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1954 yılında Gaziantep’in Nizip 
içlesinde 1m2’lik bir alanda 
başladığımız sabun üretimimize bugün; 
İzmir’de 1.600 m2 kapalı alan üzerine 
kurulu, sektöründe öncü ve teknolojik 
olarak güncel makine parkuru ile 
günlük 1.800 kg. üretim kapasitesine 
sahip modern bir tesiste devam 
ediyoruz. İlk günden itibaren tabiatın 
bize sunduğu imkanları en doğal ve 
en gerçek haliyle ürünlerimize taşıdık. 
Amacımız her zaman doğanın kendisi 
kadar gerçek ve saf sabunlar üretmek 
oldu. Zeytin ile başladığımız üretim 
yolculuğumuzda bugün onlarca farklı 
bitki ve şifa kaynağını değerlendiriyor, 
organik olarak üretiyor, doğanın 
bizlere sunmuş olduğu şifa ve saflığı 
sabunlarımıza taşıyor ve sizlere 
ulaştırıyoruz.
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ALOE VERA
SABUNU

Aloe vera yağı içeriğindeki aminoasitler, vitaminler  ve  mineraler 
sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildin  ince bir tabaka halinde 
kaplanarak, derinlemesine  nemlendirilmesine ve rahatlatılmasına 
yardımcı olur. Aloe vera özü içeren sabunumuz cildi nazikçe 
ve  derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına 
yardımcı olur.

ALOE VERA
SABUNU

Aloe vera yağı içeriğindeki aminoasitler, vitaminler  ve  mineraler 
sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildin  ince bir tabaka halinde 
kaplanarak, derinlemesine  nemlendirilmesine ve rahatlatılmasına 
yardımcı olur. Aloe vera özü içeren sabunumuz cildi nazikçe 
ve  derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına 
yardımcı olur.
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SABUNU
ARGAN

Fas’ın mucizesi “altın yağ” olarak bilinen Argan Yağı Evitamini 
açısından en zengin yağlardan biridir. E vitamininin yanı sıra 

Omega 9-6, tokoferol, sterol, polifenol gibi anti-oksidan bileşenler 
içermektedir. Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen Argan 

sabunumuz, hayvansal yağ, koruyucu ve paraben içermez. Cildinizi 
kurutmadan nazikçe ve derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı 

olmanıza destek olur.
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SABUNU
AVOKADO

Avakado yağı C+A+D+B3,  E vitaminleri, potasyum, doymamış 
yağ asitleri ve proteince zengindir.  Avokado yağı ve özel bitkisel 
yağlar içeren sabunumuz; hassas ciltleri bile derinlemesine 
nemlendirerek yatışmasına, yenilenmesine, antioksidan özelliği ile 
çevresel faktörlere karşı korunmasına, cilt yapısını güçlendirerek 
esneklik kazanmasına yardımcı olur.
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SABUNU
AYNISEFA

Doğal aynısefa yağında bulunan antioksidanlar, mineraller 
sayesinde kuru, tahriş olmuş cildi  nemlendirerek yatıştırılmasına, 

beslenmesine, serbest radikallerin ciltteki zararlarının telafi 
edilmesine, dış etkilere karşı korunmasına yardımcı  olur. Ciltte 

oluşan mantarı gidermeye yardımcı olur. Aynısefa çiçeği yağı 
içeren sabunumuz, cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, 

kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.
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SABUNU
BITTIM

Bıttım sabunu, saç dökülmesinin önlenmesine ve kepeğin 
giderilmesine yardımcı  olur. Saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm 
kazandırır. Doğal keratin içeriği ile saçınızın tüm ihtiyacını karşılar. 
Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal 
yağ, aşındırıcı, koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan 
nazikçe derinlemesine temizler gün boyu bakımlı olmanızda 
yardımcı olur.
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SABUNU
DAMLA SAKIZI

Damla Sakızı&Marsmallow Sabunu, marsmallow ve damla 
sakızı karışımının içerdiği çok zengin vitamin ve minerallerin 

katkılarıyla cildin nem seviyesini korumasına ve cilt hücrelerinin 
yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında güneşin 

etkisiyle cildin kaybettiği esnekliği geri kazanmasını destekler.
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SABUNU

Defne sabunu, zengin esansiyel yağlanı ve antioksidan vitaminleri 
sayesinde; cildinize  ferahlık ve tazelik katar. Tonik etkisiyle 
cildinizin sürekli bakımlı olmasında yardımcı olur. Tamamen 
bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal yağ, aşındırıcı, 
koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe 
derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.

DEFNE
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SABUNU
ESEK SUTU

Yağ bakımından fakir olan eşek sütü, laktoz, bioaktif proteinler, 
aminoasitler, vitaminler, yağ asitleri, mineraller ve eser elementler 

bakımından zengindir. Eşek sütü özü içeren sabunumuz cildi 
nazikçe ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı 

kalmasına yardımcı olur.
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SABUNU
GUL

Doğal gül yağında bulunan zengin vitaminler ve mineraller 
sayesinde, cildinizin nemlenmesine ve beslenmesine yardımcı olur. 
Cildinizi dış etkilere karşı koruyarak sürekli bakımlı görünmesini 
sağlar. Ferahlatıcı kokusu ve yapısı ile tonik etkisi yaparak 
canlanmış ve tazelenmiş hissi verir. Gül yağı içeren sabunumuz 
cildi nazikçe ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı 
kalmasına yardımcı olur.
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Hindistan cevizi sabunu, saç dökülmesinin önlenmesine ve 
kepeğin giderilmesine yardımcı olur. Saçlara parlaklık ve canlı 
bir görünüm kazandırır. Doğal keratin içeriği ile saçınızın tüm 

ihtiyacını karşılar. Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen hindistan 
cevizi sabunumuz, hayvansal yağ, aşındırıcı, koruyucu, paraben 

içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe derinlemesine temizler gün 
boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.

SABUNU

HINDISTAN
CEVIZI
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SABUNU

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum tuzları, demir, çinko, bakır, 
selenyum gibi mineraller ve aminoasitler bakımından zengin 
olan inci tozu ekstratları cildin nemlendirilmesini, çevresel 
faktörlere karşı korunmasını, beslenmesini sağlayarak, cildin 
yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına, daha parlak, pürüzsüz ve 
genç görünmesine yardımcı olur. İnci tozu içeren sabunumuz 
cildi, nazikçe ve derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı 
kalmasına yardımcı olur.

INCI
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SABUNU
INCIR

İnci̇r çeki̇rdeği̇ yağı sabunumuz, i̇nci̇ri̇n i̇nceliği, kokusunun tatlılığı 
arasındaki mükemmel uyum ilenemlendirici özelliğinin yanı 

sıra cildinizdeki istenmeyen sebum oluşumlarının önlenmesine 
yardımcı olacak özelliklere sahiptir. Cildinize tazelik ve canlılık 

sunar ve beslenmesine yardımcı olur.
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SABUNU
JOJOBA

Jojoba sabunumuz, güzel ve etkileyici kokusuyla cildinizde adeta 
tonik  etkisi  yaratarak, cildinizin  genç ve pürüzsüz kalmasına 
yardımcı olur. Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, 
hayvansal yağ,  aşındırıcı, koruyucu, paraben içermez. Cildinizi 
kurutmadan nazikçe ve derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı 
olmanızda yardımcı olur.
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SABUNU

KAYISI  
CEKIRDEGI

Kayısı yağında bulunan A vitaminli formulü sayesinde cildinizin 
beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Tamamen bitkisel 

yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal yağ, aşındırıcı, 
koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe 

derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.
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SABUNU
KECI SUTU

Keçi Sütü& Bal sabunumuz protein, aminoasitler ve Vitamin A 
açısından  zengindir. Doğal nemlendiricidir. Cildin doğal nem 
fonksiyonlarını yeniler. Cildin elastikiyetini ve yumuşaklığını artırır. 
Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal 
yağ aşındırıcı, koruyucu,  paraben içermez. Cildinizi kurutmadan 
nazikçe derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı olmanızda 
yardımcı olur.
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SABUNU
KIL

Kil Sabunu, mineral ve vitaminler açısından çok zengin olan kil 
özleri, cildinizi nemlendirir, kirlerinden arındırır ve sıkılaştırır. 

Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal 
yağ, aşındırıcı, koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan 

nazikçe derinlemesine temizler, gün boyu  bakımlı olmanızda 
yardımcı olur..
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SABUNU
KIVI&CILEK

Kivi ve çilek özlü sabunumuz içerdiği meyve özleri sayesinde 
A+C vitaminler ile Potasyum açısından çok zengindir. Cildinizin 
beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı olur. Yıpranmış ve 
kırılmış ve yorulmuş ciltlere tonik tonik etkisi yaratarak cildin 
yumuşamasını destekler.
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SABUNU
KUKURT

Kükürt sabunu, içerdiği kükürt elementi sayesinde cildin yağ-nem 
dengesinin korunmasına yardımcı olur. Cildinizin doğal yağ-

nem dengesini geri kazanmasını sağlar. Gözeneklerin kirlerden  
arındırılması sayesinde  siyah nokta  oluşumu ve akne oluşumunu 

engellemeye  yardımcı olur. Tamamen  bitkisel yağlardan elde 
edilen sabunumuz, hayvansal  yağ  aşındırıcı, koruyucu, paraben 

içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe derinlemesine temizler, gün 
boyu bakımlı olmanızda  yardımcı olur.
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SABUNU
LAVANTA

Lavanta sabunu, lavanta Yağından elde edilen özler ve güzel  
kokusuyla;  cildinizi temizlerken,  aynı  zamanda aromaterapik etki 
de yaratır cildinizi sakinleştirir ve yumuşaklık kazandırır. Tamamen 
bitkisel yağlardan elde edilen sabunumuz, hayvansal yağ, aşındırıcı, 
koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan  nazikçe  
derinlemesine temizler, gün boyu  bakımlı olmanızda yardımcı 
olur.
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SABUNU
MANGO

Mango sabununu, kırışıklara karşı cildini gençleştirmek isteyen 
kullanıcılarımız için özel olarak ürettik. C vitamini bakımından 

son derece zengin olan mango yağı, kuru ciltlerin nemlenmesine 
de yardımcı olmaktadır. Cildinizin pırıltılı, yumuşak ve pürüzsüz 

olmasını sağlar.
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SABUNU
MANOLYA

Manolya sabunumuz, geleneksel Çin tıbbının temelini oluşturan 
manolya çiçeği doğal bir bakım kaynağıdır. Gün boyu çevresel 
etkenlere maruz kalan cildinizi derinlemesine temi̇zler ve bakım 
sağlar. Manolya çiçeği özleri ve hoş kokusu ile bakım ritüelinizi 
canlandırmaya yardımcı olmaktadır.
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SABUNU
MINE CICEGI

Mine Çiçeği Sabunu verbena özlü sabun, özellikle yağlı ciltler için 
Mine Çiçeği özü ve İzlanda yosunu ile ideal bir kombinasyon 

sunuyor. Cildinizdeki fazla yağı arındırır ve siyah noktaların 
oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Uzun süre nem ve 
koruma sağlamanın yanı sıra Mine Çiçeği’nin ferah kokusu ile 
cildinizi canlandırır. Kostik ve Paraben içermeyen formülü ile 

cildinizi kurutmayan dost bir üründür. Yüz ve vücut temizliğinizde 
kullanabilirsiniz.
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SABUNU

Müge çiçeği sabunumuz içerdiği doğal özlerin desteği ile cildinizi 
derinlemesine arındırarak genç ve diri bir görünüm kazandırmaya 
destek olur. Zengin ve kremsi köpüğü sayesinde keyifli hoş bir 
banyo imkanı sunar.  Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen 
Müge Çiçeği sabunumuz hayvansal yağ, aşındırıcı, koruyucu 
madde ve paraben içermez. Gün boyu bakımlı kalmanıza 
yardımcı olur.

MUGE CICEGI
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SABUNU
NAR

Nar sabunu nar yağında bulunan E vitamini ve polifenoller 
sayesinde cildi serbest radikallere karşı koruyarak cilt dokusunun 

daha parlak, elastik görünmesini sağlar. Nar özü güçlü bir C 
vitamini ve B2 vitamini deposudur. Tamamen bitkisel yağlardan 

elde edilen sabunu  hayvansal yağ, aşındırıcı, koruyucu, paraben  
içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe derinlemesine temizler, gün 

boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.
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SABUNU
NILUFER CICEGI

Ni̇lüfer çi̇çeği̇ sabunumuz taze nilüfer notaları ile bezenmiştir. 
Ruhunuza ve cildinize aromaterapik bakım uygular. Nilüfer 
çiçeğinin yumuşatıcı özelliği ve zengin köpüğü cildinize yumuşaklık 
ve ipeksi bir his kazandırır.  Özellikle kuru ve olgun ciltler için özel 
olarak formüle edilmiştir.
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SABUNU
OKALIPTUS

Okaliptus sabunu güzel kokulu bir bitki olan okaliptüs içerdiği 
özler sayesinde doğal deri üzerinde bakteri oluşumunu engeller, 
aynı zamanda cilt gözeneklerinin temizlenmesi sağlar ve cildinize 

genç bir görünüm kazandırır. İçerdiği E vitamini ve gliserin ile 
cildinizi  besler, canlandırır ve nem kazanmasını destekler.
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SABUNU
ORKIDE

Asya’da yüzlerce yıldır koruyucu özellikler için kullanılan orkide 
yapraklarından özel olarak ürettiğimiz orkide sabunumuzu, 
cildinizini kurutmayan formülü ve ferahlatıcı esansı ile yüz ve 
vücut bakımınızda güvenle kullanabilirsiniz.
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Orman Meyveleri Sabunu orman meyvelerinden gelen tazeliği ile 
cildinizin uzun süreli nemlenmesini sağlarken, hoş kokusuyla sıcak 

yaz günlerinin neşesini teninizde hissettirir.

SABUNU

ORMAN
MEYVELERI
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SABUNU
PAPATYA&LIMON

Papatya & Limon Sabunu güzel ve etkileyici kokusuyla cildinizde 
adeta tonik etkisi yaratarak, cildinizi nemlendirir, cildinizin direncini 
arttırarak dış etkenlere karşı korur. Tamamen bitkisel yağlardan 
elde edilen sabunumuz, hayvansal yağ, aşındırıcı, koruyucu, 
paraben içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe derinlemesine 
temizler, gün boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.
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SABUNU
PIRINC

Pirinç sabunu doğal pirinç özü içerdiği aminoasitler, mineraller, 
vitaminler,  proteinler  flavonoid  ve  antioksidanlar sayesinde cildi 
çevresel faktörlerin sebep olduğu serbest radikallerin zararlarına 

karşı korunmaya, renk tonunu açarak cildi aydınlatmaya, bağ 
dokusunu kuvvetlendirerek  cilt  esnekliğini korunmasına, nem-

yağ dengesini  sağlayarak cildin  canlanmasına yardım eder.  
Pirinç yağı ve özü içeren sabunumuzu nazikçe derinlemesine 

temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına yardımcı olur.

33



SABUNU
SAKAYIK

Şakayık sabunu, ismini Antik Yunan’da “Paedon” isimli hekimden 
alan, tarih boyunca bir çok farklı kültürde şifaları ile bilinen şakayık 
bitkisinin içerdiği özler sayesinde, kuru ciltleri yumuşatır ve 
nemlendirir. Cilde canlılık kazandırır. Özellikle ellerin maruz kaldığı 
cilt tahribatını gidermek ve onarmak  konusunda çok faydalıdır. 
Düzenli kullanıldığında anti-depresan etkisi sağlar ve sinirleri 
yatıştırır.
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SABUNU
SAKURA CICEGI

Sakura Çiçeği sabunumuz yaşlanma karşıtı doğal sabundur. Yoğun 
nemlendirici özelliği ile öne çıkan Sakura Çiçeği sabunu, cildinizin 
kurumasını engeller. Yumuşak ve yoğun köpüğü ile hem yüzünüze 

hem de vücudunuza eşsiz bir bakım sağlar.
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SABUNU
SALYANGOZ

Salyangoz sabunu içeriğindeki allantoin ile hücre yenilenmesini 
hızlandırarak cilt üzerinde oluşan yaraların onarımını hızlandırır. Bu 
sayede ciltte canlandırıcı bir etki yaratır. Aynı zamanda antioksidan 
bir madde olan allantoin; cilde, hasar veren ve yaşlanma sürecini 
hızlandıran radikaller ile savaşır. Bu özeliklerden dolayı salyangoz 
sabunu ile cildiniz genç ve yumuşak kalır.
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SABUNU
SELULIT

Selülit sabunu, içerdiği Goji berry, A+C vitaminleri ve antioksidan 
özelliği sayesinde cildin nemlenmesine, beslenmesine, kan  

dolaşımını hızlandırarak sıklaşmasına elastikiyetinin artmasına 
ve serbest radikallere karşı koruyarak canlanmasına yardımcı 

olur. Sabunumuz; cildinizi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, 
kurutmadan pürüzsüz ve bakımlı kalmasını sağlar.
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Siyah üzüm çekirdeği sabunumuz, siyah üzüm çekirdeği yağı, 
vitaminler, linoleik asit, antioksidan özellikli bileşenleri sayesinde, 
cildin derinlemesine beslenmesini sağlar. Çevresel koşulların neden 
olduğu serbest radikallere karşı savaşarak cildin genç kalmasına, 
nemlendirerek ve yapısını güçlendirerek sıkılaşmasına ve daha 
elastik, yumuşak, pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.  Siyah üzüm 
çekirdeği yağı içeren sabunumuz, cildinizi nazikçe ve derinlemesine 
temizlerken, kurutmadan bakımlı kalmasın destekler.

SABUNU

SIYAH UZUM
CEKIRDEGI
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SABUN
TROPIKAL

Tropikal esinti sabunumuz, sıcak yaz esintisini cildinizde taşır. 
Cildinizi derinlemesine ve nazikçe temizlerken, beslenmesine, 

nemlendirilmesine, güçlendirerek çevresel koşullara karşı 
korunmasına ve güzel kokusuyla gün boyu daha enerjik 

hissetmenize yardımcı olur.
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SABUNU

Türk Hamamı sabunu, Osmanlı saraylarında kullanılmış bir 
sabundur. Bu hamam sabunu kendine has kokusuyla sizi tarihi 
bir yolculuğa çıkarır. Tamamen bitkisel yağlardan elde ettiğimiz 
sabunumuz, hayvansal yağ,  aşındırıcı, koruyucu, paraben içermez. 
Cildinizi kurutmadan nazikçe ve derinlemesine temizler, gün boyu 
bakımlı olmanızda yardımcı olur.

TURK HAMAMI
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SABUNU
VANILYA

Vanilya&Ginseng sabunu, vitamin, mineral ve antioksidanlar içeren 
Ginseng özü ve doğal vanilya ile zenginleştirilmiştir. Cildinizi 

nazikçe ve derinlemesine temizlerken, beslenmesine, nem-yağ 
dengesinin sağlanmasına, yenilenmesine, sıklaşmasına ve tonik 

etkisi yaparak tüm gün dinç hissetmenize yardımcı olur.
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SABUNU
YASEMIN

Yasemin Sabunumuz, güzel ve etkileyici kokusu olan yasemin 
özleri içerir. Cildinizi nazikçe ve derinlemesine temizlerken, 
beslenmesine, nemlendirilmesine,  güçlendirerek çevresel 
koşullara karşı korunmasına ve  bakımlı kalmasına yardımcı olur. 
Aromaterapik etki yaratarak gün boyu zinde hissetmenizi sağlar.
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SABUNU
ZEYTINYAGI

Sabunumuz, zeytinyağından imal edilmiş, başka hiçbir yabancı madde 
içermeyen doğal bir temizlik maddesidir. Doğal zeytinyağlı sabunda 

kullanılan zeytinyağı, sıcak deniz iklimine özgü zeytin ağaçlarının 
meyvelerinden elde edilir. Bitkisel yağ bakımından zengin olan 

zeytinyağı E+A+D+K vitaminlerini içerir. Tamamen bitkisel yağlardan 
üreterek tercihinize sunduğumuz zeytinyağı sabunumuz, hayvansal yağ 

aşındırıcı, koruyucu, paraben içermez. Cildinizi kurutmadan nazikçe 
derinlemesine temizler, gün boyu bakımlı olmanızda yardımcı olur.
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Doğa ’n ın ş i fas ın ı  c i ld in ize taş ıy ın

Fatih Mh. 1213 Sk. No: 6/1 

Sarnıç Gaziemir, 35414 

İzmir TÜRKİYE 

+90 (232) 504 5151 

+90 (532) 454 9089

info@herbalantikkent.com 

online@herbalantikkent.ocm


