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2 bir  NAOS markasıdır.



3bir  NAOS markasıdır.

Etat Pur,
yenilikçi ve
benzersiz
bir marka
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‘’Farklı bir şeyler yapmayı hayal ettim. Herkesin ihtiyacını karşılayabilecek 

bir marka yaratmaya karar verdim; zengininden fakirine, gencinden 

yaşlısına, ciltlerin doğası ne olursa olsun, ihtiyaçları, yaşam tarzları ve 

arzuları ne olursa olsun...

Tüm cilt tiplerine özel ‘‘kişiselleştirilmiş’’, olabildiğince saf, etkili 

ve tamamen güvenilir bir cilt markası yaratmak istedim. "

Eczacı ve NAOS kurucusu,
(Bioderma, Institut Esthederm ve Etat Pur)

Jean-Noël Thorel,

bir  NAOS markasıdır. 5
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7bir  NAOS markasıdır.

Etat Pur, kökleşmiş inançlara aykırı bir düşünceden doğmuştur:
Güzellik endüstrisi, sahte vaatler ve ‘’hepsi bir arada’’ mucizevi
çözümlerle ürünlerin ve içeriklerin sayısını arttırırken Etat Pur,
günlük cilt bakım ürünlerinden aktif içerikleri ayırmıştır.

Ultra güvenli bir cilt bakımı için sıkı formülasyon prensiplerimizle, 
gerekli olmayan içerikleri cilde yüklemeden cilde sadece ihtiyacı olanı 
vererek, cilt bakımının mükemmel yansımasını Etat Pur ile sunmak 
istiyoruz.

Markanın
oluşumu
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Cildinizin gerçekten 
ihtiyacı olan saf

cilt bakımı

Cildiniz için neyin en iyi olduğu 
ile ilgili size daha bilinçli 
seçenekler sunar.

8 bir  NAOS markasıdır.



Daha azı değil, 
çünkü ürünlerin güvenilirliği
kadar etkisi de önemli.

Daha fazlası değil, 
çünkü cildinize bakım yapmak 

cildinize yüklenmek demek değildir.

 Daha azıyla 
 Daha fazlası 
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10 bir  NAOS markasıdır.

— Aktif içerikleri (Pure Active) 
    saf cilt bakımından ayrı sunmak.

Ezberbozan bir konsept:

%70’imizin herhangi bir cilt problemine sahip olmadığını 
biliyor muydunuz?*

Cilde aşırı yüklenmekten kaçınmak için basit ama devrim 
niteliğinde bir fikir geliştirdik: günlük cilt bakım 
ürünlerinden aktif birleşenleri ayırmak.

Cildinize bakım yapmanızı sağlayan benzersiz bir 
yaklaşım ile cildinize sert davranmadan, cildin doğal 
kaynaklarını kaybetmeden cildinizin sağlığını korur.

* 2016 yılında yapılan ‘‘Cilt Hedefleri’’ çevrimiçi anketi.

10 bir  NAOS markasıdır.

— Günlük cilt bakım ürünlerinden     
    aktif bileşenleri ayrı sunmak.



bir  NAOS markasıdır. 11

 Pure 
 Active 

Sadece 
gerektiği zaman 

Günlük cilt bakım ürünleri, aktif bileşen
bulundurmadan formüle edilmiştir. İçeriğinde
cilde zarar veren ve gereksiz bileşenler
içermeyerek, cildinizin doğal dengesini
uzun vadede kazanmasına yardımcı olur.

 Saf 
 Cilt Bakımı 

Günlük

Sadece cildin ihtiyacı olduğu zamanda, cilt 
problemine özel tedavi için geliştirildi. Her bir 
aktif bileşen, cilt probleminin çözümü için özel 
olarak seçildi.

bir  NAOS markasıdır. 11



12 bir  NAOS markasıdır.

Saf Nemlendiriciler

Saf Temizleyiciler
12 bir  NAOS markasıdır.



13bir  NAOS markasıdır.

Aktif bileşen içermeyen biyomimetik saf cilt bakım 
ürünlerimiz, cilde ihtiyacı olanı verir. Günlük cilt bakımı 
temel rutinden oluşur; temizleyiciler ve nemlendiriciler.

Cilt tanıdığı, doğal yapısında bulundurduğu bileşenleri 
daha iyi özümser. Etat Pur ürünlerinin içindeki %98’den 
fazla bileşen, cilt ile benzerlik derecelerine bağlı olarak 
biyomimetik patentte tanımlanan 4 sınıfa uygundur.

Biyomimetik bileşenler cildin doğal bileşenleriyle aynı 
veya benzer yapıda olduğu için ciltte optimum tolerans 
ve etkinlik sunar. 

— Günlük biyomimetik 
    cilt bakım rutini

Saf Cilt Bakımı

Cilt pH ile
uyumludur 

 
 

Hassas ciltler 
için üretilmiştir.  

 

Dermatolojik 
olarak test 
edilmiştir  

 

Fransa’da
üretilmiştir 

 

Vegan
(Eye Contour
Fluid ve Light
Moisturizing 
Cream hariç)

Paraben ve
silikon içermez 

 
 

Mineral yağ 
bulunmaz 

 
 

Yapay 
renklendirici 

içermez
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14 bir  NAOS markasıdır.

Pure Active serisi cilt probleminin olduğu bölgeye 
uygulanabilir. Her aktif bileşen, kişiye özel bir cilt 
problemine, kişiye özel bir çözüm sunar. 

Pure Active serisinin içerisindeki moleküller, bağımsız
bilimsel makalelere dayanarak seçilir ve moleküllerin
dozajı tamamen cildi tedavi edeceği oranlara göre 
düzenlenir.

Patentli In-Skin teknolojisi hedefe yönelik tedavi sağlar. 
Bu patent, cildin geçirgenliğini arttırarak cildin en çok 
ihtiyaç duyduğu bölgede aktif bileşenlerin cilde etki 
etmesini sağlar.

— Cilt endişelerinde 
    hedefe yönelik çözüm

Pure Active’ler

Sadece 
gerektiği zaman

Dermatolojik 
olarak test 
edilmiştir 

Fransa’da
üretilmiştir

Vegan
(Pure Active 

Propolis hariç)

Paraben ve
silikon içermez 

Mineral yağ 
içermez

Yapay
renklendirici 

içermez 

Parfümsüzdür

14 bir  NAOS markasıdır.
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16 bir  NAOS markasıdır.

Geleneksel
cilt bakımında kullanılan

30.000 bileşenden

Etat Pur tarafından 
seçilen 150 bileşen

<1%
ciltle uyumlu 
bileşen

16 bir  NAOS markasıdır.



17bir  NAOS markasıdır.

Etat Pur neden benzersiz?

Her bir bileşen  saflığından,   güvenirliğinden  
ve  etkinliğinden  emin olunarak seçilir...

Yaklaşımımız pozitif formülasyon 
yaklaşımıdır. Formülasyonumuzda 
sadece istenilen sonuçları elde 
etmek için gerekli bileşenleri 
kullanıyoruz. Cilde aşırı 
yüklenmemek için gereksiz hiçbir 
bileşene yer vermiyoruz.

Son derece titiz yaklaşımımız
geleneksel kozmetik uygulamasının
çok ötesine geçer (hatta organik
kozmetiğin de). Formülasyonumuz 
geleneksel pazarda kullanılan 30.000 
bileşenden sadece cilt ile uyumlu 
olan 150 bileşene yer verir.

Bileşen seçim sürecimizde en 
güncel ve güvenilir bağımsız 
bilimsel makaleleri, araştırmaları 
dikkate alıyoruz.

Paket tercihlerimizde havasız 
şişeleri ve tüp formatındaki 
ambalajları tercih ederek 
mikrobiyal bozulmalarını önlemek 
amacıyla kullanılan koruyucu 
içerikleri ürünlerimizde 
kullanmıyoruz. 

Kozmetik derecelendirme uygulamaları ,  ürünler imizin kal i tesinden ödün ver i lmediğini  onaylar. 

Örnek olarak,  Yuka Cosmetics ,  Etat  Pur ’e  %100 yeşi l  skor  vermektedir.

bir  NAOS markasıdır. 17
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19bir  NAOS markasıdır.bir  NAOS markasıdır. 19

İşe yaramayan ve 
gereksiz bileşenlere 
yer verilmez.



20 bir  NAOS markasıdır.20 bir  NAOS markasıdır.

Etat Pur, her ten rengine, her 
cinsiyete, her yaşam tarzına 
hitap eden evrensel bir markadır. 
Kısaca, her cilt hikayesine uygun 
bir markadır.

Çevresel değişikliklere karşı 
duyarlı olan cilt, zamanla ve 
çevresel koşulların etkisi 
altında değişir.Etat Pur, cildin 
bu değişikliklere karşı adapte 
olmasına destek olur.

— bir marka
Evrensel ve kapsayıcı



21bir  NAOS markasıdır.bir  NAOS markasıdır. 21

Tüm cilt tiplerine,
tüm cilt hikayelerine



22 bir  NAOS markasıdır.22 bir  NAOS markasıdır.

Cildimize daha iyi bakabilmek için cildimizi anlamamız çok 
önemlidir. Etat Pur, bize özel olarak neyin iyi ve yararlı olduğunu 
anlamamızı sağlayan nihai çözümün anahtarıdır.

Etat Pur, ciltlerine uyan, yeni bir yaklaşım arayan ve yüzeysel 
vaatlerden bıkmış herkes için bir markadır.

Bazı ortak inançlara meydan okuyan Etat Pur, cilt hakkındaki
bilgisini ilgi duyan herkesle paylaşmaya hazırdır.

Bilgilendirici ve
eğitici
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Cildini daha iyi korumak
için onu anlamak gerekir.
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25bir  NAOS markasıdır.bir  NAOS markasıdır. 25

100’den fazla ülkede bulunan NAOS, dünyanın önde 
gelen bağımsız kuruluşlarından biridir. Bioderma ve 
Institut Esthederm markalarının arkasındaki isimdir.

Etat Pur, 40 yılı aşkın süredir cildin ekosistemini 
korumak ve cildin doğal mekanizmalarını 
güçlendirmek için NAOS’un takip ettiği ekobiyolojinin 
mükemmel bir örneğidir.

— en saf örneği

Etat Pur, NAOS 
ekobiyoloji yaklaşımının 

Neden ve sonuç ilişkisine 
göre hareket eder.

Cildin doğal mekanizmaları 
ile hareket eder.

Biyomimetizm 
tarafından yönlendirilir.

Cildi bir ekosistem 
olarak ele alır.

 Cilt 
 Ekobiyolojisi 



26 bir  NAOS markasıdır.26 bir  NAOS markasıdır.

Cildinizin neye ihtiyacı olduğunu anlamanıza ve daha iyi
seçimler yapabilmenize yardımcı olabilmek için NAOS 

şeffaflığı, değerlerinin kalbinde bulundurur.
Ask.NAOS, tüm formüllerin ayrıntılarına yer vermektedir.

Ask.NAOS.com’da, tüm Etat Pur ürünlerinin kökeni, içerikleri ve 
içeriklerinin etkileri hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

 
Etat Pur, şeffaflık konusunda rakiplerinden bir adım daha ileri 

giderek, fiyat politikasında şeffaflık ilkesini benimser. 
Gerekli olmayan maaliyetleri kesip, ürünlerini uygun fiyatlarla 

tüketicilerle buluşmasını sağlar.

Şeffaflık
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NAOS Shareholder Foundation, hayattan ilham alarak kurulan NAOS 
markalarının topluma katkı sağlamasına olanak sağlar.

NAOS Shareholder Foundation, şirket faaliyetlerini güvence altına 
alarak devam etmesini sağlar ve kar amacı gütmeyen projeleri 
finanse edilmesine yardımcı olur.

Etat Pur karından temettütlerin %85’i, NAOS Shareholder 
Foundation’ın sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmesi 
için kullanılır.

Kalbimizde



28 bir  NAOS markasıdır.

Herkes için Etat Pur Ürünleri

 Saf Cilt Bakımı 

6 Saf Nemlendirici 2 Saf Güneş Koruyucu

Protective
Mineral Fluid
SPF 30 40 ML

Hassas ciltler dahil 
olmak üzere tüm cilt 

tipleri için SPF 30 
güneş koruyucu

Protective
Mineral Fluid

SPF 50+ 40 ML
Hassas ciltler dahil 

olmak üzere tüm cilt 
tipleri için SPF 50+ 

güneş koruyucu

Purifying 
Cleansing 

Micellar Water
Arındırıcı 

makyaj ve yüz 
temizleme 
misel suyu 

Purifying
Cleansing Gel
Arındırıcı yüz 

yıkama jeli

Cleansing Milk 
Gentle pH

Yüz ve makyaj 
temizleme 

sütü 

Gentle
Cleansing 

Foam 
Yüz ve makyaj 

temizleme 
köpüğü 

Melting
Exfoliating Gel 

Peeling etkili 
temizleme jeli

Express
Purifying 

Mask
Arındırıcı yüz 

maskesi

Gel Mattifying
Cream
40 ML

Su bazlı 
nemlendirici 

jel krem

Light
Moisturizing 
Cream 40 ML
Hafi f dokulu 
nemlendirici 

krem

Melting
Moisturizing 
Cream 40 ML

Rahatlatıcı 
nemlendirici 

krem

Rich
Moisturizing 
Cream 40 ML
Yoğun dokulu 
nemlendirici 

krem

Ultra-rich 
Moisturizing 
Balm 40 ML 

Ekstra
yoğun dokulu
nemlendirici 

balm

Moisturizing 
Eye Contour 
Fluid 15 ML
Nemlendirici 
göz çevresi 

kremi

Günlük Cilt Bakım

6 Saf Temizleyici



29bir  NAOS markasıdır.

Özenle Formüle Edilmiş Ürünlerimiz

 Pure Active’ler  Cilt Endişelerine Özel Ürünler

Sivilce & Siyah Nokta & Parlama

Hiperpigmentasyon ve
Gözenek Sıkılaştırıcı

Kızarıklık ve 
Hassasiyet

Derin Nemlendirme & 
Anti-oksidatif & Antioksidan Etki

Pure Active
Salicylic Acid

2% 15 ML
Siyah Nokta ve 
Sivilce Karşıtı

Pure Active
Propolis

0,7% 15 ML
Akne Karşıtı 

Pure Active
Zinc Gluconate 

3% 15 ML
Parlama Karşıtı

Pure Active
Citric Acid
26% 15 ML

Gözenek
Sıkılaştırıcı

Pure Active 
Glabridine

0,25% 15 ML
Hiperpigmentasyon 

Karşıtı

Pure Active
D-Panthenol
5,25% 15 ML

Anti-enflamatuar
ve Yatıştırıcı Etki

Pure Active
Aloe Vera

0,5% 15 ML
Derin

Nemlendirme Etki 

Pure Active
Vitamin E

3,93% 15 ML
Antioksidan

Etki

Pure Active Enoxolone
2% 15 ML

Kızarıklık Karşıtı

Pure Active
Hyaluronic Acid

1,6% 15 ML
Sıkıştırıcı ve İnce 
Kırışıklık Karşıtı

Pure Active
Peptide-4

Pro-collagen
0,5% 15 ML

Dolgunlaştırıcı ve
Mimik Çizgileri

Karşıtı

Pure Active 
Resveratrol
1,5% 15 ML

Kırışıklık
Karştı

 

Pure Active
Vitamine C
10% 15 ML

Yaşlılık Lekeleri
Karşıtı

Yaşlanma Belirtileri & Sıkılık & Dolgunluk 



30 bir  NAOS markasıdır.30 bir  NAOS markasıdır.

Ayrıntıl ı  bilgi ve makaleler için 
www.etatpur.com.tr ’yi

ziyaret edebilirsiniz.

Home • Understanding skin

The blog that unveals all
your skin secrets!

YOUR SKIN

In the spotlight

THE BARRIER FUNCTION
OF FACE SKIN

March 15th 2021 2 min

E-ticaret

Cilt odaklı blog
içerikler

Online Cilt
Analizi



NAOS, dünyanın ilk bağımsız Cilt Bakımı şirketlerinden biridir.
NAOS, ekobiyolojiden ilham alan 3 markayı yaratmıştır.
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