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2016 yılında Almanya Stuttgart şehrinde temellerini 
sağlam bir şekilde atan Sanolie, profesyonel ekibiyle 
memnuniyet odaklı çalışmalarının sonucunda çok 
kısa bir sürede Türkiye pazarında da kendini 
kanıtlamıştır. 

Bu süre içerisinde, kazandığı bilgi ve tecrübeyle sürekli 
yenilikçi rolünü sürdürmeyi hedefleyen Sanolie GMP 
ISO 22716 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun 
üretimlerini  sürdürmektedir.

Doğal bitkisel özlerden oluşan, kortizonsuz, 
koruyucu ve kimyasal maddesiz ürünlerimizi her 
yaş grubunun beğenisine sunmak ve ithaf etmektir.

Güveni ve kaliteyi, insana ve doğaya saygıyı bir arada 
tutarak bu yolda ilerleyen, doğadan ve topraktan 
aldığımız güç ile müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutarak iyileştirici bir güç olmak.

Hakımızda

Misyonumuz;

Vizyonumuz;

22716





Lavanta Yağı

Papatya Yağı

Zeytinyağı

Aloe Vera

Cajeput Yağı

Balmumu

Cilt hücrelerini güçlendirir. Cilt yaşlanmasına karşı önleyici 
etkiye sahiptir. Güneş yanığı sonrası iyileşme süreçlerini de 
destekler. Antiseptik etkisi vardır, tahriş olmuş cildi yatıştırır, 
iltihabı önler ve sinek ısırıklarının iyileşmesini hızlandırır.

Kırışıklıklara karşı etkilidir ve cildin sağlıklı hücre fonksiyonunu 
destekler.  Ayrıca cilde zarar veren UV ışınlarına karşı koruma 
sağlar ve güneş korumasının yerini alamasa da erken cilt 
yaşlanmasını önleyebilir.

Cildi nemlendirir, nem dengesini korur ve cildi yumuşatır. İçinde 
bulundurduğu vitamin ve minareller sayesinde cildi onarır. Ağrı 
kesici özelliği bulunmaktadır.

Cilt kuruluğunu giderir. Cildin PH dengesini dengeler. 
Antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle cilt yanıklarına 
iyi gelir.

Sedef hastalığına ve cilt enfeksiyonlarına iyi gelir ve cildi onarır. 
Antiseptik ve analjezik özelliğe sahiptir. Ağrı hissini azaltır.

Bol miktarda A vitamini içerir. Cildinizi hücre yenilenmesini 
destekler. Cildin sıkı ve elastik kalmasına ve kırışıkların 
önlemesine yardımcı olur.





Nasıl kullanılır ?

Neden Baby Losyon ?
Sanolie doğal bebek cilt bakım losyonu, 
içeriğinde bulunan doğal bileşenler sayesinde 
bebeğinizin hassas cildini  nemlendirir ve 
yumuşatır. Tahriş, pişik ve konak oluşmasını 
önlemeye yardımcı olur.

Düzenli kullanımda cildi onarmaya yardımcı 
olur. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kullanılacak bölgeye ince  tabaka halinde 
masaj  yaparak uygulayınız. Daha  iyi bir 
sonuç alabilmek  için bölgenin temiz  
olmasına dikkat ediniz.

Cildi nemlendirir, güçlendirir ve canlı
görünüm kazandırır.
Günlük  kullanıma uygundur.
Tüm vücut tipleri için uygundur.
Nemlendirici olarak kullanılabilir.
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www.sanolie.com.tr

Sanolie İthalat ve İhracat San. Tic. Ltd. Şti.

sanolienatural

Akçaburgaz Mah. 3080 Sok. No: 1-D
Esenyurt / İstanbul

      0212 886 59 45           info@sanolie.com

QR CODE


