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Çevre dostu sağlıklı ürünler üretir. SLS, paraben, parfüm ve hayvansal yağ içermez. Özel tekniklerle 
üretilir. 
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BÖLÜMLER



Our products
Beyruha sabunlar özel teknikler 
kullanılarak üretilir. 
 SLS, paraben, parfüm ve hayvansal yağ 
içermez.  
Taze olarak üretilir. 
Helal üretim koşulları göz önünde 
bulunarak üretilir.   
 Sabunlar 110 gr ile 135 gr arasında 
değişiklik gösterir.

Beyruha sabun grubu ürün kataloğudur.  Stokta olan 
ürünler bulunur. https://beyruhaorganic.com/ sitesinden 
ulaşılablir.
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AKTIF KÖMÜR

Sönük, donuk, yorgun ciltler için kullanılır.  
Cildin erken yaşlanmasını durdurmaya 
yardımcıdır.  
Yüz bölgesini aydınlatmaya, beslemeye ve 
sivilce  
  
Siyah noktalardan arınmaya yardımcı bir 
sabundur.

Besleyici, bol vitaminli, onarıcı,  
hücre yenileme ve botoks etkili cilt 
gerginleştir ve  
sıkılaştırıcı özelliğiyle ipeksi görünmeye 
yardımcı olur. 
  
Deve sütü son derece besleyicidir.

DEVE SÜTÜ

GÜL
Gül Sabunu içerdiği gül özleriyle, cildin 
sıkılaşmasında yardımcıdır. 
Cildi dış etkenlerden koruyan bir tabaka 
oluşturur.
Makyaj temizlemede kullanılabilir. 
  
Ciltteki yağ bezelerinin giderilmesini 
sağlar. 
Kuru ve yağlı ciltler için önerilir.
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HANIMELI

Vücut kokularının giderilmesine 
yardımcıdır.
Stres için kullanılabilir, sakinlik ve dinginlik 
verir.
  
Yüz temizliği içinde idealdir. 
  
Karma, yağlı, sivilceli cilt tipleri için 
uygulanabilir.

Üzüm çekirdeği içindeki yüksek C ve E 
vitaminleri cildin yaşlanmasını ve 
yıpranmasını önler. Cilt için doğal 
aktioksidandır. 
Kuru ve yağlı ciltleri dengelemeye 
yardımcıdır. 
Yağ içeriğinizi dengelemek pürüzsüz, 
düzgün bir cilde sahip olmanızı sağlar. 
Linoleik asit bakımından zengin olması 
nedeniyle yağlı cilt için faydalıdır. 
Linoleik asit , cildinizdeki fazla yağı 
azaltmanıza yardımcı olur.

ÜZÜM

KIRMIZI KIL

Özellikle cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve 
siyah noktaları  
ortadan kaldırmaya yardımcı olur 
yüz bölgesi, saç ve vücut bölgeleri için 
kullanılabilir 
  
Özel bir peeling etkisi yapmaya ve  
cildin sağlıkla parlamasına yardımcı olur
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KAHVE

Cilt temizlenmesinde ve gözenekleri 
küçültüp cildin sıkılaşmasına yardımcı 
olur. 
Bu nedenle selülit giderici görevi vardır. 
  
Daha pürüzsüz bir cilt isteyenler içindir.

İçindeki lavanta çiçekleri ciltte uyarıcı etki 
yaparak  
kan dolaşımını hızlandırır, 
cilde tazelik,canlılık ve hoş koku verir. 
  
Ciltte ölü derinin atılasında, cildin 
temizlenmesinde görev yapar.

LAVANTA

PAPATYA

Papatya Sabunu içinde papatya özleri 
bulunması sebebiyle insan cilde sakinlik 
ve gevşeme verir. 
Yoğun iş temposu olanlar ve yorgun 
hissedenler 
düzenli kullanımda faydasını görecektir. 
  
Saç bölgesinde hacim ve parlaklık verir.
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SPIRULINA SELÜLIT

Selülit tedavisinde yardımcı olan vücut 
sabunudur 
  
yaşlanma karşıtı ve sıkılaşma amaçlı 
kullanılır 
yüksek dozda mineral ve vitamin içerir 
cilde doğal bir gençlik kazandırmaya 
yardımcı olur

Aromatik bir sabun olmasıyla, rahatlatıcı, 
dinlendirici bir sabundur. 
Cilt tonunun eşitlenmesinde, nem 
dengesinin korunmasında yardımcıdır. 
  
Cilde parlaklık verir. 
El, yüz ve vücut için kullanıldığı gibi saç 
içinde uygundur.

PORTAKAL

LIMON

El ve ayak nasırlarında, sivilce ve siyah 
noktalar için kullanılır. 
  
Etkin C vitamini ciltte iyileşmeyi hızlandırır 
 . 
Ayrıca gözeneklerin açılmasında etkilidir. 
Cildin ph dengesini korumaya yardım 
eder.
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AVAKADO

Özellikle cilt yüzeyinde oluşan lekeleri 
ortadan kaldırmaya yardımcı olur 
nemlendirici, temizleyici ve  
ciltte parlak bir görünüm kazandırmaya 
yardımcı olur.

Zeytinyağı, E ve B vitaminleri bakımından 
zengin içeriğe sahiptir. 
Bebeklerde oluşan deri rahatsızlıklarında 
yardımcıdır. 
Bebek ve yetişkinlerde kuru ve yağlı ciltler 
için egzama tedavisinde yardımcı olarak 
kullanılabilir.

BEBEK 

YULAF BAL
Bal cildinizi nemlendirici etkiye sahipken 
yulaf ise cilt bakım ürünlerinin içeriğinde 
kullanılan olan önemli bileşenlerdendir. 
Tüm vücutta nemlendirici ve besleyici bir 
özellik katar. 
Cildi taze tutar. Saçlara canlılık ve parlaklık 
kazandırır. 
  
E vitaminin açısından oldukça zengindir.
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BIBERIYE

Hücre yenilenmesinde etkili olur, saçların 
daha hızlı ve  
canlı çıkmasını sağlar. 
  
Biberiye Sabunu selülit için kullanılan bir 
sabundur. 
  
Vücut masajında özellikle kullanılır, cildi 
rahatmaya yardımcıdır.

Argan yağlı sabunun içerisinde bulunan 
E,C ve A vitaminleri saç derisini ve saçları 
besleyerek daha hızlı uzamasını 
sağlamaya yardımcıdır. 
  
Vitaminler ile beslenen saçlar daha güçlü 
olur. 
Argan sabunu saçların bakımını yaparak 
dökülmeleri ve 
saçlardaki incelemeleri azaltmaya 
yardımcıdır.

ARGAN

KAYISI

Saç derisine uygun olarak geliştirilmiştir 
  
Saç bölgesindeki sivilcelerin arınmasında, 
Cilt hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olur.
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BITTIM

Saç derisine faydaları soldukça fazladır 
Saç bölgesindeki deriyi derinlemesine 
temizlenmesine, 
cildin onarılmasına, yenilenmesine 
yardımcı olur.

Saçlı bölgedeki kuruluğunu azaltmaya, 
çok işlem gören saçların onarılmasında ve 
yumuşamasına yardımcı olur. 
Saçlı bölgeyi nemlendirmeye ve 
derinlemesine temizlenmesine yardımcı 
olur. 
  
İçeriğindeki yüksek miktarda A ve E 
vitamini sayesinde, kırışıklıkların 
azaltılmasına yardımcı olur

SHEA

DEFNE
Mantar, egzama, vucüt bölgesinde oluşan 
sivilcelerde etkin bir şekilde kullanılır. 
Saç dökülmesinde, saç derisinin 
yağlanmasında, ayrıca kafa derisindeki 
sivilcelerde 
çok etkilidir. 
 
Hassas ciltlere daha uygundur.
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ısırgan otu özünden yapılan doğal içerikli 
ve oldukça şifalı bir üründür. 
  
sinirleri, kan akışını ve iyileşmeyi uyarmak 
için kullanılır bir bitkidir. 
  
Cildin yağ üretimini düzenlemeye, iltihabı 
azaltmaya ve cildin daha hızlı iyileşmesine 
yardımcı olur.

ISIRGAN
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Beyazlatmaya 
Yardımcı
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PIRINÇ

Bebeksi bir cilt isteyen için, 
 
Cildi temizlemeye, 
 
Cildi beyazlatmaya , 
Ciltte renk tonlarının eşitlenmesine 
Sivilce ve siyah noktalardan arınmaya 
Güneş lekelerinin azalmasına 
 
yardımcı bir sabundur.

En çok beyazlatıcı, aydınlatıcı etkisi için 
kullanılır. 
Protein bakımından zengindir, böylece 
cilde taze ve genç bir görünüm 
kazandırır,gözenekleri sıkılaştırır

KEÇI

KEFIR

Cillte temizleyici ve parlatıcı özelliğiyle 
bilinir. 
Ayrıca cilt beyazlamada doğal bir yöntem 
olarak kefir sabunu kullanabilirsiniz
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Vücuda uygulandığında kırışıklık açmaya, 
ciildi parlatmaya, beyazlatmaya 
ve canlandırmaya yardımcıdır.

AHENK
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Tedaviye 
Yardımcı
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SALISILIK ASIT - GLIKOLIK 
ASIT

Cildin etkili bir şekilde temizlenmesini ve 
ciltteki yağı alınmasına yardımcı olur 
  
AHA + BHA içerir

Yaşlanma Karşıtı olarak bilinir 
  
Cildi toksinlerden arındırmaya ve 
yenilenmesine yardımcı olur. 
 Ayni zamanda ciltte nemlilik sağlar

HYALURONIK ASITLI

VITAMIN-C

Yoğun c vitamini içerir. 
  
Yaşlanma Karşıtı olarak bilinir 
Cildi toksinlerden arındırmaya ve 
yenilenmesine yardımcı olur. 
Cilde canlılık ve parlaklık vermesi amaçlı 
kullanılır
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AYNI SAFA

Aynısefanın içinde barındırdığı faydalı ve 
doğal bileşenler 
Egzama tedavisinde yardımcı olarak 
kullanılabilir. 
 
Ayakta oluşan mantarlarda kullanılabilir. 
Kuru ve yağlı ciltler için daha uygundur.

Cildinizdeki lekeleri ve fazla yağlanmayı 
önlemeye yardımcıdır. 
  
Özellikle gözeneklerin sıkılaşmasına, 
lekelerin ve siyah noktaların 
görünümünün azalmasına yardımcı olur 
 
Yüz sabunu olarakta kullanılmaktadır.

ÇAY AĞACI

KANTARON

Kantaron sabunu yaraların mikrop 
kapmasını 
ve iltihap oluşumunu engellemeye 
yardımcı olur. 
 
Sedef ve mantar gibi cilt hastalıklarına 
tedaviye yardımcıdır. 
Ciltteki sivilce izleri, yara izleri ve yanık 
izlerinin de hızlı tedavisine yardımcıdır.
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ALOE VERA

kırışıklık görünümünün azalmasına ve 
cildin ileride oluşacak kırışıklıklara karşı 
direncinin 
artmasına yardımcı olur.  
Cilt yüzeyi daha pürüzsüz bir hal alır,  
gözeneklerin görünümü küçülür ve cilt 
dokusu yenilemeye yardımcıdır. 
  
Aloe vera yaşlanma belirtilerine karşı 
güçlü antioksidan içerir 

En favori sabunlardan biridir. Tamamen 
cilt hastalıklarına yönelik bir sabnundur. 
mantar, egzama, sedef, vitiligo sivilce ve 
cilt lekelerine düzelmesinde yardımcıdır. 
Katran sabunu doğal bir şifa kaynağıdır. 
 
Ciltte biriken ölü hücreleri yok 
edilmesinde ve cildin pürüzsüz bir hale 
gelmesine yardım eder. 
  
Temizleme özelliğiyle cildin daha sağlıklı 
olmasına büyük etki eder.

KATRAN

ÇÖREKOTU

Cilt temizleyici ve bakteri önleyici olarak 
kullanılır. 
  
Saç bölgesinde beyazlamayı yavaşlatmaya 
yardımcı, dökülme karşıtı görev yapar. 
Saçların doğal rengine dönmesine yardım 
eder. 
  
Vücutta ayak mantarı ve egzamaya karşı 
savaşmada etkilidir.
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KATALOĞU INCELERKEN...

sağ altta büyütüp küçültebilir, tam ekran 
yapabilirsiniz.



KULLANIM  ŞEKILLERI

Mutlaka sabunu köpürtünüz.  
uyguladığınız bölgede 5 dakika civarı 

bekletebilirsiniz. 
 Gün içinde iki defadan fazla 

kullanmayınız.



HELAL 
ÜRETIM  

TEKNIKLERI  
KULLANILARAK  

ÜRETILMIŞTIR



BEYRUHA SABUN

https://beyruhaorganic.com/urun-kategori/dogal-
sabunlar/
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