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HAKKIMIZDA

Aksan Kozmetik, 2008 yılında DeepFresh markası ile ıslak mendil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve tüketicinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda ürünler geliştiren uluslararası bir güç olma hedefi ile İstanbul’da kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Comfort Love, Ultra 

Fresh, Happy Kinder, Savon De Royal ve Bebe Royal markaları ile uluslararası bir güç haline gelmiştir.

Aksan kozmetik Arnavutköy’de 30 bin metrekare entegre bir üretim tesisinde ISO ve GMP kalite standartlarında kozmetik, 
kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretmektedir. Üretim kapasitesinin %80’ini 6 kıtada 

çeşitli dünya ülkelerine ihraç etmektedir. Kalan %20 kapasite ise yurtiçinde DeepFresh ve Savon De Royal markaları ile 
birlikte; sektöründe lider markalar ve market zincirleri için özel markalı ürünlerin üretimi için kullanılmaktadır. Bünyesine kattığı 

PET ambalaj ve PP enjeksiyon üretim hatları ile kendi plastik ambalaj ihtiyacını karşılayıp, entegre üretim tesisinde kaliteli, 
ulaşılabilir ve hızlı üretim yaparak sektörün ihtiyacını karşılamaktadır.

Tüm çalışanlarına, işbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerine, iş ortakları ve müşterilerine kazandırarak büyüyen; topluma, 
ekonomiye, ülkesine ve çevreye faydalı lider bir kuruluş olmayı hedefleyen Aksan Kozmetik yenilikçi ve kaliteli ürünleri en üst 

kalitede üretmeye devam edecektir.





SAVON DE ROYAL PEARL serisi şık ve zarif tasarım şişeleri ile banyolarınıza sofistike bir görünüm kazan-
dırır. Cilt pH’ı ile uyumludur. Nemlendirici formülü ile cildinizi yumuşatır ve ellerinizi gün boyu nemli tutar. 

Alkol ve paraben içermez.

Savon De Royal Pearl Serisi



Tepe notalarındaki narin müge çiçeği ve tatlı mandalina ile 
dip notalarındaki misk ve vanilyanın eşsiz kokusu 

ellerinizin gün boyu mis gibi kokmasını sağlar.
İçeriğindeki gliserin ve özel bileşenleri sayesinde cildinizi 

yumuşatır, ellerinizin  günlük bakımına yardımcı olur.
pH değeri cilt ile uyumludur.

White Pearl

Üst notalarında uzak doğunun mistik kokuları zencefil ve 
beyaz yasemin ile dip notalarındaki amber ve vanilyanın 

parfümsü kokusu gün boyu ellerinizde kalır. İçeriğinde yer 
alan cilt dostu gliserin ile ellerinizi yumuşatır, gün boyu 

nemli kalmasını sağlar. pH değeri cilt ile uyumludur.

Eden's Pearl

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 556 ml

Miktar: 2500 ml
Ağırlık: 2660 ml

Ürün Barkodu: 8681554607437
Koli Barkodu: 8681554607536

Ürün Barkodu: 8681554612004
Koli Barkodu: 8681554612035

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 6

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 556 ml

Miktar: 2500 ml
Ağırlık: 2660 ml

Ürün Barkodu: 8681554607451
Koli Barkodu: 8681554607550

Ürün Barkodu: 8681554612028
Koli Barkodu: 8681554612059

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 6



Miktar: 500 ml
Ağırlık: 556 ml

Miktar: 2500 ml
Ağırlık: 2660 ml

Ürün Barkodu: 8681554614220
Koli Barkodu: 8681554614237

Ürün Barkodu: 8681554616729
Koli Barkodu: 8681554616736

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 6

Barok döneminin ihtişamından esinlenerek özel olarak formüle 
edilmiştir. Üst notalarında tatlı meyve kokuları, orta notalarında 

yasemin çiçeğinin büyülü romantik kokusu
ve alt notalarında vanilya ve sandal kokusuyla sizi aromatik bir 

yolculuğa çıkarıyor. Baroque Pearl doğal özlerle hazırlanan eşsiz 
formülüyle ellerinizi temizlerken, içeriğinde yer alan

cilt dostu gliserin ile ellerinizin nem ihtiyacını karşılar. 
pH değeri cilt ile uyumludur.

Baroque Pearl

Tepe notalarındaki tatlı portakal ve galbanum ile dip 
notalarındaki paçuli ve vanilyanın eşsiz kokusu sizi aromatik 

bir yolculuğa çıkarıyor. İçeriğinde yer alan cilt dostu 
gliserin ile ellerinizi yumuşatır, gün boyu nemli kalmasını 

sağlar. Kalıcı parfümsü kokusu ile elleriniz mis gibi kokar.
pH değeri cilt ile uyumludur.

Black Pearl

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 556 ml

Miktar: 2500 ml
Ağırlık: 2660 ml

Ürün Barkodu: 8681553697444
Koli Barkodu: 8681554607543

Ürün Barkodu: 8681554612011
Koli Barkodu: 8681554612042

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 6



Üst notalarında okyanus esintisi, orta notalarında beyaz 
çiçek kokusu, alt notalarında tatlı vanilya, amber. Çiçeksi 

kokusu ve nemlendirici özel formülüyle ellerinizin gün 
boyu nemli kalmasını sağlar. Kremsi vanilya kokusu ise 

kalıcı tazelik hissi verir. Modern ve gelenekseli 
harmanlayan ambalaj tasarımı ile banyolarınıza farklı bir 

hava katar. Alkol ve paraben içermez. 
pH değeri cilt ile uyumludur.

Provence Cream

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Ürün Barkodu: 8681554601602
Koli Barkodu: 8681554601688 Koli içi Adeti 12



Üst notalarında kırmızı meyve kokuları, orta notalarında 
okaliptüs, yasemin çiçeği ve alt notalarındaki kaşmir ve 

misk ile elleriniz gün boyu mis gibi kokacak. Nemlendirici 
özel formülüyle ellerinizin gün boyu nemli kalmasını sağlar. 
Kremsi vanilya kokusu ise kalıcı tazelik hissi verir. Modern 
ve geleneksel ambalaj tasarımı ile banyolarınıza farklı bir 

hava katar. Alkol ve paraben içermez.
pH dğeri cilt ile uyumludur.

Üst notalarında bulunan dağ çiçeklerinin büyülü kokularıy-
la elleriniz mis gibi kokar. Nemlendirici krem içeren özel 

geliştirilmiş formülü ile ellerinizi kirden arındırırken, modern 
ve gelenekseli birleştiren naturel görünümlü ambalaj 

tasarımı banyolarınıza farklı bir hava katar.
Alkol ve paraben içermez. pH değeri cilt ile uyumludur.

Provence Purple Provence Green

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Ürün Barkodu: 8681554601589
Koli Barkodu: 8681554602906

Ürün Barkodu: 8681554601596
Koli Barkodu: 8681554601671Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 12



Tropical SeriesTropical SeriesTropical Serisi

Okyanus kokusu şimdi banyonuzda.
Tropikal iklimlerin ferah ve taze kokuları ile size zindelik 

vererek mutlu olmanızı sağlar.
Gliserin içeren özel formülü ile arzuladığınız yumuşacık 

ellere kavuşmanıza yardımcı olur.

Üst notalarında okaliptüs, orta notalarda tatlı nane ve 
vanilya kokusuyla tropikal iklimin ferah ve taze kokularını 

gün boyu ellerinizde hissedersiniz.
Gliserin içeren özel formülü ile arzuladığınız yumuşak 

ellere kavuşmanıza yardımcı olur.

Üst notalarında yer alan egzotik meyve kokuları ile 
tropikal iklimlerin taze kokularını gün boyu ellerinizde 

hissedersiniz. 
Gliserin içeren özel formülü ile arzuladığınız yumuşacık 

ellere kavuşmanıza yardımcı olur.

Ocean Dream

From My Garden Pink Grapefruit

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 562 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 562 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 562 ml

Ürün Barkodu: 8681554607468
Koli Barkodu: 8681554607567

Ürün Barkodu: 8681554607475
Koli Barkodu: 8681554607574

Ürün Barkodu: 8681554607482
Koli Barkodu: 8681554607581

Koli içi Adeti 12

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 12





Olive Oil Sıvı Sabun içerdiği zeytinyağı sayesinde cildinizin 
nemlenmesine yardımcı olur. 

Cildinizi temizlerken, içeriğinde bulunan E vitamini 
sayesinde cildinizi besler, bakım yapar ve gün boyu nemi 

cildinize hapseder.

Miktar: 640 ml
Ağırlık: 705 ml

Ürün Barkodu: 8681554610208
Koli Barkodu: 8681554610260

Olive Oil

Koli içi Adeti 12





SAVON

PUR



Doğal bitki özlerinden elde edilmiş özel formülasyonu cildinizi nemlendirir ve gün 
boyu yumuşak kalmasına yardımcı olur. 

Doğanın kokularından esinlenerek seçilen esansları cildinizde taze bir ferahlık hissi 
bırakır.

Savon Pur



Üst notalarda neroli mandalina, orta notalarda yasemin, 
dip notada misk kokusu gün boyu ellerinizde kalır.
Nemlendirici formülü sayesinde cildinizi yumuşatır.
Gün boyu nemli tutar. pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 580 ml

Ürün Barkodu: 8681554611526
Koli Barkodu: 8681554611557

White

Koli içi Adeti 12



Üst notalarda çikolata, orta notalarda vanilya, alt notalarda 
kehribar kokusu ile gün boyu elleriniz mis gibi kokar. 
Nemlendirici formülü sayesinde cildinizi yumuşatır.
Gün boyu nemli tutar. pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 580 ml

Ürün Barkodu: 8681554611519
Koli Barkodu: 8681554611540

Üst notalarda turuncu limon, orta notalarda lavanta, dip 
notalarda misk ve vanilya kokusu ile gün boyu elleriniz 
mis gibi kokar. Nemlendirici formülü sayesinde cildinizi 

yumuşatır. Gün boyu nemli tutar. 
pH değeri cilt ile uyumludur.

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 580 ml

Ürün Barkodu: 8681554611502
Koli Barkodu: 8681554611533

Green Black

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 12



Cildin
ize

büyülü doku
nuş.



Savon De Royal Gold Touch, kolay yayılan köpük formu 
ile ellerinizi kolayca temizlemenize olanak sağlar.

Eşsiz ve uzun süre kalıcı parfümü ile elleriniz mis gibi 
kokar. Nemlendirici fomülü ile ellerinizi kurutmaz gün boyu 

nemli kalmasını sağlar.

Savon De Royal Silver Touch, kolay yayılan köpük formu 
sayesinde ellerinizi kolayca temizlemenizi sağlar. Eşsiz ve 
uzun süre kalıcı parfümü ile her el yıkamada tazelik sağlar. 

Ellerinizi kurutmaz, gün boyu nemli kalmasını sağlar.

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 580 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 580 ml

Ürün Barkodu: 8681554611366
Koli Barkodu: 8681554611380

Ürün Barkodu: 8681554611359
Koli Barkodu: 8681554611373

Gold Touch Silver Touch

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 12



Savon De Royal lüks katı sabun cildinizi temizler, hoş kokusu 
ile size ferahlık sağlar. Bitkisel formülü sayesinde cildinizi 

kurutmaz. Rahatlatıcı etkiye sahip lavanta yağı içerir.
Alkol ve Paraben içermez. Vegan sertifikasına sahiptir.

Savon De Royal lüks katı sabun cildinizi temizler, hoş kokusu 
ile size ferahlık sağlar. Zeytinyağlı Bitkisel formülü sayesinde 

cildinizi kurutmaz. Alkol ve Paraben içermez.
Vegan sertifikasına sahiptir.

Lavender Olive Oil

Miktar: 100 gr.
Ağırlık: 108 gr.

Miktar: 100 gr.
Ağırlık: 108 gr.

Ürün Barkodu: 8681554611304
Koli Barkodu: 8681554611342
Display Barkodu: 8681554611335

Ürün Barkodu: 8681554611328
Koli Barkodu: 8681554611342
Display Barkodu: 8681554611335

Koli içi Adeti 36 Koli içi Adeti 36



Savon De Royal lüks katı sabun cildinizi temizler, hoş kokusu 
ile size ferahlık sağlar.bitkisel formülü sayesinde cildinizi 

kurutmaz. Yatıştırıcı etkiye sahip gül özleri içerir.
Alkol ve Paraben içermez. Vegan sertifikasına sahiptir.

Rose

Miktar: 100 gr.
Ağırlık: 108 gr.

Ürün Barkodu: 8681554611311
Koli Barkodu: 8681554611342
Display Barkodu: 8681554611335

Koli içi Adeti 36



Ginseng Ekstrakt, Çin’de geleneksel tıp alanında yüzlerce
yıldır kullanılan bitkiler arasında yer alır. Ginseng içeriğinde
bulunan panax adlı anti oksidan sayesinde cildin yenilen-

mesine ve nemlenmesine yardımcı olur.

Mavi kantaron çiçeği ekstrakt, otsu ve tıbbi preparatlarda
kullanılan bir bitkidir.

Mavi kantaron çiçeğinin içeriğindeki antioksidanlar
sayesinde ciltte yatıştırıcı ve antiseptik özelliği vardır.

Yeşil çay ekstrakt’ın en büyük özelliği doğal bir anti
oksidan olmasıdır. Cildi çevre kirleticilerine karşı korumaya
yardımcı olan en güçlü anti oksidanlardan biridir. Yeşil çay
bir anti–enflamatuar ajandı, bu nedenle cildinizi yatıştırır ve

kızarık önlemeye yardımcı olur.

Ginseng

Blue
Cornflower Green Tea

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Miktar: 500 ml
Ağırlık: 570 ml

Ürün Barkodu: 8681554608762
Koli Barkodu: 8681554608793

Ürün Barkodu: 8681554608755
Koli Barkodu: 8681554608786

Ürün Barkodu: 8681554608748
Koli Barkodu: 8681554608779

Koli içi Adeti 12

Koli içi Adeti 12 Koli içi Adeti 12





Fabrika 

Deliklikaya Mah. Kısıklı Cad. No: 23 - 25 
Hadımköy, Arnavutköy - İstanbul / Türkiye

info@aksankozmetik.com.tr
www.aksankozmetik.com.tr

www.savonderoyal.com.tr

T : +90 212 407 04 24 (Pbx)
F : +90 212 407 04 26


