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1991 yılında ticari hayata başlayan ve geride bıraktığı süre içinde çağdaş yönetim anlayışı,
 profesyonel ekip çalışması ve kendi sektörüne getirdiği birçok ilklerle, kalite ve güvenin 

simgesi olan markalaşmayı başarmış, bunu takiben İlkom, Roos, Gülbahçe, 
Bursa Geceleri, Sincere, İlkom Kiddy, Devona, Destina, Kerry, 

Justene ve Fabiya patentli markalarını oluşturmuştur.

faaliyetlerimizde esas kabul ettiğimiz kalite, 
insan güvenliği, hijyen çevre konularında göstermiş olduğumuz duyarlılıkla teknolojimizi, 

alt yapımızı ve sistemimizi geliştirerek ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, 
GMP ( iyi imalat uygulamaları) uluslararası geçerliliğe sahip belgeleri almaya hak kazanmıştır.

Büyümenin ve gelişmenin AR-GE çalışmalarına verilen önemle doğru orantılı olduğunun 
farkındalığı ile saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, kolonya, parfüm, 

gülsuyu, oda kokuları, oto bakım ürünleri, tek kullanımlık özel logolu mendiller, sanayi, 
medikal ve kozmetik sektörlerine çözümler üreten ‘’Private Label’’ ürünler, ıslak mendil, ıslak havlu, 

medikal mendiller ve el temizleme jeli üretiminde yılların verdiği tecrübe, güven ve kalite anlayışı ile 
İlkom markası yurt çapında hızla büyümeyi başarmıştır.

Üretim bantlarımız son sistem ve maksimum hijyene sahiptir. Tamamen el 
değmeden modern teknoloji kullanılarak 

üretilen ürünler titizlikle kalite kontrolleri yapıldıktan sonra piyasaya arz edilir. Bütün ürünlerimiz üretim 
şartlarımız ve üretim ortamımız T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 

 talep etmiş olduğu normlara uygundur.

Our company started its commercial life in 1991 and within the time left behind, 
it have achieved modern management concept, 

professional team work and branding which is a symbol of quality and trust, with many initials 
that brought to own sector. Following this, the patented brands were created İlkom, 

Roos, Gülbahçe, Bursa Geceleri, Sincere, İlkom Kiddy, Devona, Destina, Kerry, Justene and Fabiya

Our company that adopts total quality management, is 
entitled to receive ISO 9001: 2008 quality management system, 

by developing our technology, sub-production and system with the sensitivity
 that we have shown in our quality, human security and hygiene environment subjects.

Ilkom brand has managed to grow up rapidly throughout the country with hair care products, 
body care products, cologne, perfume, rose water, room perfumes, car care products, 

disposable special desined wipes, industry, medical with the awareness that growth and development are directly 
proportional to the importance given to AR-GE studies and 'Private Label' products, wet wipes, wet towels, 

with years of experience in the production, trust and quality understanding.

Our production lines have the latest system and maximum hygiene. The products that 
is produces using modern technology untouched by human hands, 

launch to the market after the quality controls meticulously. All of our products, production 
conditions and production environment are suitable to the requirements of the Ministry of Health.

2020 CATALOUGE

2



13

SHAMPOOS

ŞAMPUAN

Meet our new rejuvenating Devona shampoo series developed from 
natural oil and herbal extracts. Thanks to its natural herbal and oil 
extracts ingredients, it offers a natural glossy look while nourishing 
the hair. Enables you to enjoy voluminous hair with a silky touch. 
Thanks to its pleasant scent and hair revitalizing feature, your hair 
receives the daily care it needs. Suitable to be used for entire hair 
types with its special formula. 

Doğal yağ ve bitki özlerinden geliştirilen yeni devona şampuan serisi 
ile tanışın. İçeriğindeki doğal bitki ve yağ özleri sayesinde saçları 
beslerken doğal bir parlaklık sağlar. İpeksi yumuşaklık vererek daha 
hacimli saçlara sahip olmanıza yardımcı olu. Hoş kokusu ve saçı 
canlandırma özellikleriyle saçınız için günlük gerekli bakım yapmanıza 
yardımcı olur. Özel formülü ile tüm saç tipleri için uygundur. 

Fortified Herbal Formula
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Fortified Herbal Formula

SHAMPOOS

Strengthens hair root, repairs hair ends and ensures voluminous hair. 
Nourishes the hair by moistening and offers a natural gloss.

Laurel Oil Extract

Moistens and nourishes your hair by its Vitamin-E content, nourishes the hair 
extensively from roots to ends and offers a natural glossy look and natural softness.

Almond Oil Extract

Ensures the hair and scalp to be precisely and profoundly cleaned. Helps regulating 
the moisture and oil balance. Ensures a natural glossy look and natural softness.

Garlic Extract

With the nettle extract and enriched formula, it nourishes and revitalizes the hair 
follicles. Ensuring a healthy growth by strengthening the hair.

Softens the hair strands and strengthening the hair extensively from roots 
to ends. Ensures a healthy look by offering a natural gloss. 

Nourishes your hair and offers a silky softness. Softens the hair by moisturizing 
and offers a natural gloss. Facilitates to shape the hair. 

Stinging Nettle Extract

Argan Oil Extract:

Olive Extract
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Fortified Herbal Formula

SHAMPOOS

Saç diplerini güçlendirmeye, kırılmış saçları onarmaya ve dolgun saçlar 
sağlamaya yardımcı olur. Saçı nemlendirerek besler ve doğal parlaklık verir.

Defne Yağı Özlü

İçeriğinde bulunan E vitamini ile saçlarınızı nemlendirir ve besler, saçı kökten 
uca besler ve saça doğal parlalık, doğal yumuşaklım kazandırır.

Badem Yağı Özlü

Saçların ve saç derisinin hassas ve derinlemesine temizlenmesini ve beslenmesini sağlar. 
Nem ve yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur.Doğal parlaklık ve yumuşaklık sağlar.

Sarımsak Özlü

Isırgan otu özü ve  zenginleştirilmiş formülü ile saç diplerini besler ve canlılık kazandırır. 
Saçı güçlendirmeye yardımcı olarak sağlıkla uzamasını sağlar.

Saç tellerini yumuşatır, nemlendirir ve saçı dipten uca güçlendirir. 
Saçlara doğal bir parlaklık vererek sağlıklı görünmesini sağlar.

Saçınızı beslemeye yardımcı olur ve ipeksi yumuşaklık kazandırır. Saçı nemlendirerek 
yumuşatır ve doğal parlaklık verir.Saça şekil vermeyi kolaylaştırır.

Isırgan Otu Özlü

Argan Yağı Özlü

Zeytin Özlü
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let the symbol of nobility and dignity orchid take you to a romantic journey. 
Feel special with its powerful and lasting perfume effect in the shower.

Orchid

Thanks to its soothing and relaxing sea minerals, feel the softness of your skin.
Enjoy revitalization in the shower with its powerful and lasting perfume effect.

Ocean

Recreative and soothing perfume effect continues to last after the bath.
Relax

Seductive and soothing perfume effect lasts throughout the day.
Passion

Feel the heartwarming scent effect deep in your soul. 
Mystic

Cherish and indulge yourself with its heartwarming scent. Feel yourself 
revitalized in the shower with its powerful and lasting perfume effect. 

Revitalizing Fruits

SHOWER GELS DUŞ JELİ
Feel the Devona refreshing touch with its unmatched scent throughout the day!

Fortified Herbal Formula
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SHOWER GELSDUŞ JELİ
Benzersiz kokusu ile gün boyu Devona ferahlığını hissedin !

Cildinizi nemlendirmeye ve beslemeye 
yardımcı olur. Cildinizi yumuşak ve 
pürüzsüz hissetmenizi sağlar. 

Fortified Herbal Formula

Saç diplerini güçlendirmeye, kırılmış saçları onarmaya ve dolgun saçlar 
sağlamaya yardımcı olur. Saçı nemlendirerek besler ve doğal parlaklık verir.

Orkide

Dinlendirici deniz mineralleri sayesinde cildinizdeki yumuşaklığı keşfedin. 
Güçlü parfümünün etkisi ile duşta ferahlığı yaşayın.

Okyanus

Rahatlatıcı ve dinlendirici parfüm etkisi banyodan sonrada devam eder.
Relax

Baştan çıkarıcı ve dinlendirici parfüm etkisi banyodan sonra gün boyu devam eder.
Tutku

Keyif veren kokusu ile etkisini ruhunuzun derinliklerinde hissedersiniz.
Mistik

Keyif veren kokusu ile kendinizi şımartın. Güçlü parfüm etkisi ile duşta 
yenilendiğinizi hissedin. 

Canlandırıcı Meyveler
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SHOWER GELS DUŞ JELİ

Fortified Herbal Formula
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VÜCUT SPREYİVÜCUT SPREYİ

k o k u  s p r e y i

Bayanlar için özel olarak tasarlanmış , 
vücuda hoş  bir koku veren ve cildi ferahlatan 
bir üründür. Yüksek oranda parfüm içeriği 
ve kalıcı etkisiylegün boyu kalıcı bir parfüm
deneyimi sunar. Yeni bir keşif duygusuyla 
kişiliğinizin zengin bir yansımasıdır. 
Kokunuzla tüm dikkatleri üzerinize 
çekip, kokunuzu üzerinizde bir imza 
gibi taşıyıp dikkatleri çekecek ve zihinlere 
nakşedeceksiniz.

the product, embalming a pleasant scent for 
the entire body and refreshing the skin, 
is specially designed for women. Offering 
a long-lasting perfume experience with its 
high perfume content and lasting effect. 

with a novel discovery feeling. Thanks to your 
scent, you will enjoy the entire attention 
directed at you and bear your scent as a 
distinguished signature while engraving 
it in minds of other.

PARILTILI
KADINLAR İÇİN 

SPREY PARFÜMÜ 
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SIVI SABUNLIQUID HAND SOAP

 Doğal çiçek ve bitkilerden elde edilen 7 farklı kokudan oluşan f
ormülü ile ellerinizde hoş bir koku bırakır. İnsan sağlığına dost, 
cilt yapınıza uygun ph 5,5 ile etkili hijyen özelliği içeren formülü 
sayesinde cildinizin doğal nem dengesini korur, tahriş etmeden

 temizler. Cildi besleyen doğal gliserin içeren sıvı sabunlarımız hassas 
ciltli çocuklarda, el, yüz ve vücut temizliğinde kullanmak için ideal 

bir üründür. Ürünlerimiz  mikrobiyolojik ve dermotolojik 
testlerden geçmiştir.

Leaves a pleasant and refreshing scent on your hand, thanks to its 

herbs. Maintains the natural moisture balance of your skin and cleans 
without causing irritation due to its formula containing an effective 
hygiene feature with pH 5.5 which is human health friendly and best for 
your skin. Our liquid soaps containing natural glycerin embosoming the 
skin are ideal product to be used for hand, face and body cleaning for 
children with sensitive skin. Our products have achieved satisfactory 
results from microbiological and dermatological tests.

400ml.℮

Coconat      Spring       White Scented Soap       Strawberry 
Lavender       Olive Blossom      Rose
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4L.
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Coconat      Spring       White Scented Soap       Strawberry 
Lavender       Olive Blossom      Rose

4L.

2L.2L.

sıvı 
SABUN
sıvı 
SABUN

sıvı 
SABUN
sıvı 
SABUN

Coconat      Spring       White Scented Soap       Strawberry 
Lavender       Olive Blossom      Rose
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KÖPÜK SIVI EL SABUNU
Pratik kullanımı, etkili kokusu, doğal ve özel formülü sayesinde 
ellerinize doğal temizlik ve bakım sağlar. E vitamini ve gliserin 
içerir. Cilt yapısına uygun pH 5,5  özelliğine sahiptir. 
Hassas ciltlere karşı etkilidir.

FOAM LIQUID HAND SOAP HAND 
CLEANING GELThanks to its practical use, effective and lasting scent and natural and 

special formula, it offers a natural cleaning and care for your hands. 
Contains Vitamin-E and glycerin. Its pH 5.5 feature suitable for skin 
structure is quite effective for sensitive skins.

Special formulated highly effective hygiene ensuring 
products that you can use for cleaning your hands after 
washing your hands. While offering hygiene and 
cleaning with its practical use and its effective and 
pleasant scent at any moment of life, during your travels, 

El temizliğinizde ve ellerinizi yıkadıktan sonra kullanabileceğiniz 
özel formüle edilmiş etkili hijyen sağlayan bir üründür. 

EL TEMİZLEME JELİ

250ml℮
500ml℮ 350ml℮

100ml℮ 50ml℮

Fortified Herbal Formula
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BABY HAIR AND 
BODY SHAMPOO 
Hassas ciltler için üretilmiştir. Cildi besler ve 
nemlendirir. Alkol, paraben ve koruyucu içirmez. 
Deri ve göze zarar vermez. pH 5,5 olup cild ile 
uyumludur.Bebeğinizin hem saçı hem de vücudu için 
güven içinde kullanabilirsiniz.

BEBEK
SAÇ VÜCUT 
ŞAMPUANI
Hassas ciltler için üretilmiştir. Cildi besler ve 
nemlendirir.  Alkol, paraben ve koruyucu içirmez. 
Deri ve göze zarar vermez.  pH 5,5 olup cild ile 
uyumludur.Bebeğinizin hem saçı hem de vücudu 
için güven içinde kullanabilirsiniz.

200ml.℮

400ml.℮

750ml.℮

Fortified Herbal Formula
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BEBEK YAĞI
Hassas bebek cildindeki nem kaybını önler ve 
kuruluğu giderir, deriyi besler, vücudu rahatlatır. 
Paraben, koruyucu madde ve boya içermez. 
Ayrıca hamilelik döneminizde vüdunuzda 
oluşabilecek çatlakları önleyici olarak 
kullanabilirsiniz. 

BABY OIL 
Prevent loss in moisture and eliminates the 
dryness on the sensitive baby skin, nourishes the 
skin and relieves the body. Paraben, preservative 
agent and coloring free. Furthermore, you may use
it as a preventive against wrinkles and chaps 
that may form on your body during pregnancy. 

200ml.℮

400ml.℮
750ml.℮

Fortified Herbal Formula
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BABY WIPES ISLAK MENDİL
Temizliğe ihtiyaç duyduğunuz her an her yerde mekan farkı gözetmeksizin pratik 
şekilde kusursuz hijyene ulaşmanızı  sağlar. Hassas ciltli bebekler 
için ve tüm ciltlere ferahlık hissi veren hoş kokulu 
parfümleri, yumuşak dokusuyla nemlendirerek ve besleyerek temizler.
 Dermotolojik ve mikrobiyolojik tüm testlerden geçen ilkom ıslak , 
hijyenik, temizleme mendilleri arzuladığınız temizliğe 
ulaşmanız için size ve bebeğinize kolay ve hijyenik 
sağlıklı bir seçenek sunar.

Our practical products enables you to enjoy impeccable hygiene 
at any place and any time you need cleaning regardless of
 place. Offers excellent cleaning while moisturizing and 
nourishing the sensitive skins of babies and all types of
 skins as well as providing a soft touch with its soft texture 
and pleasant scent. Proven to be skin and hygiene friendly 
by dermatological and microbiological tests, Ilkom baby 
wipes offers both you and your baby an easy, hygienic and 
healthy option for you to enjoy the cleaning long desired.

W E T W I P E S

Yeni Collection

Temizlik ve Cilt Bakımı

28
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BABY WIPES

W E S T  T O W E L  W I P E S

15Pcs

72Pcs

63Pcs



Passion

Karizmatik ve fenomen notaların birleşimi, özgür erkeğin kokusu
Marine

Karizmatik ve fenomen notaların birleşimi, özgür erkeğin kokusu
Black jack

 Farklılaşma ve meydan okuma arayanlar için
Hot Contact

ERKEK PARFÜMPERFUME FOR MEN KERRY
Fragrance of elegant and sophisticated men
Fragrance of adventurous and undaunted men 
For the ones seeking for differentiation and challenge
Combination of charismatic and phenomenon basenotes, 
fragrance of independent men
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Güçlü ve cesur kadının kokusu
Hipnotic

Eşsiz çiçek özlerinin büyüleyici harmanı
Passion

Romantik çiçek özlerinin etkileyici dokunuşu
miracle

Düşleri harekete geçiren büyüleyici çiçek özleri
Touch Pink

PERFUME FOR WOMEN PERFUME FOR 
WOMENFragrance of elegant and sophisticated men

Fragrance of adventurous and undaunted men 
For the ones seeking for differentiation and challenge
Combination of charismatic and phenomenon basenotes, 
fragrance of independent men

34
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Zeytin Çiçeği     Lavanta     Siyah İncir     Kiraz Çiçeği     Yeşil Çay     Beyaz Zambak     
Yeşil Limon     Mandalina     Gül     Tütün

Zeytin Çiçeği     Lavanta     Siyah İncir     Kiraz Çiçeği     Yeşil Çay     Beyaz Zambak     
Yeşil Limon     Mandalina     Gül     Tütün

KOLONYACOLOGNE
An indispensable passion with its exquisite 
scent varieties. Offers you contentment and 
refreshing moments throughout the day 

any living spaces. 

An indispensable passion with its exquisite 
scent varieties. Offers you contentment and 
refreshing moments throughout the day 

any living spaces. 

Birbirinden özel koku seçenekleri ile  vazgeçilmez 

yaşadığınız tüm ortamlarda gün boyu hoş 
kokusu ile ferahlık sağlar.

Birbirinden özel koku seçenekleri ile  vazgeçilmez 

yaşadığınız tüm ortamlarda gün boyu hoş 
kokusu ile ferahlık sağlar.



ODA SPREY

Doğanın hoş kokularını ve ferahlığını odanıza taşır. 
İstenmeyen ağır ve kötü kokuları etkili bir şekilde giderir. 
Kumaşların üzerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
Birbirinden etkili ve  farklı hoş koku seçenekleri ile odanızın 
ve bulunduğunuz ortamın havasını değiştirir, 
canlandırır, ferahlık sağlar.

Doğanın hoş kokularını ve ferahlığını odanıza taşır. 
İstenmeyen ağır ve kötü kokuları etkili bir şekilde giderir. 
Kumaşların üzerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
Birbirinden etkili ve  farklı hoş koku seçenekleri ile odanızın 
ve bulunduğunuz ortamın havasını değiştirir, 
canlandırır, ferahlık sağlar.

AIR-FRESHENER

Feel the pleasant scents and contentment of nature 
in your room. Effectively eliminates the 
unpleasant and foul odors. You may 
conveniently use it on any fabric. 
Invite the freshness in your r
oom and anywhere you are 
with its effective and distinct 
fresh scent varieties. 
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Kiraz çiçeği     Gül bahçesi     Kavun çiçeği     Lavanta    Odunsu     İncir çiçeği     Okyanus ferahlığı     
Çiçek bahçesi     Nergis çiçeği     Zeytin Çiçeği

Kiraz çiçeği     Gül bahçesi     Kavun çiçeği     Lavanta    Odunsu     İncir çiçeği     Okyanus ferahlığı     
Çiçek bahçesi     Nergis çiçeği     Zeytin Çiçeği

BAMBOO ROOM 
PERFUME

BAMBU ODA 
PARFÜMÜ

kullanımı sayesinde gün boyu doğal ferahlığı hissedilir. 

uzun süre parfüm kokusu etkisini sürdürür. Ortamın havasını 
değiştirir, canlandırır ve ferahlık sağlar.

vials and bamboo sticks, enjoy the natural freshness throughout the day. 
Its special formula ensures a long lasting perfume scent whether you are home, 

a refreshing, calm retreat.



CAM SİL
tüm yaşam ortamlarınızda bulunan cam 
yüzeyleri toz ve kirden arındırır, leke 
bırakmaz. Hoş kokusu ile ferahlık sağlar.

GLASS CLEANER
Fabiya glass cleaner removes and eliminates 
dust and dirt away from the glass surfaces at

leaves no stains. Further offers a relieving 
sense with its pleasant scent.

41 42



43

LAUNDRY SOFTENER
Ensures a natural cleaning with its special formula that you feel 
the scent of softness and purity to the fullest.
Fabiya offers you an unforgettable experience with its unique 
intensive scent on wet and dry laundry as well as its excellent
softening effect. 

ÇAMAŞIR 
YUMUŞATICI

özel formülü ile doğal temizlik sağlar.
Fabiya’nın mükemmel yumuşatma etkisinin yanısıra, 
ıslak ve kuru çamaşırdaki eşsiz yoğun kokusu ile 
sizlere unutulmaz harika bir deneyim yaşatır. 

Fortified Herbal Formula
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SIVI BULAŞIK 
DETERJANI
Bulaşıklarınızdan yağı ve kiri kolayca söküp atar, pırıl pırıl yapar. 
Mükemmel temizlik sağlarken hoş kokusuylada özel  formülü 
sayesinde ferahlık etkisi yaratır, cildinizi tahriş etme.

LIQUID DISHWASHING 
DETERGENT 
Removes oil and dirt on your dishes with ease and offering 
impeccable sparkling dishes. While offering excellent 
cleaning, thanks to its special formula, it creates 
a relieving effect with its pleasant scent and 
does not irritate your skin.

Fortified Herbal Formula
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YÜZEY 
TEMİZLEYİCİ
Fabiya yüzey temizleyici fayans, mermer, seramik, 
lavabo ve evinizdeki diğer sert yüzeylerde kullanıma uygundur.

kalıcı ve uzun süreli ferah kokulu temizlik sağlar.
Temizlik sonrası yüzeyde ışıl ışıl parlaklık 
sağlarken mis gibi kokuları ile sizi büyüler.

SURFACE CLEANER
Fabiya surface cleaner is convenient for use on glazed tiles, 
ceramics, marble, lavatories and other hard surfaces at home. 
Thanks to its special formula, it ensures a lasting and long standing 

entire living spaces. Mesmerizes you with its excellent 
fragrance while offering a sparkling gloss on surfaces after cleaning.

Fortified Herbal Formula
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CAR CARE 
PRODUCTS

ARAÇ BAKIM 
ÜRÜNLERİ

Thanks to its special formula, offers a 
lasting and excellent look for tires and 
bumpers. Protects against dust, dust and 
entire external factors.

Tire-Bumper Polisher

Özel formülü sayesinde lastik ve tamponlara
kalıcı bir parlaklık ve mükemmel bir 
görünüm sağlar. Toz, kir ve tüm dış 
etmenlerden korur.

Lastik Tampon Parlatıcı

Removes the brake lining residues accumulating 
on the wheel trims by binding with them and 
mud and grease sticking on the wheel trim 
surface in the most effective and expeditious 
way. Ensures the wheel trim to recover its gloss.

Wheel-Trim Cleaner 

Jant yüzeyinde biriken balata atıkları ile bu 
atıklarla birleşerek jant yüzeyine yapışan
çamur ve yağları hızlı ve etkili yok eder. 
Orijinal parlaklığını geri kazanmasına 
yardımcı olur.

 Jant Temizleyici: 

used for the cleaning and caring of the leather, 
vinyl and plastic surfaces inside the car. 
Offers a natural look on the surfaces just 

repellant feature through its antistatic structure.

Dashboard Cleaner

Araç içindeki deri, vinil ve plastik yüzeylerin 
temizliğinde ve bakımında kullanılır.Yüzeylerde 
ilk günkü gibi doğal görünüm sağlar. Antistatik 
özelliği sayesinde yüzey toz tutmaz

Torpido Parlatıcı

Aracın motor aksamına, plastik aksamına 
zarar vermeden, yağı kiri temizler. Ayrıca özel 
bileşenleri sayesinde aracın metal yüzeyinde 
koruyucu bir tabaka oluşturur. 

Motor Temizleyici

Aracın motor aksamına, plastik aksamına 
zarar vermeden, yağı kiri temizler. Ayrıca özel 
bileşenleri sayesinde aracın metal yüzeyinde 
koruyucu bir tabaka oluşturur. 

Motor Temizleyici

Product with complex structure 
containing natural and silicon oils delivering 
a quick gloss to cars. Forms a protective 
and glossy layer on the vehicle. This layer 
protects the vehicle against harmful 
external conditions.

Quick Polish

Araca hızlı bir parlaklık kazandıran, doğal ve
silikon yağlar içeren kompleks yapıda bir üründür.
Araç üzerinde koruyucu parlak bir tabaka oluşturur. 
Bu tabaka aracı zararlı dış etkilere karşı korur.

Hızlı Cila

49



Soğuk havalarda camlarda oluşan 
buğulanmayı önler. Otomaobil ve 
motorsiklet kasklarında buğudan 
kaynaklanan görüş kaybını ortadan 
kaldırır. Özel formülü sayesinde 
camlarınızın parlamasını sağlar 
ve kalıcı etkisiyle uzun süre 
etkisini korur.

Buğu Önleyici

Prevents misting formed at cold 
weather. Eliminates the visibility 
loss resulting from misting on the 
automobile and motorcycle helmets. 
Thanks to its special formula, 
offers glossy glasses and maintains 
its lasting effect.

 Anti-Misting
Prevents misting formed at cold 
weather. Eliminates the visibility 
loss resulting from misting on the 
automobile and motorcycle helmets. 
Thanks to its special formula, 
offers glossy glasses and maintains 
its lasting effect.

 Anti-Misting

Kışın aracınızın camlarında oluşan 
buz ve kırağıyı kolayca çözer, 
net ve güvenli bir görüş sağlar. 
Soğuk kış günlerinde sizi cam 
temizleme zahmetinden kurtarır. 
Ürünümüz özel formülü sayesinde
 camınızda tekrar buz oluşmasını 
geciktirir.

Buz Çözücü
Deri, vinil, plastik ve kauçuk 
yüzeyleri parlatır, temizler ve 
rengini canlandırır. Güneşin 
zararlı UV ışınlarına karşı 
koruma sağlar. Yüksek 
performanslı formülü 
sayesinde eskimeyi ve ç
atlamayı önler.

Silikon

Parfümlü, cilalı, bol köpüklü araç yıkayıcı ve 
bakım sağlayıcıdır. Özellikle formülü 
sayesinde kiri mükemmel bir ş
ekilde yok ederken cila özelliği ile 
koruma ve parlaklık sağlar, leke bırakmaz.

Cilalı Oto Şampuanı

Offers care and cleaning with perfume, polish and 
plenty of foam. Particularly, its formula perfectly 
removes the dust while its polish wax content offers 
protection and gloss, non-staining.  

Car Shampoo with Polish WaxCAR CARE 
PRODUCTS
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Çiçek, meyve, orman, baharat, 
narenciye gibi doğanın ferahlığı 
ve tazeliği ile aracınızda hoş 
bir atmosfer yaratır. Aracınızın 
havasını değiştirir, kalıcı ve etkili 
parfümü gün boyu hissedilir.

Oto Parfümü
Creates a pleasant and fragrant atmosphere 
in your vehicle by the refreshing and 

fruits, forest, spicy and citrus fragrance. 
Removes the foul odors and the lasting 
and effective fragrance can be enjoyed t
hroughout the day. 

  Car Air-Freshener
CAR CARE 
PRODUCTS
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AUTOMOBILE 
PRODUCTS

Çiçek, meyve, orman, baharat, 
narenciye gibi doğanın ferahlığı 
ve tazeliği ile aracınızda hoş 
bir atmosfer yaratır. Aracınızın 
havasını değiştirir, kalıcı ve etkili 
parfümü gün boyu hissedilir.

Oto Parfümü
Özel formülü ve pratik kullanımı s
ayesinde araç içerisindeki deri, 
vinil, ve plastik yüzeylerin 
temizliğinde ve bakımında 
kullanılır. Antiseptik özelliğinden 
dolayı yüzeyler toz tutmaz. Hoş  
kokulu parfümü etkili ve kalıcıdır.

Oto Temizleme Mendili
Thanks to its special formula and 
practical use, it is used for the 
cleaning and care of the leather, 
vinyl and plastic surfaces inside 
the car. Surfaces are dust repellant 
due to its antiseptic feature. Pleasant 
fragrance is highly effective and 
long-lasting.

Car  Wipes:CAR CARE 
PRODUCTS
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DISPOSABLE 
HYGIENIC WET 
WIPES WITH 
SPECIAL LOGO

Sağlık Bakanlığı izinli bakterilerden korunmak için el hijyeninin sağlanmasıyla etkili yeni geliştirilmiş losyonu ile 
Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile tüketiciye sağlıklı bir yaşam sunuyoruz. 

Özel markalarınız ve istediğiniz tasarımlarda baskılı tek kullanımlı hijyenik ıslak mendiller üretmekteyiz. 
Profesyonel tasarım ekibimizle ücretsiz olarak tasarımları yapmaktayız.
Farklı koku seçeneklerimiz ve farklı ebatlar da mendiller üretiyoruz.
İnsan sağlığına dost, PH 5.5 değerinde bakterilere karşı etkili solüsyonla hazırlanmış özel logo baskılı 
ıslak mendil üretimi yapmaktayız. 
Markanıza ve zevkinize uygun farklı ve kalıcı doğal koku seçeneklerine sahibiz.
Panthenol içeren formülü ile cildi yumuşatır, nemlendirir ve ekstra hijyen sağlar. 
Yumuşak dokulu özel kumaşı sayesinde, el ve yüz temizliğinde etkili hijyen sağlar, cildi tahriş etmez. 

Yüksek teknolojiye sahip baskı makinalarında, uluslararası standartlara uygun triplex, metalize ve kuşe 
dış ambalaja kaliteli baskılar yapmaktayız. 
Mendil çeşitleri standart ve özel içeriğe göre farklı ebat ve ölçü seçenekleri ile hazırlanmaktadır. 

6x8cm    7x10cm   7x12cm  

Tek kullanımlı özel baskılı stick şekerler üretiyoruz. 

Özel tasarım özel logolu plastik, bıçak, kaşık, kürdan, tuz, biber bunun gibi 
ürünler için tek kullanımlık setler üretiyoruz.

We produce disposable wet wipes in custom designs with your brand, logo printed on.
Our professional design team is at your disposal for your special and custom 
designs free of charge.
Producing wet wipes with our distinct scent varieties in different sizes.
Producing disposable hygienic wet wipes with your private logo printed on, 
prepared by effective solution against bacteria in human health friendly pH 5.5.
You may choose your desired scent from our distinct and lasting natural scents for your brand and taste.
Softens, moisturizes the skin and ensures extra hygiene with its formula containing panthenol.
Thanks to its special fabric with soft texture, it offers an effective hygiene in hand and face 
cleaning and does not cause skin irritation.
Offering you stylish and exquisite design options by our professional and specialized design and 
graphic team free of charge customized for your brand.
Further offering high quality prints on packaging made of triplex, metallized and glossy 
paper in accordance with the international standards by our machineries of cutting-edge technology. 
Wet wipe varieties are produced in various sizes and dimension options based on standard and 
customized content. 

Producing disposable stick candies with customized prints. 
Producing cases for knives, spoons and knives in custom 
design and with private logos.
Producing disposable sets such as plastics, knives, spoons, 
toothpicks, salt and pepper shakers, etc. in custom design and with private logos

TEK KULLANIMLI ÖZEL LOGO LU 
HİJYENİK ISLAK MENDİLLER
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