
Kişisel Bakım ve Estetik Ürünleri 



      Mescare ürünleri, insanların kaliteli ve doğal ürün isteklerine 

cevap verebilmek için, uzun ve özenli bir ar-ge sürecinden sonra 

Polattürk güvencesi ile üretilmiştir. 

 

 

Neden Doğal? 

      Maalesef günümüzde teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen bir çok 
hastalığa yeniliyoruz, özelliklede kanser. Ve bu hastalıkların kökeninde 
doğallıktan uzaklaşmamızın çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyoruz. 
Bundan dolayı da, tüm ürünlerimizi tamamen doğal bazlı yapıyoruz. 

 

Neden Ozonlu? 

      Ozon dünyada ki bakteri ve virüsleri yok eden en güçlü doğal dezenfektandır.  

 
Aynı zamanda ozonlanmış madde, etki gücünü %70 gibi bir oranda artırıyor. 
Buda kullandığımız her ürünün daha etkili ve daha doğal olmasını sağlıyor. 

 



Ozonlu Özel Formül 
 
Özenle hazırlanmış doğal formüller, doğanın en 
etkili temizleyicisi ve yapılandırıcısı ozon ile 
güçlendirildi. 

Bitkisel Doğal Formül 
 
Doğadan özenle seçilerek toplanan bitkilerden 
elde edilmiş, tamamen doğal bazlı formül. 

Kaliteli Hammadde 
 
Etken maddeleri kaybolmadan, doğru şartlarda 
muhafaza edilerek üretime alınan bitkisel 
hammaddeler. 



Mescare Kişisel Bakım Ürünleri 
Saf Zeytinyağı ve Medikal Ozon 
 
Doğal bazlı özel formül, dünyanın en güçlü 
anti bakteriyel ve yapılandırıcı maddesi 
olan, Medikal Ozon ile formüle edilerek, 
etki ve performansı artırıldı. 
 



Ozonlu Şampuan 
Mescare Ozonlu Şampuan, bitkisel özler içeren doğal saç bakım ve 
onarım şampuanıdır. İçeriğinde ozonlanmış saf zeytinyağının yanında bir 
çok doğal vitamin ve mineral barındırır. Bu sayede saçlarınızı 
derinlemesine temizler. 
 
 
Saçların azaldığı ve seyreldiği bölgelerde oksijenlenmeyi sağlar. Saç 
foliküllerinin ihtiyacı olan beslenme ve yenilenmeyi destekler. Uzun süre 
oksijenlenmeyen saç hücrelerini oksijene doyurur. Saçları nemlendirir ve 
hacim verir. 
 
 
Sürekli kullanımda kepeği, saç diplerindeki kaşıntıyı ve dökülmeyi önler. 
Saçları güçlendirir, saçların sağlıklı uzamasını hızlandırır, saç tellerini 
düzleştirir, saçlara ışıltılı ve parlaklık verir. 
 
 
Saçları nemlendirir, hacim verir; saçı ve saç derisini güneş, rüzgar, boya 
gibi dış etkenlere karşı korunmasını sağlar. 
 
 
İçerdiği doğal güçlü bileşenler sayesinde saç köklerindeki ince tüyleri 
kalınlaştırır. Doğal formülü sayesinde göz yakmayacağı için bebekler 
içinde kullanıma uygundur. 
 
                  Tüm saç tipleri için ve günlük kullanım için uygundur. 

Mescare Farkı : 

Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 



Ozonlu Duş Jeli 

Mescare Ozonlu Duş Jeli içerdiği Adaçayı, Yeşil Çay, Ozonlanmış Saf 
Zeytinyağı, Hindistan Cevizi ve Coco Ağacından elde edilen doğal yağlar 
ile formüle edilmiş özel bir üründür. 
 
 
 
İçerdiği ozonun, anti bakteriyel özelliği ile vücudunuzu korur ve ter 
kokusuna karşı kalıcı bir ferahlık verir. 
 
 
Cilde uygun PH'ı sayesinde vücudunuzun nem dengesini korur. 
İçeriğinde bulunan Adaçayı ve Yeşil Çay sayesinde ekstra hijyen ve 
ferahlık sağlar.  
Doğal formülü sayesinde göz yakmayacağı için bebekler içinde 
kullanıma uygundur. 

Mescare Farkı : 

Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 



Ozonlu Diş Macunu 

Mescare Ozonlu Diş Macunu, içerdiği nane, adaçayı, biberiye, misvak 
özü ve ozonlanmış saf zeytinyağlı formülü  ağız sağlığı için eşsiz bir 
üründür. 
 
 
Güçlü formülü ile diş minesi onarımını hızlandırır ve çürüklerin 
giderilmesine yardımcı olur. Dişlerin daha beyaz ve diş etlerinin daha 
sağlıklı olmasını sağlar. 
 
 
Aft, diş ve dişeti sorunlarının oluşmamasına, aynı zamanda 
hassasiyetin azalmasına yardımcı olur. 
 
 
Doğal ve etkili formülü sayesinde ağız temizliğini hızlandırır ve ağız 
kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Dişlerin daha temiz ve beyaz 
olmasını sağlar. 
 
 
Güçlü ozon etkisi sayesinde Protezlerinizin bakımını da yapabilirsiniz. 
Protezlerde koku ve bakteri oluşumunu engellemeye yardımcı olur. 

 

 

Mescare Farkı : Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, Paraben, Triclosan, Florür, Boya içermez.  



Ozonlu Derin Nemlendirici Krem 

Mescare Ozonlu Derin Nemlendirici Krem, içerdiği doğal vitamin ve 
mineraller ve Medikal Ozon içeren Saf Zeytinyağı sayesinde cildinizi 
besler, dinlendirir ve yaşlanma belirtilerini engellemeye yardımcı olur.  
 
 
En az 12 saat boyunca ciltteki nem oranının aynı seviyede kalmasını 
sağlar. Böylece kuruluktan kaynaklanan kırışma sorunlarının önüne 
geçilmiş olur. 
 
 
Erkekler için traştan sonra uygulandığında, rahatlama, ciltte sağlıklı, 
parlak, canlı bir görünüm sağlar. Traştan dolayı ciltte oluşan tahribatı 
önlemede yardımcı olur. Hafif yapılıdır ve kolayca emilebilme özelliğine 
sahiptir. 
 
 
Ürün, ciltte yağlı ve emilimi zor bir his bırakmadan ince çizgi ve 
kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Cildin daha yumuşak, pürüzsüz, canlı 
ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. 

Mescare Farkı : 
Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 
 



Ozonlu Anti Aging (Yaşlanma Karşıtı) Kremi 

Mescare Ozonlu Kırışıklık Kremi, içerdiği doğal vitaminler, mineraller ve 
Medikal Ozon içeren Saf Zeytinyağı sayesinde cildinizde oluşan 
kırışıklıklar ve lekeler de son derece etkilidir. Cildinizi dinlendirir, onarır 
ve yaşlanma belirtilerini engellemeye yardımcı olur. 
 
 
Tüm hücreler yenilenmek için oksijene ihtiyaç duyar. Anti-Aging Ozon 
Kremi uygulandığı bölgeyi dezenfekte ederek toksinlerden arındırır, 
kolojen üretimini arttırır ve ozon sayesinde cildinize yüksek miktarda 
oksijen sağlar. 
 
 
Anti-Aging krem her cilt tipi ve her yaş grubu için uygundur. Tüm yüz ve 
göz çevresi de dahil kullanılabilir. Erken yaşlarda kullanmaya başlamak, 
ileriki yaşlarda ciltte oluşabilecek kırışıklıklar, sarkmalar göz çevresinde 
oluşabilecek morluk ve torbalanmaları önler. 

Mescare Farkı : 
Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 
 



Ozonlu Göz Altı Kremi 

Mescare Ozonlu Göz Altı Kremi içerdiği doğal vitaminler, mineraller ve 
Medikal Ozon içeren Saf Zeytinyağı sayesinde göz altı morluklarında, 
sarkmalar da ve kırışıklıklarda son derece etkilidir.  
 
Güçlü bir onarım sağlar ve yaşlanma belirtilerini engellemeye yardımcı 
olur. 
 
 
Tüm hücreler yenilenmek için oksijene ihtiyaç duyar. Anti-Aging Ozon 
Kremi uygulandığı bölgeyi dezenfekte ederek toksinlerden arındırır, 
kolojen üretimini arttırır ve ozon sayesinde cildinize yüksek miktarda 
oksijen sağlar. 
 
 
Erken yaşlarda kullanmaya başlamak, ileriki yaşlarda ciltte oluşabilecek 
kırışıklıklar, sarkmalar göz çevresinde oluşabilecek morluk ve 
torbalanmaları önler. 

Mescare Farkı : 
Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 
 



Ozonlu Ayak Bakım Kremi 

Mescare Ayak Bakım Kremi içerdiği doğal vitamin ve mineraller ve 
Medikal Ozon içeren Saf Zeytinyağı sayesinde cildinizi besler, derideki 
sertleşme ve çatlak oluşumunu azaltarak mantar oluşumunu engeller. 
 
 
   
Uzun süre kalıcı ipeksi bir yumuşaklık ve koruma yapar. 
İçerdiği E vitamini sayesinde cilt bariyerini tamir etmeye yardımcı olur. 
 
 
Cildin sebum(yağ) senkronizasyonunu normalize eden yaşlı ve kuru 
ciltleri, aslına çeviren özel doğal bir aktif kullanılmıştır. 

Mescare Farkı : 
Bu muhteşem naturel formül kesinlikle SLS, SLES, EO, Sulfate, Silicone, Paraben, Renklendirici, Sentetik Extract, Alerjen Esans içermez. 
 



ŞİRKETLER GRUBU 

Merkez / Fabrika 
 
Adres: Fındıklı Mah.  Selvi Sok.  No:9/A Maltepe/İstanbul 
Tel: 0216 660 06 24-25 
Faks: 0216 660 06 11 
E-mail: info@normway.com.tr 
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Kişisel Terapi Cihazları 
Alkali & Antioksidan 
Su Dönüştürücüleri 

Alkali & Antioksidan 
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Doğal Temizlik Ürünleri 

Doğal Gıda Takviyeleri 
Kişisel Bakım ve Estetik 
           Ürünleri Doğal Taşlar ve Aksesuar 

Ozon ve Hava Temizleme  
              Ürünleri 



Merkez / Fabrika Satış Mağazası 
 

Adres: Fındıklı mah. Selvi sok. No:9/A Maltepe-İstanbul 
Tel: 0216 660 06 24-25 
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