakal

Ozonized 
Argan

Ozonized 
Jojoba

Ozonized 
Linseed

Ozonized 
Macadamia

Cannabis
Oil

Acne Protect

B-Tox

Beauty A

Collagen Elastin

Express Lift

Eye Shield

Golden Age

Hyaluron Volume

Rich Q10

Starter

Vitamin C

White Glow

Anti-Acne 
Akne Karşıtı

Anti-Dark Spots 
Leke Karşıtı

Anti-Age 
Yaşlanma Karşıtı

Anti-Wrinkle 
Kırışıklık Karşıtı

Regeneration 
Yenileme

Water Based
Su Bazlı

Oil Based
Yağ Bazlı

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J





Üretici Firma:
PERGUSA MEDİKAL KOZMETİK SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
Tahtakale Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Cad. Efes Evleri C1-2  
No: 7/9 D:3 Avcılar – İSTANBUL • 0850 850 45 60  

 pergusacom •  pergusacom

pergusa.com / info@pergusa.com

Scan the QR  
for other 
languages.


