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Aisha ülkemizin ilk aromaterapi markası olarak
kendini doğal terapiler konusunda bir öncü kabul
etmektedir. aisha’nın bu konuda özellikle
uzmanlaşmasının nedeni, tüm duyuları etkileme
gücüne sahip aromaterapinin, kadim şifa ve
inanç sistemlerinin tercih ettiği en köklü ve
güçlü şifa yöntemlerinden biri olmasıdır.
Aisha ülkemizde bulmakta zorlanacağınız
üst kalitede aromaterapi malzemeleri,
anne ve bebek ürünlerini, size sunarak doğal
yollardan kendinizi iyileştirmenize
yardımcı olmak arzusundadır.
Aromaterapiyi daha yakından tanımak için,
Ayşe Tolga’nın Doğal Terapiler Akademisi’nde
verdiği Aromaterapi Eğitimleri’ne nasıl
katılabileceğinizi www.dogalterapilerakademisi.com
adresinden öğrenebilirsiniz.
•

Aromaterapi Öz Yağları
Öz yağlar, elde edildikleri bitkinin
en saf özüdür. Bu yağlar mikronla ölçülen
incecik yapıları nedeniyle cilt tarafından
kolaylıkla emilerek vücut için gerekli bölümlere
giderler. Kimyasal yapılarının çok katmanlı ve
karmaşık, etken maddelerinin fazla olduğu,
profesyonel bir aromaterapistin önerdiği
yöntemlerle ve dozajlarda, çok dikkatli
kullanılmaları gerektiği, unutulmamalıdır.

Ekolojik Acı Portakal Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Acı portakal yağı, deri hücrelerinin yenilenmesine
yardımcı olur ve cildin elastikiyetini artırır. Olgun, kuru ve
hassas tenlere özellikle faydalıdır. Güzel çiçeksi kokusuyla,
olağanüstü güçlü anti depresan etkiye sahiptir. Yatıştırıcı ve
afrodizyak özellikleri de vardır.
İçindekiler: Citrus aurantium (Petitgrain) Oil. Menşei: Paraguay,
Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Üst
10 ml.
Ekolojik Ardıç Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Zihni açar, konsantrasyonu yükseltir. Selülit gibi
dolaşım bozukluklarında etkilidir. Saçı ve cildi kuvvetlendirerek,
bu bölgelerdeki problemlerin giderilmesinde destekleyici olur.
Karaciğer üzerindeki olumlu etkisi sayesinde, detoks etkisiyle
vücudu kuvvetlendirir ve temizler.
İçindekiler: Juniperus communis (Juniper) Oil. Menşei:
Hindistan, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Orta
10 ml.
Bergamot Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Uyku bozukluklarına karşı rahatlatıcı ve ferahlatıcıdır.
Etkili bir anti depresandır. İştahı açar.
İçindekiler: Citrus bergamia (Bergamot) Oil. Menşei: İtalya,
Üretim Metodu: Soğuk pres, Notası: Üst
10 ml.
Greyfurt Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Aromaterapide canlandırıcı, pozitif enerji verici ve
uyarıcı özellikleri nedeniyle öne çıkar. Selülit tedavisinde sık
tercih edilir. aisha, pembe ve beyaz greyfurt öz yağlarının
etkileyici kokusunu parfümlerinde, banyo ve vücut bakım
koleksiyonlarında da kullanıyor.
İçindekiler: Citrus paradisii (Grapefruit) Oil. Menşei: Arjantin,
Üretim Metodu: Soğuk pres, Notası: Üst
10 ml.
Gül Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Rose damascena, dünya parfüm ve saf yağ
piyasasındaki en pahalı çiçeklerden biridir. Gül öz yağının, bütün
cilt tipleri üzerinde güçlü ve olumlu etkileri vardır. Sinirleri
sakinleştirir, rahim ve hormonal problemlerde destekleyici
olarak kullanılabilir. Depresyon, kaygı, uyku bozuklukları, sinirlilik
gibi sorunlarda ve doğum sırasında da etkilidir.
İçindekiler: Rose damascena (Rose) Oil. Menşei: Fransa, Üretim
Metodu: Damıtma, Notası: Orta
1 ml.

Çay Ağacı Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Çay Ağacı çok yetenekli bir öz yağdır. Kuvvetli bir anti
bakteriyel ve dezenfektandır. Mantara karşı etkileri olduğu da
bilinmektedir. Sivilce ve uçukların tedavisinde en çok tercih
edilen saf yağ olarak, dünyaca ünlüdür. Doğal bir alternatif
olarak, yapay deodorantların yerine de tercih edebilirsiniz.
içindekiler: Melaleuca alternifolia (Teatree) Oil. Menşei:
Avustralya, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Orta
10 ml.
Ekolojik Lavanta Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Aromaterapinin baş tacı Lavanta zihinsel, fiziksel ve
ruhsal şifada sıklıkla kullanılan öz yağlardandır. Kuvvetli
yatıştırıcı özellikleri iki boyutta işler. Cilt Üzerinde: Yaralar,
yanıklar, antiseptik ve antibiyotik özellikleriyle mikrop
öldürücüdür, ciltte oluşan aknelerle mücadelede faydalıdır. Sinir
Sisteminde: Depresyon, uyku bozuklukları, konsantrasyon
problemleri, kaygı ve aşırı sinirlilikte kuvvetli yatıştırıcıdır.
Stresle mücadelede etkilidir. Analjezik etkisi ile ağrı gidermede
kullanılır. Hem migren hem de romatizma ağrılarını hafifletir.
‹çindekiler: Lavandula officinalis (Lavender) Oil. Menşei:
Türkiye, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Orta
10 ml.
Ekolojik Limon Aromaterapi Öz Ya€ı
Faydası: Limon öz yağı kuvvetli bir anti depresandır. Sınavlarda
zihni açmak için birebirdir. Antiseptik ve deodorant olarak
kullanılabilir. Doğal bir idrar söktürücüdür. Soğuk algınlığında,
zihinsel yorgunlukta etkilidir. Vücut ağrılarını azaltır, dolaşım
sistemini hızlandırır. El ve ayak uyuşukluklarını gidermede
kullanılır. Hafif yanıklarda ve böcek ısırmalarında da etkilidir.
Dolaşım bozukluğu sonucu oluşan kızarıklıklar, ağız kokusu için
kullanılır, herpesten kaynaklanan uçuklar, ağızda afta bağlı ülserler,
kırışıklıklardan selülite, ciltle ilgili pek çok sorunda faydalıdır.
‹çindekiler: Citrus limonum (Lemon) Oil. Menşei: Fransa, Üretim
Metodu: Soğuk pres, Notası: Üst
10 ml.
Mandalina Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Tatlı portakal ve limon arasında bir aromaya sahip bu
değerli yağ, psikolojik rahatsızlıklarda, aşırı huzursuzluk
durumunda ve uykusuzluk sorununda, sakinleştirici rol oynar.
Kuvvetli bir idrar sökücü, ödem gidericidir. Selülit oluşumunu
engelleyicidir. Gözenekleri açar. Akne tedavisinde de kullanılır.
İçindekiler: Citrus reticulata (Mandarin) Oil. Menşei: İspanya,
Üretim Metodu: Soğuk pres, Notası: Üst
10 ml.

Nane Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Zihni canlandırıcı ve kan dolaşımını hızlandırmaya
yardımcı bir öz yağ olan nane mide dostudur. Mide bulantıları,
yanmaları, hazımsızlık, gaz problemlerinde nane öz yağı
etkilidir. Keskin içeriği kan dolaşımını tetiklediği için cilt
yenileyici özellikleriyle öne çıkar. Hem zihni hem bedeni uyarır.
İçindekiler: Mentha piperita (Peppermint) Oil. Menşei:
Hindistan, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Üst
10 ml
Okaliptüs Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Kuvvetli kokusuyla, kişiyi canlandırır ve
konsantrasyonu artırır. Nezle ve gripte mikrop ve virüs öldürücü
ve bağışıklık kuvvetlendiricidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları,
larenjit, faranjit gibi iltihaplı durumlarda rahatlatıcı ve serinletici
etkisi vardır. Burun ve bronşlardaki tıkanıklığı açar, solunumu
rahatlatır. Kramp, spazm ve kas ağrılarında etkili öz yağdır.
Rahatlatıcıdır.
‹çindekiler: Okaliptus globulus (Eucalyptus) Oil. Menşei:
Fransa, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Üst
10 ml
Paçuli Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Paçuli, doğal bir dengeleyici saf yağdır. Ciltte parlama
ve aşırı sebum üretimini dengeler. Akneye meyilli ve özellikle de
karma ciltler için ideal bir yağdır. Zihinsel boyutta kişiye
nesnellik sağlar. Akla berraklık vererek, zihni karışık olanların
toparlanmasına, kararsızlıklarını gidermesine yardımcı olur.
Ruhsallığı ve maneviyatı arttırır. Aşırı endişe, korku
durumlarında yatıştırıcıdır.
‹çindekiler: Pogostemon cablin (Patchouli) Oil. Menşei:
Endonezya, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Dip
10 ml
Ekolojik Portakal Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Bu öz yağ anti depresan ve yatıştırıcı özellikleriyle öne
çıkar. Sakinleştirici doğası, anksiyeteden kaynaklanan
uykusuzluğa da iyi gelir.
İçindekiler: Citrus sinensis (Orange sweet) Oil. Menşei: İtalya,
Üretim Metodu: Soğuk pres, Notası: Üst
10 ml

Ekolojik Sedir Ağacı Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Cildi uyarır ve canlandırır. Aromaterapide özellikle,
incelen saçlar, yağlı cilt ve akne tedavisinde destekleyici olarak
kullanılır. Stresin giderilmesinde yardımcıdır. Zihinsel olarak
kişiye güven, konsantrasyon verir. İradeyi güçlendirir ve
kararsızlığa iyi gelir.
‹çindekiler: Cedrus atlantica (Cedarwood) Oil. Menşei: ABD,
Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Orta
10 ml
Ekolojik Servi Aromaterapi Öz Yağı
Faydası: Vücudu ısıtır, uyarır ve enerjiyi artırır. Solunduğunda
özgüveni artırarak, manevi güç verir. Dolaşım problemlerinde:
Ödem ve selülitte çok etkili servi öz yağı aisha’nın selülit ve
ödem giderici karışımlarında sıklıkla yer alır. Solunum yolu
problemleri ve dolaşım sorunları için faydalıdır. Yatmadan önce
solunduğunda rahatlatır ve sakinleştirir.
İçindekiler: Cupressus sempervirens (Cypress) Oil. Menşei:
Fransa, Üretim Metodu: Damıtma, Notası: Orta
10 ml
•
Öz yağları cildinize direkt olarak uygulamayınız. Her zaman
baz yağ içerisine % 2 oranında kullanınız. Direkt etki için
mendil, yastık kenarı veya bir parça pamuğa damlatarak
başucunuza koyabilir direkt koklayabilirsiniz. Kalorifer
petekleri üzerine yerleştireceğiniz su dolu bir kaba veya
aromaterapi kabına damlatarak, hava temizleyici ve koku
verici olarak da kullanabilirsiniz. Dolu banyo küvetine bir iki
damla katarak, spa keyfini evinize taşıyabilirsiniz.

Baz ve Bitkisel Ya€lar
Bu grupta kendi masaj yağlarınızı hazırlamanız
ve aromaterapi keyfini yaşamanız için bitkisel ve
baz yağlarımız bulunmaktadır. Bu baz yağlara,
öz yağlarınızı % 2 oranında katarak,
kendi masaj yağınızı hazırlayabilirsiniz.
Öz yağlar ince yapıları nedeniyle alerji veya ciltte
hassiyet yaratacağından direkt olarak vücuda
uygulanmaz, bu yağlar her zaman inceltici başka bir
yağ içerisinde kullanılırlar. Bu nedenle bitkisel yağlara
“baz” yağlar denir. Baz yağlar soğuk pres denilen
metodla elde edilen, bu nedenle içeriklerindeki faydalı
yağ asitleri (Linoleik ve Linolenik Asitler), Omega-3 ve
Omega-6 mineral ve vitaminlerini kaybetmemiş
bitkilerin tohum veya çekirdek bazlı ürünleridir.

Ekolojik Argan Yağı
Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Anti-aging
etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Cildi nemlendirerek yumuşatır,
kuruma ve çatlaklara karşı korur. Kahverengi lekeler, sivilceler
ve siyah noktalarla mücadeleye yardımcı olur. Saçlara parlaklık
kazandırır. Selülit ve çatlak izlerini azaltır. Yağlı cildi dengeler.
İçindekiler: Argania spinosa kernel (Argan) Oil. Menşei: Fas,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Ekolojik Avokado Baz Yağı
Cilt bakımında etkin bir yağdır. Cildi besler, nem seviyesini
artırır. Kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Selülit probleminde
de kullanılır. Hücrelerin yenilenmesine yardım eder. Egzama ve
solar keratoz tedavisinde yardımcı olarak, bitkisel destek
görevini üstlenebilir.
İçindekiler: Persea americana (Avocado) Oil. Menşei: Yeni
Zelanda, Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Buğday Özü Baz Yağı
Faydası: İçerdiği Lesitin, Linolenik asit ve diğer yağ asitleri ile
cildi nemlendirir ve yumuşatır. Buğday özü, buğdayın rüşeymi
denilen kısmından elde edildiği için çok yüksek düzeyde E
vitamini, Folik Asit, Fosfor, Thiamin, Çinko, Demir ve
Magnezyum içeren bu harika yağ, doğal bir anti oksidandır.
Bebeklerde pişik kremlerinde ve yağlarında, çatlak ve yaralarda
iyileşmeye yardımcı olarak, yaşlanma karşıtı ürünlerde kırışıklık
önlemeye yardımcı, elastikiyet arttırıcı, cilt sıkılaştırıcı
özelliklerinden dolayı kullanılır.
İçindekiler: Triticum vulgare germ (Wheatgerm) Oil. Menşei:
Almanya, Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Ekolojik Çuha Çiçeği Yağı
Faydası: İçerdiği yüksek oranda Gamma Linolenik Asit
sayesinde cildi çok iyi nemlendirir. Güçlü bir anti-aging etkisine
sahiptir. Bir yandan ciltte yaşlanmayı geciktirirken diğer
yandan cilt hatlarını ve sarkıklarını düzenlemeye yardımcı olur.
İçindekiler: Oenothera biennis (Evening primrose) Oil. Menşei:
Fransa, Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml

Havuç Tohumu Baz Yağı
Faydası: Cildinizi nemlendirerek, yatıştırır ve yumuşatır.
İçeriğinde A vitamini miktarı çok yüksektir. Bu da hücre
yenileyici, yeni hücre oluşumunu tetikleyici ve onarıcı özelliğini
sağlar. Havuç tohumu yağı içindeki Beta-karoten, B, C, D, E
vitaminleriyle birlikte iyi bir anti oksidandır. Özellikle yaşlanma
karşıtı özelliğiyle olgun cilt formüllerine eklenebilir, serumlarda
kullanmak için idealdir. Cilt sıkılaştırıcıdır bu nedenle ciltteki
sarkmalar, selülit ve çatlak problemlerinde yardımcı olur, saç ve
kirpik bakımında mükemmel bir seçim, güneşli günlerde harika
bir güneş yağı içeriğidir.
İçindekiler: Daucus carota seed (Carrot) Oil. Menşei: Türkiye,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Isırgan Tohumu Baz Yağı
Faydası: Isırgan bitkisinin tohumlarından soğuk pres metoduyla
elde edilen yağ, tüm sistemi özellikle kanı toksik maddelerden
temizleyicidir, bağışıklık sistemi güçlendirir. Isırgan tohumu yağı
% 73 Linoleik Asit içeren yüksek onarıcı, temizleyici, yenileyici
özeliğe sahip mucizevî bir yağdır. Isırgan tohumu hücre
yenileyici, cilt yenileyici nitelikleriyle, yeni hücre oluşumunu
tetikler, yaşlanma etkilerini azaltır. Çok ince yapısıyla cilde
sürüldüğünde derhal emilir, bir süre sonra yumuşak ve taze bir
doku oluşur. Düzenli kullanımda cildi sıkılaştırır. Isırganda
bulunan Demir, Histenim, Seretonin, Formik asit, Asetilkolin,
Potasyum, A ve C vitaminleri, hücre dokularının dayanıklılığını
artırmada yardımcıdır.
İçindekiler: Urtica dioica (Stinging Nettle) Oil. Menşei: Türkiye,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Ekolojik Jojoba Baz Yağı
Faydası: Tüm cilt tiplerinde mükemmel nemlendirici olarak
kullanabileceğiniz Jojoba yağı saç bakımında da en çok
kullanılan yağdır. İltihaba karşı etkili olan miristik asit içeren
Jojoba, kimyasal yapısıyla, diğer bitkisel yağlardan çok farklıdır.
Bilinen bütün bitkisel yağlar, gliserol ile yağ asitlerinin
esterleriyken, Jojoba yağı uzun zincirli dallanmış bir alkol grubu
ile yağ asitlerinden oluştuğu için, bitkisel yağ özellikleri taşıyan
ancak çok farklı faydaları olan bir yağdır. Jojoba, baz yağlar
içerisinde raf ömrü ve dayanıklılığı en fazla olan yağlardandır.
Besleyici niteliği nedeniyle, yaşlanmakta olan ciltler için
kırışıklıklara karşı da iyi bir seçimdir.
İçindekiler: Simmondsia chinensis (Jojoba) Oil. Menşei: Peru,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml

Ekolojik Kalendula (Aynısafa) Baz Yağı
Faydası: Neşe saçan bu sarı çiçek, ciltle ilgili tüm problemlerde
etkilidir. Yüksek nemlendirme özelliğine sahiptir. Aynısafa, akne,
yara, burkulma, iltihap, yara izleri ve çatlakların önlenmesinde
de kullanılır. Dezenfektan yapısı nedeniyle iltihaplarda, yara
temizliğinde kullanılır. Egzama, mantar, pişik, isilik ve cilt
döküntülerinde kullanılabilir.
İçindekiler: Calendula officinalis Extract, Olea europaea (Olive)
Oil, Helianthus annuus (Sunflower) seed Oil. Menşei: Fransa,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Kayısı Çekirdeği Yağı
Faydası: Hem nemlendirici hem besleyici hem de
canlandırıcıdır. İçerdiği yüksek A vitaminiyle, özellikle kuru,
olgun ve hassas ciltler için önemli bir destektir. Zengin içeriğine
rağmen son derece hafif olması sebebiyle, kolayca yayılıp cildi
çok iyi kaplar. Bütün bu özellikleriyle, masajlarda en çok tercih
edilen yağlardan biridir. A, C ve E vitaminleri bakımından
zengindir. Bu vitaminler anti oksidandır ve serbest radikaller ile
savaşır. Kayısı yağı aynı zamanda klinik çalışmalarla
yaşlanmanın belirtilerini geciktirdiği kanıtlanan ve Retin A’nın
bir formu olan Retinly Palmitate içerir. Kayısı çekirdeği yağı %
34 oranında Omega-6 ve % 62 oranında Omega-9 yağ asitleri
içerir. Kayısı çekirdeği yağı harika özellikleri nedeniyle bebek
masajlarında, hamileliğinizde ve emzirme aralarında meme
ucuna uygulanabilir. Yüz bakım serumlarında da kullanılabilir.
İçindekiler: Prunus armeniaca (Apricot Kernel) Oil. Menşei:
Türkiye, Üretim Metodu: Soğuk Pres
100 ml
Kuşburnu Çekirdeği Yağı
Faydası: Orijini Şili olan bu yüksek C vitamini içeren yağın,
özellikle yaralarda, ameliyat izlerinin iyileşmesinde ve
yanıklarda yeni hücre oluşumunu tetikleyici özellikleri klinik
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yüksek C vitamini ve yağ
asitleriyle, ciltteki mikro dolaşımı artırır, yaşlılık lekelerinin
önlenmesine destek olur, cildin erken yaşlanmasını önler, kırışık
oluşumunu azaltır. Cilt hücrelerini güçlendirerek, cildi korur.
Yağ-su dengesini sağlar, bu sayede aşırı yağlanmayı engeller.
Bu nedenle özellikle yağlı ve sivilceye yatkın ciltlerde
kullanılması uygundur.
İçindekiler: Rosa rubiginosa (Rosehip) Oil. Menşei: Şili, Üretim
Metodu: Soğuk Pres
50 ml

Sarı Kantaron Yağı
Faydası: Kantaron genel olarak nörolojik faydalarıyla tanınır.
Nörolojik etkisi kendini, nevralji gibi sinir ağrılarında, zona,
romatizmal ağrı ve siyatik şikayetlerinde de iyileştirici olarak
gösterir. Güneş sonrasında aşırı hassaslaşmış cildi rahatlatır
ve onarır.
İçindekiler: Hypericum perforatum (St. John's Wort) flower
Extract, Olea europaea (Olive) Oil. Menşei: Türkiye, Üretim
Metodu: Soğuk Pres
50 ml
Tatlı Badem Yağı
Faydası: Orta Doğu kökenli olan badem meyvesinden elde
edilen badem yağı, tatlı ve acı olarak ikiye ayrılır. Terapotik
özellikleri nedeniyle tatlı badem yağı aromaterapide yaygın
olarak kullanılır. Tüm cilt tiplerinde cildi nemlendirir, özellikle
kuru, hassas ve tahriş olmuş deride, cildin yenilenip
beslenmesine yardımcı olur. Hamilelikte ciltteki çatlak ve
izlerde etkilidir. Cilt tonundaki farklılıkları giderir ve cildi
parlatır. Koyu lekelenmeleri giderir. Cildi yumuşatır, dengeler.
Özellikle kuru ciltlerde ve cilt kızarıklıklarında etkilidir. Pişik
yağlarında ve bebek masajlarında özellikle önerilir.
İçindekiler: Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil.
Menşei: Türkiye, Üretim Metodu: Soğuk Pres
100 ml
Üzüm Çekirdeği Yağı
Faydası: Üzüm çekirdeği, son yılların en popüler yağlarından
biridir. Nedeni piyasadaki en güçlü anti oksidanlardan olmasıdır.
E vitamininden 50 kat daha güçlü olduğu ortaya çıkan yağ,
zayıflamış kan damarlarını güçlendirdiği için cildin elastikiyetini
ve sıkılığını da artırır. Cildi nemlendirme özelliği çok kuvvetlidir;
bariyer oluşturarak cildi nem kaybına karşı da korur.
İçindekiler: Vitis vinifera (Grape) seed Oil. Menşei: Türkiye,
Üretim Metodu: Soğuk Pres
50 ml

Aromaterapi yağlarını, masaj yağlarında, saç ve cilt
serumlarında ve bakım yağlarında karışımlara dilediğiniz
oranda katarak kullanabilirsiniz. Aromaterapi yağları yara,
yanık ve tahriş olmuş ciltlere direkt olarak uygulanmaz.
Herhangi bir alerjiniz varsa kullanmayınız. Bebeklerin ve
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Güneş ışığı
görmeyen, serin ve kuru bir ortamda ağzı sıkıca kapalı olarak
saklayınız.

Masaj ve Bakım Yağları
Farklı fonksiyonlara yönelik hazırladığımız
Bakım Yağlarımız % 100 Doğal Bitkisel
yağlar içermektedir. Bu ürünlerde
kullandığımız içeriklerde soğuk pres
metoduyla üretilmiş, Linoleik ve Linolenik
Asitler, Omega-3 ve Omega-6 mineralleri
ve vitaminlerince zengin tohum veya
çekirdek bazlı yağlar kullanıldı.
Saf aromaterapi yağlarıyla kokulandırıldı.

Sıkılaştırıcı Vücut Yağı
Susam yağı yoğun besleyici özelliğinin yanı sıra bakım
yağlarında cildi bir film gibi kaplayarak yoğun nem verme
özelliğindedir. Cildi besleyici ve onarıcı özelliğe sahip keten
tohumu, ceviz ve buğday özü yağları dışında gözenekleri, bağ
dokuyu ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı etkisi bilimsel olarak
kanıtlanan çörek otu ödem ve toksin attırmaya yardımcı ardıç
meyvesi öz yağı içermekte olan bu yağı tüm cilt tipleri
kullanabilir.
125 ML.
Rahatlatıcı Masaj Yağı
Hint yağı kas ağrılarında rahatlatmaya yardımcıdır. Susam yağı
yoğun besleyici özelliğinin yanı sıra bakım yağlarında cildi bir
film gibi kaplayarak yoğun nem verme özelliğindedir. Cildi
besleyici ve onarıcı özelliğe sahip keten tohumu, ceviz ve
buğday özü yağları dışında gözenekleri, bağ dokuyu ve cildi
sıkılaştırmaya yardımcı etkisi bilimsel olarak kanıtlanan çörek
otu ödem ve toksin attırmaya yardımcı ardıç meyvesi öz yağı
içermekte olan bu yağı tüm cilt tipleri kullanabilir. Hint (Ricinus
communis) yağı, Yoğunlaştırılmış Buğdayözü (Caprylic Capric
Trigliserid) yağı, Susam (Sesamum indicium) yağı, Çörek otu
(Nigella sativa) yağı, Ardıç meyvesi (Juniperus communis) öz
yağı, Ceviz (Juglans regia) yağı, Buğday özü (Triticium vulgare)
yağı, Keten tohumu (Linum usitatissimum) yağı, Nane (Mentha
piperita) öz yağı içerir. Masaj yağları, saç ve bakım yağı olarak,
banyodan önce veya sonra tüm vücuda uygulayabilirsiniz.
125 ML.

Saf Çiçek Suları
Öz yağların damıtılması sırasında yüksek miktarda
su kullanılır. Damıtma bitip, yağ elde edildiğinde,
kaynamış suda çiçeğin yoğun aroması kalır ve bu su
hidrosol ismiyle, yan ürün olarak değerlendirilir.
Elde edildikleri bitkinin içeriğindeki aktif maddelerin
etkisiyle yara iyileştirici, akne, egzama problemlerinde
yardımcı, güneş çarpmasında, böcek sokmasında
etkili, ferahlatıcı, sıkılaştırıcı ve temizleyici özelliklere
sahip hidrosoller aynı zamanda antiseptiktir.

Lavanta Yatıştırıcı Saf Çiçek Suyu
Cildi kurutmadan, derinlemesine temizler. Hassas ve yıpranmış
cildi yeniler, onarır. Özellikle seyahatlerde yanınızda
bulundurarak vücudunuzun ve yüzünüzün nem ihtiyacını
karşılayabilir, sıcak basmasına ve güneş yanıklarına karşı
kullanabilirsiniz. Erkeklerde tıraş sonrası ciltte oluşan tahrişi
engeller, cildi ferahlatır, rahatlatır. Böcek sokmalarına ve
kaşınmaya da iyi gelir. Pişik oluşumunu engelleyici yapısı
nedeniyle bebeğinizin alt temizliğinde, toksik madde içeren
ıslak mendillere sağlıklı ve doğal bir alternatif olarak
kullanılabilir. Uyumakta zorlanan çocuğunuzun yüzünü ve
bileklerini silerek rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.
Çocuklarınız ve sizin için harika bir kolonyadır.
250 ml
Türk Gülü Canlandırıcı Saf Çiçek Suyu
Saf gül suyunun kokusu o kadar rahatlatıcıdır ki uykusuzluk,
keder ve depresyon tedavisinde gül suyu yoğun olarak
kullanılır. Gül suyunun derinlemesine nemlendirici özelliği, cilde
ihtiyaç duyduğu nemi ve canlılığı kazandırır. Bebeklerin popo
ve cilt temizliğinde, toksik madde içeren ıslak mendillere
sağlıklı ve doğal bir alternatif kullanmanızı da özellikle öneririz.
Kadın dostu olarak bilinen gül yağı gibi, gül suyu da kadınların
özel günlerinde yaşayabilecekleri her türlü sıkıntıda
destekleyicidir. Nem koruyucu ve tutucu özelliği nedeniyle
özellikle uzun uçak yolculukları için de iyi seçimdir.
Uykusuzluktan güneş yanığına, yara temizliğinden kırık kalbe
kadar, fizyolojik ve duygusal yararları sonsuzdur. Tüm cilt
tiplerine uygundur.
250 ml

Sabunlar
Baz yağlar soğuk pres denilen metodla elde edilen,
bu nedenle içeriklerindeki faydalı yağ asitleri (Linoleik
ve Linolenik Asitler), Omega-3 ve Omega-6 mineral ve
vitaminlerini kaybetmemiş bitkilerin tohum veya
çekirdek bazlı ürünleridir. Isı gören işlemlerden geçen
baz yağlar bu aktif içeriklerini kaybederler bu nedenle
aisha’da yer alan tüm yağlar ve ürünler sadece
soğuk pres ile üretilmiştir. Gıda üretiminde kullanılan
kaplamalık yağlar ve sızma zeytinyağı ile fındık yağı,
hurma yağı, hurma çekirdeği yağından üretilen
sabunlarımız soğuk füzyon metoduyla üretilmiştir.

Buğday Özü Yağı Sabunu
Buğday özü yağı, zeytin ve palmiye yağlarından üretilen bu
kokusuz sabunu bebeklerin temizliğinde ilk aylarından itibaren
rahatlıkla kullanılır. Buğday özü yağı, Provitamin A içermektedir.
Doğal E vitamini kaynağıdır. Antioksidan etkisi nedeniyle
yaşlanma etkilerini azaltır. Cildin yenilenmesi ve canlanmasında
etkilidir. Saçlara yumuşaklık ve parlaklık verir, etkili bir
antioksidandır. E, A ve D vitaminlerince zengin olup cildi besler,
parlaklık verir.
Lavanta Sabunu
Lavanta öz yağı ve lavanta çiçekleri, zeytin ve palmiye yağları
da içeren bu sabun yumuşak yapısıyla sorunlu ciltlerde
yatıştırıcı olarak, derin temizleme özelliğiyle akneli ciltlerde, saç
ve baş derisi hassas kişilerde baş temizliğinde kullanılır.

Aromaterapi Seyahat Seti
Bu set yolculuklarınız sırasında
karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklara karşı
aromaterapi çözümleri sunacak
temel baz ve öz yağlardan oluşuyor.
Kalendula Baz Yağı 50 ml. 10 ml. • Ekolojik Çay ağacı
Aromaterapi Öz Yağı 10 ml. • Ekolojik Lavanta
Aromaterapi Öz Yağı 10 ml. • Ekolojik Limon
Aromaterapi Öz Yağı 10 ml. • Nane Aromaterapi
Öz Yağı 10 ml.

Aisha hakkında
aisha ürünleri, toksin içermeyen,
hayvanlar üzerinde test edilmeyen, % 100 doğal ve
bitkisel içerikten üretilir, sadece çevre dostu,
geri dönüştürülebilir ambalaj kullanılır.
Organik İçerik: Genetiği değiştirilmiş, doğaya ters,
ekolojik dengeyi bozan hammadde ve özleri
ürünlerine katmayan aisha, organik üretimi ve
bu yöntemi kullanan üreticileri destekliyor. aisha,
ürün içeriklerinde organik hammadde kullanıyor.
Parabensiz Ürünler: Paraben kozmetik endüstrisinin
sıklıkla kullandığı bir koruyucu. Östrojen hormonuna
benzer bir etki göstererek, vücudun hormon sistemini
olumsuz etkilediğini kanıtlayan çalışmalar var.
aisha paraben kullanmıyor.
GDO’ya Hayır “genetiği değiştirilmiş organizma’’
sıfatını taşıyan hiç bir ürün aisha’da bulunmaz.
Hayvanlar Test Malzemesi Değildir:
aisha, aynı yerküreyi sevecenlikle bizlerle paylaşan
dostlarının denek olarak kullanılmasına karşıdır.
aisha ürünleri ve kullanılan hammaddeleri,
hayvan dostlarımız üzerinde test edilmiyor.

Aromaterapi Ürünleri
Reşitpaşa Mh. Mareşal Sk.
31 C Reşitpaşa - Sarıyer 34467 İstanbul
(0212) 323 03 27
www.aisha.com.tr • info@aisha.com.tr

