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Bebeten ilk yýllarda talk pudra ile girdiði
pazarda baþarýsýný her geçen gün artýrarak
Türk insanýnýn pudra seçiminde vazgeçilmez
hale geldi. 80�li yýllarýn baþýnda baþarýsýný
birkaç adým daha ileri götüren Bebeten,
bebek kozmetiði pazarýna da girdi. Ýlerleyen
yýllarda Abir markasý adý altýnda kepek
þampuaný ve ayak pudrasý üretimleri
yapmaya da baþladý. O günden beri bebek
ve kepek þampuanýndan banyo köpüðüne,

gliserin ve bebek sabunundan piþik kremine,
bebek pudrasýndan duþ ve banyo sonrasý
vücut pudrasýna kadar uzanan geniþ ürün
yelpazesini yüksek kalite ve uygun fiyat
prensibi ile tüketicisine sunmakta.

BÝRLEÞÝK ÝLAÇ SAN. olarak firma,
Ýstanbul�un Beylikdüzü ilçesinde ÝSO
9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi) belgeli
3000 m2 kapalý alana yayýlan üretim
tesisinde sektörün önde gelen firmalarýnýn
fason üretimlerini de yapmaktadýr.

Bebek kozmetik sektöründe ilkleri
gerçekleþtiren Bebeten, gelenekçi üretim
prensiplerine baðlý kalarak, kendini devamlý
yenileyerek, dürüstlükten ödün vermeden,
sektördeki haklý yerini koruyarak gururlu,
azimli ve istikrarlý olarak yoluna devam
etmektedir.

Sektörden Tanýtým

Bebek kozmetiði dünyasýndaki tecrübenin sesi BEBETEN markasýnýn tarihçesi yaklaþýk
1974�lü yýllara dayanýyor. BÝRLEÞÝK ÝLAÇ SAN ve TÝC A.Þ adý altýnda

Dr. ÞAHAP ABÝR ve beþ ortaðýnýn Ýstanbul da bulunan Bozok laboratuvarýný
satýn almasý ile BEBETEN markasýnýn 37 yýllýk serüveni baþlamýþ oldu�

yýllýk serüven...





BEBETEN
Bebek ve Çocuk Talk Pudrasý

Serpme - Kutu - Zarf çeþitleriyle, bebeðinize ve
size gereken bakýmý saðlamak amacýyla,
bebeklerin hassas cildine göre formüle edilmiþtir.

 Vücudunuzun koltuk altý, göðüs altlarý, ayak
parmak aralarý gibi kývrýmlý bölgelerindeki teri
emerek piþik, isilik, kýzarýklýk, kötü koku ve kaþýntýyý
giderir.

 Bebeðinizin bez bölgesindeki ýslaklýðý kurutarak
piþiði önler.

 Ýçeriðindeki çinko oksit sayesinde fiziksel ve
kimyasal etkenlerin (sürtünme vb.) cildi tahriþine
engel olur.

 Bebeðinizde ve kendinizde güvenle
kullanabilirsiniz. Cildinizde Bebeten bebek ve
çocuk pudrasý�nýn hoþ ve çekici kokusu kalýr.

 Ýçeriðindeki Lanolin sayesinde bebeðinizin
cildini nemlendirir, yumuþatýr.

 Kuru, hassas ve alerjik cildi olan yetiþkinlerde
Bebeten Bebek Sabunu kullanýlabilir.

BEBETEN Gliserinli El ve Saç Sabunu
Bebeten El ve Saç sabunu, cildinizde ince bir tabaka oluþturarak,
ciltteki pürüzleri düzeltir, yumuþaklýk verir.

 Ýçeriðindeki Gliserin havadaki nemi hapsetme özelliði sayesinde
cildi nemlendirir.

 Çeþitli nedenlerin sebep olduðu ciltteki aþýrý kuruluðun önüne geçer.

 Saçlarýnýzdaki nem oranýný dengeler.

 Ayrýca, saçlarýnýzdaki kepeklenmeyi önlemeye yardýmcý olur, saçýnýza canlýlýk ve
parlaklýk kazandýrýr.

BEBETEN Piþik ve
Bakým Kremi

 Ýçerdiði Çinko Oksit ve Lanolin sayesinde ciltte
bariyer oluþturarak bebeðin bez bölgesinin kuru
kalmasýný saðlar. Böylelikle piþik oluþumunu önler.

 Ayrýca içeriðindeki çeþitli yaðlar ve vitaminlerle
(süt proteini, calendula yaðý vb.) bebeðin hassas
cildini besler, yoðun bakým yapar ve tahriþ olmuþ
cildin yenilenmesine yardýmcý olur.

BEBETEN
Bebek Sabunu
Lanolinli

  ABÝR  Keratin& Vitamin Anti-kepek Formülü,
kepeðe karþý en etkili aktif olan Zinc Pyrithione
(ZPT) içerir. Saçlý derideki kepeklenmeyi etkili bir
þekilde giderir ve yeniden oluþmasýna mani olur.

 Hydrolyzed Keratin, onarmak ve nemlendirmek
için saçýnýzýn etrafýnda koruyucu bir film tabakasý
oluþturur. 

 Provitamin B5 ile Vitamin E, uzun süre ile saç
köklerini besler,saçlarýnýzý nemlendirir, yeni çýkanlarýn
 çok daha güçlü ve saðlýklý büyümesini
destekler.Saçlarýnýza parlaklýk ve elastikiyet
kazandýrýr.

 Ýçerdiði  PQ-10 ve Guarhydroxypropyltrimonium
Chloride  saçlarýnýza tarama kolaylýðý saðlar. Boyalý
saçlarýnýza da kullanabilirsiniz.

 PH deðeri saç derisi ile uyumludur. Ciltte alerji
ve irritasyon yapmaz.

BEBETEN Floral ve BEBETEN Derman Serisi
Yeni ürün serilerimizde firma tescilli þiþe, kapak tasarýmlarý ile pudralarýmýzýn kullanýmý kolay ve þýk...

YENÝ

DUÞ VE BANYO SONRASI
VÜCUT PUDRASI
Cildinizde pürüzsüz ve ipeksi bir his býrakan,

zengin bitkisel içerikli pudralar ile rahatlamanýn

keyfini çýkarýn. Beyaz Gül, Lavanta ve Limon çiçeði

kokulu seçenekleri ile sizi nazikçe saracak ve uzun süre

etkisinde býrakacaktýr.

 Harika çiçek kokusu ile size uzun süren tazelik hissi verir.
 Ýçeriðindeki niþasta sayesinde cildinizdeki nemi daha fazla emer.
 Vücut kokusunu nötralize etmek için doðal soda içermektedir.
 Deodorant etkilidir,sizi serinletir ve rahatlatýr.

Olumsuz ortam
þartlarina baðlý olarak
veya küçük dikkatsizlikler
sonucu, vücudunuzun
deðiþik bölgelerinde
geliþen piþik, kýzarýklýk,
isilik, güneþ sonrasý
yanma, küçük tahriþ ve
kaþýntý sýkýntýlarýný
hafifletmeye ve
yatýþtýrmaya yardýmcý
olur.

YENÝ ÜÇLÜ ETKÝ

BEBEK PUDRASI
TALK VE ESANS ÝÇERMEZ NATUREL

 Bebeðinizin hassas ve nazik cildine uygun olarak bitkisel
ve mineral bileþenlerle formüle edilmiþtir.

 ZeaMays (Corn) Starch (mýsýr niþastasý) ve
Kaolin ciltte nem ve sürtünmeden meydana
gelen küçük tahriþleri azaltýr.

 Bileþenler içindeki oraný arttýrýlmýþ Çinko
oksit (%15) piþik ve isilik oluþumuna karþý
yüksek etkinliktedir.

 HexamidiniDisethionate kötü kokuya
sebep olan mikroorganizmalarla savaþýr.

TALK PUDRASI
YENÝYENÝ

BEBETEN DERMAN SERÝSÝ

BEBETEN FLORAL SERÝ

YENÝLENDÝ YENÝ

Abir Ayak Pudrasý
Ayaklarýnýzdaki terlemeyi,
kaþýntýyý ve kötü kokularý
önlemek için hazýrlanmýþ özel
bileþimli bir pudradýr.

 Ýçeriðindeki antiperspirant (ter önleyici) madde
sayesinde ter salgýsýný azaltýp, bakterilerin
üremeleri için uygun ortamý ortadan kaldýrýr.

 Formülünde yer alan bakterilere ve
mantarlara  karþý etkili koruyucu aktif madde
Triklosan, mikroorganizmalarýn oluþumunu
önlemede etkilidir.

 Mentol sayesinde ayaklarý ferahlatýr ve serinletir.

Abir
Kepekli Saçlara Karþý Etkili Þampuan

ÜRÜNLER

Bebeten markasý 1974 ten beri bebek ve
çocuk kozmetiði alanýnda þüphesiz en fazla
bilinen firmalardan biridir.

Klasik ürünleri arasýnda,
Bebeten Zarf Pudra,
Bebeten Küçük Kutu Pudra
Bebeten Büyük Kutu Pudra
Bebeten Serpme Küçük Plastik Pudra 
Bebeten Serpme Büyük Plastik Pudra
Ýsimleri  altýnda 5 farklý ambalaj ve
gramajda  Bebek ve Çocuk Talk Pudrasý
Bebeten Bebek Bakým ve Piþik Kremi
Bebeten Bebek Sabunu
Bebeten Gliserinli El ve Saç Sabunu
Abir Kepekli Saçlara Karþý Etkili Þampuan
Abir Ter Önleyici  & Koku Giderici Ayak
Pudrasý yer almaktadýr.


