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Şimdi 
NE 
VAR?
Türkiye’den ve 
dünyadan en dikkat 
çekici makyaj, bakım ve 
wellness yeniliklerinin 
peşine düştük.

Valerie Dayan
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Güneşe yeni 
bakış açısı
SPF’li ürünlerin pek de yaygın 
olmadığı 1980’li yıllarda 
Afrika ve Fransa arasında 
geçen çocukluğunda bol bol 
güneşe maruz kaldığını fakat 
asla ‘yanmadığını’ anlatıyor 
Skinergies’in kurucusu Sylvie 
Giret. Koruma faktörü yüksek 
ürünler kullandıkça cildinin 
zamanla daha da hassaslaştığını ve 
kızardığını fark ediyor. “Cildimin 
zaman içinde güneşe neden farklı tepki verdiğini anlamaya 
çalışırken fotoadaptasyon konsepti ile tanıştım.” Skinergies, 
cildin kendi kendini güneşten koruma yeteneğini öne çıkaran bu 
konsept üzerine kurulu bir bakım markası. Güneşe çoğu zaman 
istemsiz olarak maruz kaldığımıza, bu sebeple fotoadaptasyonun 
cilt sağlığı için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekiyor Giret. 
Skinergies, D vitamini sentezini tetikleyen serum, çoğunlukla 
ihmal edilen saç derisi için özel üretilen bir köpük ve bir after 
sun losyonu içeriyor. Markanın Sun Keeper adında, güneş altında 
geçirilebilecek vakte dair kişiye özel danışmanlık veren bir mobil 
uygulaması da var. @skinergies

VINTNER’S 
DAUGHTER GERI 
DÖNDÜ
Şimdilerde doğal bakım 
dünyasının en kült ürünlerinden 
kabul edilen Vintner’s Daughter 
Active Botanical Serum’u lanse 
ettiği 2012 yılında röportaj 
yaptığımız April Gargiulo, yedi 
senelik aradan sonra yeni bir 
bakım ürünü ile karşımızda. Tek 
ürünlük bir marka olması ile 
ünlenenen Vintner’s Daughter’a 
ikinci bir ürün eklemenin hiç 
de kolay olmadığını itiraf eden 
kurucu, Active Treatment 
Essence üzerinde tam dört sene 
çalıştıklarını anlatıyor. “Bir 
sonraki adım ne? Bu sorunun 
cevabı hiç de basit değildi. 
Vintner’s Daughter, 
en etkili içeriklerinden üretilen, 
cilt bakımında yeni kategoriler 
açmayı hedefleyen yüksek 
performanslı ürünler üzerine 
kurulu. Bu anlayışı devam 
ettirmek için çok çalıştık ve 
serumumuzu tamamlayacak, cilt 
için çok faydalı besin ve nem 
deposu görevine sahip bu ürünü 
yarattık.” Yeni esans, gücünü 
moringa, kalendula, ısırgan otu, 
karahindiba gibi besin değeri 
yüksek bitkilerin özlerinden 
ve bitki özlerinin ciltteki 
etkisini artıran bir 
fermantasyon sürecinden 
alıyor. C vitamini, 
mikro hiyalüronik asit, 
probiyotik ile prebiyotik, 
bitki kök hücreleri, 
meyve enzimleri ve 
laktik asit, ürünün 
fark yaratan diğer 
içerikleri. Active 
Treatment Essence, 
yeni hücre üretimini 
tetiklemeyi, yüksek 
nem sağlamayı, 
cildi ölü deriden 
arındırarak 
aydınlatmayı ve 
çevresel faktörlerden 
korumayı hedefliyor. 
@vintnersdaughter

BOTANIĞIN GÜCÜ: ZIZIA 
Bitki uzmanı ve sanatçı Abbe Findley’nin Los Angeles’ta yarattığı 
Zizia, bitkisel ürünler formüle eden ve kişiye özel danışmanlık veren 
niş bir botanik wellness markası. Zizia’da, iyileştirici gücü yüksek 
çok işlevli bitkilerden yararlandıklarını anlatan Findley, markanın 
tentürler ve bitkisel pudralardan oluşan portföyüne Dirt adlı yenilikçi 
bir cilt bakım ürün grubu ekledi. Bitki uzmanları tarafından üretilen 
Dirt, esansiyel yağ ve kimyasal molekül içermeyen tamamen organik 
ürünlerden oluşuyor. Marka, bazı ciltlerde sorun yaratabilen esansiyel 
yağlardan uzak durmasıyla doğal kozmetiğe yeni bir soluk getirdi. 
Findley, Dirt ürünlerinin rengini tamamen içeriğindeki bitkilerden 
aldığına, bu sebeple şeffaf şişeler kullanmayı tercih ettiklerine dikkat 
çekiyor. Koleksiyon; Cleaning Toner, Face Serum, 5 Flowers Face 
Mist ve Body Balm’dan oluşuyor. Eckhaus Latta mağazalarında ve 
birçok online platformda satışta. @ziziabotanicals 



EN TEMEL IHTIYAÇLAR
Yeni vücut bakım markası Necessaire’in ardında, 
In To The Gloss’un kurucularından Nick 
Axelrod ve Estée Lauder Companies’in üst düzey 
yöneticilerinden Randi Christiansen var. Güvenilir 
ve cildin pH seviyesine uygun içeriklerle üretilen 
temel vücut bakımı için gerekli ürünlerden oluşan 
markanın portfolyosunda kokusuz vücut losyonu, 
kokusuz ve iki farklı esansiyel yağ aromalı duş jeli 
ile The Sex Gel adlı kokusuz bir kayganlaştırıcı 
bulunuyor. En büyük organımız olan cildin 
sağlığının birinci öncelikleri olduğunu söyleyen 
kurucular, Necessaire ürünlerinin şişelerini geri 
dönüştürülebilir materyallerden üretiyor. 
@necessaire 

Ahmet Çoban’ın kurucusu olduğu 
Garage Hair Repair, saç ürünleri 
koleksiyonuna geçtiğimiz günlerde 
sülfat, SLS, SLES ve paraben 
kimyasalları içermeyen bir 
şampuan ekledi. Yirmi dört farklı 
bitkiden elde edilen özel karışım 
Phytocomplex AHL içeren tüm 
saç tiplerine uygun besleyici 
şampuan, hayvanlar üzerinde test 
edilmiyor. garageorganics.com
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Bakım ürünlerinde doğal içerikler 
kullanan Origins, uzun bir aradan 

sonra renkli kozmetiğe geri dönüyor. 
Ilhamını çiçeklerden alan ve yirmi 

dört farklı renkten oluşan Blooming 
Bold Lipstick’in içeriğinde mimoza, 

sümbülteber, melisa ve yaseminden 
elde edilen yağlar, bütün olarak ezilip 
formüle eklenen çiçekler ve lavanta 

yağı var. Blooming Bold Lipstick, bu ay 
itibariyle Türkiye’de de satışa çıkacak. 

Yetişkin aknesine 
yeni çözüm
Akne problemini çözebilmek için kozmetik 
ürünlerine yığınla para harcayıp sonuç 
alamamaktan yorulan Alman Antoneta Bursac, 
çareyi kendi ürünlerini yaratmakta bulmuş. 
Bursac markasının ardında, kurucunun 
dermatolog ve doktorlardan oluşan uzman ailesi 
var. Öncelikle ailesinin kendisi için formüle 
ettiği probiyotik tozunu deniyor ve bu tozun 
cildindeki enflamasyonu neredeyse yok etmesi 
üzerine bu formül ile Klarskin’i yaratıyor. Vücutta 
enflamasyon ve akneye sebebiyet veren toksinleri 
elimine eden bakteriler ile lifler, vitaminler ve 
antioksidanlar içeren cilt bakım koleksiyonunda 
yüz serumu, probiyotik tozu ve içeceği bulunuyor. 
Klarskin, önümüzdeki günlerde Net-A-Porter’de 
de satılmaya başlanacak. @klarskin



YENI NESIL PROBIYOTIK
René Clinic’in kurucu ortağı Nur Bilen Yavuzer, 
Beauty Omelette çatısı altında çıkardığı yeni ürün gamı 
ile probiyotik, bakım ve wellness’ı bir araya getiriyor. 
Kore’de yapılan dört yıllık araştırmalar sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin ortak özelliği, özel bir fermantasyon 
teknolojisiyle üretilmiş, cildi yeniden yapılandırma 
hünerine sahip patentli probiyotikler ve kırmızı ginseng 
içermesi. Beauty Omelette’te nemlendirici, serum ve 
gıda takviyesinden oluşan probiyotikli koleksiyonun 
yanı sıra kafa derisindeki yağ ve pH seviyesini 
düzenleyen bir saç serisi de bulunuyor. Cosmetics.
beautyomelette.com

CHANEL’DEN GÜZELLIK KULÜBÜ
Fransız modaevi Chanel, geçtiğimiz ay New York’ta makyaj, parfüm ve cilt bakımı keşiflerine 
adanan özel bir workshop alanı açtı: Atelier Beauté Chanel. Wooster caddesindeki güzellik 
kulübünde, markanın ürünlerinin dokularını, formüllerini ve renklerini kendi evinizdeymiş gibi 
rahatça inceleyebilir; uzman rehberlerle Chanel güzellik dünyasında özel bir keşif turuna çıkabilir; 
makyaj ve cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Misafirler, kişisel eşyalarını soyunma odasına bıraktıktan 
sonra deneyimlerini ve beğendikleri ürünleri kaydetmek üzere telefonlarına bir aplikasyon indiriyor. 
Ardından ihtiyaçlarına göre Cleanse (temizlik), Care (bakım), Eye Definers (göz belirginleştiriciler), 
Atelier Parfum (parfüm atölyesi) gibi farklı bölümleri inceliyorlar. Üye olunabilinen Atelier Beauté 
Chanel, yıl boyunca Kate Lee, Kara Yoshimoto Bua, Fulvia Farol gibi ünlü makyaj artistlerini 
ağırlayacak. Atelierbeaute.chanel.com
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