
Yara yönetiminin 5 adımında 
tam destek
Yara bakımında biriktirdiğimiz klinik deneyim ve modern yara 
bakım ürünlerimiz ile birlikte, yara iyileşmesine destek için
optimal çözümler sunuyoruz.



Yara yönetiminin her adımında sizinleyiz

ACTO® olarak uzmanlık alanlarımızda 
yenilikçi ve güvenilir ürünler geliştirmek için 
çalışıyoruz. 

Her hastanın daha kaliteli ve daha 
güvenli bakımı hak ettiğine inanıyoruz. 
Sağlık profesyonelleri  ve hastalarla aktif 
iletişime geçiyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. 
İhtiyaca uygun kaliteli, güvenilir, yenilikçi  
çözümler üretiyoruz.

Yara bakım süreçlerine destek olmak ve yara 
bakım standartlarını yükseltmek için bilgi 
ve tecrübelerimizi sürekli eğitimlerimiz ile 
destekliyoruz. 

Ağrıyı ve sekonder  travmayı en aza 
indirerek, yara bakımını desteklemek  ve 
normal hayatınıza hızla kavuşmanız için 
çalışıyoruz.

Yara yönetimi zor bir süreç ve biz bu sürecin 
her aşamasında var olmak, tedaviye destek 
vermek ve süreci iyileşme ile sonlandırmak 
için yenilikçi ürünlerimizle yanınızdayız.

ACTO® markalı diğer ürün gruplarımız;
 
• Yara Bakım Ürünleri ve Yara Örtüleri
• Tıbbi Cihaz Dezenfektanları, Temizlik ve   
  Bakım Ürünleri 
• El ve Cilt Antiseptikleri
• Yer ve Yüzey Dezenfektanları  
• Kozmetik Ürünler
• Kişisel Hijyen Ürünleri
• Kayganlaştırıcı Jel
• Gıda Takviyeleri
• Profesyonel Temizlik Ürünleri
• Cerrahi Maske
• Kişisel Koruyucu Donanım
• Tarım ve Hayvancılık Ürünleri
• Veterinerlik Ürünleri

 Uzman, Güvenilir, Yenilikçi

Yara bakım Gıda takviyesi Kozmetik ve kişisel bakım



03

Yara Bakım
Yara bakım solüsyon ve
jel ürünleri ile hızlı ve
konforlu iyileşme

8 – 9

Yara Örtüleri
Geliştirilmiş eksuda ve nem
kontrol teknolojisi ile yarayı
güvene alma

10 – 15 

Temizleme ve Bakım
Cilt temizleme ve bakım 
ürünleri ile yara oluşumunun
önlenmesi

Adım 1

Adım 2

Adım 3

4 – 7

Gıda Takviyesi
Yara tedavisine destek ve 
her zamankinden daha 
güçlü bir bağışıklık sistemi. 

16 – 19

Kişisel Bakım
Zamanın yıpratıcı etkilerine
karşı etkili koruma

20 – 23

Adım 4

Adım 5



Temiz ve rutin bakımı yapılmış bir 
cilt, yara oluşumunu önlemenin 
ilk aşamasıdır.

Temizleme ve Bakım

Yarayı önleyin!

Ürünler hakkında detaylı bilgi için lütfen QR kodu okutunuz.

Adım 1
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Actolind® Foam
Vücut temizleme bakım köpüğü ve eldiveni

Aclind® Hand and Body Cream
El ve vücut kremi

• Yıkama ve durulama gereksinimi olmadan vücut  
  temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir
• Yatalak, engelli, çok yaşlı ve kilolu bireyler için
  susuz ve pratik temizleme kolaylığı sunar
• Cildi nazikçe temizler ve hijyen sağlar
• Kötü kokuları önler ve giderir
• İçeriğindeki pantenol ile vücudun doğal nem  
  dengesini korumaya yardımcı olur
• Alman DERMATEST laboratuvarında dermatolojik  
  olarak test edilmiş ve onaylanmıştır

Aclind® Hand and Body Cream, Shea Butter, 
Provitamin B5, E vitamini, Aloe Vera ve Allantoin ile 
zenginleştirilmiş kolay emilebilen formülü sayesinde, 
cildinizi nemlendirir, kalıcı bir yumuşaklık ve esneklik 
kazandırır.
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Kullanım Önerisi:

Actolind® Foam, yıkanmanın mümkün olmadığı, aşırı 
terleme ve benzeri sebeplerle cildin kirlendiği ve koku 
oluştuğu durumlarda vücut temizliğini sağlamak 
için kullanılır. Kullanmadan önce ambalajı 3-5 sn 
iyice çalkalayınız. Ambalajın baş kısmı aşağı dönük 
olacak şekilde doğrudan uygulanacak alana 20 cm 
mesafeden sıkınız. Vücut temizleme eldiveni yardımı 
ile uygulama alanını siliniz. 

Ürün doğrudan vücut temizleme eldiveni üzerine 
sıkılarak da uygulanabilir. Ürünün uygulaması 
için insan-ekolojik gereksinimlerini karşılayan 
malzemeden imal edilmiş vücut temizleme eldiveni 
kullanılmasını tavsiye ederiz. Uygulama sonrası 
durulama gerektirmez.

Kullanım Önerisi:

Günlük kullanıma uygundur. En iyi sonuç için banyo 
ve el yıkama sonrasında hafif dairesel hareketlerle 
masaj yaparak uygulayınız.

Birim Artikel No.

100 ml 06.3265.100

300 ml 06.3265.300

Eldiven 
(10x1) 08.3869.10

Aclind® Body Lotion
Vücut losyonu

Aclind® Body Lotion, kolay emilebilen formülü 
sayesinde cildi yumuşak ve nemli tutarak cildin doğal 
yenilenme sürecine yardımcı olur.

Cilt daha bakımlı bir görünüme kavuşur. Kolayca 
emilir, yağlı his bırakmaz. Hafif ve hoş kokulu formülü 
ile cildinize bakım yapar, canlılık verir. 

Kullanım Önerisi:

En iyi sonuç için vücudunuza sabah ve
akşam masaj yaparak uygulayınız.

Birim Artikel No.

250 ml 08.6861.250

Aclind® Foot Care Cream
Ayak bakım kremi

Aclind® Foot Care Cream, nemlendirici etkisi ile ayak 
ve topuk bakımını sağlamada etkilidir. 

Dermatologlar tarafından geliştirilen Aclind® Foot 
Care Cream, Urea, Shea Butter ve Allantoin içeren 
formülü ile koruyucu cilt bariyerinin onarılmasına 
yardımcı olur. 

Kullanım Önerisi:

Ayaklar yıkanıp kurulandıktan sonra temiz ayağın 
tamamına ve parmak aralarına masaj yapılarak 
uygulayınız.

Diyabet hastalarında ayak parmaklarının arası için 
kullanılmalıdır.Birim Artikel No.

75 ml 08.6591.75

Birim Artikel No.

100 ml 08.4749.100

1



Acto® Aloe Vera Hand Cream
El kremi

Acto® Aloe Vera Body Care Cream
Vücut kremi

• Doğanın mucizevi özü aloe vera • Cilt tarafından   
  kolayca emilir • Yapışkanlık hissettirmez
• Tüm cilt tipleri için uygundur • Yenileyici ve onarıcıdır
• Uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir

ACTO® Aloe Vera Hand Cream, Aloe Vera ile 
zenginleştirilmiş, kolay emilebilen formülü sayesinde, 
cildinizi besler, nemlendirir ve kalıcı bir yumuşaklık
kazandırır.

• Doğanın mucizevi özü aloe vera • Cilt tarafından 
kolayca emilir • Yapışkanlık hissettirmez  • Tüm cilt 
tipleri için uygundur • Yenileyici ve onarıcıdır
• Uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir

ACTO® Aloe Vera Body Care Cream, Aloe Vera, Shea 
Butter, Provitamin B5, E vitamini ve Allantoin ile 
zenginleştirilmiş, kolay emilebilen formülü sayesinde, 
cildinizi besler, nemlendirir ve kalıcı bir yumuşaklık 
kazandırır.
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Kullanım Önerisi:

Ürünü temiz ve kuru cilde dairesel hareketlerle masaj 
yaparak uygulayınız.

Kullanım Önerisi:

Ürünü temiz ve kuru cilde dairesel hareketlerle masaj 
yaparak uygulayınız.

Acto® Mouth
Ağız bakım solüsyonu

• Diş ve ağız ameliyatları öncesi, sırası ve sonrasında  
  ağız hijyeni için kullanılır
• Taze nane aroması, ağız kokusunu giderir ve 
  nefesi anında ferahlatır
• Toksik ve tahriş edici değildir

ACTO® Mouth, ağız içi bakım amacı ile kullanılır.
Ağız içi temizliğini, diş fırçası ve/veya diş ipinin 
giremediği alanlara ulaşarak destekler ve nefesin 
tazelenmesine yardımcı olur. Alkol ve şeker içermez. 
Ağız florasını destekler. 

Sigara kaynaklı tahriş, yutkunma zorluğu ve boğaz 
ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Günlük bakım 
için uygundur.

Kullanım Önerisi:

Kullanmadan önce ağzınızı bol su ile çalkalayarak 
diş macunundan arındırınız. Ağız içerisine alt ve 
üst bölgeye yeterli miktarda spreyleyerek ağzınızı 
çalkalayarak tükürünüz.

Acto® Mouthwash
Ağız çalkalama suyu

• Ağız kokusunu giderir
• Nefesi yeniler ve tazeler
• Diş ve diş eti bakımı sağlar 

ACTO® Mouthwash diş fırçasının ulaşamadığı alanlara 
ulaşarak dişlerin ve diş etlerinin temizliğini destekler.

Kullanım sonrası nefesi tazeler, ağız florasını destekler. 
İçeriğindeki nemlendirici maddeler ve Xylitol ile diş 
ve diş eti bakımını sağlar. Alkol içermez.
Günlük bakım için uygundur.

Kullanım Önerisi:

Günde 2 defa, diş fırçalama işleminden sonra 
kullanılır. Diş fırçalama işleminden sonra ağız 
su ile iyice çalkalanarak diş macunu kalıntıları 
giderilmelidir. 

15-20 ml ACTO® Mouthwash ile yaklaşık 30 sn ağız 
çalkalanır ve tükürülür. Ürünü asla yutmayın.

Temizleme ve Bakım

Birim Artikel No.

50 ml 08.3285.50

Birim Artikel No.

150 ml 08.5200.150

Birim Artikel No.

  50 ml 08.4809.50

100 ml 08.4809.100

Birim Artikel No.

500 ml 08.4939.500

     5 L 08.4939.5

Temizleme ve Bakım
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Acto® Woman Hygiene Spray
Dış genital bölge temizleme spreyi

Acto® Men Hygiene Spray 
Dış Genital bölge temizleme spreyi

Acto® Baby Spray 
Bebekler için koruyucu pişik spreyi

Acto® Baby Gel
Bebekler için koruyucu pişik jeli

• Temizleyici özelliği sayesinde floranın doğal  
  yapısını destekler
• Uygulama sonrasında yıkama ve durulama  
  gerektirmeyen kolay kullanım sağlar
• Kötü koku oluşumunun önlenmesine yardımcı olur
• Kaşıntı ve tahriş şikayetlerini giderir
• Günlük kullanımınız dışında cinsel yakınlaşma  
  öncesi ve sonrası partneriniz ve sizin sağlınız için  
  güvenle kullanılabilir
• Renk ve koku veren kimyasal maddeler içermez.
• Sabun, alkol ve paraben içermez
• Cildin pH dengesini bozmaz

• Terlemeye bağlı tahriş ve rahatsızlık hissini giderir
• Temizlik ihtiyacına bağlı olarak görülen kaşıntı  
  hissinin giderilmesine yardımcı olur
• Kötü koku oluşumunu önler
• Tüm cilt tipleri için uygundur
• Yıkama ve durulama gerektirmez
• Pişik, terleme, koku ve kaşıntı şikayetlerini giderir
• Günlük kullanımınız dışında cinsel yakınlaşma  
  öncesi ve sonrası partneriniz ve sizin sağlınız için  
  güvenle kullanılabilir

• Bebeğinizin cildini korur
• Pişik oluşumunu ve tahriş olmasını engeller
• Pratik ve kolay kullanımı ile bebeğe konfor sağladığı   
  gibi ebeveyne de kolaylık sağlar 
• Alman DERMATEST Enstitüsü tarafından test 
  edilmiş ve onaylanmıştır
• Alkol ve Paraben içermez

ACTO® Baby Spray, bebeğinizin bez değişimi 
esnasında bez bölgesini temizlemek için kullanılır. 
Tahriş etmeyen, güvenli formülü ile en hassas 

• Yüz hariç tüm vücut temizliği için de kullanılabilir
• Pişik oluşumunu ve tahriş olmasını engeller
• Bebeğinizin cildini korur
• Pratik ve kolay kullanımı ile bebeğe konfor sağladığı  
  gibi ebeveyne de kolaylık sağlar
• Alman DERMATEST Enstitüsü tarafından test  
  edilmiş ve onaylanmıştır
• Alkol ve Paraben içermez

ACTO® Baby Gel Bez bölgesinde, pişik oluşumunu 
ve tahrişleri önlemek amacıyla kullanılır. Bebeğinizin 

ACTO® Woman Hygiene Spray, dış genital bölge 
temizliği için kullanılır.

Kullanım Önerisi:

Ürünü ters çevirerek uygulayınız. Ürünün başlığını 
kontrol ettikten sonra ilk kullanımda düzenli bir 
püskürtme elde edilinceye kadar sprey pompaya 
birkaç kez basınız. 

İhtiyaç duyulan alanı kaplayacak şekilde püskürtünüz. 
Durulamayınız. 

ACTO® Men Hygiene Spray, dış genital bölge 
temizlik ve hijyeni için kullanılır.

Kullanım Önerisi:
 
Ürünü ters çevirerek uygulayınız. Ürünün başlığını 
kontrol ettikten sonra ilk kullanımda düzenli bir 
püskürtme elde edilinceye kadar sprey pompaya 
birkaç kez basınız. İhtiyaç duyulan alanı kaplayacak 
şekilde püskürtünüz.

ciltler için uygundur. Temizler, nemlendirir. Cildi 
yumuşatarak gerginliği azaltır. Yüz dışında tüm ciltte 
kullanılabilir.

Kullanım Önerisi:

ACTO® Baby Spray doğrudan bez bölgesine 
spreylenip, pamuk, bez veya kağıt havluyla 
kurulanmalıdır. Pamuk, bez veya kağıt havluya 
doğrudan püskürtüldükten sonra da ilgili bölge 
silinebilir.

hassas cildini dış etkilere karşı korur, cildini besler ve 
kurumasını önler. Cilt gerginliği azaltır ve sertlikleri 
giderir.

Kullanım Önerisi:

Bölgenin kuru ve temiz tutulması pişik oluşumunu 
engeller. Kirli ve ıslak bezi hemen değiştiriniz. Her bez 
değişiminde, yeterli miktarda ACTO® Baby Gel ’i cilde 
uygulayınız. İhtiyaç durumunda tekrarlayınız.

Birim Artikel No.

  50 ml 08.3275.50

100 ml 08.3275.100

Birim Artikel No.

75 ml 08.3295.75

Birim Artikel No.

100 ml 08.4789.100

Birim Artikel No.

50 ml 08.1096.50
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Yarayı önemseyin!

Akut, kronik ve enfekte bir yara için 
temizlik ve antimikrobiyal 
etkisi kanıtlanmış ürünler tercih 
ederek iyileşme sürecini hızlı ve 
konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. 

Ürünler hakkında detaylı bilgi için lütfen QR kodu okutunuz.

Yara Bakım

Adım 2
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Actolind® w Solution / Gel
Yara temizleme, irrigasyon, nemlendirme ve bakım ürünleri

Actolind® Solution Plus/Gel Plus
Yara temizleme, irrigasyon, nemlendirme ve bakım ürünleri

• Actolind® w Solution/Gel yara ve yanıkların  
  iyileşmesini hızlandırır
• Actolind® w Solution tedavi öncesinde yara  
  yüzeyinin temizlenmesi ve irrigasyonu için  
  kullanılır
• Aclind® Sterile Gauze Compress, bandaj, yara  
  örtüsü, ped vb. gibi malzemeler, Actolind®  
  w Solution ile ıslatılarak, temizleme amacı ile  
  kullanılabilirler
• Yüzey gerilimini azaltarak yarayı ve yara çevresini  
  kirleticilerden, kabuklardan, nekrotik dokudan ve  
  biyofilmden çok etkili bir şekilde temizler.
• Rahat ve ağrısız pansuman değişimi sağlar. Kurumuş  
  ve yaraya yapışmış pansuman malzemelerini  
  yumuşatır
• Actolind® w Solution ve Actolind® w Gel kombine  
  olarak istenilen sıklıkta uygulanabilir 
• Actolind® w Solution yara yüzeyini etkili bir şekilde  
  temizlerken, Actolind® w Gel yara yüzeyini korur ve  
  nemlendirir
• Actolind® w Gel yara yüzeyi ile pansuman arasında  
  koruyucu bir film tabakası oluşturarak patojen  
  mikroorganizmaların yara yüzeyine adezyonunu  
  mekanik olarak engeller
• Sürekli nemlendirme ve enfeksiyon koruması sağlar
• Yara ve pansuman arasındaki yüzeyde  
  mikroorganizmaların üremesini minimize eder

• Actolind® Solution Plus/Gel Plus yara ve yanıkların  
  iyileşmesini hızlandırır
• Actolind® Solution Plus tedavi öncesinde  
  yara yüzeyinin temizlenmesi ve irrigasyonu için  
  kullanılır
• Aclind® Sterile Gauze Compress, bandaj, yara  
  örtüsü, ped vb. gibi malzemeler, Actolind® Solution  
  Plus ile ıslatılarak, temizleme amacı ile  
  kullanılabilirler
• Actolind® Solution Plus geliştirilmiş ıslatma ve  
  yüzey gerilimini azaltıcı özellikleri sayesinde,  
  benzer ürünlere kıyasla yüzey gerilimini daha etkin  
  bir şekilde azaltarak kontaminantları, nekrotik  
  dokuları ve biyofilm tabakalarını yaralardan etkin bir  
  şekilde uzaklaştırır
• Rahat ve ağrısız pansuman değişimi sağlar. Kurumuş  
  ve yaraya yapışmış pansuman malzemelerini  
  yumuşatır
• Actolind® Solution Plus ve Actolind® Gel Plus  
  kombine olarak istenilen sıklıkta uygulanabilir. 
• Actolind® Solution Plus yara yüzeyini etkili bir  
  şekilde temizlerken, Actolind® Gel Plus yara yüzeyini  
  korur ve nemlendirir
• Actolind® Gel Plus yara yüzeyi ile pansuman  
  arasında koruyucu bir film tabakası oluşturarak  
  patojen mikroorganizmaların yara yüzeyine  
  adezyonunu mekanik olarak engeller

• Actolind® w Solution biyofilmin uzaklaştırılmasını  
  kolaylaştırırken Actolind® w Gel biyofilm oluşumunu  
  engeller
• Çoklu ilaç dirençli organizmalara (MRSA, VRE) ve  
  mikotik patojenlere (C. albicans) karşı oldukça  
  etkilidir
• Yara yüzeyini temiz ve nemli tutar
• Granülasyonu ve epitelizasyonu inhibe etmez.  
  Yüksek doku uyumluluğu gösterir
• Mukoza ile uyumludur. Rahatsız edici ve acı verici  
  değildir

Endikasyonları:

• Enfekte olan veya olmayan akut yaralar
• Enfekte olan veya olmayan kronik yaralar
• Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal  
  yaralar (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal  
  yanıklar, vb.)
• Elektrik akımı sonucu oluşan yaralar
• Radyasyon yaraları
• Üriner kateterlerin giriş bölgeleri
• Peristomal cilt, fistül ve abse bakımı
• Yara ve pansuman arasında bir bariyer oluşturup  
  kuruma ve yapışmanın önlenmesi

• Actolind® Gel Plus, yüksek nemlendirme etkisinin  
  gerekli olduğu veya aşırı yara eksüdasının olduğu  
  yaralar için daha uygundur
• Geliştirilmiş nemlendirme kapasitesi, kıvamı ve  
  viskozitesi sayesinde Actolind® Gel Plus uygulanan  
  bölgede kalır, sürekli nemlendirme ve enfeksiyon  
  koruması sağlar
• Yara ve pansuman arasındaki yüzeyde  
  mikroorganizmaların üremesini minimize eder
• Actolind® Solution Plus biyofilmin  
  uzaklaştırılmasını kolaylaştırırken Actolind® Gel Plus  
  biyofilm oluşumunu engeller

Endikasyonları:

• Enfekte olan veya olmayan akut yaralar
• Enfekte olan veya olmayan kronik yaralar
• Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal  
  yaralar (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal  
  yanıklar, vb.)
• Elektrik akımı sonucu oluşan yaralar
• Radyasyon yaraları
• Üriner kateterlerin giriş bölgeleri
• Peristomal cilt, fistül ve abse bakımı
• Yara ve pansuman örtüsü arasında bariyer  
  oluşturarak kuruma ve yapışmanın önlenmesi

Actolind® w Solution

10*5 ml 06.6703.05

5*10 ml 06.6703.10

     50 ml 06.6703.50

  100 ml 06.6703.100

  250 ml 06.6703.250

  350 ml 06.6703.350

  500 ml 06.6703.500

1000 ml 06.6703.1

Actolind® w Gel

10*5 ml 06.6803.05 M

5*10 ml 06.6803.10 M 

    10 ml 06.6803.10

    30 ml 06.6803.30

    50 ml 06.6803.50

  100 ml 06.6803.100

Actolind® Solution Plus

10*5 ml 06.3778.05

5*10 ml 06.3778.10

    50 ml 06.3778.50

  100 ml 06.3778.100

  250 ml 06.3778.250

  350 ml 06.3778.350

  500 ml 06.3778.500

1000 ml 06.3778.1

Actolind® Gel Plus

10*5 ml 06.3637.05 M

5*10 ml 06.3637.10 M 

    10 ml 06.3637.10

    30 ml 06.3637.30

    50 ml 06.3637.50

  100 ml 06.3637.100
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Yarayı güvende tutun!

Farklı yara türlerine ve boyutlarına 
özel tasarlanmış örtüler ile yarayı dış 
etkilere karşı güvende tutarken, 
eksuda ve nem kontrol teknolojisi ile 
etkin bir iyileşme süreci 
sağlayabilirsiniz.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için lütfen QR kodu okutunuz.

Yara Örtüleri

Adım 3
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Actolind® Hydrocolloid
Hidrokolloid yapışkan, emici, su geçirmez yara örtüsü

Actolind® Hydrocolloid Thin
Hidrokolloid yapışkan, emici, su geçirmez ince yara örtüsü

Actolind® Hydrocolloid Foam
Yüksek oranda emici hidrokolloid destekli köpük yara örtüsü

Actolind® Hydrocolloid, yarı geçirgen, bakteri geçir-
mez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile katman-
landırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkanlı yara 
örtüsüdür.

Örtü, yara eksudalarını absorbe edince bir jel oluştu-
rarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen 
nemli bir yara ortamı sağlar.  Jel oluşumu örtünün 
yaralara yapışmasını önler, böylece örtü ağrıya neden 
olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar 
vermeden çıkarılabilir.

Actolind® Hydrocolloid Thin, yarı geçirgen, bakteri 
geçirmez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile 
katmanlandırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir 
yapışkanlı yara örtüsüdür. İnce ve esnek yapısı 
ile farklı kullanım seçeneği sunar.

Örtü, yara eksudalarını absorbe edince bir jel oluştu-
rarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen 
nemli bir yara ortamı sağlar.  Jel oluşmu örtünün 
yaralara yapışmasını önler, böylece örtü ağrıya neden 
olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar 
vermeden çıkarılabilir.

Actolind® Hydrocolloid Foam, düzenli biçimde 
dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici 
poliüretan köpük yara örtüsüdür. 
En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 

Eksüdaların emilmesiyle, köpük matrisi, pansumanın 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur. 

Hidrokolloid katman ile yara eksüdalarını absorbe 
edince bir jel oluşturarak granülasyon ve  
epitelizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı 
sağlar. Jel oluşumu pansumanın yaralara yapışmasını 
önler, böylece pansuman ağrıya neden olmadan ve 
epitel dokunun granülasyonuna zarar vermeden 
çıkarılabilir.
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1 2 3 4

Kullanım Alanları:

• Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
• Bası, bacak ve diyabet ülserleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar 
• Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
• Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
• Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek,  
   topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
• Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi  
   yaraları
• Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
• Bebek bezi döküntüsü

Kullanım Alanları:

• Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
• Bası, bacak ve diyabet ülserleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar 
• Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
• Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
• Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek,  
  topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
• Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi  
  yaraları
• Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
• Bebek bezi döküntüsü

Kullanım Alanları:

• Orta ila yoğun eksuda içeren kronik veya  
  akut yaralar
• Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik  
  ayak ülserleri
• Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
  malign yaralar, greft bölgeleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar
• Kompresyon bandajlama altı

1. Nefes alabilen poliüretan film
2. Poliüretan köpük tabaka
3. Hidrokolloid katman
4. Serbest bırakma katmanı

3

Artikel No.

20.6400

Artikel No.

20.6400

Artikel No.

20.6460



Yara Örtüleri

Actolind® Hydrocolloid Plus
Hidrokolloid yapışkan, emici, su geçirmez yara örtüsü

Actolind® Foam Non Adhesive
Yüksek emici köpük yara örtüsü

Actolind® Foam Adhesive
Yapışkan kenarlı, yüksek emici köpük yara örtüsü

Actolind® Hydrocolloid Plus, yarı geçirgen, bakteri 
geçirmez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile 
katmanlandırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkan-
lı yara örtüsüdür. Örtü, yara eksudalarını absorbe 
edince bir jel oluşturarak granülasyon ve epite- 
lizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar.  

Jel oluşumu örtünün yaralara yapışmasını önler, 
böylece örtünün ağrıya neden olmadan ve epitel 
dokunun granülasyonuna zarar vermeden 
çıkarılabilir. En dış katman, yarayı eksternal kon-
taminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, 
bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir 
poliüretan filmdir.

Actolind® Foam Non Adhesive düzenli biçimde 
dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici 
poliüretan köpük yara örtüsüdür. 

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 
Eksudaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur.

Actolind® Foam Adhesive, düzenli biçimde dağıtılmış 
ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan 
köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 
Eksudaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur. 

Yapışkansız formundan farklı olarak yapışkan 
kenarlıkları sayesinde ikincil bir örtü kullanımına 
gerek olmadan kullanılabilir.
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Kullanım Alanları:

• Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
• Bası, bacak ve diyabet ülserleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar 
• Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
• Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
• Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek,  
   topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
• Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi  
   yaraları
• Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
• Bebek bezi döküntüsü

Kullanım Alanları:

• Orta ila yoğun eksuda içeren kronik veya
   akut yaralar
• Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik   
   ayak ülserleri
• Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
   malign yaralar, greft bölgeleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar
• Kompresyon bandajlama altı

Kullanım Alanları:

• Orta ila yoğun eksuda içeren kronik veya 
   akut yaralar
• Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik  
   ayak ülserleri
• Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
   malign yaralar, greft bölgeleri
• Birinci ve ikinci derece yanıklar
• Kompresyon bandajlama altı

1. Nefes alabilen poliüretan film
2. Poliüretan köpük tabaka

1 2

1. Sırt tabakası 
2. Yapışkan kenarlık
3. Poliüretan köpük 
4. Delikli poliüretan film
5. Serbest bırakma katmanı

1 2 3 4 5

Artikel No.

20.6420

Artikel No.

20.6330

Artikel No.

20.6340



Actolind® Wound Pad-Adhesive
Hipoalerjenik steril tıbbi flaster

Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive
Şeffaf, hipoalerjenik steril tıbbi flaster

Actolind® Sterile Gauze Compress
Steril gaz kompres

Actolind® Wound Pad-Adhesive, steril yara pedi 
gözenekli, elastik dokumasız (nonwoven) kumaştan 
yapılmış, hipoalerjenik steril tıbbi flasterdir.

Gözenekli yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava 
almasını sağlar. 

Suya dirençli olduğu için, yarayı neme, ıslanmaya 
karşı korur. 

Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive, şeffaf 
ince poliüretan film tabakadan yapılmış steril tıbbi 
flasterdir. 

Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Ped yaraya 
yapışmaz, çıkarılması kolaydır.

Oksijen ve nem buharı alışverişini sağlar. Su ve sıvı 
geçirmez. 

Dışardan gelen toz, toprak gibi yabancı maddelerin 
gelmesini engeller. 

Actolind® Sterile Gauze Compress, yaranın temizliği 
ve steril olarak kapatılması için kullanılır. Hızlı ve 
yüksek emiciliği sayesinde yaranın iyileşmesi için 
gerekli ortamı sağlar.

Cerrahi operasyonlarda (merkezi sinir sistemi, merkezi 
kalp ve dolaşım sistemi hariç) ve pansumanlarda kanı 
ve diğer salgıları emmek, temizlemek ve 
tamponlamak için kullanılır. 
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Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Ped yaraya 
yapışmaz, çıkarılması kolaydır. 

Röntgen ışınlarına karşı geçirgendir, çıkarılmadan 
röntgen çekilebilir. 

Şeffaf olmasından dolayı kolay cilt ve yara 
gözlemlenmesini sağlar. 

Vücut hatlarına kolayca uyum sağlar ve vücut ile 
hareket ederek kullanım süresini uzatır. 

Operasyon sonrası yaraları temizlemek, doku 
üzerindeki kanı tamponlamak, açık yara bakımı ve 
tedavisi, doku sıvılarının yaradan uzaklaştırılması, 
tedavi ve pansuman sonrası yaralı bölgenin 
korunması amacı ile kullanılabilir. 

Actolind® Sterile Bandage
Steril sargı bezi

Actolind® Steril Bandage, hafif bası gerektiren 
durumlarda ve her türlü pansuman malzemesini 
yara üzerine sabitlemek için kullanılır. 

Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini 
sağlamak için yardımcı malzeme olarak, yarayı dış 
etkenlerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları 
durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

Artikel No.

20.6751

Artikel No.

20.6761

Artikel No.

20.6230

Artikel No.

20.6240
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Yara Örtüleri
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Beslenmeyi destekleyin!

Yeterli normal beslenme 
sağlanamadığı durumlarda, 
metabolik ihtiyaçların 
karşılanmasını ve yeni doku 
oluşumunu takviye edici 
gıdalarla destekleyebilirsiniz.

Gıda Takviyesi

Ürünler hakkında detaylı bilgi için lütfen QR kodu okutunuz.

Adım 4
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Actomins® Woun-Vit
L-arginin, Selenyum, Çinko, Siyanokobalamin (Vitamin B12), Vitamin E, Vitamin C, Vitamin D3, Folik Asit 
içeren Efervesan Tablet Takviye Edici Gıda

Actomins® Woun-Vit Plus
Vitamin C, Bromelain, Vitamin E, L-Arjinin, L-Glutamin, Aynısafa, Üzüm Tohumu Özü, Zerdeçal, Çinko, 
Hyalüronik Asit, Demir, Vitamin A, Bakır, Vitamin B12, Vitamin K2, Biotin, Selenyum, Vitamin D3 
içeren Takviye Edici Gıda

Acto® Vit
C Vitamini, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

Actomins® Woun-Vit protein, mineral ve vitamin 
içeriği sayesinde iyileşme sürecinde metabolik 
ihtiyaçların karşılanmasına destek olur. Efervesan 
formu ile kullanımı kolaydır. 

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde 
tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere 
günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir. 

Actomins® Woun-Vit Plus zenginleştirilmiş protein, 
mineral ve vitamin içeriği sayesinde iyileşme 
sürecinde metabolik ihtiyaçların karşılanmasına 
destek olur. Kapsül formundadır. 

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde 
tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere 
günde 1 adet kapsül tüketilebilir. 

• C vitamini vücut tarafından depolanmadığı için  
  dışarıdan destek olarak alınması önemlidir
• Acto® Vit, C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal  
  ekstresi içerir
• C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında  
  ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal  
  fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur
• Kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, dişlerin  
  ve diş etlerinin, cildin normal fonksiyonu için gerekli  
  olan kolajen oluşumuna katkıda bulunur
• Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa,  
  yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
• Demir emilimini arttırmaya yardımcı olur

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde 
tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere 
günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir. 
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Kullanım Önerisi:

1 adet efervesan tablet 1 bardak (~200 ml) suya atılır. 
2 dakika çözünmesi beklenir ve bardağın tamamı 
içilir.

Kullanım Önerisi:

1 adet kapsül, 1 bardak (~200 ml) su ile içilir.

Kullanım Önerisi: 

1 adet efervesan tablet 1 bardak (~200 ml) suya atılır. 
2 dakika çözünmesi beklenir ve bardağın tamamı 
içilir.

Birim Artikel No.

20 Ad. 17.7361.20

Birim Artikel No.

60 Ad. 17.7512.60

Birim Artikel No.

15 Ad. 17.5380.15

20 Ad. 17.5380.20
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Actomins® Vitamin C, Vitamin D3, Çinko ve Zerdeçal İçeren
Efervesan Tablet Takviye Edici Gıda
Vitamin D3, Vitamin C, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

Actomins® Collagen Pineapple
Hidrolize Kolajen içeren Toz Takviye Edici Gıda

Actomins® D3 Plus K2
Vitamin D3, Vitamin K2 ve Vitamin E içeren Sıvı Takviye Edici Gıda 

• D3 ve C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal  
  ekstresi içerir
D3 vitamini;
• Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur
• Normal kas fonksiyonunun korunmasına 
  katkıda bulunur
• Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur
• Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına 
  katkıda bulunur
C vitamini;
• Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında  
  bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun  
  korunmasına katkıda bulunur 
• Kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, dişlerin ve  
  diş etlerinin, cildin normal fonksiyonu için gerekli olan  
  kolajen oluşumuna katkıda bulunur
• Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa, yorgunluk  
  ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur

• Tip 1-2-3 Hidrolize Kolajen içerir 
• Tip 1 ve 3 Kolajen kırışıklıkları en aza indirirken cilt  
  elastikiyetini arttırarak uzun yıllar sarkmalara  
  karşı korur
• Tip 2 Kolajen sağlıklı eklemler için kullanılır
• Yaşlanmayla birlikte cildin iç tabakalarında  
  kaybedilen kolajenin kazanılmasını sağlar
• Sertifikalandırılmış güvenilir hammadde ve etken  
  maddeler içerir
• Herkesin sevebileceği doğal ananas aroması içerir 

• Yetişkinler için güvenli kullanım sunar
• Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, aroma ve  
  renklendirici içermez
• Koruyucu ve taşıyıcı olarak hakiki zeytinyağı  
  kullanılmaktadır
• Ürün üzerinde bulunan damlalık sayesinde kolay  
  kullanım imkânı sunar
D3 ve K2 vitamini;
• Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur
• Normal kas fonksiyonunun korunmasına  
  katkıda bulunur
• Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur
• Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına  
  katkıda bulunur
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna  
  katkıda bulunur
• Hücre bölünmesinde görevi vardır
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Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen 
yemek zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet 
efervesan tablet tüketilebilir. 

Kullanım Önerisi:

1 adet efervesan tablet oda sıcaklığında bir bardak 
suda (~200 ml) eritilerek içilir. 

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde 
tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere, 
günde 3 kez, 1 ölçek toz, yeterli miktar su ile 
karıştırılarak içilebilir.

Kullanım Önerisi:

Günde 3 kez, 1 ölçek tozun, yeterli miktar (~200 ml) 
su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Tavsiye 
edilen günlük tüketim miktarını aşmayınız.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde, 
tercihen sabah, yemek zamanından sonra 2 damla 
içilebilir.

Kullanım Önerisi:

2 damla ağız yolu ile içilir.

Gıda Takviyesi

Birim Artikel No.

15 Ad. 17.6530.15

20 Ad. 17.6530.20

Birim Artikel No.

310 g 17.7351.310

Birim Artikel No.

20 ml 17.6550.20
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Kendinizi ihmal etmeyin!

Hayatın stresli ve yıpratıcı 
koşturmasında cildinize ve 
kendinize bakmayı unutmayın!

Ürünler hakkında detaylı bilgi için lütfen QR kodu okutunuz.

Kişisel Bakım

Adım 5
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Hayatın stresli ve yıpratıcı 
koşturmasında cildinize ve 
kendinize bakmayı unutmayın!

Aclind® Hand Cream
El bakım kremi

Aclind® Anti-Aging Cream
Yaşlanma karşıtı cilt kremi

Aclind® Hand Cream, Shea Butter, Provitamin B5, 
Aloe Vera ve E vitaminiyle zenginleştirilmiş kolay 
emilebilen formülü sayesinde, cildinizi nemlendirir, 
kalıcı bir yumuşaklık ve esneklik kazandırır. 

Aclind® Anti-Aging Cream, ciltte oluşan ince 
çizgilerin görünümünün azalmasına yardımcı olur. 
Cildin parlaklığını, sıkılığını ve esnekliğini arttırırken 
uzun süren nemlendirme sağlar, cilt bariyerini 
güçlendirmeyi destekler.
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Kullanım Önerisi:

Ürünü temiz ve kuru cilde dairesel
hareketlerle masaj yaparak
uygulayınız.

Kullanım Önerisi:

Yeterli miktarda ürünü yüz, boyun ve
dekolte bölgesine, ürün tamamen
emilinceye kadar, hassas masaj yaparak
uygulayınız.

Birim Artikel No.

75 ml 08.4689.75

Birim Artikel No.

30 ml 08.4669.30

5

Aclind® Anti-Blemish Cream
Leke karşıtı cilt kremi

Aclind® Anti-Aging Eye Contour Cream
Göz çevresi için yaşlanma karşıtı krem

Aclind® Anti-Blemish Cream, leke karşıtı içeriği 
sayesinde lekelerin ve cilt tonu eşitsizliklerinin
giderilmesine yardımcı olur.

Aclind® Anti-Aging Eye Contour Cream, yoğun 
yapılandırıcı etkisi ile göz çevresinin sıkılaşmasını 
destekler. Deniz yosunu özü ve A vitamini sayesinde 
ince çizgilerin ve kırışıklık görünümünün 
önlenmesine yardımcı olur.

Kullanım Önerisi:

Yeterli miktarda ürünü yüz ve boyun bölgesine, ürün 
tamamen emilinceye kadar, hassas masaj yaparak 
uygulayınız.

Kullanım Önerisi:

Az miktarda ürünü göz çevresine içeriden dışarıya 
doğru dairesel hareketler şeklinde hafif dokunuşlarla 
masaj yaparak uygulayınız.

Birim Artikel No.

30 ml 08.4679.30

Birim Artikel No.

15 ml 08.4729.15

Aclind® Ultra Eye Contour Cream
Göz çevresi bakım kremi

Aclind® Ultra Eye Care Cream, formülündeki deniz 
suyu ve bitki özleri sayesinde göz altı bölgesinin daha 
parlak ve taze görünmesine yardımcı olur.

Kullanım Önerisi:

Az miktarda ürünü göz altı bölgesine içeriden dışarıya 
doğru dairesel hareketler şeklinde hafif dokunuşlarla
masaj yaparak uygulayınız.

Birim Artikel No.

15 ml 08.4759.15



Aclind® Dual-Active Make-up Remover
Çift faz makyaj temizleyici

Aclind® Dual-Active Make-Up Remover, yağ ve su 
bölümlerinden oluşan çift etkili formülü sayesinde, 
özellikle suya dayanıklı makyaj üzerinde etkilidir. 
Yenilikçi formülü sayesinde cildi yağlandırmadan 
temizler.
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Kullanım Önerisi:

Kullanmadan önce, ürünü iyice
çalkalayınız. Bir miktar ürünü pamuk üzerine dökünüz 
ve gerekli bölgeyi nazikçe temizleyiniz.

Kişisel Bakım

Aclind® Micellar Cleansing Water
Cilt temizleme toniği

Aclind® Micellar Cleansing Water cilt üzerinde ürün 
kalıntısı bırakmadan:

• Makyaj kalıntılarını uzaklaştırır
• Cildinizi nazikçe temizler
• Cildinizi rahatlatır ve canlandırır 

Kullanım Önerisi:

Ürünü pamuk yardımıyla yüz, göz ve dudaklarınıza 
uygulayarak nazikçe temizleyiniz.

Birim Artikel No.

125 ml 08.4879.125

Birim Artikel No.

125 ml 08.4769.125

Aclind® Anti-Cellulite Firming Cream
Selülit karşıtı cit kremi

Aclind® Cleansing Gel
Cilt temizleme jeli

Aclind® Anti-Cellulite Firming Cream, içeriğindeki 
bileşenler sayesinde cildin sıkılaşmasına ve portakal 
kabuğu görünümünün azalmasına yardımcı olur.

Aclind® Cleansing Gel, aminoasitler ve mineraller 
bakımından zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde 
yağ, makyaj ve kiri temizlerken cildin canlı ve 
yumuşak kalmasına yardımcı olur. Detoks ve
remineralizasyon etkisi ile cildinizi tazeler.

Kullanım Önerisi:

Ürünü gerekli bölgeye iyice emilene
kadar masaj yaparak uygulayınız.
Sürekli kullanım, en iyi sonuçları elde
edebilmek için oldukça önemlidir.

Kullanım Önerisi:

Az miktarda ürünü nemli haldeki yüz ve boyun 
bölgesine dairesel hareketlerle nazikçe masaj 
yaparak uygulayınız. Bol su ile durulayınız.

Birim Artikel No.

100 ml 08.4739.100

Birim Artikel No.

75 ml 08.4719.75



Aclind® Dent Shield
Florür içermeyen diş macunu

Aclind® Anti-Hair Loss Shampoo / For Women
Kadınlara özel saç şampuanı

Hidroksiapatit ile sağlıklı gülüşler

• İçeriğindeki Hidroksiapatit sayesinde, diş minesinin
  minerilizasyonunu destekler
• Diş minesine zarar vermeden temizler ve dişlerinizin  
  doğal beyazlığını korur
• Tartar oluşumunu engellemeye yardımcı olur
• Ksilitol ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde  
  çürüklere karşı dişlerin korunmasına yardımcı olur
• Şeker içermez! Bitkisel STEVIA kullanılmıştır
• Formülündeki nane aroması ve nane yağı ağzınızın  
  ferah kalmasına yardımcı olur
• Formülündeki çay ağacı yağı, ağzınızda doğal bir  
  dezenfektan görevi görür
• SLES ve Florür içermez

Aclind® Anti-Hair Loss Shampoo kadınlara özel olarak 
geliştirilmiştir. Saç ve saç derisine bakım için geliştir-
ilmiş zengin formülü saç kayıplarının azalmasına ve 
mevcut saçların korunmasına yardımcı olur.

Diğer Şampuanlardan Farkı Nedir?
• Kadınlarda, kadın tipi saç dökülmenin sebebi  
  daha hafif olduğu için dökülme daha düşük  
  düzeyde seyreder. Bu nedenle içeriğindeki procapil  
  ile zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde, Aclind®  
  Anti-Hair Loss Shampoo kayıplarının azalmasına ve  
  mevcut saçların korunmasına yardımcı olur 
• Sabun, SLS, SLES içermeyen formülü sayesinde  
  saçları yıpratmaz
• Uluslararası geçerliliğe sahip V-Label Sertifikası ile  

Kullanım Önerisi:

Diş ve diş eti bakımınıza yardımcı olması için 
dişlerinizi günde 2 kez veya diş hekiminizin önerdiği 
sıklıkta Aclind® Dent Shield ile fırçalayınız. 
Fırçalama sonrası ağzınızı su ile çalkalayıp tükürünüz.

Aclind® Anti-Hair Loss Shampoo / For Men
Erkeklere özel saç şampuanı

Aclind® Anti-Hair Loss Shampoo erkeklere özel olarak 
geliştirilmiştir. Saç ve saç derisine bakım için geliştir-
ilmiş zengin formülü saç kayıplarının azalmasına ve 
mevcut saçların korunmasına yardımcı olur.

Dİğer Şampuanlardan Farkı Nedir?
• Erkeklerde AGA denilen genetik dökülme  
  daha sıktır. Bu nedenle saç ve saç  
  derisinin bakımı için geliştirilmiş procapil  
  yoğunluğu yüksek Aclind® Anti-Hair Loss  
  Shampoo saç kayıplarının azalmasına ve mevcut  
  saçların korunmasına yardımcı olur 
• Sabun, SLS, SLES içermeyen formülü  
  sayesinde saçları yıpratmaz
• Uluslararası geçerliliğe sahip V-Label  

  Sertifikası ile hem hayvansal kaynaklı  
  olmadığını hem de hayvanlar üzerinde  
  test edilmediğini kanıtlamıştır 
• Dermatolojik olarak test edilmiş ve  
  “mükemmel” olarak değerlendirilmiştir

Kokusu Nasıldır?
Odunsu ve çiçeksi kokusuyla saçları sarar.

İçeriğinde Neler Vardır?
• Procapil 
• Amino Asit Kompleksi
• Hidrolize Buğday Proteini 
• Sodyum PCA
• Allantoin 
• Vitamin B3

  hem hayvansal kaynaklı olmadığını hem de  
  hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamıştır 
• Dermatolojik olarak test edilmiş ve  
  “mükemmel” olarak değerlendirilmiştir

Kokusu Nasıldır?
Fresh ve çiçeksi kokusuyla saçları sarar.

İçeriğinde Neler Vardır?
• Procapil 
• Amino Asit Kompleksi
• Hidrolize Buğday Proteini 
• Sodyum PCA
• Allantoin 
• Vitamin B3

Birim Artikel No.

100 ml 08.6711.100

300 ml 08.6711.300

Birim Artikel No.

100 ml 08.7151.100

300 ml 08.7151.300

Birim Artikel No.

  15 ml 08.6601.15

100 ml 08.6601.100
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ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş. 

Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11 • 34522 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22
www.actopharma.com • info@actopharma.com

ACTO GmbH

Head Office & Factory
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37
Braunschweig Office 
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany
Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 • 97204 Höchberg / Germany
Baden Württemberg Branch
Untere Hauptstr. 6 • 78573 Wurmlingen / Germany
Tel: +49 (0) 531-239 508-0 • Fax: +49 (0) 531-239 508-11
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com
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