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Neden SOLTIS?
Cilt hasarına neden olan birçok çevresel faktör 
vardır, bu çevresel faktörlerden biri de zararlı gü-
neş ışınlarıdır.

Biz, Türkiye’nin yerli üretici firması, DAR KOZME-
TİK olarak, çevre ile ilk temas yeri olan cildimizin 
sağlığını korumak için SOLTIS markası adı altında 
organik güneş koruyucu ürünler geliştirdik.

Tüm güneş koruyucu ürünlerimiz uluslararası or-
ganik üretim standartlarına tamamen uygunluk 
göstermekte olup ETKO-COSMOS ORGANIC ta-
rafından sertifikalandırılmıştır. Bu sertifikasyon 
kuruluşunun organik üretim standartları tüm 
dünyada kabul görmektedir. Ürünlerimiz test 
edilmiş ve organik ürün onayı almıştır.

Ürünlerimizi her mevsim yoğun güneş ışığına ma-
ruz kalınan yaz / kış tatillerinizde ya da günlük 
koruyucu olarak güvenle kullanabilirsiniz. Güneş 
koruyucu tüm ürünlerimiz maksimum koruma 
sağlar ve zararlı güneş ışınları ile oluşabilecek 
tüm risklerin azaltılmasında yardımcıdır.



Soltis Güneş
Koruyucu Krem
SPF 35+/50+ 

Soltis Güneş Koruyucu Krem etkin güneş koru-
ması sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sıcak 
yaz günlerinde hem sahilde güneşlenirken hem 
de açık havada ya da kış tatillerinizde cildinizin 
kaybettiği nemi geri kazandırarak cildinizi korur, 
besler ve hasar görmüş hücreleri onarır. Tama-
men organik koşullarda üretilmiş olan ürünümüz 
test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. 

6 aylık bebeklerden itibaren her yaş grubu için 
kullanılabilir. İçeriğindeki doğal ve benzersiz 
bileşenler sayesinde cildinizi sadece korumakla 
kalmaz yaşlılık belirtisi olan kırışıklıkların oluşma-
sını da engeller. Güneş kreminden tam bir verim almak istiyorsa-

nız güneşe çıkmadan 10 dk. önce uygulamalısı-
nız. Eğer uzun süre güneşte kalacaksanız ( sahil, 
havuz kenarı gibi yerlerde ) 2 saatte bir, zaman 
zaman kapalı ortamlara girecekseniz 4 saatte bir 
uygulamanız yeterli olacaktır. Güneş kremleri, 
suya dayanıklı olanlar bile, suda 40 dk. geçir-
dikten sonra etkisini kaybeder. Güneşte kalma 
sıklığınıza göre gün içinde tekrarlamalısınız.

İster şezlonglarınıza ister yemyeşil çimlere uza-
nıp güneşin tadını çıkarın, bilmenizi isteriz ki Sol-
tis her an yanınızda cildinizi koruyor olacaktır... 
Bu da bizim mutluluk sırrımız!

Son yıllarda cilt has-
talıklarındaki artışın 
en önemli sebeplerin-
den birinin güneşten 
gelen zararlı ışınlar ol-
duğunu artık hepimiz 
biliyoruz. Ancak, cilt 
sağlığınız için endişe-
lenmeyi bize bırakın 
ve siz güneşin tadını 
çıkarın. Unutmayın ki, 
gülümsediğiniz kadar 
mutlusunuz...

50 ML



Soltis Güneş Sonrası
Losyon

Güneş sonrası losyon kullanmak en az güneş 
altında uyguladığımız koruma kadar önemlidir. 
Soltis Güneş Sonrası Losyon tamamen organik 
olup, sizi doğal olarak korur ve 6 aylık bebek-
lerden itibaren her yaş grubu için kullanımı 
uygundur.

Cildimizi çok uzun süre güneşe maruz bırakmak, 
doğal bariyerimiz olan deriye zarar vermek de-
mektir. Özellikle hassas ciltler güneşlenme esna-
sında nem kaybeder ve güneşlenme sonrasında 
cilt kurur, gerilir ve hassaslaşır. Soltis Güneş 
Sonrası Losyon size tam da bu noktada yardımcı 
olur, cildinizin nem kaybını telafi ederek cildinizi 
korur ve besler. Dolayısıyla genç ve sağlıklı bir 
cilt görünümüne sahip olursunuz. İçerdiği E vita-
mini, aloe vera, jojoba, nar çekirdeği, argan, hin-
distan cevizi yağı gibi doğal bitkisel bileşenleri 
sayesinde, cildiniz ihtiyacı olan neme kavuşur ve 
beslenir. Asla sağlığınızı tehdit edecek bileşen-
ler barındırmaz.

E vitamini cilt, saç ve bağışıklık sistemi sağlı-
ğımız için son derece önem taşımaktadır. Biz 
de bunun bilincinde olarak, ürünlerimizde E 
vitamini kullanıyoruz. Yaşlanma karşıtı özelliği 
de olduğu bilinen bu vitamin cildinizi korur, deri 
üzerindeki sağlıksız hücreleri onarır ve yeniler.

Siz de E vitamini yönünden zengin olan 
ürünlerimizi kullanarak cildinizi koruyun ve 
yaşlanma sürecini geciktirin. Duş sonrası 
Soltis Güneş Sonrası Losyon kullanmanızı 
tavsiye ederiz.

100 ML



Soltis Nemlendirici 
Aloe Vera Jel

Aloe Vera bitkisini duymayanınız yoktur. İçinde 
birçok antioksidan, mineral ve vitamin gibi 
doğal bileşenler barındıran Aloe Vera bitkisi 
yüzyıllarca cilt sağlığı için mükemmel bir onarıcı 
olmuştur.

Soltis Nemlendirici Aloe Vera Jel %99 organik 
aloe vera jeli içerir, cildinizi nemlendirmekle kal-
mayıp nemini de korur. Cildinizi besler, yeniler, 
pürüzsüzleştirir, yaşlanmaya karşı korur ve her 
türlü cilt lekesi ile mücadele eder. Güneşlenme 
sonrası yorgun düşen, kuruyan ve yıpranan cil-
din hızla toparlanmasına yardımcı olur. Kısacası, 
bu ürünün cildinize dokunduğunda yapabilecek-
lerine siz de şaşıracaksınız...Siz de bu bitkinin 
mucizelerini keşfedip önce cildinizi sonra ruhu-
nuzu ferahlatın!

Cildinizde ihtiyaç duyduğunuz her bölgeye uy-
gulanabilir. Sık kullanım için uygundur. Aloe Vera 
jel cilt tarafından sudan daha hızlı emilir.

Güneşlenme sonrası; duş almadan önce, 
güneşten etkilenen tüm cilde bol miktarda 
uygulayınız. Cilt tarafından tamamen emilmesini 
bekleyiniz. Aloe Vera Jeli, şampuan uygulaması 
sonrası saç derisine tamamen emilinceye kadar 
masaj yaparak yediriniz. İhtiyaç halinde duru-
layınız. (İsteğe bağlı olarak 2 yıkama arasında 
veya öncesinde de uygulanabilir).

400 ML



Soltis Koruyucu Dudak Balmı

Dudak derisi çok hassastır ve 10 dk. güneşte 
kalsanız bile güneşin zararlı ışınlarından hemen 
olumsuz etkilenir. Bu nedenle güneşlenme 
sırasında ve sonrasında dudaklarda oluşan ve 
oluşabilecek nem kaybına karşı bakım sağlaması 
amacıyla geliştirilmiştir.

Son derece besleyici ve nemlendirici içeriği 
ile kurumuş, çatlamış veya çatlamaya müsait 
dudaklarda etkin bakım ve koruma sağlar. Kuru, 
soğuk veya sıcak havalarda nemlendirici olarak 
ön koruma için her zaman kullanılabilir.

İşte tam bu noktada tamamen organik üretim 
olan ürünümüz Soltis Dudak Koruyucu Balmını 
kullanarak dudaklarınızda nem kaybı sonucu 
oluşan kuruluk ve çatlama riskini önleyebilirsiniz.
Dudak koruyucu balmı en kuru dudaklarda bile 
işe yarar.

Sahilde ya da ofiste hiç fark etmez, dudaklarınızı 
her yerde bir kalkan gibi korur ve besler.
Dudak üzerine bastırarak uygulayınız. İhtiyaç 
halinde tekrarlayınız.
Sağlıklı, pürüzsüz dudaklar ve ışıl ışıl parlayan 
mutlu gözler. İşte sizde görmek istediğimiz bu...

5 ML



Соsmos Organik - Doğal ve organik kozme-
tik Avrupa standartları ( COSMetic Organic 
Standart ) Bu sertifika Ekolojik Tarımsal Kontrol 
Organizasyonu ( ETKO ) tarafından verilmiştir.

GMP “İyi İmalat Uygulamaları” Belgesi 
(GMP-Good Manufacturing Practices) demektir. 
Uluslararası geçerli olan GMP standartlarına 
göre üretilmiştir.

Güvenilir ambalaj - bu işaret ürün ambalajının 
geri dönüşümlü olduğunu ifade eder.

100% Türk ürünüdür.

Tehlike arz etmeyen içerik garantisi; GMO, para-
ben ve sentetik maddelerin olmaması

Kozmetik ürünün, ambalajı açıldıktan sonraki 
koruma süresi
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