
Vivasan 

Şirkətinin 

təqdimatı 



Vivasan budur : 

Xammal İstehsalat 

Yayımlama və satış 

  

Məhsul 

Hər şey- bir əllərdə 



Vivasan məhsulları üçün xammal 

Orqanik( üzvü) üsulla emal edilir 

 

Pestisidlərdən istifadə 

olunmadan yetişdirilir 

 

Genetik modifikasiya 

olunmamışdır 

 

Ciddi keyfiyyətli yoxlanışa məruz 

qalır 



İstehsalat 

 CMP- sertifikatlarının olması istehsalın və hazır məhsulun yüksək keyfiyyətinə 

zəmanətdir. CMP sertifikatının verilməsi İsveçrə dövləti tərəfindən zəmanət 

edilir. 
 

İstehsalat ekoloji təmiz ərazidə (məkanda) yerləşir. 
 

Biz genetik modifikasiya olunmuş xammaldan istifadə etmirik. 

  

Biz təbii konservantlardan istifadə edirik.( Parabenlərdən) istifadə etmirik. 
 

Biz İsveçrə keyfiyyətinə zəmanət veririk. 

Bizim məhsullar yüksək efektivliyi ilə fərqlənirlər. 
 

Bizim məhsullar insanın sağlamlığının və gözəlliyinin qorunub saxlanılmasının 

qayğısına qalır. 



Məhsulun yayımlanması və satışı 

Vivasan məhsullarının satışının xüsusiyyətləri 
 

Xammaldan müştəriyə yalnız üç addımdır. Bunun sayəsində bizim müştərilər 

yüksək keyfiyyətli məhsulu ucuz qiymətə ala bilirlər. 
 

Vivasan  ixtisaslaşmış məsləhətçiləri müştərilərə peşəkar məsləhətlər verirlər. 

Müştərilər Vivasan məhsullarını başqalarına tövsiyyə edə bilirlər. Beləliklə, 

Vivasan şirkətindən məhsulu daha ucuz qiymətə almaq imkanı əldə edirlər. 

İstənilən Vivasan məsləhətçisi məsləhətçi ola bilər və sonra Vivasan liderinə 

qədər yüksələ bilər. Bununla öz şəxsi biznesini, şəxsi yayımlama strukturunu 

qurmaq imkanını əldə edir  və bütün bunlar heç bir maliyyə riski olmadan həyata 

keçir. 

Xammal İstehsalat 
Vivasan 

məsləhətçiləri və 

müştəriləri 



Vivasan məhsullarının əsas xətləri 

Bədənə qulluq 
 

Üzə qulluq 
 

Saça qulluq 
                                             

Ətirlər dünyası 
 

BAƏ 
 

Sağlam qida 
 



Bədənə qulluq 

Qulluq edilmiş bədən 
Gülümbahar 

Arqana 

Çayağacı yağı Yüngül yeriş 

Viva Beauty  

kişilər üçün  

 

Parlaq 

təbəssüm 

Vivaderm 



Üzə qulluq 

Viva Beauty 

Qırışlarsız gülüş 

(пpeptidli kosmetika) 
Problemsiz dəri 

Qırışlarsız gülüş 

(Quru dəri üçün vasitələr) 



Saçlara qulluq 

Saç boyaları 

Şampunlar 

Saçlara qulluq üçün  

vasitələr 



Ətirlər dünyası 

Efir yağları 

Efir yağları əsasında 

hazırlanmış vasitələr 

Kosmetik əsaslı ( masaj) yağları 



Bioloji aktiv qida əlavələri 

Multivitaminli içkilər 

Minerallar-vitamin kompleksləri 

Otlardan yığmalar 



Sağlam qidalanma 

Ədvalar , souslar 

Birinci yeməklər (şorbalar) 



Müalicəvi otlar, efirlər və natural yağlardan ibarət kosmetik 

və profilaktik vasitələr bütün ailənin sağlamlığını qoruyub 

saxlamağa, bir çox xəsxəstəliklərin profilaktikasını təmin 

etməyə, qüvvənin bərpasına kömək edirlər və müxtəlif həyat 

şəraitində əvəzolunmaz yardımdırlar.  
 

•Soyuqdəymələrin profilaktikasında effektivlidir. 

•İmmuniteti möhkəmləndirir. 

•Donmalarda orqanizmə dəstək olur. 

•Dayaq hərəkət sistemini oynaq və əzələlərinin funksional 

vəziyyətini dəstəkləyir. 

•Mədə bağırsaq sisteminin işini yaxşılaşdırır. 

•Qan dövranını yaxşılaşdırır.  

•Və sairə. 

Müalicəvi kremlər,  

gellər, balzamlar 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Balzam Peru- Stik 

Balzam San- Rokko 

Bədən üçün gel P.C.28 

Ardıc kremi 

Kəklikotu kremi 

Viva Aktiv kremi 

Jojoba kremi 

Bədənin gigiyenası üçün gel 

Sensuale duş  üçün gel 



Peruan balzamı və şi yağı tərkibli unikal 

kosmetik vasitə zədələnmiş dəriyə qulluq 

üçündür. Yerli ağrıkəsici təsirə olduğundan 

çatları olan quru dərinin narahatlığını tez 

aradan götürür. Yumşaldır,nəmləndirir və 

bərpa edir. Dəridə qoruyucu təbəqə 

yaradır.Bədənin müxtəlif hissəsində 

çatların(dodaqlarda, əl barmaqlarında və s.)  

əmələ gəlməsinin profilaktik olaraq qarşısını 

almaq üçün istifadə oluna bilər.  

Aktiv maddələr: Peruan balzamı arı mumu , 

gənəgərçək yağı, şi yağı. 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Balzam Peru- Stik 



Ən qədim reseptlərə əsaslanaraq hazırlanmış 

canlandırıcı balzam dərinin müxtəlif 

problemlərini həll etmək üçündür. Tərkibi 

bitkilər, efir yağları ,müalcəvi otların 

ekstraktlarından ibarətdir. Dərini yumşaldır və 

nəmləndirir. Qaşınmanı, qıcıqlanmanı, 

qızartını götürür, dərinin qocalmasının 

qarşısını alır. 

Dərinin kobudlaşmasına mane olur. Dərinin 

strukturunu bərpa edir,piy təbəqəsini 

möhkəmləndirir. Müxtəlif zədələr və qüsurlar 

zamanı dərinin tezliklə bərpa olunmasına 

kömək edir.  

Ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur.  

Aktiv maddələr: efir yağları:çay ağacı, ətirşah. 

natural yağlar: xiyar otu, günəbaxan, kök; 

Ekstraktlar: bənövşə, exinatseya, 

gülümbahar, solmaz çiçəyi, dazı otu; 

bisabolol, fosfolipidlər, allantoin, vitaminlər C 

və E 

Balzam San- Rokko 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 



Sürətli təsirə malik unikal gel midiya və ətirli 

martiniya ekstraktlarından hazırlanır. Dayaq 

hərəkət sisteminin funksional vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçündür, yerli və ümumi 

yorğunluğu götürür, əhval-ruhiyyəni 

yüksəldir. Əzələ gərginliyini və stresi 

çıxarmağa kömək edir. Tonuslasu artırır , 

rahatlıq və gümrahlıq hissini bərpa edir. 

Fiziki gərginlikdən əvvəl və sonra istifadə 

olunması idealdır.  

 

Aktiv maddələr: Ekstraktlar: arnika, 

ağcaqayın, Yeni Zellandiya midiyası(«perna 

kanalikulus ətirli martiniya (“şeytan dırnağı”) 

efir yağları: nanə , limon, kəklikotu , lavanda 

və portağal. 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Bədən üçün gel P.C.28 



Yüksək efektli  krem ardıc meyvələri, dağ 

şamı ağacı, evkalipt və sərv ağacı efir 

yağları əsasında hazırlanır .Yerli isidici təsir 

göstərir ,dərinin qan dövranını fəallaşdırır. 

Dayaq hərəkət sisteminin funksiyasına 

müsbət təsir edir. Əzələ gərginliyini aradan 

götürür, hərəkətlərdə rahatlıq və yüngüllük 

hissini bərpa edir. “Soyuq ətraflar” 

sindromunda yardım edir, dərini 

dezinfeksiya edir. Soyuqdəymə zamanı 

nəfəsalmanı yüngülləşdirir. Selulit əleyhinə 

gözəl vasitədir.  

Aktiv maddələr: efir yağları: ardıc meyvələri, 

şam ağacı, evkalipt, sərv ağacı; 

Soya yağı 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Ardıc kremi 



Çox funksional krem tərkibi efir yağları – 

kəklikotu, evkalipt , rozmarin, çobanyastığı –

kopozisiyasından ibarətdir. Müxtəlif refleksogen 

sahələrə yerli təsir edir. Çəkilən sahədə qan 

dövranını yaxşılaşdırır, isidir və dərini 

dezinfeksiya edir. Xvoya efir yağları dəridən 

keçərək nəfəs sisteminə təsir edir , 

soyuqdəymələrdə vəziyyəti yüngülləşdirir, 

öskürəyi azaldır, mədə-bağırsaq fəaliyyətini 

aktivləşdirir. Yerli ağrıları götürür, tonusu artırır 

və iştahanı yaxşılaşdırır.. 

 

Aktiv maddələr: efir yağları: kəklikotu, evkalipt, 

fir dağ şamı ağacı, rozmarin, limon, 

çobanyastığı; 

Şirinbadam yağı, kamfora yağı. 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Kəklikotu kremi 



Ölü dənizi duzlarının minerallarından , natural 

yağlardan və müalicəvi otların ekstraktlarından 

hazırlanmış sakitləşdirici krem problemli və 

həssas dərilər üçündür. Krem dərini nəinki lazımi  

mikroelementlərlə zənginləşdirir. Həmçinin 

dəriyə qulluq edir və tam müdafiəsini təmin 

edərək müalicəvi təsir göstərir. Dərinin müxtəlif 

problemlərində istifadə olunur. Dəridə iltihabı , 

qabıqlanmanı , qıcıqlanmanı aradan 

götürür,dərini bərpa edir, nəmləndirir və 

yumşaldır. Qan dövranını yaxşılaşdırır. Bədəndə 

xarici aqressiv təsirə qarşı müdafiə təbəqəsi 

yaradır. 

Aktiv maddələr : Ölü dənizinin duzu, yağlar: 

jojoba, şirin badam, gülümbahar ekstraktı, buğda 

rüşeymi ekstraktı, söyüd ağacı qabığı, pantenol, 

gialuronat Na, allantoin .  

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Viva Aktiv kremi 



Natural jojoba yağından olan qidalandırıcı 

krem çox quru və qabıqlanan üzün , əllərin və 

bədənin dərisinə qulluq etmək üçündür. 

Dərinin təbii hidrolipid balansını bərpa edir, 

sakitləşdirir , yumşaldır, nəmləndirir və 

qidalandırır, qabıqlanma və qıcıqlanmanı 

aradan götürür. Yüksək yağlılığı sayəsində 

üzün ,əllərin dərisini soyuqdan və şaxtadan 

qoruyur. Bütün növ dərilərə ,həmçinin körpə 

dərisinə də qulluq üçün istifadə etmək olar.  

Aktiv maddələr: jojoba yağı, arı şamı ,vitamin 

E , allantoin, pantenol 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Jojoba kremi 



Duş və vanna qəbulu üçün ətirli vasitə 

müalicəvi otların, ekstraktları və vitaminlərdən 

ibarətdir. 3 mərhələli təsir edir, nəinki sizin 

dəriyə ideal təravət və yumşaqlığı təmin edir. 

Həm də dərinin növündən asılı olmayaraq 

qayğısına qalır, müdafiə edir, o cümlədən 

həssas, tələbkar, yetkin dərilərə də təsir edir . 

Təmizləmə,nəmləndirmə,qidalandırma,müdafiə 

rahatlıq və gözəl əhval-ruhiyyə  bütün bunları 

Vivasan duş üçün vasitələrin köməyi ilə əldə 

edəcəksiniz. 

Vanna və duş qəbulu üçün 

vasitələr 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Bədənin gigiyenası üçün gel 

Sensuale duş  üçün gel 



Təmizləyici gel aloy(barbados) ekstraktı 

,çobanyastığı, hamamelis, altey və vitamin 

E tərkibli bədənin həssas intim hissələrinə 

gündəlik qulluğu üçündür. Dərini 

qıcıqlandırmır, vaginal floranı dəyişmir, 

göbələkli infeksiyanın inkişafına mane olur, 

təbii turşu muhitini saxlayır. Təmizləyir, 

təravətləndirir, qoruyur, uzunmüddətlik 

dezoderasiya edir. Çox incə qoxuya  

malikdir. 

 

Aktiv maddələr : çobanyastığı, hamamelis, 

altey, aloy ekstraktları, tokoferol, bisabolol  

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Bədənin gigiyenası üçün gel(intim 

hissələrə qulluq) 



Təravətləndirici ətirli gel fransız qızılgülünün, 

limon və lavandanın ekstraktından 

hazırlanmış, xüsusilə, həssas və tələbkar dəri 

üçündür. Təmizləyir, tonusu artırır və 

nəmləndirir, dərini qidalandırır və 

sakitləşdirir. Dəri örtüyünü bərpa edir, 

cavanlaşdırır , hamar edir və dərini çəkir. 

Sakitləşdirir, rahatlıq və hissiyatlıq aurası 

yaradır. Geldən istifadədən sonra dəri 

vitaminlərlə zənginləşir, vaxtından əvvəl 

qocalma əleyhinə etibarlı müdafiə əldə edir. 

Yumşaq, hamar , elastik və ipək kimi olur, 

incə ətir saçır. 

Aktiv maddələr: ekstraktlar: fransız qızılgülü 

ləçəklərinin, limon və lavanda. 

“Qulluq edilmiş bədən” xətti 

Sensuale duş  üçün gel 



Çay ağacı ( melaleuca alternifolia) həmişəyaşıl çox hündür 

olmayan ağac-kol Avstraliyada bitir. Onun yarpaqlarından 

efir yağı hazırlanır. Tərkibində 100-dən çox müxtəlif bioloji 

aktiv komponentləri vardır. Bunların bəzilərinə təbiətdə rast 

gəlmək çox nadir haldır. Çay ağacı yağının tərkibinə daxil 

olan terpenoidlər sayəsində güclü antiseptik , iltihaba qarşı 

və yarasağaldıcı təsir göstərir. Mühüm üstünlüyü onun 

praktiki olaraq əks təsirin olmamasıdır. İstifadəsi zamanı  

sağlam toxumaların zədələməməsi, qıcıqlandırmır, və 

yandırmır.  

Vivasan vasitələrində çay ağacı yağı ona yaxın yağlar 

manuka, kanuka, razolin yağları ilə kompozisiyada daha 

güclü effekt verir.  

«Çay ağacı » xətti 



Çay ağacı yağı manuka və kanuka ilə ən 

efektiv və təsirli təbii antiseptiklərdən biridir. 

İltihab əleyhinə və virus əleyhinə təsir edir. 

Dəriyə müxtəlif zədələrdə ağrıkəsici və 

sakitləşdirici, yarasağaldıcı  təsir edir. İmmun 

sistemini , əsəb, psixiki enerjini xüsusilə 

emosional gərginliklər dövründə 

stimullaşdırır. İlk yardım kimi əvəzolunmaz 

vasitə sayılır. 

Aktiv maddələr: efir yağları : çay ağacı, 

manuka, kanuka 

«Çay ağacı » xətti 

Çay ağacı efir yağı manuka və kanuka ilə 



Çox məqsədli çay ağacı kremi manuka, kanuka 

və lavanda tərkibli krem problemli dəri üçündür. 

Qıcıqlanmış və zədəli dərini ideal qulluqla təmin 

edir, dərinin təbəqələrini təbii yolla bərpa edir. 

Dəridəki yara və çatların sağalmasını 

stimullaşdırır, qabıqlanmanı aradan götürür. 

Yerli dezinfeksiya təsiri edir. Həşəratların 

sancmalarına qarşı efektiv antidotdur. 

 Aktiv maddələr: çay ağacı yağı, manuka, 

kanuka, lavanda, rozmarin, çobanyastığı, 

adaçayı ekstraktı, altey, dazıotu, allantoin 

«Çay ağacı » xətti 

Çay ağacı kremi 



Təmizləyici tonik çay ağacı yağı, manuka, 

rozalin tərkibli tonik problemli dəriyə qulluq 

üçündür. Dərinin dərindən təmizlənməsini 

təmin edir, dəriyə qulluq edir və qoruyur. Piy 

vəzilərinin ifrazını tənzimləyir,məsamələri 

daraldır, antibakterial təsir edir. Yağlı dəriyə 

gündəlik qulluq üçün əvəzolunmaz vasitədir. 

Həmçinin yeniyetmə civzələrinə qarşı ideal 

vasitədir. Dəri toxumalarının təbii bərpasına 

yardım edir. Təraşdan sonra qıcıqlanmanı 

götürür.  

Aktiv maddələr: çay ağacı yağı, manuka, 

razolin, hamamelis ekstraktı. 

«Çay ağacı » xətti 

Çay ağacı toniki 



Avropada gülümbahar bitkisi ən çox becərilən 

müalicəvi bitkidir. Xaricdən sadə görünən bu bitki 

ecazkar xüsusiyyətlərə malikdir. Bu səbəbdən  

gülümbahar bitkisindən  istifadə,  yalnız 

çobanyastığının istifadəsindən sonra 2-ci yerdədir.  

Bitkinin tərkibində olan xüsusi maddələr dərinin 

toxumalarını zədələnmədən və vaxtından əvvəl 

məhv olmasından qoruyur, dezinfeksiyaedici, 

iltihab əleyhinə, yarasağaldıcı və tonuslaşdırıcı təsir 

edir. Maddələr mübadiləsinə müsbət təsir 

etdiyindən , dərinin hüceyrələrində sərbəst 

radikalların yaranmasının qarşısını alır. Vivasan 

şirkəti gülümbahar tərkibli aşağıdakı məhsulları 

təqdim edir: 

«Gülüm bahar» xətti 

«Gülüm bahar» kremi 

«Gülüm bahar» kremi 

Bədən üçün «Gülüm bahar» krem-dezoderantı 



Ekstra - zənginləşdirilmiş gülümbahar 

ekstraktlı krem həssas və quru dəriyə incə 

qulluq və bərpa olunma təsiri edir. Dərini 

qidalandırır, nəmləndirir və regenerasiya edir, 

vaxtından əvvəl qocalmadan və ziyanlı 

təsirlərdən qoruyur. Qıcıqlanmanı və iltihabı 

aradan götürür , zədələnmiş dərini sağaldır. 

Gülümbaharın aktiv maddələr dəridən 

keçərək yanıq, zədə, donma, aybaşı zamanı 

olan ağrıları sakitləşdirir, mədə-bağırsağ 

sisteminə xeyirli təsir edir.  Qan damar 

sistemini möhkəmləndirir. 

Aktiv maddələr : gülümbahar ekstraktı, şirin 

badam, arı mumu, vitamin E, allantoin, 

bisabolol. 

«Gülüm bahar» xətti 

«Gülüm bahar» kremi 



Qidalandırıcı emulsiya təbii gülümbahar  

ekstraktı , avakado yağı və vitamin E dən 

ibarətdir. Quru və həssas dəriyə qulluq 

üçündür. Bərpa olunma və cavanlaşdırma 

effektinə malikdir. Dərini ətraf mühitin 

zərərli təsirlərindən qoruyur, nəmləndirir , 

qidalandırır, qıcıqlanmanı aradan götürür. 

Su və piy balansını tənzimləyir müdafiə 

turşu təbəqəsini stabilləşdirir.  

 

Aktiv maddələr : gülümbahar ekstraktı, 

avakado yağı, günəbaxan, badam, tokoferil 

asetat, bisobolol, allantoin. 

«Gülüm bahar» xətti 

«Gülüm bahar» losyon-emulsiyası «Gülüm bahar» kremi 



Yumşaq təravətləndirici antipersperant – krem 

gülümbahar ekstraktı və badam yağından 

ibarətdir. Orqanizmə zərər vermədən etibarlı anti-

bakterial qulluq, pis iylərdən uzun müddətli ( 24 

saata-dək) müdafiə , təmizlik və təravətə təminat 

üçün zəmanət verir. Kremin xüsusi formulu ona 

anti-persperant keyfiyyətini artırır, tərin əmələ 

gəlməsi və bakteriyaların artması prosesini 

ləngidir. Xüsusilə, həssas dərili adamlara 

uyğundur. Yandırmır, qızartı yaratmır. Çünki, 

tərkibində etil spirti yoxdur. Tez mənimsənilir və 

geyimdə iz qoymur.  

 

Aktiv maddələr: gülümbahar ekstraktı, şirin 

badam yağı, risinoleat sinki, aliminium xlor hidratı 

«Gülüm bahar» xətti 

Bədən üçün «Gülüm bahar» krem-dezoderantı 



Mərakeş arqana meyvələrindən hazırlanmış yağ bütün 

dünyada “ bər-bər lərin qızılı” kimi unikal keyfiyyətlərinə görə 

tanınıb. Ən bahalı yağ kimi qiymətləndirilir. Yağın özəl 

xüsusiyyətləri onun kimyəvi tərkibi ilə izah olunur.- Yüksək 

tərkibi yüksək miqdarda doymamış yağ turşuları, həmçinin 

linol turşusu( 35%-dək) lipid mübadiləsini fəallaşdırır. Quruluq 

və qida çatışmamazlığından əziyyət çəkən dərini çox gözəl 

bərpa edir. Arqana yağının təbii oksidantlarla zəngin olması 

(polifenollarla, tokoferollarla ) onun iltihab əleyhinə və 

müdafiə etmə təsirini yaradır. Yağın tərkibindəki sterinlər 

gözlənilməz cavanlaşdırıcı, effekt verir. Kollagen və hialuron 

turşusunun sintezini fəallaşdırır və bununla dərinin 

elastikliyini, nəmliyini artırır.  

«ARQANA» Xətti 



Normal, quru , həssas və yetkin dərisinə 

qulluq üçündür. Arqana, zeytun, palma 

yağlarından və Vitamin E dən ibarətdir. 

Dərinin müdafiəsini, bərpa olunmasını təmin 

edir,yumşaldır, vitaminlərlə zənginləşdirir. 

Dərinin tonusunu və elastikliyini artırır. Masaj 

üçün yağ kimi istifadə oluna bilər, daha yaxşı 

nəticə almaq üçün Vivasan efir yağları ilə  

uyğunlaşdırıla edilə bilər. Yapışqan təbəqə 

yaratmır. 

Aktiv maddələr : arqana yağı, soya yağı , 

palma yağı, zeytun yağı, tokoferol. 

«ARQANA» Xətti 



Arqana yağı və badam yağı, vitamin E və B5 ilə 

zənginləşdirilmiş krem dərini nəmləndirir, 

sakitləşdirir, möhkəmliyini bərpa edir, 

yumşaqlıq və rahatlıq hissi yaradır, eyni 

zamanda geyim üzərində heç bir yağlı iz 

buraxmır. Bərpaedici və toxumaların 

yenilənməsini dəstəkləyir. Qıcıqlanmadan, 

susuzluqdan qoyuyur, vitamin E vaxtından 

əvvəl qocalmanın qarşısını alır.  

Aktiv maddələr: arqana yağı, arı mumu, şirin 

badam yağı, pantenol, qliserin, tokoferol 

asetat. 

«ARQANA» Xətti 



Duş üçün seçmə vasitədir. Tərkibi arqana, 

palma, badam, günəbaxan yağlarından və 

vitamin E dən ibarətdir. Dərinin incə 

təmizlənməsini və eyni zamanda intensiv 

qulluğunu təmin edir. Nəmləndirici və 

qidalandırıcı təsiri sayəsində dərini yumşaq 

təmizləyir, xüsusən quru, gərgin və həssas 

dəriyə uyğundur. Duş qəbulundan sonra 

əlavə dəri qulluğuna ehtiyac qalmır . Çünki, 

yağ artıq dərinin qayğısına qalıb. Makiyajı 

silmək üçün çox gözəl uyğun gəlir. 

 

Aktiv maddələr : arqana yağı, palma yağı, 

şirin badam yağı, günəbaxan yağı, tokoferil-

asetat 

«ARQANA» Xətti 



Zənginləşdirilmiş əl və dırnaqlar üçün krem 

arqana, badam yağı, hamamelis, vitamin E və B5 

tərkiblidir. Əllərin dərisini qidalandırır, incəlik və 

hamarlıq bəxs edir. Dərini nəmləndirir və 

strukturunu yaxşılaşdırır. Əlavə olaraq dırnaq və 

dırnaq ətrafına özəl qulluq edir. Kremin 

müntəzəm istifadəsi əllərin dərisini gözəl bərpa 

edir, əlaxsus quru, kobudlaşmış, sınan 

dırnaqları sağlamlaşdırır . Dəridə yağlı parıltı 

yaratmır.  

Aktiv maddələr: arqana yağı, şirin badam yağı, 

hamamelis ekstraktı, pantenol, qliserin, tokoferil 

asetat. 

«ARQANA» Xətti 



Effektiv skrab arqana, badam və zeytun yağları  

və vitamin E , duz və şəkər kristalları tərkiblidir. 

Dərinin səthindən ölmüş və kobudlaşmış 

hüceyrələri təmizləyir, tonusunu artırır, qan 

dövranını yaxşılaşdırır və maddələr 

mübadiləsini fəallaşdırır. Dərinin tərkibini 

yaxşılaşdırır, selulitin yaranmasının qarşısını 

alır. Quru-çatlı dərini nəmli və məxmər edir. Dəri 

xeyirli maddələri daha yaxşı mənimsəyir, hamar 

sağlam rəng alır.  

Aktiv maddələr : duz və şəkər kristalları, arqana 

yağı, şirin badam yağı, zeytun yağı, gənəgərçək 

yağı, tokoferil asetat, tokoferol 

«ARQANA» Xətti 



Arqana , şi, kakao yağları, bal və vitamin E 

ilə zənginləşdirilmiş balzam gündəlik 

dodaq dərisinə qulluq etmək üçündür. 

Balzam dodaqların dərisini (xüsusən quru 

və küləyin təsirinə məruz qalmış) yumşaq 

və hamar edir, quruluqdan qoruyur və 

maye balansını yaxşılaşdırır. Ultra-

bənövşəyi filtrin sayəsində işığın 

stresindən qoruyur. Vitamin E və şi yağı 

ətraf mühitin zərərli təsirindən qoruyur.  

Aktiv maddələr : arqana yağı, Şi yağı, 

kakao yağı, tokoferil asetat, bal. 

«ARQANA» Xətti 



VİVADERM xətti həssas və allergik reaksiyalara meyilli 

dərilər üçün xüsusilə işlənib və tərkibində bir sıra spesifik 

komponentlərə malikdir. Korbomid-dərinin 

nəmləndirilməsinə xidmət edir, dərinin bərpa olunma 

imkanlarını və müdafiə funksiyasını artırır. Dərinin 

qabıqlanması prosesini sürətləndirir, çat və cızıqların əmələ  

gəlməsinin qarşısını alır , dərini elastik yumşaq və ipək 

kimiedir. Daha bir üstünlüyü odur ki, VİVADERM vasitələri 

lamelyar(biomembran , dermomembran ) struktura malikdir. 

Dermomembran strukturu dərinin təbəqəsində ki , lipidlərlə 

oxşarlıq yaradır. Dermomembran struktur kosmetik 

vasitələrdə hipoallerginliyin və Bioloji aktiv maddələrin 

dərinin dərin qatlarına daşınmasının optimal həllidir. 

Dermomembran struktur  dərinin buynuz (üz)  təbəqəsini 

möhkəmlənririr və dəri toxumalarına qidalı maddələr 

mənbəyi kimi xidmət edir.   

«VİVADERM» Xətti 



Tərkibində maqoniya ekstraktı, vitamin B6 

allantoin olan seçmə hipoallergen köpük 

xüsusi olaraq bədənin və başın həssas dərili 

yuyulması üçündür. Xüsusi incəliklə dərinizi 

təmizləyər və xoşagələn yumşaqlıq hissi 

yaradar. Tərkibindəki maqoniya ekstraktı hələ 

qədim zamanlarda müxtəlif dəri xəstəliklərində 

istifadə olunurdu. Qıcıqlanmış və həssas dərini 

nəmləndirir və sakitləşdirir. Bədəni və saçları 

yumağa , həmçinin makiyajı silməyə uyğun 

gəlir. Hipoallergendir, tərkibində lauril natrium 

sulfat, və sintetik konservantlar yoxdur.  

Aktiv maddələr : pantenol, maqoniya ekstraktı, 

allantoin, kalium sorbat, glutamat hidrooksid 

«VİVADERM» Xətti 



Bədən üçün lamelyar tərkibli süd karbomid, 

natural yağlar, vitaminlər, minerallar və amin 

turşularından ibarət olub, çox quru və həssas 

dəriyə qulluq etmək üçündür. Dəriyə asanlıqla 

hoparaq qidalandırıcı maddələrlə zənginləşdirir 

.Uzun müddətli və davamlı nəmləndirmə ilə 

təmin edir. Dəri qıcıqlarını aradan götürür , 

iltihab və allergiya əleyhinə təsir edir.  

Aktiv maddələr : karbomid, şi və makadamiya 

fındığı yağı, pantenol, tokoferil asetat, arqinin, 

papin,  kalsium pantotenat, askorbil palmitat, 

keramidlər, tokoferol, alanin, maqnezium xlorid, 

serin 

«VİVADERM» Xətti 



İncə hipoallergen lamelyar krem karbomid, şi 

yağı, arginin, keramidlərdən ibarət olub, 

xüsusilə həssas, normal və quru dəri üçündür. 

Quruluğu və qıcıqlanmanı aradan götürür, 

iltihab və allergiya əleyhinə təsir edir, 

qabarlaşmanının qabağını alır. Dərinin bərpa 

olunma imkanlarını gücləndirir və qoruyucu 

funksiyasını artırır. Dərini hamar edir və ona 

yumşaqlıq və elastiklik bəxş edir.  

Aktiv maddələr: Şi yağı, keramidlər, arı mumu, 

arginin, skvalen, qliserin. 

«VİVADERM» Xətti 



Universal və unikal Vitasan Akkut xətti dəriyə qulluq 

və dəri problemlərinin profilaktikası üçün çoxillik 

təcrübə və dağlıq İsveçrənin xalq təbabəti reseptləri 

əsasında işlənib hazırlanıb. Təqdim olunan xəttin  

universallığı ondadır ki, o müxtəlif dəri problemlərini 

və bütövlükdə bədənlə əlaqəli olan problemləri 

aradan qaldıran müxtəlif vasitələri  özünə daxil edir. 

Həm dəri ilə ,həm də bütün orqanizmlə əlaqədar 

yaranan problemləri aradan götürmək üçündür. Bu 

xəttin unikallığı ondadır ki, bu vasitələr ən müasir 

texnologiya, İsveçrənin Appensel kantonunda (ərazi 

bölgə vahidi) bitən nadir şəfaverici, müalicəvi bitkilər 

əsasında hazırlanmışdır. VITASAN ACCUT sizin 

dəriyə müxtəlif şəraitlərdə tez və təsirli kömək 

göstərəcək. Odur ki, səyahətlər üçün xüsusilə 

uyğundur. Tərkibində sintetik konservantlar- 

parabenlər yoxdur. 

«VİTASAN AKKUT » Xətti 



Unikal vasitə İsveçrə dağ keçilərinin südündən 

alınana yağın və efir yağları , natural yağlar, 

vitamin E–nin əsasında hazırlanıb. 

Stimullaşdırıcı və isidici təsirə malikdir, qan 

dövranını yaxşılaşdırır, hərəkət dayaq sisteminə, 

nəfəs sisteminə müsbət təsir edir. Rahatlayır və 

gərginliyi götürür, əzələ və oynaqlarda ağrını 

götürür, dəriyə xoş təsir göstərir.  

Aktiv maddələr : dağ keçisinin südündən 

hazırlanmış yağ, rozmarin , ardıc, kəklikotu efir 

yağları, günəbaxan, fıstıq, badam, yer fındığı 

yağları, tokoferil. 

«VİTASAN AKKUT » Xətti 



Bu gün daha çox adamlar anlayırlar ki, 

ağappaq parlaq təbəssüm nəinki imicin bir 

hissəsidir, həmçinin adamın mədəni 

səviyyəsinin göstəricisidir. Bu onun özünə 

və sağlamlığına olan münasibətidir. Vivasan 

seçmə efir yağlarının əsasında hazırlanmış 

efektiv və təhlükəsiz ağız boşluğunun 

gigiyenasını təmin edən vasitələri təqdim 

edir. Onlar eyni zamanda bir çox 

xəstəliklərin və xorultunun gözəl 

profilaktikası  ola bilər.  

«Parlaq təbəssüm» Xətti 



Möcüzəli eleksir efir yağlarının qarışığından 

hazırlanıb və ağız boşluğuna efektiv qulluq 

üçündür. Ağız boşluğunu və boğazı 

dezinfeksiya edir, ağızdan  pis qoxunun əmələ 

gəlməsinin qarşısını alır, nəfəsi təravətləndirir. 

Quru selikli qişanı nəmləndirir və yumşaldır, diş 

ətini möhkəmləndirir və orada qan axmalarının, 

kariyesin, diş daşının əmələ gəlməsinin  

qarşısını alır. Qələvi turşu balansını tənzimləyir. 

Qırtlağın yumşaq toxumalarında qan dövranını 

gücləndirir, bu da yuxuda tənəffüsü 

normallaşdırır və xorultunu azaldır.  

 

Aktiv maddələr: 100 % təmiz efir yağlarının 

qarışığı: portağal, nanə, lavanda, mixək, limon, 

kəklikotu, yer fıstığı, çay ağacı , manuka , 

kanuka 

«Parlaq təbəssüm» Xətti 



Kim ayaqlarına yaxşı münasibət bəsləyir və 

müntəzəm onlara qulluq edirsə, hətta yaxşı vaxtında 

onlarla əlaqədar problemi olmayacaq. Vivasan şirkəti 

sözün əsl mənasında “ təpədən dırnağa qədər” sizin 

qayğınıza qalaraq ayaqlara qulluq üçün optimal 

xəttini işləyib hazırlayıb, ekstraktlar və gigiyenanı 

nəzərdə tutur, həmçinin ayaqlarınızın sağlamlığının 

qayğısına qalır. Qulluq edilmiş sağlam ayaqlar nəinki 

gözəl sayılır, həm də bütün orqanizmin sağlamlığı və 

sizin əhval ruhiyyəniz deməkdir. Ayağa qulluq xətti-

Vivasan məhsullarının sağlamlıq, gözəllik , qulluq 

edilmiş ayaqlar yüngül yeriş deməkdir. 

«Yüngül yeriş» Xətti 



Ayaq vannaları üçün möhtəşəm duz 

ayaqlara qulluq və ümumi əhval ruhiyyəni 

yaxşılaşdırmaq üçündür. Bu duzla edilən 

ayaq vannası yorğunluğu, iltihabı və dəri 

qaşınmanı aradan götürür. Qan dövranını 

yaxşılaşdırır, tərləməni tənzimləyir, 

dezodorasiya efektinə malikdir. Vannadan 

sonra dabanların kobud dərisi yumşalır, 

qabarları asanlıqla təmizləyir.  

Aktiv maddələr: ekstraktlar: çobanyastığı, 

ardıc, rozmarin, atşabalıdı,hamamelis. 

«Yüngül yeriş» Xətti 



Otların ekstraktlarından və efir yağlarından 

ibarət bu krem ayaqlara qulluq  üçündür. 

Nəmləndirir, qidalandırır, yumşaldır və dərini 

kobudlaşmasının və qabarların əmələ 

gəlməsinin qarşısını alır. Qan dövranının 

gücləndirir « soyuq ayaq » sindromunu və 

ayaqlarda « yanğın » hissinin əmələ gəlməsini 

qarşısını alır. Tonuslaşdırır, ayaq dərisinin 

dezoderasiya edir, qoxunun və tərin əmələ 

gəlməsinə mane olur. Göbələk xəstəliklərinin 

profilaktikası üçün efektivdir. Ayaq massajı 

üçün efektivdir.  

Aktiv maddələr : arnika ekstraktı, əməköməci, 

çobanyastığı, boymadərən, dazı otu, evkalipt 

efir yağı, şirin badam yağı, kamfora yağı, 

mentol, vitamin E. 

«Yüngül yeriş» Xətti 



Tərkibində qırmızı üzüm yarpaqları və at 

şabalıdı ekstraktları olan efektiv bərpaedici 

krem ayaqda yorğunluq və ağırlıq hissini 

götürmək, damarları möhkəmləndirmək və 

damar genişlənmələrinin profilaktik 

qarşısını almaq üçündür. Təravətləndirir , 

stimullaşdırır, tonuslaşdırır. Ayaqlarda 

kapilyar torlarının əmələ gəlməsinin 

qarşısını alır. Şişkinliyin əmələ gəlməsinə 

maneə olur. Dərini nəmləndirir və 

qidalandırır.  

Aktiv maddələr: qırmızı üzümün 

yarpaqlarının ekstraktı,  at şabalıdı ekstraktı, 

şirin badam yağı, allantoin. 

«Yüngül yeriş» Xətti 



Müasir kişilər aktiv həyat tərzi yaşayırlar və onların 

dərisi daim aqressiv xarici faktorların təsiri altında 

olur. Kişilərin dərisini bir fərqli xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq Vivasan şirkəti Viva Byuti adlı kişilər üçün 

efektiv kosmetik vasitələr xətti hazırladı. Viva oliqo 

kompleksi (yunan oliqos-mikro) məhsulları qərbi Alp 

mineral sularının əsasında yaradılıb və tərkibi 

mikroelementlər, mineral maddələr (dəmir, Ca, Mg, 

mis, sink) həmçinin vitaminlər, bitki ekstraktları və 

yağları ilə zəngindir. Dərinin dərin qatlarına keçərək 

vasitənin hissəcikləri ( komponentləri) fəal təsir 

göstərir: zənginləşdirir, tonusu artırır, qıcıqlanmanı 

götürür, təbii nəmliyi qoruyub saxlayır və qocalma 

prosesini ləngidir. 

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



Bərpaedici gel- şampun aloy-vera ekstraktı, vitamin 

B5 və E tərkiblidir və baş və bədənin həssas 

dərisini yumaq üçündür. Dərinin yumşaq 

təmizləməsini təmin edir. Dərini qurumaqdan 

qoruyur, qan dövranını fəallaşdırır və qidalandırır. 

Viva oliqo kompleksi və vitamin E dərinin 

qocalmasına maneə olur. İstifadədən sonra saçlar 

və dəri təmiz, təravətli görünür, bədən isə enerji ilə 

dolur. Çox funksional gel xüsusilə idmanla məşğul 

olan və səfərlərə çıxan energetik kişilərə rahatdır.  

Aktiv maddələr: barbados aloyası, pantenol, 

qliserin maqnezium aspartat, qlukonat sink, 

kalsium qlükonat 

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



Viva-oliqo kompleksi ekstrakt aloe qiymətli 

natural yağlar, vitamin B5 və Vitamin E tərkibli 

nəmləndirici qulluq, tələbkar kişi dərisini 

dərindən nəmləndirir, qidalandırır və müdafiə edir, 

hamar və sağlam edir. Dərinin tonusunu artırır, 

stimullaşdırır , qırışların əmələ gəlməsinin 

qarşısını alır, vaxtından əvvəl qocalmanını 

ləngidir, təraşdan sonrakı qıcıqlanmanı azaldır, 

sakitləşdirir, iltihab əleyhinə təsir edir. 

Ultrabənövşəyi şüaların neqativ təsirinidən 

,küləkdən qoruyur.  

Aktiv maddələr: barbados aloyası, zeytun yağı, 

jojoba, şi, avokado, pantenol, tokoferil asetat, 

allantoin, maqnezium aspartat, qlükonat sink, 

qlükonat kalsium, qlükonat 

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



Viva-oliqo kompleksli krem aloy-vera, qialuron 

turşusu,  B5 və E vitaminləri tərkiblidir və 

təraşdan və epilyasiyadan sonra dəriyə incə 

qulluq üçündür. Krem təraşdan və epilyasiyadan 

ehtiyatla qıcıqlanmış dərini sağaldır, nəmləndirir , 

sakitləşdirir və sərinləşdirir. Onun tezliklə bərpa 

olunmasına vasitəçi olur, tərs bitən tüklərin 

qarşısını alır, xarici təsirlərə qarşı dərinin 

müqavimətini artırır. Dərinin qocalmasının 

qarşısını alır, ona enerji və təravət verir, rahatlıq 

hissi yaradır.  

Aktiv maddələr: barbados aloyu, pantenol, 

tokoferil asetat, natrium qialuoronat, maqnezium 

aspartat, natrium hidrooksid, qlikonat 

kalsium,mis qlükonat. 

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



Təravətləndirici dezodorant- antipersperant təbii 

zəylər və qırmızı dəniz yosunları tərkiblidir. Tərin, 

qoxunun qarşısını 24 saat ərzində alır. Həddindən 

artıq tərləməni tənzimləyir, pis qoxunun qarşısını 

alır, qıcıqlandırmadan. Təbii zəylər dəriyə 2 qat 

təsir göstərir.Bütün gün boyu təravət və enerji 

bəxş edir. Dəriyə asanlıqla hopur və geyimdə iz 

buraxmır. 

Аktiv maddələr : алюмокалиевые квасцы, 

barbados aloyu, maqnezium aspartat, qlükonat 

sink, kalsium qlükonat, mis qlükonat.  

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



Yaş əleyhinə anti oksidantlı kamsulalar 

müalicəvi otlar əsasında hazırlanmış BAQƏ 

dir. Vitaminlər və minerallar tərkiblidir. 

Ümumi orqanizmin möhkəmlənməsi, 

dərinin strukturunun yaxşılaşması üçündür. 

Kapsulalar  orqanizmə intensiv təsir 

göstərir. Vaxtından əvvəl qocalmağa gətirən  

sərbəst radikalların təsirini neytrallaşdırır. 

Maddələr mübadiləsini və hüceyrələrin 

bərpasını stimullaşdırır, dərinin strukturunu 

bərpa edir, orqanizmin sağlamlığını 

dəstəkləyir. 

Aktiv maddələr qızıl darı yağı,   likopin 5 

vitaminlər(C, E, B6, B5, biotin, foli turşusu 

)minerallar (kalsium, sink, selen )  

koenzim q 10 

«VİVA BYUTİ » Xətti kişilər üçün 



« VİVA BYUTİ » üzə qulluq vasitələri 

kosmetologiya sahəsində son nailiyyətlərə 

əsaslanaraq hazırlanıb. Onların tərkibinə çoxlu 

miqdarda qiymətli bitki ekstraktları və efir 

yağları , eyni zamanda tərkibində süni 

maddələr və konservantlar olmadığından 

hipoallergendirlər. « Viva Byuti » xətti bütün tip 

dərilər və müxtəlif yaş qruplarına uyğundur. 

Xəttin məhsulları dermotoloji testləşdirilib və 

bir-biri çox gözəl uyğunlaşdırılıb, bu da  sizin 

üz dərinizə qulluq üçün individual proqramın 

tərtib olunmasına imkan verir.  

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



Bambuk, heyva ekstraktı və pantenol 

tərkibli təmizləyici gel üz, boyun və 

dekolte hiisələrini və bütün tip dəriləri 

dərindən təmizləmək üçündür. Dərini 

yumşaq və efektiv çirk və makiyajdan 

təmizləyir. Dərini möhkəmləndirir və dəri 

məsamələrini yığır. Dərininin 

uzunmüddətli nəmliyini təmin edir, dəri 

hüceyrələrinin bərpa və yenilənməsinə 

kömək edir. Geldən istifadədən sonra 

dəri təmiz , hamar olur və sağlam rəng 

alır. Bütün tip dərilərə uyğundur.  

Aktiv maddələr: heyva eksraktı, bambuk 

eksraktı, pantenol 

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



Yumşaq təmizləyici südün tərkibi bambuk 

və heyva ekstraktlarından və pantenoldan 

ibarətdir. Bütün tip dəriləri üz, boyun və 

dekolteni incə təmizləyəmək üçündür. 

Makiyajı və çirki təmizləyir, dərini 

nəmləndirir, qidalandırır, hamarlaşdırır və 

bərpa edir. Dərini ultrabənövşəyi şüaların 

zərərli təsirindən qoruyur . Südün 

istifadəsindən sonra dəri təmiz, qulluq 

görülmüş və məxməri olur. Quru və həssas 

dərilərə də uyğun gəlir.  

Aktiv maddələr : bambuk və heyva 

ekstraktları , pantenol 

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



İncə qatılıqda Nəmləndirici emulsiya rozmarin, 

xiyar, kök ekstraktlıdır. Normal və qarışıq 

dərilərə qulluq üçündür. Dərini ideal 

qidalandırır, nəmləndirir və sərbəst 

radikallardan, həmçinin vaxtından əvvəl 

qocalmadan qoruyur. Sakitləşdirir , qızartı, 

iltihabı və qıcıqlanmanı aradan götürür. 

Yüngül ağardıcı efektinə malikdir. İstifadədən 

sonra üz təravətlənir və təbii qızartı alır , 

qırışlar gözəçarpacaq itir. Nəmliyin 

çatışmazlığı ilə əlaqədar   emulsiya təsirində 

alınan effekt bütün gün ərzində qalır.  

Aktiv maddələr: xiyar ekstraktı, kök, rozmarin 

yarpaqları, şirin badam yağı, jojoba yağı, 

tokoferil asetat 

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



Qidalandırıcı yaş əleyhinə krem yetkin və 

solan dərinin bütün tiplərinə qulluq etmək 

üçündür. Tərkibində mayaotu və çəmənlik 

yoncasının ekstraktı var. Lazımi qida 

maddələri ilə dəri hüceyrələrini təmin edir, 

maye itkisindən və sərbəst radikallardan , 

zərərli təsirindən qorumaqla dərinin 

vaxtından əvvəl qocalmasının qarşısını 

alır. Kremin istifadəsindən sonra dəri 

hamar, ipək kimi olur. Yaşla əlaqədar 

qırışlar hamarlaşır. Kremin təsirindən 

alınan effekt gün boyu qorunub saxlanılır. 

Xüsusilə yaşı 45-dən yuxarı olan qadınlara 

tövsiyyə edilir.  

Aktiv maddələr : mayaotu, kök, çəmənlik 

yoncası fitohormonları, avokado yağı, 

enotera, şi yağı, tokoferil asetat, pantenol, 

allantoin 

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



Qidalandırıcı krem heyva, spirulin, 

ekstraktları, yağlar və vitaminlər tərkiblidir. 

Normal və quru dəriyə qulluq etmək 

üçündür. Dərini qidalı maddələrlə təmin 

edir, nəmləndirir , vaxtından əvvəl 

solmasına maneə olur. Kollagenin və 

elastinin  sintezinə şərait yaradır, dərinin 

tonusunu və möhkəmliyini artırır. Dərini 

hamarlaşdırır, cavanlaşdırır ona ipək kimi  

və təravətli edir. Kremin təsiri 24 saat 

davam edir.  

 

Aktiv maddələr : heyva ekstraktı, rozmarin 

yarpaqları, spirulin, şirin badam yağı, 

jojoba, avokado, tokoferil asetat, askorbil 

palmitat. 

«VİVA BYUTİ »cavanlıq xətti 



İntensiv zərdab hialuron turşusu və 

nəmləndirici komponentlidir. Qırışların 

efektiv hamarlanması və dərinin 

cavanlaşması üçündür. Dərini aktiv 

qidalandırır, və bərpa edir. Yorğun, solğun, 

həssas dəriyə çox gözəl təsir edir. Qialuron 

turşusu nəmliyi qoruyub saxlayır, tonusu 

artırır və dərini möhkəmləndirir. Efir 

yağlarının komponentləri iltihabı və 

qıcıqlanmanı götürür. Dəri canlanır, hamar 

olur, üzün bənizi açılır, təravətli və cavan 

görünür. Bütün tip dərilərə uyğundur. 

Aktiv maddələr : natrium hialuronat, 

qliserin, efir yağlarının komponentləri 

«VİVA BYUTİ » cavanlıq xətti 



Xüsusi krem heyva, at şabalıdı və və digər 

bitkilərin ekstraktları, yağlar və vitaminlərlə 

zəngindir. İncə , həssas göz qapaqlarının 

dərisinə qulluq üçündür. Efektiv nəmləndirir və 

qidalandırır, yumşaldır , göz ətrafı dərini , 

tonusunu artırır, xırda “göz qapağı” qırışları 

hamarlayır. Göz qapağı  şişkinliyi və 

qızarmasını götürür. Vaxtından əvvəl 

solmasına maneə olur. Kremdən müntəzəm 

isitadə edildikdə göz qapağı dərisi daha hamar 

və gənc olur, xırda qırışların sayı əhəmiyyətli 

dərəcədə azalır, yorğunluq əlamətləri itir. 

Bütün tip dərilərə uyğundur.  

 

Aktiv maddələr : heyva ekstrkatı,xəndəkotu, 

şirin badam yağı, avokado, jojoba, aksorbil 

palmitat, tokoferil asetat, tokoferol, at şabalıdı 

«VİVA BYUTİ » cavanlıq xətti 



BAQƏ- qocalmaya qarşı antioksidant 

kapsulalar şəfalı otlar, vitamin 

kompleksləri vəminerallar tərkiblidir, 

dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və 

orqanizmin ümumən möhkəmlənməsi 

üçündür. Kapsulalar orqanizmə intensiv 

təsir göstərir , sərbəst radikalları 

neytrallaşdırır. Beləliklə, vaxtından əvvəl 

qocalmanın qarşısını alır. Maddələr 

mübadiləsini stimullaşdırır, hüceyrələrin 

regenerasiyasını, dərinin strukturunu 

genişləndirir, orqanizmin sağlamlığını 

dəstəkləyir. – 

Aktiv maddələr : darı, likopin 5, vitaminlər 

(C, E, B6, B5, biotin, foli turşusu minerallar 

( kalsium, sink, selen) 

«VİVA BYUTİ » cavanlıq xətti 



Təmiz və hamar dərisi ilə öyünə bilənlərin sayı çox 

azdır.Əksəriyyəti dərisinin problemli hesab edir.: 

Kimin dərisi çox quru ,kimin isə yağlı və ya həssasdır. 

Kiminsə artıq qırışları əmələ gəlib.Lakin ən çox əziyyət 

çəkən dərisində xosşagəlməz sızanaq, xırda damar 

torları,(kupirozların), civzələri əmələ gəlmiş 

insanlardır. Vivasan şirkəti problemli dəri üçünxüsusi 

bitki tərkibli , bioloji aktiv komponentli əla kosmetik və 

profilaktik effektə malik vasitələr təqdim edir.  

LOCHERBER«Problemsiz dəri » xətti 



Xüsusi krem rozmarin,adaçayı ekstraktları, 

efirlər vənatural yağlar , vitaminlər tərkibli 

problemli dərini dərindən təmizlənməsi üçündür. 

Dərini efektiv sızanaq və civzələrdən efektiv 

təmizləyir. Xüsusilə seboreyalı dəri, yeniyetmə 

sızanaqları əleyhinədir. Ölmüş hüceyrələri, piy 

və çirki intensiv təmizləyir. Aktiv maddələr 

epidermisi təravətləndirir, dərini nəmləndirir, dəri 

piyini ifrazını normallaşdırır. Məsamələri 

təmizləyir və daraldır. Dəri hamar , məxməri və 

sağlam görünüş alır.  

Аktiv maddələr :  ekstraktlar: rozmarın, adaçayı, 

laminariya; efir yağları: lavanda, adaçayı, nanə, 

kəklikotu; yerfındığı yağı, günəbaxan yağı, retinil 

palmitat, tokoferil asetat , tokoferol, askorbin 

turşusu. 

LOCHERBER«Problemsiz dəri » xətti 



Effektli gel rozmarin, kəklikotu, nanə,lavanda 

ekstraktları və efir yağları tərkiblidir. Yağlı və 

problemli dərini dərindən təmizləmək üçündür. 

Xüsusilə gündəlik qulluq əsaslı təmizləmə yağlı 

və problemli dəri üçündür. Əsaslı təmizləmə və 

müdafiə sızanaqlı və civzəli , yağlı və problemli 

dəriyə xüsusi qulluqdur. Ölmüş hüceyrələri, piyi 

və çirki intensiv təmizləyir. Patogen 

bakteriyalarla mübarizə aparır. Müalicəvi 

bitkilərin ekstraktları və yağlar təbii antiseptik 

olaraq dərini sızanaqlardan təmizləyir, 

hamarlayır və yumşaldır, dəriyə sağlam 

görünüş bəxş edir.  

Аktiv maddələr : rozmarin ekstraktı və efir 

yağları: rozmarin, kəklikotu, nanə , laminariya, 

adaçayı, lavanda 

LOCHERBER«Problemsiz dəri » xətti 



Anti-kupiroz krem: at şabalıdı, malva və səndəl 

ağacının ekstraktları , efir və natural yağlar, 

vitaminlərlə zəngindir. Kupiroza meyilli dəriyə 

qulluq üçündür. Krem dərini sakitləşdirir, və 

iltihabın inkişafıının qarşısını alır. Kövrək 

allanmağa, kupiroza meyilli dərini təhlükəsiz 

qulluqla təmin edir. Damarları möhkəmləndirir , 

xarici faktorlardan qoruyur. (kövrəkliyini artıran) 

Dəriyə təravət,tonus və sağlam görünüş verir.Gün 

boyu təsiri davam edir. 

Aktiv maddələr : ekstraktlar: at şabalıdı, malva, 

çobanyastığı, səndəl ağacı, ; efir yağları: ətirşah, 

ilanq-ilanq, makadamiya qozunun yağı, ameris 

qabığı, askarbin turşusu, fosfolipid, pantenol, 

tokoferol. 

LOCHERBER«Problemsiz dəri » xətti 



İllər ötdükcə dəriniz nəmliyini, möhkəmliyini itirir. Daha 

quru olur. Çox təəssüf ki, solmağa başlayır.Lazımi qulluq 

edilmədikdə nəinki bizim həqiqi yaşımızı bildirir, hətta 

çoxlu narahatçılıqlar yaradır. Büzüşür, qabıq verir, 

parıltısını itiriri, lırt və qırışlı olur.Bunlardan qaçmaq 

üçün dəriyə düzgün və müntəzəm qulluq etmək lazımdır. 

Vivasan şirkəti xüsusi olaraq işləyib hazırladığı vasitələri 

təqdim edir. Bunları həm normal , quru və həssas , həm 

də solğun dərilər üçün istifadə etmək olar. Onlar optimal 

qidalanma və nəmləndirmə ilə təmin edir. Vitaminlərin, 

mineralların, aktiv bitki ekstraktları sayəsində dəriyə 

cavanlaşdırıcı təsir edir, təravətləndirir,möhkəmləndirir, 

vaxtından əvvəl qocalmadan müdafiə edir. 

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Nəmləndirici krem meşə malvası, Cvə E 

vitaminləri tərkiblidir , istənilən tip  dəriyə 

xüsusən quru və solğun dərilərə intensiv 

qulluq üçündür. Optimal nəmləndirməni təmin 

edir və qidalandırır, raharlıq hissi yaradır, 

qıcıqlanmanı, qabıqlanmanı aradan götürür, 

sakitləşdirici təsir edir. Günəş şüalarının 

təsirindən və bununla əlaqədar vaxtından əvvəl 

qocalmadan qoruyur. Dəri hüceyrələrinin 

yenilənməsinə şərait yaradır. Yüngül ağardıcı 

efektinə malikdir. İlk istifadədən sonra dəri 

cavanlaşır, canlanır və möhkəmlənir, 

Makiyajdan əvvəl istifadə üçün ideal əsasdır.  

Аktiv maddələr : malva ekstraktı, tokoferol 

(vitamin E) , askorbin palmitat (vitamin C), 

lesitin.  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Unikal krem tərkibi bitki əsaslı DNA , vitaminlər, 

ekstraktlar, və yağlardan ibarətdir. Yaşla əlaqəli 

qırışları aradan götürmək və profilaktik olaraq 

vaxtından əvvəl yaranmasının qarşısını almaq 

üçündür. DNA dəri hüceyrələrinə təsir edərək 

dərini dartır, kollogen və elastin strukturunu 

möhkəmləndirir,dərinin uzunmüddətli nəmliyini 

təmin edir. (24 saat). A və E vitaminləri ilə qarışığı 

sayəsində dərini daha efektiv qidalandırır. Ultra-

bənövşəyi şüalanmadan qoruyur, vaxtından 

əvvəl qocalmadan, qırışların açılmasına kömək 

edir. Xüsusilə, quru və solğun dəriyə ,üz və 

boyunda qırışların əmələ gəlməsi zamanı 

tövsiyyə edilir. Xüsusilə 25 yaşına-dək isitifadəsi 

məsləhət görülmür.  

Акtiv maddələr : bitki DNA, sentella ekstraktı, 

karagenan eksrtaktı, enotera və  makadamiya 

fındığı yağı,vitamin A və E 

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Buğda rüşeymlərinin keramid və qliko 

keramidlərindən hazırlanmış formula 

normal, quru və solğun dəri üçündür. Yaş 

əleyhinə medafiə və lazımi nəmləndirməni 

özündə cəmləyib. Keramidlər dərini su 

itkisindən qoruyur, elastikliyini və üz , boyun 

hissələrində tonusunu artırır. Qiymətli bitki 

komponentləri üz və boyun dərisini 

qidalandırır və ən dərin     qatlara qədər 

nəmləndirir, təravətləndirir, hamarlayır və 

möhkəmləndirir. Kapsuldan müntəzəm 

istifadə su balansını normallaşdırır və 

qırışları hamarlayır. 

Aktiv maddələr : buğda rüşeymindən alınmış 

keramidlər və qlikokeramidlər, lesitin .  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Güclü yaşlanma əleyhinə vasitə qızılgül ekstraktı, 

resferator, küncüt yağı, vitaminlər A+C+E 

tərkiblidir. İncə qatılığa malik krem-flüit dərini 

nəmləndirir və cavanlaşdırır. Hüceyrələrdə 

metobolizm prosesini sürətləndirməklə dərini 

optimal qidalandırır, qırışları hamarlayır. Düyüynün 

və narın tərkibindəki bioaktiv resveratrol 

vitaminlərlə kompleks halında antioksidant təsir 

edir, kollagen sintezini gücləndirir. Qızılgül 

ekstraktı dəriyə enerji verir, yeniləndirir, 

tonuslandırır , nəmləndirir. Kremin tərkibindəki 

komponentlərin kompleksli təsiri dəridə qırışları 

azaldır, təravətliyini və gözəlliyini bərpa edir. 

 Аktiv maddələr : qızılgül ekstraktı, fermentativ 

ekstrakt resveratrol, küncüt yağı, günəbaxan  

yağı,tokoferil asetat, tokoferol(vitamin E), retinil 

palmitat, askorbin turşusu, askorbil palmitat 

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



В Təqdim olunan yeni xəttin əsasında innovasiyalı peptid 

texnologiya mimik qırışların sayını azaldır və əzələ 

relaksasiyası( boşalması), sayəsində və yeni kollogenin 

sintezi , argirelin bitki molekullarının ekstraktsiyası əsasında 

pepsid alınır. ARGIRELIN® –Əzələ və dərinin mikro 

gərginliyini azaldır.Mimik qırışların yaranmasına maneə olur. 

AURA-28 –pepsid 99 % təmiz kolloid qızılın hissəcikləri ilə 

bioloji birləşmədir.Yeni kollogen əmələ gəlməsini 

stimullaşdırır. пептид, биологически соединенный с 

частицами 99% чистого коллоидного золота. Стимулирует 

выработку нового коллагена. 

SYN®-AKE –Pepsid kompleksi ilan zəhərinin toksinlərinə 

oxşar təsirə malikdir. BioNymph® – Hüceyrə daxili 

antioksidant hüceyrəni oksidləşmədən qoruyur. Kollagenin 

dəridə sintezinə  və qorunub saxlanmasına müsbət təsir edir. 

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



BTY bitki kremi inqilabi plampinq kremi argirelin, 

vitaminlər, bitki ekstraktları və yağları tərkiblidir, 

mimik və yaşla əlaqəli qırışları hamarlaşdırır. Mimik 

qırışların ani hamarlaşmasına argirelin pepsidinin 

əzələ boşalmasını təmin etməsi sayəsində nail 

olunur. (Plumping” doldurma) hesabına yaşla 

əlaqəli qırışlarda açılır. BTY unikal texnologiyası 

sayəsində dəri dartılır, daha sıx və elastik olur. Bitki 

ekstraktları və yağlar dərini intensiv qidaladırır. 

Hialuron turşusu dərini optimal nəmlənməsini 

təmin edir. Aktiv maddələrin kompleksli təsiri dərini 

hamar və möhkəm edəcək. 

Аktiv maddələr : argirelin, solmazçiçəyi, portağal, 

ərik tumları yağı, qvineya palmasının yağı,  natrium 

hialuronat, tokoferol, askorbil palmitat, askorbin 

turşusu, fitosterollar.  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



İntensiv zərdab argirelinlə, minerallar, bitki 

ekstraktları və yağları tərkiblidir. Mimik qırışların ani 

hamarlaşması üçündür. Zərdabın tərkibindəki 

argirelin peptidivə  qialuron turşusu ilə kompleks 

şəklindədir, dərinin kiçik gərginliyini,  mimik 

qırışlarının yaranmasına səbəb olan , dərinin 

intensiv qidalanması və nəmlənməsini təmin edir. 

Qırışların açılması effekti zərdabı çəkəndən sonra 

çox sürətlə gözə çarpır və bir neçə saat davam edir. 

Zərdabın müntəzəm istifadəsindən sonra dərinin 

elastikliyi getdikcə artır, qırışlar hamarlaşır, dəri 

vitaminlərlə zənginləşir, təravətlənir və gəncləşir..  

 
Aktiv maddələr : argirelin®, solmazçiçəyi, portağal 

yağı,,  hialuronat natrium, aspartat manezium, sink, 

mis qlükonat.silindrik imperata, камнеломки,  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Hamarlaşdırıcı və qidalandırıcı «Qızıl» krem 

tərkibi Aura 28 peptidin , vitaminlərlə, bitki 

yağları vəekstraktlarla kompleks şəklindədir. 

Aura 28 peptidi qızılı nano hissəcikləri ilə bioloji 

birləşmiş vəziyyətdədi və peptidləri lazım 

hərəkət ərazisinə istiqamətləndirir. Vitamin E ilə 

birgə kollogenin sintezini stimullaşdırırlar. 

Vitamin C+E dərinin foto qocalmasını ləngidirlər. 

Pantenol dərini sakitləşdirir, yumşaldır və bərpa 

olunmasına kömək edir. Aloe ekstraktı 

qıcıqlanmanı götürür, jenşen ekstraktı əla 

hamarlanma efekti və qırış əleyhinə təsir edir.  

Aktiv maddələr : Аura-28 peptid+kolloid qızılı, şi 

yağı, jenşen ekstraktı, aloy bitkisinin şirəsi, 

tokoferil asetat, tokoferol, pantenol, askorbin 

turşusu.  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Argirelinli innovasion krem tərkibi bitki 

ekstraktları, yağlar və vitaminlərdən 

ibarətdir.Mimik qırışları sürətlə hamarlaşdırmaq 

üçündür. Yetkin dərilər xüsusilə quru, solğun 

dərilər üçün hazırlanıb.Argirelin ani qırışları 

hamarlayır. Lotosun ekstraktı sakitləşdirir, 

vitamin C , vitamin E dərini vaxtından əvvəl 

qocalmadan müalicə edir. Kremdən müntəzəm 

istifadə etməklə çox tez nəticələr verəcək, 

qırışları hamarlaşacaq, dərinin tonusu, elastikliyi 

və həyat enerjisi artacaq.  

Aktiv maddələr : аrgirelin®, ərik tumları, palma 

yağı, şanagüllə, tokoferol, bisabolol, askorbil 

palmitat, askorbin turşusu, silindrik  imperata 

kökləri  lotusun ekstraktı, bağça akmellası, 

mamu.  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Bərpaedici lifting kremSYN®-AKE peptidli yetkin 

dərini tezliklə hamarlaşdırmaq və dartmaq 

üçündür.  Trioptid SYN®-AKE üzün mimik 

qırışlarını boşaldır və beləliklə, qırışları 

açır.Hialuron turşusu dərinin səthini hamarlayır və 

bərabərləşdirir. Vitamin C kollagenin sintezini 

stimullaşdırır. Fotomüdafiəni müdafiə edir. Krem 

dərinin tonusunu və elastikliyini artırır. Ona 

cavanlıq və təravət verir. Mimik qırışların və yaşla 

əlaqəli qırışları sayını azldır. Lifting efekti verir. 

Üzün gənc ovlını bərpa edir. 24 saat boyu təsiri 

davam edir..  

Акtiv maddələr : tripeptid SYN®-AKE, aloy şirəsi, şi 

, itburnu yağları, bağayarpağı ekstraktı, hialuron 

turşusu, tokoferil asetat, tokoferol, askorbin 

turşusu, askorbil polmitat 

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Təkmilləşdirilmiş cavanlaşdırıcı krem 

BioNymph® pepsid kompleksi А+B5+С+Е 

vitaminləri ilə ekstraktlar və bitki yağları ilə 

təravətini və bərbaolma qabiliyyətini itirmiş 

yetkin dəriyə qulluq etmək üçündür. Krem dəriyə 

cavanlığını və təravətini qaytarır- nəmləndirir, 

müdafiə edir və hamarlaşdırır. BioNymph® 

pepsid komleksi zədələnmiş DNA-ya təsir edərək 

kollogen və serutinin-zülalların əmələ gəlməsini 

stimullaşdırır , hüceyrənin uzunömürlüyünü 

təmin edərək. Qiymətli bitki yağları və 

ekstraktları vitaminlər və bioaktiv maddələrlə 

kompleks şəklində dərini qidalandırır , tonusunu 

və möhkəmliyini artırır.  

Аktiv maddələr : pepsid kopleksi BioNymph®, şirin 

badam yağı,şi yağı, düyü kəpəyi, günəbaxan, arqaniya,qırx 

ləçək qızılgül ekstraktı, qanqal, mirta , şüyüd, nar qabığı, 

pantenol, retinol palmitat,retinol palmitat, tokoferol, asetat 

tokoferil, askorbin turşusu, askorbil palmitat, karnozin, 

natrium hialuronat.  

LOCHERBER«Qırışsız təbəssüm » xətti 



Saçlarınızı rəngləməkdən imtina etməyin- bu artıq 

təhlükəsizdir. Amyaksız bitki saç boyaları Sanotint vasitəsi 

ilə siz təbii çalarlı rənglər alacaqsınız, təbii inqridientlər  

saçlarınıza gümrahlıq və parıltı verəcək.” Sanotint” 

bayaları saçları nəinki korlamır ,əksinə strukturunu bərpa 

edir və möhkəmləndirir. Tərkibindəki qızılı darı ekstraktı , 

ağcaqayın, üzüm tumları, zeytun yarpağı, vitaminlər biotin, 

B5 vəC . Saçlara xeyir verir.  

“ SanoTint” boyalarının üstünlükləri 

Saçların tam rənglənməsi 

Dolğun, aydın boya sağlam ,  

parıltılı saçlarda allergik reaksiya minimum həddində 

Parabenlərsiz, parafinlərsiz , GMO , alkoqol , ağır metal, 

heyvan mənşəli komponentləri olmayan 

Dermotoloji testləşmə heyvanlar üzərində aparılmır.  

Растительная краска  

для волос СаноТинт  

«İpək saçlar» xətti 



SANATİNT Saç açıcı vasitə qızılı darı, buğda 

rüşeymi   ekstraktıdır. Sizə individual olaraq 

təbii rənginizdən 2-3  ton açıq rəng almağa 

imkan verəcək. Saç açıcı vasitənin boyaya 

əlavə edilməsi daha da açıq çalar əldə 

etməyə imkan verəcək. Qırmızı ton boyaları 

çəkməzdən əvvəl açıcıdan istifadə etmək 

daha çox təbii yumşaq rəng çaları verəcək 

tərkiindəki bitki ektraktları və vitaminlər 

saçları yumşaq boyamaqla yanası, həm də 

qulluq edir ,strukturunu bərpa edir, parıltı və 

həcm verir.  

Аktiv maddələr : qızılı darı və buğda rüşeymi 

ekstraktları, biotin, kalsium pantotenat. 

«İpək saçlar» xətti 



Bitki tərkibli sanatinit klassik saç boyaları 

qızıl darı bitki ekstraktları və vitamin 

tərkiblidir saçların zədələmədən əla 

boyanması üçün 30 gözəl çalarlar (rənglər) 

təklif edir. Tərkibində amyak metallar və 

parabenlər yoxdur. Qalay ilə zəngin darı 

ekstraktı saçların strukturunu 

yaxşılaşdırmaq və müdafiə etmək üçün 

lazımdır. Həmçinin vitaminlər nəmləndiren 

və bərpa eden komponentlər sizin saçınızı 

sağlam güclu və ipək kimi edəcək, 2 və daha 

artıq rəng çalarını qarışdırmaq olar.        

Aktiv maddələr: qızıl darı ekstraktı,  

ağcaqayın ekstraktı, üzüm tumları zeytun 

yarpaqları biotin, kalsium pantonetat, 

askorbin turşusu. 

«İpək saçlar» xətti 



« Sanotint- Layt » bitki əsaslı boyası qızıl darı 

ekstraktlı, bitki ekstraktları və vitaminlərlə 

zəngindir. Dərisi həssas bütün tip saçların 

ehtiyatla boyadılması üçün 12 müasir çalar 

təqdim edir. Tərkibində amyak , parabenlər və 

metallar və P-fenildiamın , saçın dərisini 

qıcıqlandıra bilən maddələr yoxdur. Ağarmış 

saçları tam boyayır, saçlara qulluq edir, 

strukturunu qoruyur-lazımi qida ilə təmin edir. 

Nəticədə siz sağlam , parıltılı arzuladığınız 

dəbli çalarda saçlara nail olursunuz.  

Aktiv maddələr : ekstraktlar: qızıl darı, 

ağcaqayın, üzüm tumları ekstraktı, zeytun 

yarpaqları, biotin,kalsium pantotenat. 

«İpək saçlar» xətti 



Sanotint-Miqliorin şampunları bütün tip saçlar üçündür. Əla 

formulu ilə fərqlənir. Qızıl darının eksrtaktı və digər bitki 

eksrtaktları vitaminlər əsasında hazırlanıb. Müalicəvi təsir 

edir eyni zamanda əvvəlki vəziyyətindən asılı olmayaraq 

saçlara parıltı ,həcm və təravət verir. Tərkibində paraben, 

alkoqol, heyvan mənşəli komponentlər yoxdur. GMO ,süni 

boya, ağır metallar yoxdur. Heyvanlar üzərində dermotoloji 

testlər aparılmayıb.  

Sizin nailiyyətiniz- Parıltılı və canlı saçların sahibi 

olursunuz!  

SaNotint şampunları və Migliorin 

«İpək saçlar» xətti 



Qızıl darı və bitki ekstraktları əsaslı 

yumşaq şampun yağlılığı normal və 

qarışıq olan saçların yuyulması  

üçündür. Saçları təmizləyir, nəmləndirir, 

yumşaq və parıltılı edir. Saş dərisinin 

hidrolipid balansını qoruyur. Müdafiə, 

yumşaldıcı və möhkəmləndirici təsir 

edir. Minerallarla zənginləşdirir. Saçlara 

həcm verir və saçların iltihabının 

qarşısını alır.  
 

Aktiv maddələr : Darı,mayaotu,  

bağayarpağı, malva, altey ekstraktları,  

«İpək saçlar» xətti 



Şampun qızıl darı və  müalicəvi otların 

ekstraktları əsasında hazırlanıb. Yağlı və 

qarışıq tip saçların mütəmadi yuyulması 

üçündür. Qoruyucu, yumşaldıcı, təmizləyici 

təsir edir , saç dərisini əsaslı təmizləyir, 

yağ ifrazını azaldır, piy vəzilərinin 

funksiyasını normallaşdırır. Məsamələri 

daraldır, saçların tez çirklənməsinin 

qarşısını alır. Qızıl darı ekstraktı saçları 

nəmləndirir , parıltı və sağlam görünüş 

verir.  

Aktiv maddələr: qızıl darı, dazıotu, at 

şabalıdı, çobanyastığı, hamamelis, 

bağayarpağı, əjdaha ağacı 

«İpək saçlar» xətti 



Nəmləndirici şampun qızıl darı  və digər 

müalicəvi otların ekstraktları əsasında 

hazırlanıb quru saçların yuyulması üçündür. 

Tərkibindəki aktiv maddələr quru saç 

dərisinin  və saçların optimal nəmliyini təmin 

edir. Ayı pəncəsi kökü, bağayarpağı, yabanı 

lalə və qızılgül qidalandırıcı və sakitləşdirici, 

qoruyucu və yumşaldıcı təsir edir. Lavanda 

ekstraktı və artişok saç dərisini ,qan 

dövranını yaxşılaşdırır. Darı ekstraktı saçlara 

parıltı bəxş edir və ipək kimi edir.  

Aktiv maddələr : Qızıl darı ekstraktı, ayı 

pəncəsi kökü, bağayarpağı, yabanı lalə, 

qızılgül, lavanda və artişok ekstraktları 

«İpək saçlar» xətti 



Xüsusi şampun qızıl darının və digər müalicəvi 

otların əsasında hazırlanıb, kəpəkli saçların 

yuyyulması üçündür. Şampun nəinki müxtəlif 

növlü kəpəklərlə mübarizə aparırır həmçinin 

kəpəyin yenidən əmələ gəlməsinin qarşısını 

alır. Hamamelis və kalqanın büzücü iltihab 

əleyhinə təsiri nəticəsində piy vəzilərinin 

funksiyası normallaşır. Palıd ağacının ekstraktı 

antioksidant göbələk əleyhinə təsir edir. Darı , 

qoz vəfındıq ekstraktları saçları 

möhkəmləndirir Darı ekstraktı saçları 

nəmləndirir sağlam və ipək kimi edir. Artıq 3-4 

istifadədən sonra kəpək tamamilə itir. Saçlar 

canlı və parıltılı görünür.  
 

Aktiv maddələr: Darı, hamamelis, qaragilə, 

meşə palıdı, qoz, rataniya və kalqan 

ekstraktları 

«İpək saçlar» xətti 



Bərpaedici şampun qızıl darının və müalicəvi 

otların ekstraktları əsasında hazırlanıb. 

Strukturu zədələnmiş saçları ehtiyyatla 

yumaq üçündür. Dərini və saçları çirklərdən 

yumşaq təmizləyir. Saçların strukturunu 

bərpa edir. Boymadərən və çobanyastığı 

ekstraktları saçları qidalandırıb qulluq etmək 

sayəsində saçlar yumşaq və parıltılı olur. 

Pasiflora ,solmazçiçəyi, dazıotu ekstraktları 

sakitləşdirici , nəmləndirici təsir edir. Saçları 

güclü və möhkəm edir. Şampundan 

müntəzəm istifadə saçların xarici görünüşünü 

tüzliklə yaxşılaşdırır ,onlara yumşaqlığı , 

parıltını və həyat enerjisini qaytarır.  

Aktiv maddələr: darı, pasoflora,boymadərən , 

çobanyastığı, dazıotu, cökə, solmazçiçəyi 

ekstraktları 

«İpək saçlar» xətti 



Xüsusi şampun boyanmış (lakin açılmamış) 

saçları tez-tez yuyulması və qorunması 

üçündür. Qızıl darı və bitki ekstraktları , 

vitamin E əsasında hazırlanıb. Şampun 

boyanmada zədələnmiş saçların strukturunu 

bərpa edir. Boyanmanı davamlı edir, hər 

yumada rəngini təravətləndirir. Bambuk 

ekstraktı saçı kökündən qidalandırır, 

nəmləndirir , ucların haçalanmasının qarşısını 

alır, bütövlüyünü bərpa edir. Vitamin E 

rənglənmiş saçlara xas olan quruluğu və 

kövrəkliyi aradan götürür, yumşaqlığı və 

parıltını bərpa edir. Nəmləndirən qızıl darı 

ekstraktı isə saçlara həm parıltı həm də 

sağlam görünüş verir. 

Aktiv maddələr: Qızıl darı, bambuk ekstraktları, 

vitamin E, 

«İpək saçlar» xətti 



Saçların tökülməsi əleyhinə şampun darı və bitki 

ekstraktları, ipək proteini , keratin, vitaminlər, və 

minerallar əsasında hazırlanlıb. Saçları yumşaq və 

zədələmədən yuyur. Minerallar proteinlər və 

otların ekstraktları saç dərisinə yaxşı təsir edir. 

Saç köklərində qan dövranını gücləndirir 

,möhkəmləndirir və yeni saçların çıxmasını və 

böyüməsini stimullaşdırır. Qızıl darı ekstraktı 

saçlara möhkəmlik və parıltı verir. Şampundan 

istifadədən artıq 2-3 həftə sonra saçların 

tökülməsi nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Saçlar 

daha sağlam , həcmli görünür və həyat enerjisi 

alır.  

Aktiv maddələr: darı ekstraktı, posiflora, 

solmazçiçəyi, çobanyastığı, dazıotu, boymadərən, 

cökə ekstraktları, minerallar (maqnezium, dəmir, 

sink, mis, qalay) pantenol, keratin,ipək proteini. 

«İpək saçlar» xətti 



Saçlara həm daxildən həm də xaricdən mükəmməl qulluq 

üçün Vivasan şirkəti xüsusi Sanotin\Migliorin 

vasitələrindən istifadə etməyi təklif edir. Qızıl darı və 

müalicəvi otların ekstraktları əsasında hazırlandığından 

Sizin saçlarınızı möhkəmlədər, sağlam edər, saç 

tökülmələri və kövrəkliyinin qarşısını alar, strukturunu 

bərpa edər, onları yumşaq və şümal edər.İstənilən saç 

düzümünə yığmağa imkan verər. Bu vasitələrin tərkibində 

parabenlər, heyvan mənşəli komponent, GMO , süni 

rəngləyici, ağır metallar yoxdur. Heyvanlardan dermtoloji 

testləşmədə istifadə edilməyib. Sizin qazancınız qalın, 

parıltılı saçlar və əla saç düzümüdür!  

Saça qulluq üçün vasitələr 

SanoTint və Migliorin 

«İpək saçlar» xətti 



Bərpaedici balzam kondisioner qızıl darı 

ekstraktları və digər bitki ekstraktları, vitaminlər 

əsasında hazırlanıb. Müntəzəm olaraq bütün tip 

saçların yuyulmasından və boyanmasından 

sonra qulluq etmək üçündür. Zədələnmiş 

qurumuş saçların strukturunu və həyatı gücünü 

bərpa edir. Yumşaq kondisioner və təbii bitki 

ekstraktlarının vəhdəti saçları zənginləşdirir və 

saç dərisinin qidalanma və strukturunun 

bərpasını təmin edir. Xarici faktorların gündəlik 

təsinin neytrallaşdırır. Saçları boyamadan sonra 

rəngin davamlığını uzadır, parıltı və gücünü 

qoruyur.  

Аktiv maddələr : qızıl darı ekstraktı, kalsium 

patetonat, biotin, hidrolizə olunmuş buğda 

proteini 

«İpək saçlar» xətti 



İntensiv bərpaedici və nəmləndirici maska qızıl 

darı ekstraktı , ipək proteinli əsasında 

hazırlanıb. Yuyulmadan sonra mütəmadi bütün 

növ saçlara qulluq üçündür. Xüsusiləçox 

zədələnmiş saçlar üçündür. Saçların 

haçalanmadan qoruyur. Maska saçların 

uclarını ani bərpasını təmin edir. Tərkibindəki 

qızıl darı ekstraktı, pantotenat Ca və biotin 

saçlara yaşamaq bacarığını qaytarırNəticədə 

saçlar hamar, ipək kimi, parıltılı olur, pırtlaşmır 

və rahat daranır. Kondisioneri və antistatik 

var..  
 

Аktiv maddələr : darı ekstraktı, kalsium 

pantetonat, biotin, hidroliz olunmuş ipək 

«İpək saçlar» xətti 



Yüngül bərpaedici yağ qızıl darı, soya proteinli 

və efir yağları komponentləri gözəl müdafiə 

edir. Yağ saçın strukturuna dərindən hopur, 

daxildən möhkəmləndirir və bütövıüyünü 

bərpa edir. Saçın uclarının haçalanmasının 

qarşısını alır. Təbii sağlam görünüş, həcm, 

parıltı verir yağlandırmır. Ultra-bənövşəyi 

şüalardan qoruyur . Saçlar yumşaq , ipək kimi 

olur və asanlıqla daranır və saç düzümünə 

rahat yığılırlar.  

Аktiv maddələr : qızıl darı ekstraktı, soya 

proteini, sitronellal, heraniol, linalol, 

Ultrabənövşəyi filtr 

«İpək saçlar» xətti 



İnnovasiyalı losyon aloy, mirra, zəncəfil, dəfnə 

yarpaqları və başqa müalicəvi bitki 

ekstraktların əsasında hazırlanıb. Saçların 

tökülməsinə qarşı intensiv mübarizə üçündür. 

Saçın dərisini təmizləyir və qidalandırır, 

quruluğu götürür , saçın strukturunu bərpa 

edir və möhkəmlənməsinə kömək edir. Saç 

köklərini oksigenlə zənginləşdirir və saç 

dərisində mikro sirkulyasiyasını gücləndirir. 

Sakitləşdirici və iltihab əleyhinə təsir göstərir. 

Saçların tökülməsinin qarşısını almaq və saç 

dərisinin vəziyyətinin yaxşılaşması üçün 

məsləhət görülür.  
 

Аktiv maddələr :  barbados aloe-vera, sarıkök, 

dəfnə yarpağı ,kamfara, mentol,mirra , darçın, 

zəncəfil  

«İpək saçlar» xətti 



Həssas saç dərisi üçün zənginləşdirilmiş losyon 

qızıl darı və digər bitkilərin ekstraktları, keratin , 

vitaminlər və mikroelementlər əsasında hazırlanıb, 

saçların  tökülməsinə qarşıdır. Qalay turşusu  qızıl 

darının tərkibində saçların canlanması, 

böyüməsinə və möhkəmlənməsinə kömək edir. 

Losyonun bitki ekstraktlarının kompozisiyası  

iltihab-əleyhinə , antibakterial və sakitləşdirici 

təsir etməsinə saçların tökülməsinin qarşısını 

almağa təsir edir. Saç dərisində qan dövranının 

stimullaşması və oksigenlə zənginləşməsi 

sayəsində saç köklərinin qidalanması yaxşılaşır. 

Saçlar möhkəm və sağlam böyüyür.  

Аktiv maddələr : ekstraktlar (çobanyastığı, 

hamamelis, qızılgül, lavanda, kalsium pantotenat , 

keratin, biotin,) 

mikroelementlər( maqnezium, dəmir, sink, silikon) 

«İpək saçlar» xətti 



İntensiv maye preparat darı ekstraktı , qatır 

quyruğu və başqa müalicəvi otlar  vitaminlər 

, minerallar , keratin əsasında hazırlanıb. 

Saçları möhkəmlənməsi, strukturunun 

yaxşılaşdırılması və saç tökülməsinə qarşı 

üçündür. Saç dərisinin oksigenlə 

zəmginləşdirir və saç köklərini bərpa edir. 

Saçların elastikliyini , tonusunu və 

hamarlığını bərpa edir.Ampulalardan 

müntəzəm istifadə saçlara həyat enerjisi, 

parıltını qaytarar, tökülməsini dayandırar və 

yeni saçların böyüməsini stimullaşdırar.  

Аktiv maddələr : bitki ekstraktları трав 

(qatırquyruğu , salat-latuk ,solmazçiçəyi , 

hamamelis,  ənginar, çobanyastığı, lavanda, 

qızılgül, altay,malva), biotin, kalsium 

pantetonat , pantenol, keratin, mineral 

komplekslər (dəmir,sink, qalay, maqnezium)  

«İpək saçlar» xətti 



BAQƏ- qatırquyruğu və darı ekstraktları 

tərkiblidir. Saçların və dırnaqların 

qidalanması  möhkəmlənməsi üçündür. Saç 

tökülməsi prosesini dayandırır, dırnaqların 

sınmasının qarşısını alır, zədəli və zəif 

saçların strukturunu yaxşılaşdırır.Orqanizmi 

saçların sağlam olması üçün bütün lazımi 

maddələrlə : silisium, minerallar, vitaminlər, 

kükürd tərkibli amin turşuları təmin edir. 

Daxildən təsir edərək saçların təbii inkişafını , 

köklərin möhkəmlənməsini , saç dərisini 

oksigenlə zənginləşməsini stimullaşdırır,artıq 

piy ifrazını dayandırır.  

Аktiv maddələr : qatırquyruğu, darı ekstraktı, 

L-sistein, L-metionin, B5 provitamini, soya 

yağı, kalsium pantotenat,keratin 

«İpək saçlar» xətti 



Vivasan efir yağları 100 faiz yüksək 

təmizlik dərəcəli yağlardı. En müasir 

texnalogiya: soyuq presləmə yolu 

ilə (sitrus yağları) və buxar 

distilasiyası üsulu ilə. Vacib 

kampanentlərin qorunub saxlanması 

yağlara fizioloji aktiv keyfiyyətlərə 

malik olmağa imkan verir. Əsirlərin 

sınağından keçmiş təcrübə göstərir 

ki efir yağları bitkinin bütün gücünü 

özündə cəm edir. Vivasan efir 

yağları müxtəlif rəngli etiketləri 

var.Her biri aid olduğu nota 

uyğundur. Efir yağları ətirinə görə 

hələ qədimdən yüksək orta aşağı 

notlara uçuculuq qabiliyyetinə görə 

bölünürlər.  

Efir yağları  

«Ətirlər dünyası» xətti 

 

 

Yuxarı not –( Başın notu) 

xüsusiyyəti: Tonuslaşdırıcı 

Yağlar: limonlu melissa, sitrus, 

rozmarin, evkalipt,kəklikotu,nanə 

Təsiri: hissiyyat orqanları 

Diqqətin cəmlənməsi 

Orta not –( Ürək notu) 

xüsusiyyəti: Tarazlıq 

Yağlar: Jasmin, ilang-ilanq,ətirşah, 

adaçayı,lavanda,  

Təsiri:tənəffüs(ağ ciyərlər), qan 

dövranı(ürək) 

Asimilyasiya: (qara ciyər) 

İmmunitet(dalaq) 

 

 

Aşağı  not –(Əsaslı) 

xüsusiyyəti: Rahatlanma  

Yağlar: ardıc,razyana, reyhan, paçuli, 

çay ağacı 

Təsiri:həzm etmə,(mədə-bağırsaq) 

Şlaklardan təmizləmə, mədə-

bağırsaq sistemi, 

Böyümə ,inkişaf, 

Cinsiyyət vəziləri  



Yuxarı not ( sarı rəng) « baş notu » yüksək uçuculuq  

xüsusiyyətli yağ tonuslaşdırıcı təsir edir. İnqolasiya 

və aromatizatorlardan daha efektli istifadəsi 

mümkündür. İstifadə dairəsi: diqqəti cəmləşdirməyə 

kömək edir, hissiyyat  orqanlarına pozitiv təsir 

edirlər.  

Efir yağları  

«Ətirlər dünyası» xətti 



Orta not (çəhrayı rəng) « ürək notu » .Bu yağlar daha 

uzun müddətli uçuculuq xüsusiyyətinə malikdir.Daha 

çox sayda terpenlər tərkibinə daxildir.Tarazlaşdırır, 

imunitetə , tənəffüs orqanlarına , ürək qan damar 

sisteminə və mədə -bağırsaq sisteminə müsbət təsir 

edirlər.  

Efir yağı 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Aşağı not ( yaşıl rəng) « Əsaslı not » boşalma, 

rahatlama, şlaklardan təmizləyir, həzmi yaxşılaşdırır, 

cinsiyyət və böyümə sahələrinə təsir edir. Обладают 

очень сильным действием, поэтому следует соблюдать 

меру при их использовании. 

Efir yağı  

«Ətirlər dünyası» xətti 



Əla antidepresant  antiseptik, spazmolitik və 

tonuslaşdırıcı xüsusiyyətlərinə malikdir.Sressi 

və narahatçılıq hissini götürür, diqqətin 

cəmlənməsini artırır. Dəri üçün gözəl tonikdir: 

nəmləndirir, qan dövranını gücləndirir, 

selulitlə mübarizəyə kömək edir, qırışların 

açılmasına, üzün rəngini yaxşılaşdırır. 

Ağardıcı xüsusiyyəti var. 

Tərkibi : 100%-Braziliya təbii portağal yağı  

Citrus Sinensis L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Unikal xüsusiyyətlərinə  görə ən populyar yağ 

hesab olunur. Ümumi stimullaşdırıcı təsir edir. 

Orqanizmi sağlamlaşdırır, şlakları və toksinlərin 

xaric olunmasına kömək edir. Təravətləndirmə 

xüsusiyyəti sayəsində baş ağrılarını götürür, 

diqqəti artırır, yaddaşı möhkəmləndirir. Problemli 

dəriyə yaxşı təsir edir- damar torları, piqment 

ləkələrini, sızanaq və civzələri aradan götürür. 

Dırnaqları möhkəmləndirir.Dişləri ağardır. 

Paradantoz, kariyes, stomatitin profilaktikası 

üçün vasitədir. Psixo-emosional durumu 

normallaşdırır, ruhlandırır, otaqda havanı 

dezodorasiya edir. 

Tərkibi : 100%-limon- messin efir yağı Citrus 

Limon L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Limonlu Melissa yağı təbii anti-

depresantdır.Spazmolitik virusəleyhinə və 

sakitləşdirici təsirə malikdir. Sakitləşdirir, 

qıcıqlanmanı götürür, eyni zamanda ürək 

qan-damar sisteminə gözəl təsir edir.Yuxunu 

normallaşdırır, yaddaşı möhkəmləndirir, 

optimist həyat əhvalını 

dəstəkləyir.Dodaqların təbii rəngini bərpa 

edir. Yağlı, problemli dərilərə qulluq üçün 

uyğundur. Kəpəyi yox edir , həşəratların 

sancmalarından sonrakı qaşınma və ağrını 

götürür.  

Tərkibi : 100%-Fransız təbii limonlu-melissa 

efir  yağı  Cymbopogon winterianus L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Təravətləndirici, antiseptik və ağrıkəsici 

xüsusiyyətlərə malikdir. Həmçinin virus 

əleyhinə, antibakterial aktivliyi var. Nəfəsi 

təravətləndirir.Nanənin iyi iştahanı azaldır.Əla 

gümrahlandırır, diqqəti və düşüncəni 

aydınlaşdırır, əsəbi oyanıqlığını götürür. 

Sərinləşdirici xüsusiyyəti yerli ağrıkəsici 

təsirini yaradır. Paradontoz, stomatit, kariyesin 

qarşısını alır. Baş gicəllənməsi, ürək 

bulanmasını azaldır. Məsamələri daraldır. 

İltihabı və civzəli səpgiləri dəridə aradan 

götürür. Havanı əla təmizləyir. Efektli 

repellentdir.  

Tərkibi: 100%-təbii nanə efir yağı  Mentha 

arvensis  L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Rozmarinin aktiv tonuslaşdırıcı xüsusiyyəti 

əsəb sistemini stimullaşdırır.Zehni gərginlik və 

yorğunluq zamanı istifadə olunur.Gözəl 

cavanlaşdırıcı vasitədir. Tonuslaşdırıcı təsiri 

büzücü xüsusiyyəti ilə birlikdə dəri (şişkinlik) , 

sallaqlığını götürür, məsamələri daraldır. Yağlı 

dəriyə yaxşı təsir edir. Antiseptikdir. Dəridəki 

yaraları və zədələri sağaldır. Saçların 

böyüməsini sürətləndirir, kəpəyi yox edir. 

Rozmarinli aroma vannalar yorğunluğu, ağrıları , 

soyuqdəymələrdə kömək edir. Dərini 

cavanlaşdırır, şlakların bədəndən xaric olmasına 

yardım edir.  

Tərkibi : 100%- İspanya  təbii Rozmarin  

Rosmarinus officinalis  L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Ən güclü təbii antiseptikdir. Fundamental 

yağdır. İmmuniteti stimullaşdırır, vegetativ 

sistemini tonuslaşdırır, qan-damar  dövranını 

fəallaşdırır, şlakları bədəndən xaric edir. 

Köpü götürür, iltihabəleyhinə təsir edir. Xırda 

yara və dəri zədələnmələrini sağaldır. 

Dırnağın strukturunu bərpası üçün və 

dozlaşmaya qarşı ən təsirli vasitədir. Havanı 

otaqda təmizləyir. Repellent yağdır.  

 

Tərkibi : 100%- Fransız ağ Kəklik otu 

yağıThymus Zygis  L. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Güclü antiseptikdir, iltihab əleyhinə , 

yarasağaldıcı və tonuslaşdırıcı xüsusiyyətlərinə 

malik vasitədir. İyləyəndə soyuqdəymə 

hallarındakı vəziyyəti yüngülləşdirir. İltihabı 

prosesləri zəiflədir. Əzələ oynaq ağrılarını 

sakitləşdirir, dəri zədələnmələrində bərpanı 

sürətləndirir, civzəli səpgilərdən dərini 

təmizləyir. Nəfəsi təravətləndirir. Maddələr ( 

karbohidratlar) mübadiləsinə yaxşı təsir edir. 

Diqqəti cəmləyir, cinsi enerjini artırır. Həşəratları 

qovur , sancmalarının təsirini zəiflədir. Havanı 

təravətləndirir.  

Tərkibi : 100%-Avstraliya təbii evkalipt yağı 

Eucalyptus globulis. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Ətirşah psixo-emosional sahəyə yaxşı təsir 

edir: narahatlığı aradan götürür, əhval 

ruhiyyəni və həyat tonusunu artırır. Zehni və 

fiziki fəallığı xüsusilə yaşlı adamlarda artırır. 

Antiseptikdir və ağrıkəsici xüsusiyyətləri var. 

LOR orqanlarına yaxşı təsir edir, müxtəlif 

zədələr zamanı dərini gözəl bərpa edir- yara, 

yanma, donmalar. Damarları möhkəmləndirir, 

zərəli həşəratlardan qoruyur. Havanı 

təmizləyir. Təbii dezodorantdır. 

 

Tərkibi : 100%-təbii Misir Ətirşah yağı 

Pelargonium graveolens. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Ən bahalı və qiymətli yağlardan biridir. Beyin 

fəaliyyətini , əsəb sisteminə müsbət təsir 

edir, depressyanı, qorxu hissini yox edir, 

özünə inam və optimist ruhu yaradır. 

Yuxusuzluq, miqrenə qarşı kömək edir. 

Yorğunluğu götürür, bədən müqavimətini 

artırır, tənəffüs, endokrin, sidik-cinsiyyət 

sistemlərinə müsbət təsir edir. Quru və 

solğun dəriyə xeyirlidir. Təbii afrodiziakdır, 

qarşılıqlı anlaşma hissiyatın güclənməsi , 

azadlıq hissini bəxş edir.  

Tərkibi : 100%-təbii Misir Jasmin yağı  

Jasminum sambac sol. 10% + 90% təbii jojoba 

yağı. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Unikal afrodiziak yağıdır. Əsəb sisteminə 

müsbət təsir edir, yorğunluğu və 

yuxusuzluğu aradan götürür. Emosional 

gərginliyi götürür, energetikanı gücləndirir, 

öz gücünə inam və yaradıcı potensialı artırır. 

PMS və menopauza hallarında harmonal fonu 

düzəltməklə vəziyyəti yüngülləşdirir. Dərinin 

dərin qatlarına keçərək onun bərpasını 

fəallaşdırır və civzələri yox edir. Saçları 

möhkəmləndirir, dırnaqların möhkəmlənməsi 

və parıldatması üçün qədimdən istifadə edilir. 

Ətir və intim kosmetik vasitə kimi istifadə 

etmək olar.  

Tərkibi : 100%-ное Komor adaları təbii ilanq-

ilanq efir yağı Cananga odorata Hook. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Universal yağdır, güclü antiseptikdir, 

sakitləşdirici, bərpaedici təsiri var. Dəri zədələrini 

sağaldır, qıcıqları və iltihabı götürür.Əsəb 

sistemini funksiyasını normallaşdırır, yuxusuzluq 

zamanı yorğunluq, hal düşkünlüyündə kömək 

edir. Lavanda vannaları xüsusilə( nanə, rozmarin, 

evkalipt yağları ilə) tənəffüs sisteminə gözəl təsir 

edir. Limon yağı ilə orqanizmin şlaklardan 

təmizləyir. Pis qoxunu yox edir. Paltarları 

ətirləndirir, ağcaqanad və givədən qoruyur.  

Tərkibi : 100%-Fransız təbii lavanda  efir yağı 

Lavandula officinalis chaix. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Təbii enerjini harmonizə edən ötürücüsüdür. 

Sakitləşdirir, stresi, qorxunu götürür, qadınların 

emosional gərginiliyini PMS əlaqəli və klimaksla 

əlaqəli yuxunu normallaşdırır, əhvalı yüksəldir. 

Nevrolgiyalarda, baş ağrıları və baş 

gicələənməsində efektivdir. Antibakterial və 

iltihabəleyhinə xüsisiyyətinə görə tənəffüz yollarına 

şəfalı təsir edir. Ağız boşluğunu təmizləyir, 

paraddantozun stomatitin və s. Inkişafının qarşısını 

alır. Dəri qıcıqlarını götürür, bərpasına kömək edir, 

civzələri və kupirozu yox edir. Yağın harmoniya 

yaradıcı xüsuyiyyəti cinsi sahədə bir çox 

problemləri həll etməyə kömək edir, odur ki, bu 

yağı afrodiziaklara aid etmək olar.  

 

Tərkibi : 100% Fransız Neroli təbii efir yağı Citrus 

aurantium L 7%. + 93%təbii jojoba yağı. 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Bahalı afrodiziak yağ sakitləşdirici və 

harmonizəedici təsirlidir. Stresləri, yuxu pozuntusu 

, qorxu, oyanıqlığı aradan götürür, əhvalı 

yaxşılaşdırır, yorğunluqda gücü artırır. Həmçinin 

iltihab, göbələk əleyhinə , spazmolitik, yara 

sağaldıcı təsir edir. Dərini yumşaldır və bərpa edir, 

civzəli , iltihabı, qıcıqlanmanı , təraşdan və 

epilyasiyadan  sonrakı qabıqlanmanı yox edir. Əla 

ətirləyici, dezoderasiyadır. Qadınlara yağ optimal 

təsir edir, hormolan pozuntular dövründə 

emosional gərginliklərdə kömək edir, özünə iman , 

öz gücünə inamı artırır. Dopamini xoşbəxtlik 

hormonunu ifgrazını stimullaşdırır, hissiyatı 

gücləndirir, nirvana ( hormoniya) vəziyyətinə salır.  

 

Tərkibi : 100% təbii Marokko qızılgülü yağı  Rosa 

centifolia 5% + 95%təbii jojoba yağı .  

«Ətirlər dünyası» xətti 



Yağın mikrob, iltihabəleyhinə xüsusiyyəti 

tənəffüs yolları və ağız boşluğunda yaranan 

problemlər zamanı istifadə etməyə imkan verir. 

Paradontoz və stomatitin profilaktıkasını təmin 

edir. Səs tellərinə yardım edə bilər. Mədə-

bağırsaq sisteminə şəfalı təsir edir.Spazm və 

köpü aradan götürür. PMS dövründə xüsusilə 

qadınlara çox kömək edir. Qıcıqlanma əsəb-

gərginliyi , aybaşılar və klimaks hallarında 

sakitləşdirir. Emosiyaları tarazlaşdırır, diqqəti 

gücləndirir, yaddaşın həcmini artırır. Müxtəlif 

dəri problemlərində istifadə olunur. Saçların 

tökülməsinin və tərləmənin qarşısını alır.  

Tərkibi : 100%- Fransız təbii Ətirşah yağı Salvia 

sclarea L 

«Ətirlər dünyası» xətti 



Əsəb sisteminin tonusunu artıran ən yaxşı 

vasitələrdəndir. Xüsusilə yaşlı adamlar üçün 

emosional vəziyyəti normallaşdırır, fikri 

aydınlaşdırır, əsəbləri möhkəmləndirir , 

yorğunluğu götürür, həyəcan, baş ağrıları, 

spazmaları , zehni fəaliyyəti fəallaşdırır, əhvalı 

yüksəldir. Güclü  antiseptik və antioksidantdır. 

Nəfəsi yüngülləşdirir , iybilmə qabiliyyətini 

uzunmüddətli burun tıxaclarından  sonra bərpa 

edir. Qanaxınını stimullaşdırır, əzələ 

spazmalarını götürür, dəriyə antiseptik təsir edir, 

yaniq və yara və s. Sağaldır. Həşərat 

sancmalarından sonrakı halları- qaşınma, 

yandırma, şişkinliyi götürür. 

Tərkibi : 100%- Fransız şirin ağ reyhan təbii efir 

yağıdır. Ocimum basilicum.  

«Ətirlər dünyası» xətti 



Güclü energetik tonikdir, orqanizmin 

möhkəmləndirici , gücü bərpa edir. Fiziki və zehni 

yorğunluqlarda baş gicəllənmə və baş ağrılarını 

yox edir. Yüksək antibakterial və antivirus 

aktivliyinə malikdir. Tənəffüs orqanlarındakı 

xəstəlikləri zamanı nəfəsi yüngülləşdirir, havanı 

dezinfeksiya edir, qripə qarşı və soyuqdəymələrdə 

orqanizmin müqavimətini artırır. Ağrıkəsici efektə 

malikdir. Stomatologiya sahəsində ağız 

boşluğunun anesteziyası və dezinfeksiyası üçün 

istifadə olunur. Zədələnmiş dəriyə uğurla sağaldıcı 

təsir edir. Gözə repellentdir. Tonuslaşdırıcı 

xüsusiyyətinə görə afrozidiak sayıla bilər.  

Tərkibi: 100%- İndoneziya təbii efir mixək yağı 

Eugenia cаryophyllus  

«Ətirlər dünyası» xətti 



 Büxür  ən qədim ətirlərə malikdir. Onun ətri əsəbi 

və fiziki gərginliyi aradan götürür, sakitlik və 

rahatlıq , ruh yüksəkliyi yaradır. Otağın havasını 

təravətləndirir. Bir çox orqanlatrın işini həmçinin 

tənəffüs sistemi, daxili ifraz vəzilərini PMS –da 

xoşagəlməz halları  hissləri yumşaldır. İltihab , 

mikrobəleyhinə, yarasağaldıcı, ağrıkəsici təsir 

edir. Dərini bərpa edir, üz rəngini yaxşılaşdırır 

Saçın kökünü möhkəmləndirir və böyüməsini 

stimullaşdırır. Dırnaqların kövrəkliyini və 

haçalanmasını yox edir. Auranın müdafiəsi üçün 

güclü vasitədir. Meditasiya da istifadə olunur.  

 

Tərkibi : 100%- Hindistan təbii Büxür yağı 

Boswellia serrata 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Hindistan Büxür yağı 



Əla tonuslaşdırıcı  antiseptik iltihabəleyhinə 

vasitədir. Bundan əlavə maddələr 

mübadiləsini tənzimləyir, immuniteti 

möhkəmləndirir, orqanizmin toksinlərdən azad 

edir. Problemli dəriyə yaxşı təsir edir, 

soyuqdəymələrdə nəfəsə almaq xeyirlidir- 

bronxları və ciyərləri təmizləyir. Isidici effekti 

olduğundan oynaq-əzələ ağrılarını sakitləşdirə 

bilir, ayaq qıc olmalarını aradan götürür, 

iltihabı proseslərdə cinsi orqanlarına mülicəvi 

təsir edir. Ağılı ayıq saxlayır və əsəbi 

möhkəmləndirir. Meditasiya üüçün yaxşı 

vasitədir.  

 

Tərkibi : İndoneziya ardıc giləmeyvələrinin 100 

%efir yağı Juniperus communis. 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Ardıc yağı 



Yağ dəriyə xoş təsir bağışlayır- liftinq efekti 

verir, qırışları hamarlaşdırırvə dərini dartır.Sinə 

və qarın hissələrinin möhkəmliyini artırır, 

şişkinliyi, civzələri, iltihabı aradan götürür, 

toxumaları bərpa edir. Antivirus, antibakterial , 

antiallergik təsirə malikdir: qripə , herpesə , 

cinsi orqanlardakı iltihabı proseslərə qarşı, 

əsəb sisteminə şəfaverici təsir edir. Əqli 

aydınlaşdırır, sakitləşdirir, sevgi atmosferi və 

həssas duyğular yaradır. Afrozidiakdır. 

İştahanı azaldır.  

Tərkibi : 100% İndoneziya paçuli efir yağı -

Pogostenum cablin. 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Paçuli yağı 



Ekoloji təmiz yağ bakteriosid dezinfeksiya edici 

iltihaba qarşı təsirlidir. Virus infeksiyaları və 

qripə qarşı gözəl profilaktikadır. Bronxların 

təmizlənməsi, orqanizmin umumi 

intoksikasiyası və iltihabi proslerini azaldır.LOR 

orqanlarına müalicəvi təsir edir. İmmuniteti 

möhkəmləndirir, yorğunluğu və əzələ 

gərginliyini aradan götürür, dərinin strukturunu 

bərpa edir, civzəli səpkilərə və digər dəri 

problemləri ilə qarşı uğurlu mübaribə 

aparır,Kiçik yaralar, cırmaq izlərini, dezinfeksiya 

etməyə uyğundur.Otağın havasını efektiv 

təmizləyir. Emosional rahatlıq aurası yaradır , 

əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, gümrahlandırır. 

 

 Tərkibi : 100%- Alp dağının  Bəyaz fir yağı Abies 

alba Mill. 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Bəyaz Fir yağı 



Çox tərəfli istifadəsi olan seçilmə yağdır. Antiseptik, 

spazmolitik xüsusiyyətlərə malikdir. İmmuniteti 

möhkəmləndirir, virus infeksiyalarına qarşı təsirli 

müdafiədir. Şlakları və toksinləri orqanizmdən xaric 

edir. Dərini yumşaldır, nəmləndirir və bərpa 

edir.Qıcıqları, iltihabı və sızanaqları aradan götürür, 

dərinin möhkəmliyini , xəstəliklərdən sonraki 

dövrdə güclü çəki azlmalarında bərpa edir. 

Antidepresant kimi yorğunluğu, halsızlığı çıxarır. 

Əsəb gərginliyini və stresin öhdəsindən gəlməyə 

kömək edir. Dərin relaksasiya və gücün bərpasına 

şərait yaradır. Özünə inam və rahatlıq əhvalı 

yaradır.Əla dezodorantdır. Həm qadınlar həm də 

kişilər üçün emosional səviyyədə güclü 

afrozidiakdır. Meditasiya yağıdır. Yad enerjinin 

təsirindən mühafizə edir.  

Tərkibi : 100%-Braziliya qızılgül ağacının efir yağı 

Aniba rosaeodora  

«Ətirlər dünyası» xətti 

Qızılgül ağacı yağı 



Güclü ümumi fəallaşdırıcı , tonuslaşdırıcı təsir 

edir, insanın energetik sahəsini tarazlayır.Xarici 

zərəli təsirlərdən qoruyur, maddələr mübadiləsini 

və qan dövranını stimullaşdırır, əsəb gərginliyi, 

yorğunluq, və streslər zamnı kömək edir. Əhval-

ruhiyyəni yaxşılaşdırır, müdafiə olunma, 

təhlükəsizlik və arxayınlıq hissi yaradır. Bəlğəm 

gətirici xüsusiyyəti sayəsində  bronxit və 

soyuqdəymə hallarında vəziyyəti yaxşılaşdırır. Yel 

qovucu təsirinə görə həzmi normallaşdırır, köpü 

və sancını azaldır, nəfəsə təravət verir. Iştahanı 

artırır. Dəriyə müalicəvi təsir edir. Xüsusilə, yağlı 

dəriyə. Dəri toxumalarını bərpa edir, qıcıqlanma, 

qaşınma və dəri iltihabını aradan götürür. 

Sellüliti azaldır. Solğun dəriyə sağlam görünüş 

verir.  
 

Tərkibi : 100% Şərqi avropa Zirə yağı Carum carvi 

L.  

«Ətirlər dünyası» xətti 

Zirə yağı  



Güclü antioksidantdır. Təmizləyici, spazmolitik 

göbələk əleyhinə , yelqovucu təsirlərə malikdir. 

Orqanizmi gözəl təmizləyir. Alkoqol və nikatinin 

antidotudur. Qaraciyəri qoruyur. Qanda toksinləri 

neytrallaşdırır, zəif sidikqovucu və işlədici təsiri var. 

Həzmi stimullaşdırır , qəbzi və köpü aradan 

götürür,qadınlar üçün xeyirlidir. Bədənin öz 

ekstragenini ifrazını fəallaşdırır. Bu PMS 

yüngülləşdirir, ağrını aradan götürür, menopauza ilə 

əlaqəli problemləri həll etməyə kömək edir. Liftinq 

efektli yağdır: dəriini möhkəmliyini artırır, üz 

cizgilərini aydınlaşdırır, boyun və sinə, qarın 

hissələri yığır, onun ətri əsəb sisteminə xoş təsir 

edir. Güc və cəsarəti artırır. Komplekslərdən xilas 

edir. Müstəqillik hissi bağışlayır.  

Tərkibi: 100%-Roma fenxel efir yağı Foeniculum 

vulgare var dulce.  

«Ətirlər dünyası» xətti 

Roma Razyanası yağı 



Təbii antibakterial və antiseptik vasitədir”Dəri 

yağıdır. Dəri infeksiyalarında kömək edir, yaraları 

dezinfeksiya edir, travmaları sağaldır, yanıq və 

kəsikləri həşərat sancmalarından ağrını , şişkinliyi 

aradan götürür. Civzələri və ziyilləri yox edir. 

İltihabəleyhinə, virusəleyhinə  təsir edir. Orqanizmi 

soyuqdəymə və qrip zamanı müdafiə edir. 

İmmuniteti möhkəmləndirir və bunun sayəsində 

törəmələrin inkişafının qarşısını alır. Ağız nahiyəsini 

dezinfeksiya edir. Diş əti iltihabı və kariyes zamanı 

yardım edir. Saçları möhkəmləndirir, təcili yardım 

üçün gözəl vasitədir. Otağın dezinfeksiyası və 

həşəratların uzaqlaşması üçün istifadə oluna bilər. 

Tərkibi: Avtraliya çayağacının efir  yağı, Yeni 

Zellandiya manuka və kanuka Melaleuca alternifolia, 

Leptospermum scoparium Cunzea ericoides.  

«Ətirlər dünyası» xətti 

Manuka və kanuka ilə çay ağacı yağı 



33 şəfaverici otlarının efir yağlarından hazırlanımş 

universal kompozisiya coxməqsədli istifadə üçündür. 

Yağ tərkibinə daxil olan bütün otların xüsuusiyyətlərini 

qoruyub saxlayır. Dezinfeksiya, dezoderasiya , 

edir.Havanı təravətləndirir. Tütünün tüstü qoxusunu 

məhv edir. Həşəratları uzaqlaşdırır, öskürəyi və zökəmi 

azaldır. Epidemiyalarda qrip və soyuqdəymələrdə əla 

müdafiə kimi müdafiə edir. Fiziki hərəkətlərdə m, 

məşğələlərdən sonra əzələ gərginliyi ilə əlaqədar 

ağrıların qarşısını alır. Damaqların qanaması və iltihabını 

azaldır,diş ağrısını azaldır,nəfəsi təravətləndirir. Yaddaş 

və qavrama prosesini gücləndirir. Stersləri dəff etməyə 

kömək edir. Həşərat sancmalarından şişi, ağrını qaşıntını 

götürür.yarasağaldıcı bə bərpaedici təsir edir.  

Tərkibi : evkalipt, kayaput, nanə, portağal, limon otu, 

mixək, ardıc, qızılgül ağacı yağı,limon, rozmarin, 

kəklikotu, lavanda, adaçayı, darçın, mirra, reyhan, büxür, 

hauteriya, razyana, ətirşah, mandarin, dəfnə , dağ 

küknarı, fıstıq, sirakos şirəsi, estraqon, şüyüd, kəröüz, 

vanil, iris, miroksilon balzamlı, ferolla, jenşen 

«Ətirlər dünyası» xətti 

33 Otun yağı 



Vurğulanmalı əla vasitələr efir yağları meyvə 

ekstraktları, və çiçək esensiyalarının qarışığı 

əsasında hazırlanıb.Kompozisiya şəklində 

substansiyanın sizin bədən və ruhunuza müalicəvi 

təsirin üstünlüklərini dəyərləndirmək imkanı 

verəcək.Rahat qablaşmada sprey,bərk balzam və s. 

müxtəlif şəraitdə istifadə imkanı verir.Həmçinin uzaq 

yola çıxanda daima çantanızda gəzdirməyə .Unikal 

yağların , ekstrakt və esensiyaların sayəsində sizin 

daima gözəl əhvalınız, və ruh yüksəkliyiniz olacaq.. 

Средства на основе эфирных 

масел, фруктовых экстрактов и 

цветочных эссенций 

«Ətirlər dünyası» xətti 



33 müalicəvi otların ekstraktları və efir yağların , 

təbii şi və risin yağının gözəl qarışığından 

hazırlanmış universal balzamdır. 33 otun 

yağlarını bütün xüsusiyyətlərinə malikdir. Lakin 

daha uzun müddət dəridə qalır və daha uzun 

müddətli təsir edir. Soyuqdəymələr,zökəm,baş 

ağrıları və baş gicəllənmələrində umimi vəziyyəti 

yaxşılaşdırır. Qulaqların tıxanması, təzyiq, ağrı 

hissi- təyyarə enmə sinptomlarında, ürək 

bulanması hallarını yüngülləşdirir. Həşərat 

sancmaları zamanı göynəmə ,qaşınma vəs 

aradan götürür. Təravətləndirici və sərinləşdirici 

təsiri vardır. Ağrını  idman  zədələri,əzələ 

dartılmaları zamanı götürür, yorğunluğu azaldır , 

diqqətin daim cəmlənməsinə kömək 

edir.Effektivliyi və rahat qablaşdırılması 

sayəsində səfərlər zamanı əvəzolunmaz 

köməkçiyə çevrilir.  

Акtiv maddələr  33 otun efir yağı, şi və resin yağı, 

betokarotin 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Alp dağı otlarının balzamı  



Efir yagları əsasında hazırlanmış sprey dezinfeksiya 

və dezodorasiya təsirinə malikdir.Tənəffüs sisteminə 

şəfalı təsir edir.Soyuqdəymələr və qripin 

profilaktikası üçün efektiv vasitədir. Diqqəti 

cəmləndirməyə kömək edir,iş fəaliyyətini artırır, 

havanı tənzimləyir.Tütün tüstüsünü və başqa 

xoşagəlməz qoxuları neyratllaşdırır .Xüsusilə uzun 

müddət tütün çəkilən otaqlarda və ya tozun ziyanlı 

təsiri altında olan( yol işçiləri, tikinti fəhlələrivə s) 

kimlərin tez-tez boğaz qovuşmaları və selikli qişanın 

quruması olanlar üçündür. Çiçəklərin tozundan 

asqıran və tıxanma(zökəm) qarşısını alır. Nikotinin 

bronxlara ziyanlı təsirini azaldır. Aerozol deyil 

ozondağıdıcı təsiri yoxdur.  

Актiv maddələr : evkalipt yağı, dağ şamı ,nanə, 

rozmarin, ağ büxür, mixək, kamfora, mentol 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Viva Plyus spreyi  



Təravətləndirici , tonuslaşdırıcı və gümrahlandıran 

losyon xüsusi seçmə efir yağlarının kopozisiyası, 

pantenolom və bisabolol tərkiblidir.Yorğunluğu 

götürmək, tonusu artırmaq, diqqəti cəmləmək 

üçündür. Zehni yorğunluq və streslərdə kömək 

edir. Tezliklə baş ağrısını yorğunluğu və 

yuxusuzluğu aradan götürür, buna görə xüsusilə 

monoton iş və sürücülük uzun müddət sükan 

arxasında olanlara tövsiyyə edilir. Yaddaşı 

təzələrir, əqli aydınlaşdırır, odu ki,, tələbələrə gecə 

vaxtı işləyənlərə xeyirlidir.  

Актiv maddələr : efir yağları (çöl nanəsi, rozmarin) 

bisobolol, pantenol 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Tonus Roll-On losyonu 



Təbii standartlaşdırılmış qreyfrut tumlarının ekstraktı 

bitki qliserini içində ən yaxşı 33/67 vardır. Təbii 

antibiotiklərdəndir. Sintetik antibiotiklərdən  fərqli 

QTE asılılıq yaratmır, toksiki deyil, əlavə yan təsir 

göstərmir .Məsələn allergiya və xeyirli 

mikroorqanizmlərin məhv olunması kimi vitaminlər, 

amin turşuları, yağ turşuları, qlükozidlər və 

biofloranouidlər tərkibində var. Bu maddələr iltihaba 

qarşı, allergiya əleyhinə və antioksidant təsir 

göstərirlər. İltihaba qarşı xüsusiyyəti CTE dərinin 

infeksion zədələr, civzələr , ağız boşluğunun 

sağlamlığı və diş ətinin,həm də məişətdə dezinfeksiya 

vasitəsi kimi , qida məhsullarının saxlanması və 

otaqların təmizlənməsində istifadə olunur.  

Актiv maddələr : qrey frut tumları və membran 33%+ + 

qliserin 67% 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Greypfrut tumlarının ekstraktı 



Doktor baxın çiçəkli  esensiyaları əsasında 

hazırlanmış  sakitləşdirici eliksir –yumşaq təbii 

yardımdır.Emosional gərginlik və streslərdə 

universal təcili yardım vasitəsidir. Əsas təsiri , şok 

halını dəf etmək, sakitliyi müxtəlif həyat 

situasiyalarında saxlamaqdır. Eliksirin tərkibi: 

Vifliem ulduzu, Balzamin, Daş qızılgülü.Bu 

kompozisiya emosional vəziyyəti hormonizə edir 

,əksər xəstəliklərin səbəbi olan stress hallarını və 

mənəvi travmaları dəff etməyə kömək edir.  

 

Актiv maddələr : Doktor Baxın çiçəkli 

esensiyalardan kopozisiyası, Vifliem ulduzu, 

Balzamin, Daş qızılgülü.  

«Ətirlər dünyası» xətti 

Bax çiçəkləri eliksiri  



Kosmetik əsaslı masaj yağları 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Masaj yağları mikroelementlərin, A, D,E vitaminlərinin 

doymamış yağ turşularının zəngin mənbəyidir, güclü 

iltihab əleyhinə, bərpaedici və antioksidant təsirə 

malikdirlər.Onları  təmiz şəkildə masaj üçün ,makiyajı 

silmək üçün , müxtəlif müalicəvi maskaların əsası kimi , üz 

üçün gündüz və gecə krmləri kimi istifadəetmək 

olar.Əsaslı yağlara efirləri qarışdırdıqda unikal 

kompozisiyalar alınır.Onlar müalicəvi, tonuslaşdırıcı 

,rahatlayıcı və erotik masaj üçün ,üz və bədənin solan və 

problemli dərisinə qulluq üçün istifadə etmək olar. 

Jojoba və avokado masaj yağları 100% təbii 

yağlardır. Bu yağlar soyuq presləmə üsulu ilə 

meyvə , tum və fındıqların ləpələirindən əldə 

edilir. 

Avokado yağı 

Jojoba yağı 



«Duru mum», Jojoba Amin turşuları və 

proteinlər, vitamin E ilə zəngin duru  mum 

dəriyə və saçlara tez hopur, iltihabı aradan 

götürür, dərini nəmləndirir və 

qidalandırır.Xüsusilə solan və boşalmış 

dərinin zədələnmiş strukturunu bərpa edir 

,qabıqlanmanın aradan götürür. Xırda 

qırışların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. 

İysizdır. Avokado yağı və efir yağları ilə gözəl 

uyğunlaşır , bu qarışıqlar “« problemli »” 

sahələri masaj etmək üçün ideal sayılır.  

Аktiv maddələr : 100% natural jojoba yağı 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Jojoba yağı 



Vitamin A, B qrupu ,D, E, H, k) mikro və makro 

elementlər (dəmir , yod, K, Ca, Mg , mis sink, 

gümüş) antioksidantlarla zənginliyinə görə 

unikal sayılan « gözəllik yağı » bərpaedici 

xüsusiyyətə malikdir. Bərpaedici və nəmləndirici 

təsir edir. Quru və qabıqlanana dərilərə UB 

şüalanmadan müdafiə edir.Vaxtından əvvəl 

qocalmanın qarşısını alır. Həm təmiz həm də 

jojoba yağı ilə qarışıq efir yağları( problemli 

sahələrin masajı üçün)  idealdır.  

Актiv maddələr : 100% təbii avokado yağı 

«Ətirlər dünyası» xətti 

Avokado yağı 



Vivasan şirkətinin təqdim etdiyi vitamin,mineral içkilər sizin 

sağlamlığınızın möhkəmlənməsi və gözəl əhval-ruhiyyəniz 

üçün əvəzolunmaz kömək edə bilərlər. Müasir 

texnologiyaların istifadəsi nəticəsində bu məhsullarıda 

bitkilərin bütün müalicəvi xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. 

Bu içkilər “« canli »vitaminlər, lazımi minerallar  mənbəyidir. 

Tərkibində GMO, süni konservantları yoxdur, praktiki olaraq 

əks göstəriciləri yoxdur. Müxtəlif yaş qruplarında istifadə 

oluna bilər. Vivasan içkilərindən istifadə - profilaktikanın ən 

efektiv və təhlükəsiz yolu hesab edilir: orqanizmi 

sağlamlaşdırmaq, onun vitamin və mikroelementlərə olan 

təlabatını ödəmək, qida rasionunu korreksiya etmək. 

 iqlimlə əlaqədar məhdudiyyətləri nəzərə alaraq ən başlıcası 

Vivasan içkiləri çox dadlıdır. Sağlamlığınızı həzz alaraq 

möhkəmləndirin.!  

Multivitaminli içkilər 



Unikal məhsul təbii ənginar ekstraktı nanə, 

razyana, yağları tərkiblidir.Mədə bağırsaq 

traktının qara ciyərə funksiyalarına yardım 

edir.Həzmi yaxşılaşdırmaq  üçündür. Ənginar 

ekstraktı başqa müalicəvi otlarla kompozisiyada 

həzm üçün lazım olan miqdarda ödün ifrazına 

kömək edir .Bağırsaqlarda yelin əmələ 

gəlməsinii azaldır. Qara ciyərin toxumalarını 

toksinlərin və alkoqolun iltihabının qarşısını alır. 

Orqanizmdən şlakları sidik turşusunu, və digər 

zərərli maddələri xaric edir. Maddələr 

mübadiləsini və piy mübadiləsini  fəallaşdırır. 

Çəkinin və selulitin azalmasına kömək edir. Акtiv 

maddələr : ənginar ekstraktı, nanə, razyana, 

fruktoza. 

Multivitaminli içkilər 

Acı Ənginar içkisi  



Qara kəndalaş əsaslı natural içki orqanizmi 

təmizləmək və müqavimətini artırmaq üçündür. 

Qara kəndalaş sambuniqrina qlikozidi və vitamin C 

mənbəyidir. İçki sidik qovucu, tər qovucu, hərarəti 

salan, iltihab əleyhinə ,zəif bəlğəm gətirici və 

sakitləşdirici təsirə malikdir. Artıq mayeni , şlakları 

orqanizmdən xaric edir bu da çəkinin effektiv 

enməsinə və orqanizmin sağlamlaşmasına kömək 

edir. İmmuniteti möhkəmləndirir,soyuqdəymələr, 

qrip, bronxitlərdə möhkəmləndirici təsir edir. 

Böyrəklərə və sidik cinsiyyət sisteminə şəfalı təsir 

edir. ,. 

 

Аktiv maddələr : qara kəndalaş ekstraktı və  şirəsi 

qlikoza siropu, fruktoza. 

Multivitaminli içkilər 

Qara Kəndalaş içkisi  



İmmunquard natural içki olan İmmunquard 

exinaseya , qara kəndəlaş və aserola 

tərkiblidir.Orqanizmin immunitetini 

qaldırır.Soyuqdəymələrin profilaktikası  

üçündür.Sambuniqrin qlükozidi , exinakozid 

və C vitamini mənbəyidir. Hərarəti salır,təri 

qovur, sidik qovucu,iltihabəleyhinə , 

bəlğəmgətirici immunostimulator təsirlərini 

göstərir. Orqanizmə soyuqdəymə,qrip, 

bronxit ,quru öskürək zamanı yardım edir. 

Mədə bağırsaq traktının fəaliyyətini 

normallaşdırır. Problemli dərini 

təmizləyir.Orqanizmi tonuslaşdırır və gözəl 

əhval-ruhiyyə yaradır.  

Актiv maddələr : exinaseya ekstraktı, qara 

kənəlaş çiçəklərinin şirəsi ,ekstraktı və 

siropu, aserola, fruktoza, arı balı 

Multivitaminli içkilər 

İmmun Quard içkisi  



Təbii içki olan soya izaflavon manqo, marakuya və 

portağal şirəsi ,maqnezium, kalsium tərkiblidir. 40 

yaşından yuxarı qadınların sağlamlığına yardım 

etmək üçündür. Əhval ruhiyyəni və orqanizmin 

ümumi əvəziyyətini yaxşılaşdırır, vitaminlərlə, 

minerallarla zənginləşdirir. Vaxtından əvvəl 

qocalmanın qarşısını alır. Xüsusilə klimaks və 

menopauza dövrlərində məsləhət görülür. Soya 

izaflavonların qadın orqanizmində harmonların 

təbii əvəzləyicisi kimi fəaliyyət göstərir. Bununla, 

baş ağrısı, əsəbilik, yuxusuzluq halbahallıq 

simptomlarını azaldır. Saçların və dırnaqların 

möhkəmləndirir. Tərkibindəki kalsium və 

maqnezium sümükləri möhkəmləndirir.Ürək 

qandamar sisteminə şəfalı təsir edir. Piy 

mübadiləsinə təsir etməklə piy toxumalrının əmələ 

gəlməsinə və çəkinin artmasına maneə olur. 

 Акtiv maddələr : soya izaflavon, manqo şirəsi, 

marakuya, portağal, kalsium qlükonat,fruktoza .  

Multivitaminli içkilər 

Soya İzoflavon içkisi  



Təbii içki əncir, qara gavаlısen yarpağı, rəvən 

kökü, bal, tsariqrad bibəri tərkiblidir. Mədə-

bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 

normallaşdırmaq üçündür.Mədə bağırsaq və öd 

yollarının traktatının ifrazetmə və hərəkətetmə 

fəaliyyətini stimullaşdırır,bağırsaq 

mikroflorasını normallaşdırır,piy mübadiləsini 

yaxşılaşdırır. Böyrəklərin funksiyasını 

dəstəkləyir. Zərifişlədici , yelqovucu və 

sidikqovucu təsirə malikdir. Bağırsaqlarda 

köpü, spazmı, və yeləmələ gəlməsini 

azaldır,həzmi yaxşılaşdırır,qəbzliyin qarşısını 

alır,iştahanı artırır.  

Аktiv maddələr : əncir və qara gavalı şirələri, 

sənə, rəvənd kökü, sareqrad bibərinin tumları 

ekstraktları , arı balı. 

Multivitaminli içkilər 

Stimusan içkisi 



Anbalı əsaslı möhkəmləndirici içki Vitamin C, 

itburnu, kəklikotu, exinaseya, altay, razyana, 

tərkiblidir. Tənəffüs yollarının funksiyasını və 

immun sistemini dəstəkləyir. İmmuniteti 

qaldırır , iltihab əleyhinə təsir edir.Virus və 

bakteriyalara qarşı orqanizmin müqavimətini 

artırır. Tənəffüs yollarının müxtəlif 

problemlərində məsləhət görülür. Öskürəklə 

müşahidə olunan müxtəlif tənəffüs sistemində 

problemlərində  bəlğəmi duruldur və bəlğəmin 

xaric olunmasını asanlaşdırır.   
Акtiv maddələr : bal, itburnui, exinatseya 

şirəsi, altay kökünün quru ekstraktı, solotka 

kökü, razyana meyvələrinin ekstraktı,kəkotu 

yarpaqları, askorbin turşusu 

Multivitaminli içkilər 

Timusan içkisi  



Təbii içki tərəvəz və otların ekstraktları əsasında 

hazırlanıb. Tərkibində vitaminlər, dəmir bioloji 

haldadır. Orqanizmdə dəmirə və vitaminlərə olan 

təlabatı təmin edir. Orqanizmin dəmirin defisiti-

animiya, qan azlığı, astieniya, çəki itkisi, yorğunluq, 

hipovitaminoz, immun sisteminin fəallığının 

enməsi, xəstəliklərdən sonrakı dövr, çoxlu qan itkisi 

zamanı məsləhət edilir. Hamiləlik dövründə, 

əmizdirmə dövründə qadınlara, həmçinin uşaqlara 

və yeniyetmələrə xeyirlidir. Tərkibindəki vitamin C 

sayəsində orqanizmin soyuqdəymələrə qarşı 

müqavimətini artırır, əmək qabiliyyətini yüksəldir, 

maddələr mübadiləsini aktivləşdirir. Qanın əmələ 

gəlməsini, mədə bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 

stimullaşdırır.  

Аktiv maddələr : dəmir II qlükonat, üzüm və 

tərəvəzlərin şirələri ( kök, istiot, xiyar, soğan, kələm, 

çuğundur, pomidor), otların ekstraktı(ispanaq, qəhvəyi 

yosun, gicitkan, qırx buğum,) Vitaminlər ( B1,B2,B6 B12 

C(aserola) arı balı . 

Multivitaminli içkilər 

Ferroforte içkisi 



Ümumi möhkəmləndirici içki vitaminlər , 

minerallarla qaragilə şirəsi və  II valentli dəmir 

əsasında hazırlanıb orqanizmi sağlamlaşdırmaq,  

görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq, immuniteti 

möhkəmləndirmək üçündür. Orqanizmi vitaminlər, 

minerallarla təmin edir. İnfeksiyalara qarşı 

müqaviməti artırır. Dəmirin çatışmamazlığı 

hallarında –animiya(qan azlığı) , asteniya (çəki 

azlığı), hipovitaminoz, immun sistemi fəallığının 

azalması hallarında xeyirlidir. Tərkibində göz 

üçün lazımi vitaminlər və minerallar olduğundan 

gözlərin qidalanması, yorğunluğunun azalması və 

görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin 

edir. Mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasına 

müalicəvi təsir edir. Xüsusilə, mədə turşuluğunun 

azalması halında..  
 

Аktiv maddələr : qaragilə şirəsi, buğda rüşeym 

ekstraktı, aserola, limon şirəsi, dəmir II qlükonat, 

kalsium pantotenat, vitaminlər A, C, D, B1, B5, B6 

,B12, fruktoza. 

Multivitaminli içkilər 

Qara gilə Vital siropu 



Tonusu artıran sirop dağ ardıcının meyvəsi 

ekstraktı əsasında hazırlanıb. Əsəb, tənəffüs, sidik 

ifrazı , immun sistemi funksiyalarını dəstəkləmək 

üçündür. Ardıc, kalsium və  maqnezium ilə 

zəngindir. Sinir sisteminin zəifləməsi ,fiziki və 

psixoemosional gərginliklərdə vitamin 

çatışmamazlığında olduqca xeyirlidir. Maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşmasına , zərərli maddələrin 

xaric edilməsinə , çəkinin azalmasına yardım edir. 

Damarların divarlarını möhkəmləndirir,oynaqlara 

şəfalı təsir göstərir. İmmuniteti qaldırmaq 

keyfiyyətinə görə soyuqdəymələrə və qripə qarşı 

profilaktik vasitə kimi effektlidir. Tənəffüs, sidik-

cinsiyyət sistemini iltihabı prosesində yaxşı təsir 

edir. Sinir sistemini möhkəmləndirir, zehni 

fəaliyyəti stimullaşdırır, gücü bərpa edir.  

Аktiv maddələr : ardıc meyvələri ekstraktı, qlükoza 

siropu. 

Multivitaminli içkilər 

Ardıc doşabı 



Multivitamin giləmeyvəli sirop energetik təsirə 

malikdir, orqanizmi A,C,E vitaminləri ilə 

zənginləşdirmək və tonusu artırmaq üçündür. 

Hipovitaminozlarda və hal düşkünlüyündə əlavə 

vitamin mənbəyidir. Tonusu artırır, orqanizmin 

müqavimət gücünü , ürək qan-damar sistemini 

dəstəkləyir. Orqanizmi sərbəst radikalların 

zərərli təsirindən qoruyur. Qocalma prosesini 

ləngidir. Mərkəzi sinir sistemini, damarları 

möhkəmləndirir. Tərkibindəki lütein gözlərə 

xeyirlidir.  

Аktiv maddələr : moruq şirəsi, buğda rüşeyminin 

ekstraktı, marakuya ekstraktı, askorbin turşusu, 

qlükoza, qlütein, tokoferol, betokaratin 

Multivitaminli içkilər 

Qırmızı giləmeymə siropu 



Daha çox adamlar anlayırlar ki, sağlamlığı qoruyub saxlamaq, sağlam həyat tərzi yaşamaq , 

profilaktiki tədbirləri həyata keçirmək, yaranmış xəstəlikləri müalicə etməkdən dəfələrə sərfəli və 

efektivdir. Orqanizmin müqavimətini bərpa etmək , maddələr mübadiləsini normallaşdırmaq , 

xəstəliklərin əməlıə gəlməsi təhlükəsini azaltmaq, müxtəlif orqan və sistemlərin funksional 

vəziyyətini dəstəkləmək, fəallığı həyat boyu qoruyub saxlamaq Vivasanın yüksək effektli mineral –

vitamin kompleksləri  kömək edərlər. Tərkibi optimal nisbətdə asan mənimsənilən vitaminlər , 

mikroelementlər və minerallardır. Unikallığı ondadır ki, BAQƏ-dirlər, tibbi preparatlar deyillər. Buna 

baxmayaraq, profilaktika sahəsində əla nəticələr almağa imkan verirlər. Ən yüksək Avropa 

standartlarına əsasən hazırlanıb , sağlam qidalanmanın bir hissəsidir. Təbii və təhlükəsizdirlər. 

İstifadəsi sadədir, müxtəlif yaş qruplarına uyğun gəlir.   

Vitamin-Minerallar kompleksi  В ТАБЛЕТКАХ Vitamin-Minerallar kompleksi  В КАПСУЛАХ 

«Vitamin-Mineral kompleksi»  



Optimal mənimsənilməsi üçün MVK (mineral vitamin 

kompleksləri) müxtəlif kapsullara qablaşdırılıb-

yumşaq, bərk, gel şəkilli vəs. Belə kapsulların 

tərkibində MVK daxilə qəbul zamanı mədə-bağırsaq 

sistemini qıcıqlandırmır. Onların aktiv maddələri qida 

ilə qarışaraq orqanizm tərəfindən effektiv 

mənimsənilir. Belə komplekslərin tərkibində vitamin 

və minerallar müalicəvi otlar optimal nisbətdədir. 

Həmçinin, doymamış yağ turşuları da bu günlərdə 

çox aktualdır. Onlar orqanizmi sağlam etməyə və 

cavanlığı uzatmağa imkan verirlər. Fəal enerji 

daşıyıcıları olmaqla MVK maddələr mübadiləsini 

yaxşılaşdırır. Şlakları xaric edir, immun sistemini 

möhkəmləndirir. Gümrahlığı və gözəl əhval-ruhiyyəni 

qoruyub saxlamağa imkan verir. 

Kapsul şəklində  

Mineral və Vitaminlər komplekslər 

kapsul şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  



Kapsul şəklində  

Sarımsağın və yemişanın yağından 

hazırlanıb. İmmun və ürək qan-damar 

sisteminin fəaliyyətinə  yardım etmək 

üçündür. Qanın mikro dövranını 

stimullaşdırır, ürək əzələsində maddələr 

mübadiləsini fəallaşdırır . Qanın 

axıcılığını yaxşılaşdırır , periferik 

damarların genişlənməsi sayəsində 

arterial təzyiqi endirir . Zərərli lipidlərin 

səviyyəsini  qanda azaldır. Damarların 

divarlarını möhkəmləndirir və 

elastikliyini artırır.  

Аktiv maddələr:  matserat sarımsaq yağı, 

yemişan meyvələri, süd yağı.  

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Aqliokrat (kapsulalarda) 



Kapsul şəklində 

Antioksidant yaşlanma əleyhinə anti-AGE 

BAQƏ kapsulları-müalicəvi otlar, vitamin 

kompleksi və minerallar tərkiblidir. Dərini və 

ümumilikdə orqanizmi möhkəmlənməsi 

üçündür. Kapsullar orqanizmə intensiv təsir 

edir. Vaxtından əvvəl qocalmaya səbəb olan 

sərbəst radikalları neytrallaşdırır. Maddələr 

mübadiləsini stimullaşdırır, hüceyrələrin 

bərpası prosesini fəallaşdırır. Dərini 

strukturunu yeniləyir  və orqanizmin 

sağlamlığını dəstəkliyir.  

Аktiv maddələr : yarma, lokopin 5, vitaminlər( 

C, E, B6, B5, biotin, foli turşusu) minerallar( 

kalsium, sink, selen) koenzim Q10 

«Vitamin-Mineral kompleksi» 

VİVA BYUTİ ( kişi və qadın üçün 
kapsulalar) 



Kapsul şəklində 

BAQƏ- vitamin K2 və D3 vitaminləri, təbii 

kətan və günəbaxan yağları ilə zəngindir. 

Dayaq hərəkət sisteminin funksional 

vəziyyətini dəstəkləmək üçündür. Kalsium 

sümüklərdən yuyulmasına, onların 

kövrəkləşməsinə və sümük toxumasının 

dağılmasının qarşısını alır, sümüklərin 

bərkliyini artırır, əzələ toxumasını 

möhkəmləndirir . Eyni zamanda imun 

sisteminə müsbət təsir edir. Əzələ 

fəaliyyətini gücləndirir. Qadınlara 

menopauza və sonrakı dövrlərdə çox 

xeyrlidir.  

Аktiv maddələr : filloxinon(vitamin K2), 

xelokalsiferol( vitamin D3) təbii kətan yağı.  

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Viva K2 ( kapsulalarda) 



BAQƏ-si Yapon soforası ekstraktı 

tərkiblidir. Kapilyar damarlarını 

möhkəmlətdirmək və venoz 

çatışmamazlığının profilaktikası üçündür. 

Yapon sofora ekstraktının tərkibindəki 

rutin bioflovonidi kapilyarda divarlarından 

sızmanı azaldır, möhkəmliyini artırır, 

toxumaların tənəffüsünü fəallaşdırır . 

Endokrin vəzilərin fəaliyyətinə xoş təsir 

edir. P hipovitaminozluğunda, damar 

pozuntularında damar sızmaları ilə əlaqəli 

və kapilyar kövrəkliyində məsləhətdir. 

Kupirozu aradan götürür. 

 

Аktiv maddələr : yapon soforası ekstraktı, 

raps yağı, soya yağı. 

Kapsul şəklində  

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

“Vivarutinon Plus” ( kapsulalarda) 



Kapsul şəklində  

BAQƏ qızıl balığın yağından hazırlanıb. 

Omeqa 3 doymamış turşuların mənbəyidir. 

İmmun , ürək qan-damar sisteminin 

funksiyasına və homeostaza yardım 

üçündür. Qızıl balığın yağı 30%-dən çox  

omeqa 3 yağ turşuları tərkiblidir. 

Orqanizmin energetik rezervlərini əsasının 

təşkil edir. İmmuniteti möhkəmləndirir, yağ 

mübadiləsini normallaşdırır,dizbakteriozun 

və aterosklerozun qarşısını alır. İnsan 

orqanizmində yaşla əlaqəli dəyişikliyin , 

sümük kövrəkliyi ,dəri quruluğu və 

qocalmanın qarşısını alır. Problemli dəriyə 

və saçlara xoş təsir bağışlayır. 
 

Аktiv maddələr : qızıl balığın konsentrə 

olunmuş yağı. 

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Vital Plus” ( kapsulalarda qızıl balıq 
yağı) 



BAQƏ-tərkibi qatırquyruğu, darı ekstraktları, 

pro-vitamin B5-dən ibarətdir . Saçların və 

dırnaqların  möhkəmliyi üçündür. Orqanizmi 

vitaminlərlə ,minerallarla ,qalay , kükürd 

tərkibli amin turşuları ilə zəngin edir. Daxildən 

təsir edərək baş dərisini oksigenlə zəngin 

edir, artıq piy ifrazını ləngidir. Saç tökülməsini 

dayandırır. Saçın köklərini möhkəmləndirir 

vəyeni saçların əmələ gəlməsini 

stimullaşdırır. Saçların zədəlistrukturunu 

bərpa edir. Dırnaqların soyulmasını və 

kövrəkliyini aradan götürür. Mineral 

mübadiləsi pozuntusu və avitaminozu ümumi 

zəifliyi , kariyesin profilaktikası və sümük 

kövrəkliyi üçün xeyirlidir.. 
 

Актiv maddələr : darı ekstraktı, qatırquyruğu 

ekstraktı, L–sistin, L-metionin, buğda 

rüşeyminin yağı, soya lesitin, soya yağı, 

kalsium pantotenat , keratin. 

Kapsul şəklində 

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Saç və dırnaqların möhkəmlənməsi 
üçün kapsulalar 



BAQƏ- quqqul, izoflovonlar qırmızı 

düyünün tozu, və vitamin E tərkiblidir. 

Xolestrin mübadiləsini normallaşdırmaq 

üçündür. Orqanizmdə maddələr 

mübadiləsinə kömək edir , lipid balansı 

pozuntusu və onun fəsadlarında 

profilaktikanı təmin edir. Mənimsəmə , 

sintez və dağılma və zərəli lipidlərin xaric 

edilməsi prosesinə nəzarət edir. 

Xolestrinin və triqliseridlərin səviyyəsinin 

normal saxlayır , klimaks dövründə 

qadınlara xeyirlidir.   

Аktiv maddələr :quqqul, izaflavonlar, GMO-

olunmamış soyadan , qırmızı fermentativ 

düyünün tozu, inozitol, vitamin E 

   

Kapsul şəklində 

«Vitamin-Mineral kompleksi» 

Kolestina( kapsulalarda) 



Effektiv BAQƏ saflor yağından alınmış  

konyuqasiya olunmuş linol turşusu (CLA) və 

vitamin B1, B6, C, E tərkiblidir. Maddələr 

mübadiləsinə yardım , bədənin piy qatını 

azalması üçündür. Maddələr mübadiləsini  

yaxşılaşdırır , sərbəst radikalları 

neytrallaşdırır , orqanizmin müqavimətini 

artırır, hüceyrələrdə piyin yığılmasına maneə 

olur. Piyin yanmasına, yəni piy qatının 

azalması , əzələ kütləsinin artmasına yardım 

edir. B qrupu vitaminləri əzələ toxumalarının 

tikilməsində yağ və zülal mübadiləsində 

fermentlərin əmələ gəlməsində dərinin 

yaxşılaşmasında iştirak edirlər. BAQƏ 

idmançılar və çəki azaltmaq istəyənlər üçün 

ideal uyğundur.  

Аktiv maddələr : konyuqasiya olunmuş saflor 

yağından alınmış linol turşusu, vitaminlər В1, 

B6, С, Е. 

Kapsul şəklində  

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Linofit( kapsulalarda) 



Kapsul şəklində 

Effektiv BAQƏ-si müalicəvi otlar, 

laktobakteriyalar və vitaminlər tərkiblidir. 

Mədə -bağırsaq sistemini dəstəkləyir. Həzmi 

yaxşılaşdırır, kalsulun tərkibindəki aktiv 

maddələr mikrofloranin normal səviyyəsini 

bərpa edir, köpü götürür, spazm və 

narahatçılığın qarşısını alır. Şlakların 

orqanizmdən xaric etməyə, çəkini azaltmağa 

və immunitetin möhkəmlənməsinə şərait 

yaradır.  

 

Актiv maddələr : qara zirənin ekstraktı və efir 

yağları : razyana, qara zirə, cirə, melissa, 

sitronello, asidofil laktobakteriyalar, vitamin 

B1 və B2 

«Vitamin-Mineral kompleksi»  

Meteorin ( kapsulalarda) 



Enotera yağı və Vitamin E tərkibli BAQƏ 

qamma-linolen turşusunun mənbəyidir. 

Dərinin , cinsi orqanların və bədənin 

homeostazının saxlanmasını dəstək olur. 

Vitamin E ilə zənginlənmiş enotera yağı 

immuniteti möhkəmləndirir ,antioksidant 

təsir edir. Vaxtından əvvəl qocalmanın 

qarşısını alır. Ürək damar sistemini 

dəstəkləyir. Maddələr mübadiləsini 

stabilləşdirir. Piyin toxumalarda yığılmasını 

azaldır. Dəriyə xoş təsir edir, klimaks 

dövründə qadınlarda cinsiyyət 

orqanlarındakı  problemlər zamanı kömək 

edir.  

Аktiv maddələr : enotera yağı, Vitamin E 

Kapsul şəklində  

Vitamin-Mineral kompleksi  

“Daimi Cavanlıq” ( kapsulalarda 
enotera yağı ilə E vitamini) 



Tərkibində qara zirənin yağı , vitamin E və 

biotin olan BAQƏ- immun sistemini , ürək 

damar sistemi və dərinin fuksiyasına 

yardım üçündür. Qara zirənin yağı 

immuniteti möhkəmləbdirir, iltihab əleyhinə 

təsir edir, antioksidant təsir göstərir. 

Respirator virus infeksiyalara qarşı 

orqanizmin müqavimətini artırır, maddələr 

mübadiləsini normallaşdırır. Toza , qidaya, 

çiçəklənməyə , yol tozuna vəs allergiyanın 

yaranmasına maneə olur. Dəri immunitetini 

bərpa edir. Dərinin bərpası və kollagenin 

əmələ gəlməsi prosesinə şərait yardır. 

Актiv maddələr : qara zirə yağı, palma yağı, 

soya lesitin, beta-karotin, vitamin E, biotin. 

Kapsul şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Nigenol( kapsulalarda) 



Palma meyvələrinin ekstraktlarından 

hazırlanmış BAQƏ kişilərin reproduktiv 

sistemlərinin funksiyalarının 

normallaşması üçündür. Yağlı ekstrakt  

iltihab əleyhinə androgen , şişkinlik 

əleyhinə keyfiyyətlərə malikdir. Ekstraktın 

Bioloji aktiv komponentləri – fitosterollar, 

prostat vəzisinə xoş təsir bağışlayır, yaşla 

əlaqədar dəyişikliklərin qarşısını alır. BAQƏ 

sabal aterosklerozun , prostatitin inkişafı 

riskini azaldır. Qanın hormonal balansında 

dəyişikliyə yol vermir.  

Аktiv maddələr : palma meyvələrinin 

ekstraktıarı 

Kapsul şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Sabal( kapsulalarda) 



Kapsul şəklində 

Qanqal ekstraktlı BAQƏ qara ciyərin 

funksiyasını və həzmin  yaxşılaşdırmaq 

üçündür. Qanqal- gözəl bitkidir. Qara ciyəri 

efektiv müdafiə edir və funksiyalarını bərba 

edir. Qanqalın aktiv maddəsi silimarin 

zəhərli maddələrin qaraciyər hüceyrələrinə 

daxil olmasına maneə olur. Həmçinin, 

antioksidant təsir edir. Orqanizmin 

təmizlənməsinə, həzmin yaxşılaşmasına, 

maddələr mübadiləsi pozuntularının 

profilaktikası üçündür. Qaraciyər üzərinə 

düşən yükü azaldır. Artıq çəki, maddələr 

mübadiləsi problemində kömək edir.  

Аktiv maddələr : qanqal ekstraktı, soya 

lesitini, soya yağı. 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Qara ciyər Ultramüdafiəsi” (kapsulalarda 
qanqal) 



BAQƏ - izaflavon soya, kalsium 

,maqnezium, vitamin B9, C və E mənbəyidir. 

Qadınların 40 yaşından yuxarı 

sağlamlıqlarına yardım etmək üçündür. 

Klimaks ərəfəsi, klimaks və menopauza 

dövrlərində əvəzolunmaz vasitə sayılır. 

Vitamin çatışmamazlığını yaşla əlaqəli 

dəyişiklikləri dövründə  təmin  edir. Əhval-

ruhiyyəni yüksəldir, reproduktiv sistemlərin 

funksiyasını yaxşılaşdırır. Emosional 

gərginliyi götürür, çəkinin artmasının və 

sümük kövrəkliyinin qarşısını alır.  

Аktiv maddələr : izaflavon soya, kətan yağı, 

alfa-tokoferol asetat, kalsium askorbat , foli 

turşusu, kalsium karbonat, maqnezium 

karbonat.  

Kapsul şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Fito 40 (kapsulalarda soya 
izoflavonları) 



Kapsul şəklində 

BAQƏ probiotik 3 növ lakta bakterialar və 

B qrupu vitaminlərindən ibarətdir. 

Bağırsaq mikroflorasını bərpa edir, həzm 

etmə funksiyasını fəallaşdırır, mədə 

bağırsaq sistemini təmizləyir. Patogen 

mikro orqanizmlərin inkişafını yəni 

dizbakteriozu dayandırır. Orqanizmi 

kalsium mənimsənilməsini artırır, dəriyə 

xoş təsir edir. Sızanaq , civzə və s. dəri 

problemlərini dəfv edir.   

Аktiv maddələr : vitamin В1, В2, В6,  süd 

turşulu bakteriya 3 növü var : 

Lb Casei (2 mlrd), Lb Acidophilus (1mlrd), 

Lb.Salivarius (2 млрд.) 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Floramaks (kapsulalarda) 



БAQƏ ortosifon ( böyrək çayı) və digər 

bitki ekstraktları və vitaminlərdən 

ibarətdir. Sidik ifrazı sistemi funksiyasını 

dəstəkləyir , vitaminlər və müalicəvi 

otların antibakterial xüsusiyyətlərinə görə 

sidik ifrazı sisteminə bakteriosid təsir 

göstərir. : funksiyaları gücləndirir, spaztik 

reaksiyaları götürür, şlakların xaric 

olunmasına kömək edir. İmmuniteti 

qüvvətləndirir. 

Аktiv maddələr : manuka, ortosifon( 

böyrək çayı), vitaminlər C, B6, B9 ( foli 

turşusu).quş üzümü ekstraktı  толокнянки, 

брусники,  

Kapsul şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Sistimin ( kapsulalarda) P.C.28 Plyus 
(həblərdə) 



МVK həblər və draje şəklində orqaniozmi tez və 

optimal lazımi vitamin və minerallarla digər xeyirli 

maddələrlə zənginləşdirmək imkanı verir. Bitki 

həbləri orqanizmə şəfalı təsir edir. Maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşdırır, şlakları xaric edir, 

immuniteti , ürək damar və əsasəb sistemlərini 

möhkəmləndirir. Antioksidant xüsusiyyətinə malik 

olduğundan sərbəst radikalların orqanizmə 

dağıdıcı təsirini neytrallaşdırır. Vivasanınn Bitki 

həbləri hamıya xeyirlidir. Uzun müddət istifadə 

etdikdə belə əlavə təsirlər yaratmır.   

Həb şəklində 

Mineral Vitamin kopleksləri həblər şəklində  

Vitamin-Mineral kompleksi  

Toniksin 
(həblərdə) 

Aserola  
(həblərdə tropik albalı) 

“Bütün günə Gümrahlıq”  
(həblərdə A-Z kompakt vitaminləri) 

Ginkolin  
(drajedə) 

Qlükoxon Forte  
(həblərdə) 780+624 düsturu 

Nanəli “Yaşıl çay” (həblərdə) 

Relaks ( drajedə 
dazıotu) 

Requla 
 

Xarpagin  
(həblərdə) 

Alma sirkəsi  
(həblərdə) 

P.C.28 Plyus 
(həblərdə) 



Aserola BAQƏ-si ümumi möhkəmləndirici 

təsirli , tropik albalı tərkiblidir. Orqanizmin 

vitamin C-yə olan təlabatını ödəmək üçündür. 

Vitamin  C  immun sisteminin funksioal 

vəziyyətini dəstəkləyir, birləşmə toxumalarını 

möhkəmləndirir, adaptogen və anti-oksidant 

təsiri edir. Dəmirin mənimsənilməsinə şərait 

yaradır, kollagenin sintezində iştirak edir, 

immuniteti qaldırır. Aserola həblərindəm 

istifadə   boyartma dövründə vitamin C 

çatışmamazlığı , immunitet zəifliyi, yorğunluq, 

uzun sürən xəstəliklərdən sonrakı dövr, 

müxtəlif xəstəliklərin profilaktikası üçün 

məsələhət görülür.   

Аktiv maddələr : aserola, qara qarağat, vişnə, 

itburnu, portağal, şəkər qamışı, fruktoza.  

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Aserola  
(həblərdə tropik albalı) 



Vitamin-mineral kompleksli BAQƏ-dir. 

Antioksidant aktivliyi var. Maddələr 

mübadiləsini normallaşdırmaq, orqanizmi 

möhkəmləndirmək üçündür. Tərkibində 27 

vitaminlər və minerallar var. Vitaminlərin, 

makro və mikro elementlərin 

çatışmamazlığını optimal təmin edir.  İmmun 

sisteminin funksiyasına kömək edir, 

maddələr mübadiləsini stabilləşdirir, 

vaxtından əvvəl qocalmanın qaşısını alır. 

Mövsümlə əlaqəli vitamin azlığını aradan 

götürür 

Аkтiv maddələr : Vitaminlər : А, С, Е, В1, В2, 

В6, В12, К1, beta-karotin, nikotinamid, 

kalsium pantotenat, foli turşusu, biotin; 

makro elementlər: kalsium, fosfor, 

maqnezium, kalium, natrium, xlor; 

mikroelementlər: marqans, yod, xrom 

III,molibden, selen, mis, sink, dəmir,qalay.   

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

“Bütün günə Gümrahlıq”  
(həblərdə A-Z kompakt 

vitaminləri) 



Ginko biloba ekstraktı və C vitamini 

tərkibli efektiv BAQƏ-dir. Beyində  qan 

dövranını yaxşılaşdırır və yaddaşı 

möhkəmləndirir. Damarları genişləndirir , 

zehni fəaliyyəti stimullaşdırır. Diqqətin 

cəmlənməsinə ,əhval-ruhiyyənin 

yaxşılaşdırılmasına , baş gicəllənməsi 

hallarında kömək edir. Başda küy, stresi, 

yuxusuzluğu aradan götürür. Ürəyi , 

damarları və beyini sərbəst radikalların 

dağıdıcı təsirindən qoruyur. Vaxtından 

əvvəl qocalmanın qarşısını alır. 

 Аkтiv maddələr : ginko bilobanın quru 

ekstraktı, vitamin C. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Ginkolin  
(drajedə) 



Кompleks şəkilli BAQƏ iki çox dəyərli 

komponentin – qlükozamin sulfat(780 Mq) 

və xondroitin sulfatın(624mq) 

birləşməsidir. Dayaq hərəkət sisteminin 

funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 

üçüündür. Qlükozamin və xondroitin 

qığırdağın, sümüyün, toxumalarının 

tikintisində iştirak edirlər. BAQƏ oynaqları 

optimal qida ilə təmin edir. Yaşla əlaqəli 

qığırdaqların, oynaqların dağılmasını 

profilaktikası üçündür. Qığırdağın və 

sümüklərin bərpasına kömək edir , 

iltihabın qarşısını alır.  

Аkтiv maddələr :qlükozamin sulfat- 

dikaliumxlorid, xondroitin –natrium sulfat. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Qlükoxon Forte  
(həblərdə) 780+624 düsturu 



Universal antioksidant olan BAQƏ tərkibində-  

yaşılçay ekstraktı, istiot nanəsi, selen 

mayası, C və E vitaminləri, beta-karotin, 

fruktoza vardır. Antioksidantların sayəsində 

sərbəst radikalları neytrallaşdırır.Vaxtından 

əvvəl qocalmanın qarşısını alır. Damarları 

möhkəmləndirir , qan dövranını yaxşılaşdırır, 

orqanizmin müqavimətini və immuniteti 

artırır. Zərərli lipidlərin səviyyəsini aşağı salır, 

qaraciyərə, endokren sistemə ,dəriyə şəfalı 

təsir edir. Orqanizmi mis və sinklə təmin edir.    

 

Аktiv maddələr : yaşılçay ekstraktı, istiot 

nanəsi ekstraktı, fruktoza, vimin C və E, 

selen mayası, beta-karotin. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Nanəli “Yaşıl çay” (həblərdə) 



BAQƏ- Payiz gülü , ərkudə ( İbrahim 

peyğəmbərin ağacı) , şeytan dırnağı, 

vitamin E kompozisiyasından ibarətdir. 

Dayaq hərəkət aparatının funksiyasını və 

periferik əsəb sisteminə yardım etmək 

üçündür. Tərkibindəki müalicəvi otlar 

orqanizmin müxtəlif hallarında ağrı 

hissini azaldır, oynaqlara şəfalı təsir edir, 

funksiyalarını dəstəkləyir. Maqnezium 

sümükləri möhkəmləndirir, vitamin E 

hüceyrələri oksidləşmə stresindən 

qoruyur.Vitamin B6 yorğunluğu ,halsızlığı 

azaldır.  

Актiv maddələr : Payiz gülü ,ərkübə( 

İbrahim peyğəmbərin ağacı), Vitamin E, 

şeytan dırnağı( ətirli martiniya). 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

P.C.28 Plyus 
(həblərdə) 



Efektiv BAQƏ- rəvən otu, əncir, xurma, və 

tamarind ekstraktı tərkibli fitopreparatdır. 

Mədə bağırsağ sistemini normallaşdırmaq 

üçündür. Bağırsaq mikro-florsını 

yaxşılaşdırır və inkişafına kömək edir. Mədə-

bağırsaq fəaliyyətini normallaşdırır. 

Bağırsağın tərkibinin hərəkətini 

stimullaşdırır. Antibiotiklərin qəbulundan 

sonrakı dövrdə bağırsaqların mikroflorasının 

bərpası üçün və yaşla əlaqəli mədə bağırsaq 

sistemində hərəkətin fəallığının azalmasında 

məsləhətdir. Orqanizmin təmizlənməsinə və 

çəkisinin azalmasına kömək edir.  

Акtiv maddələr : rəvən kökünün quru 

ekstraktı,   əncir meyvəsinin əti, xurma, 

tomarint meyvəsi, maltitol, laktitol, yoqurt 

tozu. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Requla 
 



Sakitləşdirici və ümumi möhkəmləndirici 

təsirli vitamin C və dazı otu əsaslı BAQƏ-

dir. Tərkibindəki optimal miqdarda aktiv 

maddə hiperisin , sakitləşdirici təsirə 

malikdir. Sinir gərginliyini azaldır, 

yuxusuzluğu , narahatçılığı, qorxunu , qəm-

qüssə, tənhalıq hislərini aradan götürür. 

Əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır. Mərkəzi sinir 

sisteminin funksional pozuntuları zamanı 

və artıq oyanıqlıq hallarında məsləhətdir.  

Аktiv maddələr : dazı otunun quru 

ekstraktı, askorbin turşusu. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Relaks ( drajedə dazıotu) 



Тonuslaşdırıcı BAQƏ koenzim Q10 

eleuterokok , jenşen və başqa otların 

tərkibindən ibarətdir. Yorğunluq , müxtəlif 

növ zehni psixiki, fiziki gərginliklərdə 

məsləhət edilir. Həyat tonusunu artırır, 

energetikanı bərpa edir, ətraf mühitin 

neqativ təsirini azaldır, mərkəzi sinir 

sisteminə stimullaşdırıcı təsir edir. 

Endokren sistemi tənzimləyir , maddələr 

mübadiləsini və immuniteti artırır, gücü , 

enerjini lazımi səviyyəyə qaldırır, gümrahlıq 

verir.  

Аktiv maddələr : koenzim Q10, eleuterokok 

kökünün ekstraktı, jenşen, levziya 

bitkisinin ekstraktı, çəhrayı radiola. 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Toniksin 
(həblərdə) 



Ətirli martini ekstraktı əsasında 

hazırlanmış BAQƏ–si dayaq hərəkət 

sisteminin funksiyasını dəstəkləmək 

üçündür. Ətirli martiniya güclü iltihab 

əleyhinə və ağrıkəsici xüsusiyyətlərinə 

malikdir. Oynaqlara şəfalı təsir edir. 

Oynaqların hərəkətini artırır, və bununla 

əlaqədar problemlərin yaranmasına 

maneə olur. Həmçinin martiniya 

orqanizmdən şlakların xaric edilməsinə 

kömək edir. Mədə və bağırsaqların işini 

yüngülləşdirir, immun sistemini 

möhkəmləndirir. 

 

Аktiv maddələr :ətirli martini maddələrin 

quru ekstraktı. 

 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Xarpagin  
(həblərdə) 



BAQƏ alma sirkəsi və süd zərdabı əsasında 

vitamin və mikroelementlər  kompleksi ilə 

maddələr mübadiləsini normallaşdırmaq, və 

həzmi yaxşılaşdırmaq, orqanizmi təmizləmək 

üçündür. Orqanizmdə vitaminlər və 

mikroelementlərin çatışmamazlığını efektiv 

ödəyir. Həmçinin şlakıarı xaric edir, piyləri 

parçalayır, çəkinin azalmasına imkan verir, 

həzmi,  mikrofloranı qaydaya salır, mədə 

şirəsini, fermentlərin ifrazını fəallaşdırır. 

İştahanı yaxşılaşdırır, dərinin strukturuna xoş 

təsir edir.  

Актiv maddələr : alma sirkəsi, üzüm şəkəri, 

süd zərdabı, vitaminlər qarışığı (С, Е, В1, В2, 

В6, В12,) pantotenat turşusu, foli turşusu, 

biotin, niatsin, mikroelementlər ( natrium, 

kalium, kalsium, maqnezium, dəmir, xlor, 

kükürd, fosfor). 

Həb şəklində 

Vitamin-Mineral kompleksi  

Alma sirkəsi  
(həblərdə) 



Doktor Baxın çiçəkli  esensiyaları əsasında 

hazırlanmış  sakitləşdirici eliksir–yumşaq təbii 

yardımdır. Emosional gərginlik və streslərdə 

universal təcili yardım vasitəsidir. Əsas təsiri , şok 

halını dəf etmək, sakitliyi müxtəlif həyat 

situasiyalarında saxlamaqdır.  

Eliksirin tərkibi: Vifliem ulduzu, Balzamin, Daş 

qızılgülü. Bu kompozisiya emosional vəziyyəti 

hormonizə edir , əksər xəstəliklərin səbəbi olan 

stress hallarını və mənəvi travmaları dəfv etməyə 

kömək edir.  

Акtiv maddələr: Doktor Baxın çiçəkli 

esensiyalardan kompozisiyası, Vifliem ulduzu, 

Balzamin, Daş qızılgülü. 

Otların yığımı  

Bax çiçəkləri eliksiri 



«Sağlam qidalanma» xətti 

Vivasan şirkəti xüsusi olaraq sağlam qidalanma sistemi üçün yeni aşağı 

kalorili məhsullar təqdim edir. Bunlar şorbalar , souslar və ədvalar. 

Onların tərkibində orqanizmüçün bütün lazımi vitaminlər, minerallar var. 

Eyni zamanda bu məhsullar nəfis dada malikdir. Sağlam qida 

məhsulları Həm ayri ayrılıqda həm də başqa məhsullar ilə birlikdə 

istifadə oluna bilir.  

 

Onlar orqanizmi lazımi enerji ilə təmin edir, piy qatına çevrilmədən sizə 

artıq çəkidən azad olmağa və gözəl bədən quruluşunuzu qorumağa 

imkan verəcək.Praktiki olaraq bu məhsullar vegeterian və ya 

laktovegeteriandır.  

 

Tərkibində qlüten ( VİTALİTY) şorbaları istisna olmaqla. Olmadığından 

dietik qida kimi həm də vegeterianların və allergik şəxslərin rasionuna 

daxil etməyə imkan verir. 

Bu məhsulların sayəsində siz mədə-bağırsaq sistemini 

optimallaşdıracaq. Həzm prosesini , qalxanvari vəzinin funksiyasını və 

orqanizmin müdafiə mexanizmini dəstəkləyirsiniz. Sağlam 

qidalanmanın bir hissəsi olaraq OSWALD / VİVASAN məhsulları sizə 

artıq çəkidən azad olmağı və özünüzü daha yaxşı hiss etməyə kömək 

edəcəklər.Bundan əlavə bu məhsullar tez hazırlanır, onların vasitəsi ilə 

istənilən dadlı yeməyi əlavə ərzaqlardan istifadə etmədən asanlıqla 

hazırlamaq olar.Onlar rahat qablaşdırılıb, uzun müddət xarab 

olmur.Buna görə özünüzlə bağa, səyahətə, ezamiyyətə götürə 

bilərsiniz. 



Birinci yeməklər bölməsinə əsaslı tərəvəz şorbası 

və VİTALİTY daxildir, tez və asan hazırlanması ilə 

fərqlənən aşağı kalorili balanslaşdırılmış tərkibə 

daxildir(B1, B6, B12, C, D, E,) foli turşusu; mineral 

maddələr( natrium, kalsium, maqnezium, sink). 

Qida lifləri ilə zəngindir. VİTALİTY şorbaları 

orqanizmin bütün funksiyalarına müsbət təsir edir. 

Həyat tonusunu artırır, piy , şəkər və duzun aşağı 

miqdarda olması, tərkibində yodun olması – 

bunlar hamısı əlavə üstünlüklərdir və VİTALİTY 

şorbalarını sağlam qidalanma sisteminə daxil 

olmasına imkan verir. Eyni zamanda çox dadlı və 

doyumludur.   

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ balqabaq şorbası 

VİTALİTİ reyhan ilə pomidor şorbası 

VİTALİTİ Qulancar şorbası 

VİTALİTİ Göbələk şorbası 

VİTALİTİ Brokkoli şorbası 

VİTALİTİ tərəvəz şorbası 



Tez hazırlanan Vegeterian şorba birinci 

yeməklər və qidaya ədva kimi istifadə 

üçündür. Şorbanı birinci növ qida kimi 

məsələn: qovrulmuş çörəklə və ya 

şorbalar, souslar, tərəvəzlər ətli və balıqlı 

yeməklərdə əlavə kimi istifadə etmək olar. 

Bir porsiya kalorisi 12,5 Kkаl.  

 

Tərkibi: yodlaşdırılmış duz, tərəvəz 

qarışığı, soya ədvası.  

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ tərəvəz şorbası 



Tez hazırlanan brokkoli və gül kələmli 

Lakto-vegeterian şorba 

Bir porsiya üçün kalori 111 Kkаl 

 

Tərkibi: gül kələm və brokkoli, ispanaq, 

soya, istiot, cəfəri , buğda unu, minerallar 

və vitaminlər, yağsız quru süd, süd proteini, 

bitki qidalı lifləri, yodlaşmış duz , raps yağı, 

natrium qlütamat,sarıkök. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ Brokkoli şorbası 



Tez hazırlanan ağ göbələkli Lakto- 

vegetarian şorba  

Bir porsiya üçün 106 Кkаl.  

 

Tərkibi: qurudulmuş ağ göbələk, 

göbələk tozu, buğda unu, kartof və 

qarğıdalı nişastası, malta dekstrin, 

quru yağsız süd, bitki qidalı lifləri, 

minerallar və vitaminlər, 

yodlaşdırılmış duz və raps yağı, quar 

unu, maya ekstraktı, natrium qlütamat, 

sarıkök. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ Göbələk şorbası 



Tez hazırlanan qulançarlı Lakto-

vegetarian şorbası . 

Bir porsiyası üçün kalorisi 112 Ккал.  

 

Tərkibi qulançar, buğda unu, sarı kök, 

soya, quru soğan, qarğıdalı nişastası, 

maltodekstrin, bitki lifləri, minerallar, 

vitaminlər, quru yağsız süd, süd 

şəkəri, raps yağı, yodlaşdırılmış duz, 

quar unu E412 ,  natrium qlütamat. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ Qulancar şorbası 



Tez hazırlanan tomat və reyhanlı Lakto-

vegeterian şorba.  

Bir porsiyanın kalorisi 102 Ккал  

Tərkibi  tomat 24 %, bitki qidalı liflər 

,mineral maddələr, quru ədvalar, 

ekstraktlar ( soğan, sarımsaq, reyhan) , 

yodlaşdırılmış duz, süd zərdabının tozu, 

buğda unu, qarğıdalı və kartof nişastası , 

raps yağı, asan mənimsənilən süd 

proteini. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ reyhan ilə pomidor şorbası 



Tez hazırlanan balqabaqlı və tərəvəzli 

Lakto-Vegeterian şorbası.  

1 porsiyanın kolorisi 104 Ккал  

 

Tərkibi balqabaq unu 28%, buğda unu 

28%, tamat tozu, soğan , quru ədvalar, 

ekstraktlar, yodlaşdırılmış duz,  krem-

freşe, qida lifləri, raps yağı, mineral 

maddələr. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİTALİTİ balqabaq şorbası 



Vivasan geniş çeşiddə dəqiqliklə 

balanslaşdırılmış ədvalar təqdim edir. 

Tərəvəzlərin və ədvaların mürəkkəb 

kompozisiyası sizin yeməklərinizdə 

individuallığın və uğurun zəmanətidir. Bundan 

əlavə tərkibində yodun olması qalxanvari 

vəzinin xəstəliklərində profilaktika kimi efektiv 

vasitədir. Müxtəlif ot qarışıqlarından ibarət 

Miks-Ədvalar adı altnda tərəvəzli ədvalar xüsusi 

seçmə tərkibi ilə və dadı ilə fərqlənir. Bu 

ədvaları istənilən yeməklərə və ya souslara, 

yağsız kəsmiklərə əlavə etmək olar.  

Müxtəlif delikates yeməkləri hazırlamaq üçün 

Vivasan xüsusi tərəvəz souslarını İtalyanca  

“Salsa” adlanır. Adi dietik düyü bu sousla rizotta 

yeməyinə çevrilir. Aşağı kalorili makaron 

təkrarolunmaz pasta olacaq. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

Tərəvəzli ədvalar 

Souslar VİVA VEGETABLE 

Otlarla dəniz duzu 

AGLİATA miks ədvası 

AY FUNQİ salsası FUEGO miks-ədvası( acı) 

PRİMAVERA miks-ədvası 

NAPOLİ miks-ədvası 



Universal vegeterian ədva yodlu duz, 

ədvalar və tərvəzlərdən ibarətdir. Ət, 

quş, balıq, düyü, makaron məmulatları, 

tərəvəz , şorba və souslardan ibarət 

hazır yeməklərin dadını yaxşılaşdırmaq , 

orqanizmi yod və minerallarla 

zənginləşdirmək üçündür. 

Kalorisi 100 q 144 Kkal. 

 

Tərkibi:  Yodlaşdırılmış duz, soğan, 

kərəviz, ədvalar , soya, qlütamat 

natrium. 

 Tərkibində qlüten yoxdur. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

VİVA VEGETABLE 



Universal ədva hazır yeməklərin xüsusilə 

soyuq yeməklərin , salatların, tərəvəz 

yeməklərinin dadını yaxşılaşdırmaq üçün 

və orqanizmi yod və minerallarla təmin 

etmək üçündür. Dəniz duzu otlar və 

yosunlardan ibarətdir.   

Kalorisi 100 q-110 Kkal. 

 Tərkibi : yodlaşdırılmış duz, quru otlar 

və ədvalar (soğan, cəfəri, sarımsaq, 

şüyüd, reyhan, kəklikotu, kərövüz, 

estranqon, oriqano), soya, dəniz 

yosunları, günəbaxan yağı, qlütamat 

natrium. 

Tərkibində qlüten və laktoza yoxdur.  

«Sağlam qidalanma» xətti 

Otlarla dəniz duzu 



Vegeterian ədva sarımsaq, cəfəri və təzə 

bağ otlarından ibarətdir. 

Kalorisi 100 q -347 Kkal. 

Tərkibi: qurudulmuş otlar 24%, soğan, 

cəfəri , sarımsaq , yaşıl soğan , şalot 

soğan), qlutamat natrium, şəkər, 

maltadekstrin , bitki yağı , palma yağı, 

yodlaşdırılmış duz. 

Tərkibində qlüten və laktoza yoxdur.  

«Sağlam qidalanma» xətti 

AGLİATA miks ədvası 



Vegeterian ədva Aralıq dənizi otlarından 

ibarətdir. 

Kalori 100q -233 Kkal. 

 

 

Tərkibi: Pomidor 25%, duz, ədvalar və 

otlar 10%, ( oreqano, kəklikotu, paprika, 

sarımsaq, rozmarin ), şəkər, bitki yağı, 

maltodekstrin, kartof nişastası 

Tərkibində qlüten və laktoza yoxdur.  

«Sağlam qidalanma» xətti 

NAPOLİ miks-ədvası 



Nəfis vegeterian ədvası ətirli bağça 

otlarından ibarətdir. 

kalorisi 100 q -223 Kkal. 

 

 

Tərkibi: ədvalar və otlar 23 %, (soğan, 

göy soğan, cəfəri, şüyüd, sarıkök, 

kres-salat, zəncəfil, şalot soğanı, 

sarımsaq), maltadekstrin, duz, şəkər, 

bitki yağı, . 

Tərkibində qlüten və laktoza yoxdur. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

PRİMAVERA miks-ədvası 



Acı tamlı vegeterian ədva istiot, paprika, 

tərkiblidir. Yeməklərə dadlı tam vermək 

üçündür. 

 Kalorisi 100 q -225 Kkal 

 

Tərkibi: qurudulmuş ədvalar və otlar-

32% ( paprika, soğan, istiot, sarımsaq, 

kari, yəmən və çin istiotu, kəklikotu, 

rozmarin, oreqano), dəniz duzu, 

maltodekstrin, tamat tozu, şəkər, bitki 

yağı, kartof nişastası. 

Tərkibində laktoza yoxdur. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

FUEGO miks-ədvası( acı) 



Göbələk tərkibli vegeterian sousu düyü və 

italyan pastasını( spagetti, tagli atelli, 

raviolli, nyoki vəs) pizza, göbələk 

yeməklərini  və qaymaqlı sousların dadını 

yaxşılaşdırmaq üçündür. Bir porsiya üçün 

kalori 689 KKal-dir.  

Tərkibi: göbələk 9%(şampiyon, ağ 

göbələk), bitki yağı, duz, cəfəri, maya 

ekstraktı, qurudulmuş ədvalar, sarıkök, 

maltodekstrin.  

Tərkibində qlüten və laktoza yoxdur. 

«Sağlam qidalanma» xətti 

AY FUNQİ salsası 



Diqqətinizə 

görə çox 

sağolun! 


