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Multi Functional 
Premium Skin care Cosmetic

Güzel olmayı seven bayanların mutluluğu ile tüm toplumun 
mutluluğu amaç edinilerek, Tiara Gold’u kurduk. Firmamız 
ilk olarak Güney Kore’de hizmet vermeye başladı ve yılların 

verdiği birikim ile Dünya’ya açılmaya başlamıştır.

Tiara Gold yüksek kalite ve lüks tasarım prensibini ele 
alarak zararlı kimyasal maddeleri kullanmayan yüksek 

kaliteli kozmetik ürünü alıp tüm bayanların güzelliği için 
sizlere hizmet sunmaktadır.

FİRMA HAKKINDA Beauty from Korea
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Doğadan gelen 4 tane hediye

2. Ginseng  
• Güçlü antioksida etkisiyle zararlı asit üretimini bastırır ve cildin yaşlanmasını önler.
• Kan dolaşımını sağlar ve cildi yeteri kadar besler.
• Hücre aktive edici özelliğiyle cilt yüzeyinde oluşan yara ve sorunları hafifletir.
• Ginseng dışarıdan alınan en iyi seponindir. Bu yüzden stratum corneum (deride ölü ve 

dökülen hücrelerden oluşan epidermis tabakasının en üst katmanı) en temiz hale getirip cilt 
dokusunu geliştirir.

4. Ari sütü  
Arı sütü yiyen kraliçe arılar, işçi arılara göre 20 kat daha uzun ömür yaşarlar. Bu yüzden uzun 
ömrün iksri olarak bilinir.
• Su ile çekim gücü yüksek %80 den fazla şeker içeriği vardır. Bu sayede havadaki nemi çekip 

hapseder. Bu da cildi nemli tutar.
• Cilt bakımında önemli rolü vardır. Cildi diri gösterir.
• Arı sütü yüksek protein ve B vitamini içerdiği için metabolizmanın çalışmasında yardımcı olur.
• Yaşlanma önleyici tükürük hormonunun salgıladığı parotin benzeri bir madde içeriğiyle 

yaşlanmayı kontrol eder.

1. Ipek böceği kozası 
• Cildi yapılandıran protein bileşeniyle daha az tahriş 
• Cilt emilimine yardımcı olarak cansız cilt dokusunu geliştirmeye yardımcı olur
• Klinik çalışmalarına göre ipek böceği kullanılan kozmatik ürünleri, genel kozmatik 

ürünlerine nazaran cildi 2 kat daha iyi nemlendiriyor. Cildin elastikiyetinde 1.8 kat bir artış da 
gözlemlenmiştir.

• Aminoasit içeriğiyle cildi beslediği görülmüştür.
• Doğal nemlendirici içeren ‘SERİCİN PROTEİNİ’ bileşeniyle geliştirilmiş nemlendirme;
• Sericin Proteini : İpek böceğinin kozasını bir arada tutup sağlamlık kazandırmaktadır.
• Faydaları : Nemlendirme, antioksidan, besleyici öğeler, pıhtılaştırıcı, UV ışınlarından koruma.

3. Çin Takkesi  
• Baicalin (bir flavondur, bir tür  flavonoiddir) bileşeni ile ultraviole ısı ve hücre hasarından 

koruma sağlar.
• Baicalin, Baicalein, Wogonin bileşeniyle iltihap iyileştirmeye yardımcı olur.
• Dış ortamlardan cildi koruyup yatıştırır.
• Ciltdeki bariyeri güçlendirip cildin daha sağlıklı olmasını sağlar.
• Cildin genç kalma sürecini uzatıp yaşlanmayı önler.
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MULTI PREMIUM ANTI-AGAING 
BIFIDA SERUM

• Yoğun etkili kırışık gidericidir.
• Cildi sıkılaştırır ve aydınlatır.
• Cildi nemlendirir ve besler.

Ürünün içinde kullanılan bifida fermantasyonu 
bilinen en etkili anti againg ajanlarından biridir. Kore 
teknelojisi ile üretilen ve sadece kore ürünlerinde şuan 
kullanılan bu ajan günümüzün en etkili anti againg ajanı 
sayılmaktadır. Aynı zamanda ürünümüzün içerdiği C 
vitaminide bifida  fermantasyonu ile beraber kullanılmış 
ve etkisi dahada arttırılmıştır.

SNAIL MOISTURE CREAM

• Cildi yeniden yapılandırır.
• Cildin yıpranmasını önler ve onarır.
• Cildin yaşlanmasını geciktirir.
• Cildi nemlendirir ve parlaklık verir.

Vera krem içinde bulundurduğu salyangoz özü, yeşil 
çay extrası, collagen, alovera ve ipsu sapı içerir. Cilde 
parlaklık verir. Ayrıca süzülerek ayrıştırılan salyangoz 
muskusu içeriği ile cildin yıpranmasını önleyerek 
onarmada da üstün bir etkisi vardır. Cildin nemini ve 
beslenmesini sağlar. Sağlıklı ve nemli cilde kavuşmanızı 
sağlar ve yaşlanmayı geciktirir. Nikotinik asitle cildin 
rengini açar. Adelaide birleşenleriyle cildin daha parlak 
ve nemli görünmesini sağlar.

SERUM • CREAM
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BB CREAM  • TONER

MULTI PREMIUM BB CREAM

• Cilt rengini eşitler.
• Cildi nemlendirir.
• UV ışınlarından korur.
• Sık kullanımda lekelerin rengini açar.
• Gözenekleri kapatmadan cildin nefes almasını sağlar.

BB kremlerin arasında yoğun içeriği ile öne çıkan 
ürünümüz  ‘ SPF özelliği’ ile hiç bir şekilde gözenekleri 
kapamaması ve cilt lekelerinin rengini açma özelliği 
ile içeriğindeki adonasid ve niasin ile cildi yapılandırıp 
salyangoz özü ile de cildin sıkılaşmasına yardımcı 
olur. Ürün cilde uygulandıktan sonra üstüne makyaj 
yapılabilir ve 3 dk. sonrasında  su dahi gelse yüzden 
akma yapmaz. Ürünümüzü gün içerisinde haricen 
kullana bilirsiniz.

COLLAGEN TONER

• Kırışık karşıtıdır.
• Cildi ölü deriden temizler.
• Cildi nemlendirip parlaklık kazandırır.
• Ciltteki gözenekleri ve yağı temizler.

Nemlendici özelliği ile cildi parlak ve güçlü gösterir. 
İçerdiği su gel fermantasyonu ile bifida fermantasyonu 
ve doğal özler içerir. İçeriği sayesinde cilt dokusu 
yumuşar ve nemlenir. Cildi ölü deriden temizler. Cilde 
elastikiyet kazandırarak cildin yaşlanmasını yavaşlatır. 
Düzenli kullanımda ürünün etkisi artmaktadır.
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PEELING GEL

• Ölü deriyi soyarak temizler.
• Tüm vucüt için uygundur.
• Cildi nemlendirip yumuşatır.

Ölü deriler cilt yüzeyinde kalarak gün geçtikçe cildin 
sertleşmesine neden olabilir. Soyucu etkisi ve hassas 
ciltler için uygun granullü yapısı ile cildi tahriş 
etmeden ölü deriyi almak için uygulanır. Gözeneklerde 
biriken kiri ve yağı temizleyerek pürüzsüz görünüm 
yakalamanızı sağlar. Cildinizi daha parlak gösterir.

O2 BUBBLE

• Ölü deriyi soyarak temizler.
• Cildi nemlendirip yumuşatır.

En özel ürünlerden biri olan O2 Bubble cleansing 
Gel (Oksijen Temizleme  Jeli), sıkıştırılmış oksijen 
parçacıklarından oluşmaktadır. Bu parçacıklar cildimize 
ulaştığında derinlemesine temizleme işlemine başlar. 
Bilinen tüm temizlemelerden daha etkili ve daha 
sağlıklıdır.

PEELING GEL •  BUBBLE
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PEELING GEL 

SUN SHIELD

%98 ALOE VERA YATIŞTIRICI JEL 

• Sakinleştirici.
• Nemlendirici.
• Canlandırıcı.

Taze ve organik Aloe Vera özü, cildi nemlendirerek 
canlanmasını sağlamaya yardımcı olur.Özellikle kuru 
ve duyarlı ciltleri derinlemesine nemlendirerek cildin 
ışıltılı görünümünü kazandırır.Aloe Vera Barbadensis 
içeriği ile cildinizdeki yanıklara anında etki ederek, 
yatışmasını ve sakinleşmesini sağlar.Aloe Vera 
bitkisinin verdiği ferahlatıcı ve canlandırıcı etkiyi dört 
mevsim cildinizde hissedin.Paraben, fenoksietanol, 
mineral yağ, propilen glikol, triethanolamin, benzofenon 
ve yapay renklendirici içermez.

SUN SHIELD

• Güneş etkilerinden korur.
• Cildi nemlendirip besler.
• Cildi sıkılaştırarak parlaklaştırır.

Tüm cilt tiplerine uygun 50 spf güneş kremi anti-
againg etkilidir. UVA/UVB faktorleri ile güneşin 
zararlı ışınlarına karşı cildin kendi direncini arttırarak 
cildin korunmasını destekler. Güneş ışınlarına bağlı 
yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller, aktif maddeler 
sayesinde cildinizi sakinleştirir, besler ve canlandırır. 
Ciltte yoğun nemlendirme sağlayarak anti-againg 
özlelliği gösterir.
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C-SERUM
HYDRO GEL MASK

C-PEPTA ESANS

• Leke Giderici.
• Yaşlanma Karşıtı.

Cildinizdeki lekeleri yok etme ve renk tonunu 
düzenlemeniz için Tiara C-Pepta Esans ile tanışın.
%93.3 Antioksidan içerikli C-Pepta Esansı yüksek 
AHP içermektedir. C-Pepta birlikte kullanıldığında 
yaşlanma karşıtı etki oluşturur. AHP içeri botox kadar 
etkili olup acıya neden olmadan tedavi eder. Cildi 
beyazlatmakta ve yoğun C vitamini vermektedir. Elastik 
sorunları azaltmakla birlikte, kırışıklık açma özelliğine 
sahiptir. C vitamini aktif cilt sorunlarına eylem gösterir. 
Göz çevresi için uygundur. Paraben, renklendirici ve 
tehlikeli maddeler içermez.

HYDRO GEL MASK

• Kırışık gidericidir.
• Cildi onarır.
• Cilde parlaklık ve aydınlık kazandırır.
• Derinlemesine nemlendiri.

Üstün filtrasyonlu salyangoz özü ve nemlendirici 
etkili aloe ile cilde elastiklik kazandıran kollajen jel 
bileşenleriyle cildinize derinlemesine ulaşmını sağlar. 
Kullanıldığında jel özünde bulunan adenozin, niasin, 
arbutin yavaş yavaş emilerek solgunlaşan ve kırışan 
cildi nemlendirerek etkili şekilde cildin canlanmasını 
ve sıkılaşmasını sağlar. Ürün hazırlanırken cilde 
zarar veren paraben, yapay renklendirici, yapay 
aramolar, mineral yağ ve benzofenon gibi elementler 
kullanılmamıştır.
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KAĞIT MASKELER 

KAĞIT MASKELER 
Yüksek kaliteli yoğun aktif içeriği ile  cilde  nüfus ederek yorgun cildi 
nemlendirir. Yoğun nem sayesinde cildin su ihtiyacını karşılar. Cilde 
elestikiyet kazandırıp cildi beyazlatır ve cildi stresin etkilerinden arındırır. 
Ciltteki lekeelrin azalmasına ve yok olmasına yardımcı olur.

KULLANIM TALİMATI  
• Yüzünüzü yıkayın veya tonikle temizleyin.
• Maskeyi cildinize 15-20 dakika kadar uygulayın ve sonra alın.
• Cildinizi yıkamadan maskenin cilde bıraktığı sıvıyı masajla  

cildinize yedirin.

SNAİL
• Güneş etkilerinden korur.
• Cildi nemlendirip besler.
• Cildi sıkılaştırarak parlaklaştırır.

VİTAMİN 
• Güneş etkilerinden korur.
• Cildi nemlendirip besler.
• Cildi sıkılaştırarak parlaklaştırır.

ALOE 
• Cildi güçlendirip sıkılaştırır.
• Hassas ciltleri dengeler.
• Ciltteki lekeleri ve kururluk  

hissini giderir.
• Cildi nemlendirir.

COLLAGEN 
• Güneş etkilerinden korur.
• Cildi nemlendirip besler.
• Cildi sıkılaştırarak parlaklaştırır.

HYALURONİC ACİD 
• Cildi besler.
• Cildi destekler ve nemlendirir.
• Cildi sağlıklı görünüm verir.
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TOZ MASKE

TOZ MASKE 
KULLANIM ŞEKLI 
Toz halindeki maskeyi bir kap içerisinde 1:1 oranla(1 ölçek toza 1ölçek 
su) homojen bir görünüm elde edene kadar 1-2 dakika karıştırarak 
hazırlayınız. Yüz boyun gibi gerekli görülen bölgelere maskeyi 
uygulayınız. Maskeyi cildinizde 15 dakika beklettikten sonra kuruyan 
maskeyi nazikçe cildinizden kaldırınız. Cildinizde kalan maske özünü 
cildinize masaj yaparak yediriniz.

ACNE
Akneli veya Akneye Meyilli Ciltler için Toz Maske(Acne)

İçeriğindeki meyan kökü özü (glycyrrhiza glabra) sivilcelerin 
oluşturduğu lekelere etki ederek cildin doğal rengini almasına 
yardımcıdır. Arbutin ile cilt rengini açar ve özellikle akne lekelerini 
gidermeye destek sağlar. Hiyaluoranan desteği ile cildin nem ihtiyacını 
karşılamayı sağlar. Akneli ve akneye meyilli ciltler için özal tasarlanmış 
ürünümüz aknesiz ve lekesiz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.
 
KIRIŞIK KARŞITI  
Kırışık Karşıtı Toz Maske (Anti-Aging)

Hiyuluronan, diğer adıyla hiyaluronik asit, cildin kendi yapısında 
bulunan yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip etken bir maddedir. 
Cildin hiyaluronan üretiminin yavaşlamasının veya durması, cildin 
yaşlanmasının temel nedenlerinden biridir. Ürünümüz içeriğindeki 
hiyaluronan, ciltte dokular arasında tampon gibi destekleyici bir 
nem tabakası sağlamakta ve aynı zamanda hiyaluronan üretimini 
desteklemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca içeriğindeki allatoin ile 
hücre yenilenmesini destekleyerek kırışıklık oluşumunu engellemeye 
yardımcıdır. Elastikiyet problemi olan ciltlerde lifting etkisi gösterir.

NEMLENDİRİCİ
Nemlendirici Toz Maske(Moisturizing)

İçeriğindeki zeytinyağı (alea europaea) ve aloe barbadensis ile cildi 
nemlendirir. Aloe vera bitkisinin çok özel bir türü olan aloe barbadensis 
çok çeşitli mineral, vitamin, aminoasit ve enzimler içeren yapısıyla cildi 
besler ve cildin nem ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Cildin 
parlak, esnek, pürüssüz ve canlı görünmesini sağlar.

SAKİNLEŞTİRİCİ 
Yatıştırıcı Toz Maske (Soothing) 

İçeriğindeki yosun tuzuyla yağ zincirlerini parçalayarak fazla yağın 
ciltten atılmasını sağlamakta. İçerisinde bulunan sodyum, kalsiyum, 
potasyum, iyot, magnezyum gibi zengin mineraller hücrelerin oksijen 
depolamasını ve yenilenmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. 
Cildi derinlemesine temizleyerek kirden arındırır ve yatıştırır.


