
ÇOCUĞUNUZ 
VE SİZİN İÇİN 
dünyanın  
en saf* 
kozmetiği 
 
 
* USDA Organik Sertifikası 
* FDA Yiyecek Sertifikası   



Biz, insan vücudunun 
mükemmel bir hediye 

olduğunu ve ona iyi 
bakmanın bizim 

“  ” 
olduğunu düşünüyoruz. 
Hayat kısadır ve bugün 

yaptığımız şeyler 
yaşamımızı sonsuza kadar 

etkileyecektir. 

 
Mambino Organics ürünleri el yapımıdır          
( toplu üretim yapılmamaktadır) ve doğal 
hammaddelerimizin besin içeriğini ve etkinliğini 
olumsuz etkileyebilecek aşırı ısıtma veya 
hidrojenasyon süreçleri kullanılmamaktadır.  
Kullanıcılar farkı ve yüksek etken madde 
seviyesini derhal görüp hissedebilmektedir. 
Vitaminler tamamen-doğal taze bazlarında 
arıtılmakta olup bu sayede dramatik sonuçlar ve 
sadece doğanın verebileceği rejeneratif ve 
iyileştirici etkiler sunabilmektedir. Ve, firmamız 
Cruelty Free/Leaping Bunny Association üyesi 
olduğu için, ürünlerimiz hiç bir zaman hayvanlar 
üzerinde test edilmezler. 

 
 



 

 
DÜNYANIN EN SAF KOZMETİĞİ 
USDA organik sertifikalı ürün ve içerikler 
%100 yenilebilir ürünler ( FDA yiyecek sertifikası ) 
El yapımıdır 
Isıl işlem yerine soğuk press yöntemi kullanılır 
Hiç bir katkı maddesi ve kimyasal içermez 
Organik sivrisinek ve kene savar ürünü dünyada tektir 
Mineral bazlı organik güneş kremi en doğal güneş kremidir 
Linda Evengelista, Charlize Theron, Angelina Jolie gibi 
ünlülerin kullandığı markadır 



LITTLE BOTTOM DIAPER BALM 
ORGANİK PİŞİK KREMİ (PİŞİK BALMI) 
 
Bu yüksek etkili %100 doğal balm, pişik ve isilik 
problemi olan bebeklerin hassas ciltleri için özel olarak 
formüle edilmiştir. Nem uzaklaştırıcı doğal bir bariyer 
oluşturarak bebeğinizi kuru tutarak rahatlığını sağlar. 
Roll up tüp ile kullanımı çok pratiktir. 100ml lik 
kremlere denk gelir. İnce bir tabaka sürülerek 
bebeğinizi pişikten korur. Amerikan USDA Organik 
sertifikasına sahip bu pişik kremi (balmı) aynı zamanda 
%100 yenilebilir içeriği ile bebeğiniz için 
kullanabileceğiniz en doğal üründür. 
 
Çinko oksit (zinc oxide) gibi çalışarak kolloidal yulaf unu 
ile üçlü koruma sağlar. Ciltte kalıntı bırakmaz. Tüm aile 
için harika bir “tüpteki ilk yardım” dır. Parabenler, 
petrol, triklosan, talk, propilen glikol, fenoksietanol, 
parafin yağı, oksibenzanol, dimetikon, FD&C ve D&C 
renk pigmentleri, imidazolidinil üre, loret ailesi, 
hidrokuinon, mineral yağı ve koku (parfüm) İÇERMEZ.   



LITTLE BOTTOMS DIAPER AREA WASH  
ORGANİK TEMİZLEME SPREYİ 
 
Bugün pek çok ıslak mendil çeşitli kimyasallar ve 
bebeğin cildine zarar verecek parfümler içermektedir 
ve tüm bu maddeler ileride cilt problemlerine yol 
açabilir. “Şişedeki Temizlik Mendilleri” diyebileceğimiz 
bu ürünümüz %100 doğal ve alkolsüzdür ve hiçbir 
kimyasal kullanılmadan sadece güvenli %100 organik 
maddelerden yapılmıştır. Tazeleyici lavanta, 
yumuşatıcı papatya ve iyileştirici calendula hydrasol 
içeren spreyi bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde 
bölgeyi temizlemek için ve pişikten korumak için 
kullanınız. Tahriş etmeyen, güvenli ve nazik formülü ile 
en hassas ciltler için de uygundur. Yüz ve vücutta da 
kullanılabilir. Organiktir, Amerikan USDA Organik 
Sertifikasına sahip yenilebilir içerikli bebeğiniz için en 
saf üründür. Temizler, nemlendirir, tazeler. Pişik ve 
tahriş olmuş cilt için idealdir. Özel sprey pompası ile 
çok kolay kullanım. Bebeğinizin yüzü dahil tüm 
bölgelerinde kullanılır. Islak mendillere göre çevreci ve 
ekonomiktir. Yaklaşık 90 kullanımlıktır. Parabenler, 
petrol, triklosan, talk, propilen glikol, fenoksietanol, 
parafin yağı, oksibenzanol, dimetikon, FD&C ve D&C 
renk pigmentleri, imidazolidinil üre, loret ailesi, 
hidrokuinon, mineral yağı ve koku (parfüm) İÇERMEZ.

  



HAPPY BABY SOOTING STICK 
ORGANİK BEBEK BAKIM BALMI 
  
İyileştirici calendula, gecesefası ve papatya özleriyle ultra 
zengin bu krem cilt tarafından kolayca emilir. Kuru, 
tahriş olmuş, ekzamalı ciltleri yatıştırırken kışın 
bebeğinizin yanaklarını mükemmel korur. Uzun süreli 
nemlendirme sağlar. Yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü 
hissedebilirsiniz. 
 
* Yüz ve vücut için 
* Hypoallerjenik ve çocuk doktorlarınca onaylanmış 
* %100 Yenilebilir içerik 
* Doğal bir ilk yardım, ekzema için mükemmel 
* Kolay kullanım için roll up tüp 
* Kolay taşınabilir 
 
 BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ 
  
KULLANIMI: Tüpün altını çevirin, kuru ve temiz yüz, 
vücut ve baş derisine günde iki kez veya gerektikçe 
uygulayın. En iyi sonuçlar için Yulaflı Banyo Sütü veya 
Mild Baby Şampuanı ile kullanın. 



MILD BABY WASH & SHAMPOO 
ORGANİK BEBEK VE ÇOCUK SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI 
 
Bu lüks kremsi köpük temizleyici organik hindistancevizi 
yağı, organik zeytinyağı ve jojoba yağından yapılmıştır. 
Hiçbir deterjan, kimyasal katkı, sodyum sulfat veya koku 
içermez. Bebeğinizin cildini nemlendirip yatıştırır ve 
korurken cildin bağşıklığını doğal olarak 
yapılandırmasına yardımcı olur. Ekzamalı ve hassas 
ciltler için çok ideal narin bir üründür. Hassas ciltli 
yetişkinler için de uygundur. Çok pratik köpük yapan 
pompası ile sunulur. Hiç bir kimyasal veya toksik madde 
içermez. O kadar doğaldır ki yiyecek sertifikası vardır. 
 
• Hypoallerjenik ve parfümsüz • En hassas ciltler için bile 
uygundur • Konak için Tippy Toes Calming Baby Oil ile 
birlikte kullanın • %100 Organik özelliği nedeniyle  
hissizlestiren kimyasal maddeler içermediğinden göz 
yakmayan fomüllü değildir, ancak köpük formülü göze 
kaçmasını engeller • Köpük yapan pompası ile kolay 
kullanım sağlar 
 
%100 DOĞAL • BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Yüz, vücut ve baş derisi için 
•  Pediatri doktorları tarafından onaylanmış 
•  Ekzamaya karşı doğal ilk yardım 
•  Gıda içerikli maddeler,  
•   Fındık yağı, gluten, süt ürünleri içermez 
•   yulaf, soya içermez 
•  Uygulaması kolay sprey başlığı 
  

Kolayca emilen bu 
yağ bebeğinizin nazik cildini dinginleştirir, 
yumuşatır ve korur. 

. Kurumuş, 
kaşıntılı ve konak problemi olan ciltleri 
sakinleştirirken uzun süreli nem sağlar.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Toksik, kimyasal ve DEET içermez 

•  Tahriş etmez, güvenli ve naziktir 

•  Sadece bitki bazlı içerikler kullanılmıştır 

•  Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için 

Sadece böcek kovucu özellikleri ile bilinen citronella 
ve limonotu gibi organik içerikler kullanılmıştır. DEET 
içeren toksik ve kimyasal içerikli böcek kovuculara 
çok iyi bir alternatiftir. Esans bazlıdır. 6 aydan büyük 
bebekler için, çocuklar için ve kendiniz için güvenle 
kullanabilirsiniz. 
Aktif içerik: organic citronella esansı yağı %2,4, 
organic limonotu esansı yağı %3,6. Aktif olmayan 
içerik: organik lesitin, su.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral Bazlı en doğal korumayı sağlayan bu güneş kremi 
organik içeriği ile bebeğiniz ve çocuğunuz ve hassas ciltli 
tüm aile bireyleri için harika bir ürün. Az bir miktarı ciltte 
kolayca yayılır ve fiziksel koruma sağlar, ciltte kalıcı beyaz 
bir katman bırakmaz. . Bebekler, çocuklar ve hassas ciltli 
yetişkinler için üretilmiştir. Tüm yüz ve vücut 
içinkullanılabilir.  Kokusuzdur, gözlere akmaz. Zararlı UVA ve 
UVB ışınlarından geniş spektrumlu korurken 
nemlendirir. Bebeklerin hassas ciltleri için kimyasal 
olmayan UV emiciler kullanılmıştır.  
 
Aktif İçerik: Zink Oksid %24,8 (çinko oksit) 
Organik aloe suyu, organic hindistan cevizi yağı, frambuaz 
çekirdeği yağı, organic yeşil çay özütü, cetearyl olivate ve 
sorbitan olivate (zeytin yağından elde edilen içerikler), cetyl 
ve sorbitan palmitat, organik zeytin yağı, hurma sitearik 
asiti, xantham sakızı (şeker şurubundan). Sertifikalı organik 
içeriklerle yapılmıştır/bitkiseldir. Hassas ciltler dahil tüm cilt 
tipleri için uygundur. Kokusuzdur.    



GÜNLÜK BAKIM BEBEK LOSYONU 
 
•  Banyodan ve uykudan önce günlük kullanım için 
•  Hassas ciltler için harika bir ürün 
•  Kimyasallar ve sentetik katkı maddeleri içermez 
•  Sadece bitki bazlı içerikler kullanılmıştır 
•  Az miktarda saf aromaterapi yağları eklenmiştir 
 
İyileştirici tamanu yağı, nemlendirici Hindistan cevizi yağı, 
zeytin yağı, sakinleştirici aloe vera ve yeşil çay özütleriyle 
uzun süren nem sağlar ve cildi korur. Bebeklerin ilk yılında 
karşılaşılabilecek kuru, kaşıntılı cildi veya minor olarak 
irrete olmuş cildi yağsız ve kolayca emilen yapısı ile 
yumuşatır. İçeriğindeki saf tatlı poratakal yağı esansı 
rahatlatır ve tazeler. 
İçerik: organik aloe suyu, organic hindistancevizi yağı, 
organic yeşil çay özütü, Cetearyl olivate, sorbitan olivate, 
cetyl palmitate, sorbitan palmitate, organic zeytin yağı, 
organik tamanu yağı, stearik asit, xanthan sakızı, tatlı 
portakal esans yağı, organic papatya çiçeği yağı. Sertifikalı 
organik içeriklerden üretilmiştir.   



HAPPY TIME BODY WASH & SHAMPOO 
ORGANİK BEBEK VE ÇOCUK SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI 
 
Bu lüks kremsi köpük temizleyici organic hindistancevizi yağı, 
organik zeytinyağı ve jojoba yağından yapılmıştır. Hiçbir deterjan, 
kimyasal katkı, sodyum sülfat veya koku içermez. Bebeğinizin cildini 
nemlendirip yatıştırır ve korurken cildin bağışıklığını doğal olarak 
yapılandırmasına yardımcı olur. Egzamalı ve hassas ciltler için çok 
ideal narin bir üründür. Hassas ciltli yetişkinler için de uygundur. Çok 
pratik köpük yapan pompası ile sunulur. O kadar doğaldır ki yiyecek 
sertifikası vardır. Hiç bir kimyasal veya toksik madde içermez. 
 
• Hypoallerjenik ve parfümsüz • En hassas ciltler için bile uygun 
• Konak için Tippy Toes Calming Baby Oil ile birlikte kullanın • 100% 
organik özelliği nedeniyle hissizleştiren kimyasal maddeler 
içermediğinden göz yakmayan formüllü değildir, ancak köpük 
formülü sayesinde göze kaçmaz • Köpük yapan pompası ile kolay 
kullanım 
 
%100 DOĞAL • BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ 
 
KULLANIMI: Göz çevresinden uzak tutarak bir veya iki pompa köpük 
sıkarak nemli saç veya vücuda uygulayın ve ardından durulayın. 
Ardından nemlendiricinizi uygulayın. 
 
İÇİNDEKİLER : saponified cocos nucifera (organik hindistancevizi) 
yagˆı, organik zeytinyağı, organic jojoba yağı, bitkisel gliserin, aloe 
barbadensis (organik aloe) yaprak suyu, rosemarinus officinalis 
(organik biberiye) yapragˆı özü, tatlı portakal kabuğu yağı.

  



CALENDULA NURSING BALM  
GÖĞÜS UCU BALMI 
 
3’lü koruma formülü ile hızlıca kuru ve tahriş olmuş 
meme uçlarını yumuşatır, nemlendirir ve onların daha 
esnek ve dirençli olmasını sağlar. Çocuk doktorları, 
ebeler ve doğum koçları tarafından onaylanmış 
Mambino Organics Göğüs Ucu Balmı içerisinde Lanolin 
gibi hayvansal hiçbir içerik yoktur, tamamen bitkisel 
içerikli olup %100 yenilebilir içeriklidir. Amerikan USDA 
organik sertifikasına sahip bu ürün bebeğiniz için de en 
sağlıklı üründür, yıkamadan bebeğinizi emzirebilirsiniz. 
Roll up tüpte kullanımı çok pratiktir. 
• Emzirme öncesi yıkama gerektirmez 
• Lanolin’den çok daha sağlıklı 
• Bitkisel içerik 
• Kolay kullanım için roll up tüp 
* Kolayca çantada taşınabilir.   
 
Lanolin (koyunun yağ benzeri sebum salgısından 
arıtılmıs¸ türevi) içeren balmlardan çok daha farklı olarak 
bu ürünümüz %100 doğal ve bitkisel içeriklidir. 
Kokusuzdur ve emziren anneler ve bebekleri için 
tamamen güvenlidir.   



YOUTH GLOW NEMLENDİRİCİ  
YÜZ BAKIM SERUMU 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Daha taze, daha yumuşak ve hayat dolu 
bir cilt sağlamak üzere formüle edilmiş 
tahriş-önleyiciler, sağlıklı anti-
oksidanlar ve omega 3 faydalı yağ 
asitleri içeren bu harika karışım ile 
cansız ve stresli görünüme sahip cilde 
hoşçakal diyebilirsiniz. Hafiftir ve hızlı 
şekilde emilir ve cildinizi anında besler 
ve yeniden nem kazandırır. Hassas 
ciltleri dinginleştirir. Akşam çiçeği *  
kuşburnu ve yabani iğde içerir. Tüm cilt 
türleri ve hassas ciltler için 
  
*Akşam çiçeği Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın 
bazı bölgelerinde yetişen bir çiçektir. Çiçekleri 
sadece akşamları açan bitki, faydalı yağ asitleri 
açısından zengin bir yağ içerir. Modern bilim bu 
bitkinin gizemli iyileştirici gücünün gama-lindenik 
asit veya GLA adı verilen faydalı bir yağ asidinden 
ve bu asidin cildin sağlıklı kalmasını sağlayabilme 
yeteneğinden kaynaklandığını keşfetmiştir. 
 
 



 
FRESH FACE BALANCING MOISTURIZ 
TAZELEYİCİ YÜZ NEMLENDİRİCİSİ 
 
Bu tamamen doğal anti-aging tedavi hızla ve 
derinlemesine cilde nüfuz eder ve cildi tamir ederek 
nemlendirir ve cildi besler. 
 
Etkili antioksidanlar, enflamatuıarlar ve camelina ve 
üzüm çekirdeği yağındaki yüksek omega yağ asitleri ile 
çevresel zararlara karşı savaşır. Cilt tonu ve yapısını 
güçlendirmek için düzenli olarak kullanın.. Cildin yağ 
üretimini dengeler ve parlaklığını yapılandırır. Cildi 
derinlemesine besler ve nemlendirir. Hücre 
yenilenmesini active eder. Serbest radikal koruma sağlar 
İçerik: organik aloe suyu, organik hindistancevizi yağı, 
organik yeşil çay özütü, ceteraly olivate, cetyl palmitate, 
sorbitan palmitate, organik zeytin yağı, organik camelina 
çekirdeği yağı, organik üzüm çekirdeği yağı, palmiye 
stearic aside, xanthan sakızı, organik deniz akdikeni 
meyvesi yağı, tatlı portakal öz yağı, organik lavanta öz 
yağı. Tamamen Organik sertifikalı bitkisel içerikten 
yapılmıştır.   



ORGANIC LEMON VERBENA & NEEM 
DENGELEYİCİ ve SIKILAŞTIRICI YÜZ TONİĞİ 
 
*USDA Sertifikalı Organik  Tonik 
*tazeler ve fazla yağı emer 
*cildin pH dengesini sağlar, cildi sakinleştirir ve 
yumuşatır 
*hücre yapılandırmasını hızlandırır 
*etkili doğal bir sıkılaştırıcıdır 
 
Bu kurutmayan antiseptik tonik gözenek 
görünümünü azaltır. Aktif içerik olan neem ağacı 
özütü cildi dezenfekte etmeye, dengelemeye ve 
yenilemeye yardımcı olur. Papatya cildi sakinleştirir 
ve pürüzsüzleştirir. Gözeneklerinizin sıkılaştığını ve 
cildinizin daha sağlıklı göründüğünü farkedeceksiniz. 
Hamilelikte de kullanılır. 
 
İçerik : organik cadı fındığı özütü, damıtılmış organik 
limon verbena, organik calendula çiçeği özütü, 
organik neem ağacı özütü. Tamamen Organik 
sertifikalı bitkisel içerikten yapılmıştır.   



MOROCCAN CLAY  
RENEWING FACE SCRUB 
TOZ YÜZ PEELİNG VE YÜZ MASKESİ 
 
Muhteşem bir derinlemesine temizleyici 
peelingtir, tüm cilt tipleri için uygundur, özellikle 
yağlı ve sivilceli ciltlere çok yararlıdır. Sert asitli 
veya kimyasal peelinglere doğal bir alternatiftir. 
Gözenekleri aktif bir şekilde temizler, cilt ipeksi 
yumuşaklığa ulaşır ve cilt lekelerini azaltmaya 
yardımcı olur. Sivilce, siyah noktalar ve 
bakterilere karşı maske olarakta kullanılabilir. 
Gözeneklerin görünümünü azaltır ve fazla yağı 
emer. Yüz peeling veya maskesi olarak 
kullanılabilir. Cildiniz daha yumuşak, temiz ve 
taze olacak! Hamilelikte kullanılabilir. 
 
İÇERİK: Fas lav kili, beyaz kil, pirinç kepeği, 
organick pudralı gül petal tozu, organik yulaf 
çekirdek unu, organik limonotu yağı.   
 

 



NEW BEGINING PORE  
REFINING FACE WASH 
Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Yıkama Köpüğü 
 
Bu lüks kremli, köpüren temizleyici organic jojoba ve 
zeytin yağından yapılmıştır. Deterjan, sülfatlar, GDO, 
gluten, yapay renklendirici, parfüm ve alkol içermez. 
Zindelik veren köpük active olarak cilt yumuşatıcı 
aleo verayla ve taze tatlı portakalla beraber cilde 
nüfuz ederek cildin soyulmadan ve kurumadan ultra 
temizlenmesini sağlar. Zengin köpük gözenekleri 
temizleyerek cildin yumuşak, temiz ve taze 
hissetmesini sağlar. Doğal sabunsuz temizleyicidir. 
Tüm cilt tipleri için; yağlı ve akneli ciltler dahil  
Gözenekleri etkili bir biçimde temizler, cilti ipek gibi 
yumuşak yapar. Gözenek görünümünü azaltmaya 
yardım eder. Düzenli kullanım cildin kalitesini 
yükselterek duruluğunu arttırır. 
 
Kuru ciltlerde içine bir iki damla katacağınız Omagalı 
Yüz Serumu cildinizi ekstra nemlendirecektir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Cildinizi derinlemesine temizleyen bu 
organik vücut şampuanı, cildin koruyucu 
yağlarını çıkartmaksızın nazikçe 
köpürür ve cildinizi gençleşmiş, daha 
parlak ve temiz bırakır. Gerçek anlamda 
%100 saf olup hiç bir şekilde Parabenler, 
petrol, triklosan, talk, propilen glikol, 
fenoksietanol, parafin yağı, oksibenzanol, 
dimetikon, FD&C ve D&C renk pigmentleri, 
imidazolidinil üre, loret ailesi, hidrokuinon, 
mineral yağı ve koku (parfüm) İÇERMEZ.  
Hindistan cevizi ve karite yağı ile zengin ve 
kremsi bir kıvamı vardır. İyice duruladıktan 
sonra Moisture Me Body Toning Oil 
uygulayın, sonuca inanamayacaksınız.. 
 
  



OH BABY ! BELLY BUTTER 
TOPARLAYICI ÇATLAK KREMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mükemmel görünmek için, doğanın en 
besleyici ve tamir edici bitkilerinin bu zengin 
ve lüks karışımını kullanın. Eskimiş görünümü 
yumuşatır ve yeni çizik izlerini önler. Elastikliği 
ve nemi geri kazandırırken diğer yandan kuru, 
kaşınan cildi yumuşatır. Bir parça saf lavanta 
ve kırmızı mandarin duyularınızı tazeler ve 
gençleştirir. Bebeğinizin doğumundan sonra 
karnın toparlanmasına yardımcı olmak için 
kullanmaya devam edilmesi önerilir.  
Elinizin doğal sıcaklığının yağı yumuşatmasına izin 
verin, sonra karnınıza, göğüslerinize, kalçalarınıza 
ve belinize masaj yaparak sürün. Hem sabah hem 
de akşam uygulayın. Kilo değişikliklerinde 
doğumdan sonra, vücudunuzun toparlanmasına 
yardımcı olmak için kullanın. Bakımınızı  
Moisture Me™ Vücut Toniği ile tamamlayın. 

 



MOISTURE ME™ BODY TONING OIL  
VÜCUT NEMLENDİRME VE SIKILAŞTIRMA 
 
Kolajen üretimini arttırmak, karındaki, dekolte bölgesinde, 
kollarda ve bacaklardaki problemli bölgeleri sıkılaştırmak için 
besleyici yağlardan hazırlanmış güçlü bir karışımdır. Bağlayıcı 
dokuları güçlendirmek suretiyle selülit oluşumunu azaltır. Aynı 
zamanda, egzama dahil olmak üzere tahriş olmuş cildi 
pürüzsüzleştirir. 
•  Nar yağı – cildin tonunu ve esnekliğini yeniden kazandırır. 
•  Avokado yağı – EFA açısından zengin, cildi nemlendirmek için 

derinlemesine nüfuz eder. 
•  Jojoba yağı- nemi içeride tutar 
•  Deniz iğdesi yağı – cildin esnekliğini geri kazandırır. 
Antik Yunan mitolojisinde nar yaşamı ve yenilenmeyi temsil 
eder. 500 gr yağ üretmek için 100 kg taze nar gereklidir. Omega 
5 kaynağı olan bir kaç bitkisel kaynaktan birisidir ve güneşe 
maruz kalma ve yaşlanma sebebiyle ciltte görülen bozulmalara 
karşı önemli bir tamir görevi görür. Her bir Moisture me Body 
Toning Oil! Şişesinde toplam 6 adet nar vardır. Bu mucize ürün 
etkisini, içindeki muhteşem maddelerin sinerjisinden almaktadır. 
Vücut kremlerine ve losyonlara kıyasla vücudu 10 kat daha iyi 
nemlendirir! Duş veya banyo sonrasında günlük sabah 
rutinlerinizden birisi olarak kullanabilirsiniz. Güçlü antioksidanlar 
ve zengin Omega yağları ile artık daha çok ışık saçan ve canlı bir 
cilde hazır olun.  

  



 

 
Kuru ve çatlak dudakları 
derinlemesine nemlendirir, 
yeniler ve korur. Dudakların her 
zaman için 
kalmasını sağlar.  

 –  
Nemlendirir, korur 

–  
Cildi besler ve yeniler 

–  
Nemi hapseder 

 –  
Doğal nem duvarı oluşturur  



 
SCAR REPAIR BOOSTER 
ORGANİK YARA İZİ İYİLEŞTİRİCİ 
 
Bu oldukça etkili, tamamen doğal yara tedavi 
formülasyonu, faydaları kanıtlanmış bitki 
özütlerinden ve tüm dünyada yüzyıllardır kullanılan 
ve tedavi özelliği bulunan faydalı yağlardan 
üretilmiştir. Tüm cerrahi yaralar ve akne yaraları 
( sezaryen izleri dahil ) üzerinde etkilidir ve yara 
görüntüsünü en aza indirmek amacıyla vücudun 
doğal iyileştirme mekanizmasını destekler. İnatçı 
hamilelik çatlakları için, Belly Butter ile birlikte 
kullanın. 
 
100% GÜVENLİ, 100% ORGANİK 



OVERNIGHT BELMISH S.O.S  
SİVİLCE KARŞITI SERUM  
(0,5 oz/ 15 ml tüm cilt tipleri için) 
  
Çinko oksit, Çay ağacı (melaleuca), ve Lut Gölü Suyu’nun 
muhteşem çalışması gerçekten de işe yarıyor! 
Kanıtlanmış holistik içeriklerle kombine edilmiş bu güçlü 
formül bakterileri öldürmeye, akneleri ve lekeleri 
geçirmeye ve yeni çıkmak üzere olanları engellemeye 
yardım eder. Bu harika ürünle aknelere şans tanımayın! 
Hassas cilde zarar vermeden sivilcelerin giderilmesine 
yardımcı olur. Benzol peroksit ve salisilik asit içermez, 
hamilelikte ve emzirme döneminde kullanımı güvenlidir. 
Hem yüz hem de vücut için kullanılabilir. En iyi sonuçlar 
için Moroccan Clay Renewing Face Scrub (peeling ve 
maske) ürünü ile birlikte kullanılması önerilir. Bir gecede 
harika sonuçlara ulaşabilirsiniz 
  
Ana İçerikler ve yararları: 
Lut Gölü Suyu: mineral açısından çok zengindir ve 
sivilcelere karşı çok etkilidir. Çinko Oksit: kırmızılıkları ve 
tahriş olmuş cildi dindirir. Melaleuca (Çay ağacı yağı): akne 
ve kistik aknedeki bakterileri öldürür. Saf lavanta ve 
papatya özü yağı: cildi dindirir 
 



 

SOOTHING OAT & MILKY BATH 
YULAFLI VE SÜTLÜ BEBEK BANYO TOZU 
 
Bir bebeğin cildi çok hassastır -özellikle de yeni doğanların ve 
banyo köpükleri ve yıkama maddeleri (yeni doğanların hiç 
ihtiyacı olmayan şeyler) bebeklerin cildinde içeriklerindeki 
kimyasallar, parfümler, petrol, katkı maddeleri ve sodyum 
lauril sülfat topikal dermatitlere (örneğin en çok görüneni 
ekzemadır) yol açabilir. 6 aya kadar olan bebeklerin çok az 
ürüne ihtiyacı vardır. Bu ekstra yumuşak ve botanik sütlü 
banyo tozu kaşıntılı, tahriş olmus¸ ve kuru ciltler için doğal 
koloidal yulaftan ve cildi nemlendirici ve besleyici özelliği 
bulunan sütten yapılmıştır. Hiçbir detarjan, katkı maddesi ve 
boya içermez. Bebeğinizin cildini yumuşatırken ve beslerken 
bağışıklığının doğal olarak kurulmasını sağlar. Bebeğinizi 
şımartın; basit, eğlenceli ve kullanımı çok kolay.  Ayrıca 
hassas ciltli yetişkinler için de ideal. 
 
• Ilk günden itibaren banyo rutini oluşturmak için 
mükemmel • Hypoallerjenik ve kokusuz • Yaklaşık 30 banyo 
için • Fındık yağı, gluten, soya içermez 
 
 
%100 DOĞAL • BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLI· 
 



BUN IN THE OVEN SKIN CARE DAY ONE 
ANNELİĞE İLK ADIM ÖZEL BAKIM SETİ 
 
Mambino Organics ile anneliğe ilk adımınızın keyfini çıkarın. Orijinal 
boy 4 adet bakım ürününden oluşan bu anne bakım seti 
hamileliğinizde kendiniz için yapacağınız en iyi seçim.   
Toparlayıcı Çatlak Kremi 57gr 
Doğanın en besleyici ve tamir edici bitkilerinin bu zengin ve lüks 
karışımı. Eskimiş görünümü yumuşatır ve yeni çatlak izlerini önler. 
Elastikliği ve nemi geri kazandırırken diğer yandan kuru, kaşınan 
cildi yumuşatır.  
Nemlendirici Yüz Bakım Yağı 
Tahriş-önleyiciler, sağlıklı anti-oksidanlar ve omega 3 faydalı yağ 
asitleri içeren bu harika karışım ile cansız ve stresli görünüme 
sahip cilde hoşcakal diyebilirsiniz. Hafiftir ve hızlı şekilde emilir ve 
cildinizi anında besler ve yeniden nem kazandırır. Hassas ciltleri 
dinginleştirir. 
Parlak Dudak Balmı 7gr 
Öpülesi dudaklar hiç bu kadar öpülesi olmamıştı! Zengin, tamamen 
doğal, bitki içerikli sulu kırmızı greyfurtlu harika bir dudak balmı. 
Organik Vücut Şampuanı 60ml 
Cildinizi derinlemesine temizleyen bu organik vücut şampuanı, 
cildin koruyucu yağlarını çıkartmaksızın nazikçe köpürür ve 
cildinizi gençleşmiş, daha parlak ve temiz bırakır. 
 Nemlendirici Vücut Toniği 60ml 
Cildi tamir etme ve yumuşatma anlamında en etkili bitkilerin güçlü 
karışımından oluşan bu ürün, cildinize vücut losyonu ve 
kremlerinin on katı daha fazla nem kazandırır. Kuru ve pürüzlü 
cildinizi düzeltirken diğer yandan karın, dekolte bölgesi, kollar ve 
bacaklardaki problemli bölgelere de iyi gelir. 



ANTI-CELLULITE TOTAL REBOUND KIT 
SELÜLİT KARŞITI SET 
  
Selilüt sanılanın aksine vücuttaki fazla yağ 
birikiminden oluşmaz, cilt hücrelerinin ve bağlayıcı 
dokuların zayıflamasından kaynaklanır. Pürüssüz cilt 
güçlü, aktif kan akışı, yeterli nem ve alınan besinlerin 
doğru dengesine bağlıdır.  Zayıflamış cilt dokularını 
güçlendirmeye yardımcı olur. Lenf sistemini harekete 
geçirir (hamileyken kullanmayın) Sağlıklı dolaşımı 
destekleyerek, selülite neden olan sıvıların atılımını 
kolaylaştırır. Cilt neminin ve pürüssüzlüğünün 
yeniden kazanılmasına yardım eder 
 
1.basamak: temizler Mandarinli Organik Vücut 
Temizleyicisi 60ml 2.basamak: sıkılaştır Cellufit 
Body Contour Oil 150ml 3.basamak: harekete geçir 
Saplı selülit masaj aleti 4.basamak: şekle sok ve 
nemlendir Nemlendirici Vücut Toniği 60ml 
 
Kendinizi bu deluxe ev spa tedavisi kiti ile 
şımartın! Doğanın gücü ile vücudunuzu 
sıkılaştırırken cildinizi pürüssüzleştirin.  



JUST HUTCHED BABY ARRIVAL KIT 
ORGANİK BEBEK ÜRÜNLERİ SETİ 
 
Mambino Organics Bebek Serisi cildin doğal bağışıklığını 
sağlarken, cildi nemlendirir, yumuşatır ve korur. 
Bebeğiniz daha ilk günden gerçek organik ve %100 
doğal bakım ürünlerini hakeder. Bitki bazlı ürünler 
bebeğinizin allerjik reaksiyon riskini en aza indirir. 
Ürünlerimiz gıda sınıfında, hipoallerjenik ve pediatristler 
tarafından onaylanmış %100 doğal ürünlerdir. 
 
Bu set doğduğu günden itibaren bebeğinizin cildini 
temizlemek, nemlendirmek ve korumak için gerekli 
tüm ürünleri içeren harika bir settir. 
 
Pişik Balmı – roll up tüp 18gr:   
Pişik Bölgesi Temizleme Spreyi 60ml:   
Bebek Yağı- Sprey 60ml: 
Saç ve Vücut Şampuanı 50ml: 
Organik Bez Yumuşak,  
 
%100 DOĞAL BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ   



MOMY & BABY BONDİNG KİT 
ORGANİK ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ SETİ 
 
Süper ekonomik bu set içinde 2 adet orijinal boy ürün 
(pişik balmı ve göğüs ucu balmı) ve 3 adet yarım boy 
ürün ve 1 adet organik bez vardır. Hastane doğum seti 
olarakta kullanabileceğiniz bu muhteşem set tamamen 
organik ürünlerden oluşmaktadır. Bebeğinizin özellikle 
ilk günlerinde ona sunacağınız bu saf bakım onun için 
yaptığınız en iyi seçim olacak. 
 
Calendula Göğüs Ucu Balmı 18gr: 
Bebek Saç ve Vücut Şampuanı 50ml: 
Tippy Toes Yatıştırıcı Bebek Yağı 60ml: 
Happy Baby Yatıştırıcı Krem 18gr: 
Organik Koton bez 20cmx20cm: 
YatıştırıcıAromaterapiYağı 4ml: 
 



ANTI-STRETCH AND REBOUND SKIN DUO 
ORGANİK ÇATLAK GİDERİCİ SET 
 
Hamileliğiniz sırasında vücudunuzu çatlaklardan korumak 
için süper etkili bu doğal çatlak kremi ve vücut 
nemlendiricisinden oluşan seti kullanın. Vücut toniği ile 
klasik bir vücut nemlendiricisinin 10 katı nemi 
vücudunuza hapsedin ve çatlak kremini ( çatlak balmı ) 
vücudunuza yedirin, vücudunuzu çatlaklardan korurken 
oluşmuş olan çatlak görünümlerini yumuşatın.  Bu ikili 
set ; DisneyFamily ve Iparenting ödüllü Belly Butter ve 
Moisture Me Body Lotion, birlikte harika çalışarak cilt 
elastikiyetini ve nemini cilde yeniden kazandırır, çatlak 
izlerini tedavi ederken cildi yumuşatır ve cilde yeniden 
sağlık kazandırırlar. Doğumdan sonra da bel bölgenizde 
sıkılaştırmaya yardımcı olarak kullanmaya devam edin. 
 
Toparlayıcı Çatlak Kremi 114gr 
Nemlendirici Vücut Toniği 60ml  

  



DÜNYANIN EN SAF KOZMETİĞİ 
100% ORGANIK  100% GÜVENCE 
 
  

by 


