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Corexyl Sensitive Toothpaste is suitable 
to use for cleaning of Sensitive Teeth. 
The active ingredient, Fluoride helps 
to provide your teeth against cavities. 
It provides extra defend to cover your 
oral health against food and drinks 
consumed during the day and when 
used regularly, it helps to re-gain the 
natural whiteness of your teeth.

Corexyl Sensitive diş macunu hassas 
dişlerin temizliği ve bakımında 
kullanılabilecek bir üründür. İçeriğindeki 
florür ile dişlerinizi çürüklere karşı 
korumanızda yardımcı olur. Gün 
içerisinde tüketilen yiyecek ve 
içeceklerin oluşturduğu tehditlere karşı, 
ağız sağlığınızın korunmasında destek 
sağlar, düzenli olarak kullanıldığında 
dişlerinizin doğal rengine 
kavuşmasına yardımcı olur.

Corexyl
Sensitive
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 ml / CRTP-0201

Possible Volume Variations
N / A

Dimentions : 340 x 220 x 295 mm
Net Weight : 8,64 Kg
Ap. Gros Weight : 10,90 Kg
Unit In Box : 96 pcs



Bacterium causing plaque formation, 
tartar and cavities exist in every 
single corner all of your mouth and 
brushing is not enough for preventing 
gingivitis. With its clinically proven 
ingredients, Corexyl Alcohol Free 
Sensitive Mouth Rinse, when used 
as a part of your routine oral care, 
helps to reduce plaque formation, to 
decrease mucosa irritation, sensitivity 
and refreshens you every time.

Corexyl Alkolsüz Sensitive Ağız Çalkalama 
Suyu, sabah ve akşam ağız bakım rutininizin 
bir parçası olarak kullanıldığında, içerdiği 
etkileri klinik deneyler ile kanıtlanmış 
olan hammaddeler sayesinde diş 
plağı oluşumunun engellenmesine, 
ağız mukozasının irritasyonunun ve 
hassasiyetinin azaltılmasına ve ağız 

kokusunun giderilmesine yardımcı 
olur; her kullanımda hoş bir 

ferahlık sağlar.

Corexyl
Sensitive 
Mounth Rinse
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 250 ml / CRMR-0101

Possible Volume Variations
N / A

Dimentions : 385 x 215 x 340 mm
Net Weight : 12,24 Kg
Ap. Gros Weight : 14,20 Kg
Unit In Box : 48 pcs



Corexy Calendula - Basil 
Toothpaste contains Calendula
Officinalis Extract, which has been
investigated in many researches
and reported in literatures 
based on its anti-inflamatory, 
wound healing and antibacterial 
properties.

Corexyl Papatya - Fesleğen Diş Macunu,
Papatya Bitki Özleri ile formüle edilmiştir.
Uluslararası literatür araştırmalarında,
Papatya özünün Anti-enflamatuar,
Doku İyileştirici ve Antibaktriyel etkileri
olduğundan bahsedilmiştir.

Corexyl
Calendula& 
Basil
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 ml / CRTP-0401

Possible Volume Variations
75 ml / CRTP-0402

Dimentions : 340 x 220 x 295 mm
Net Weight : 8,64 Kg
Ap. Gros Weight : 10,90 Kg
Unit In Box : 96 pcs



Corexyl Gel Toothpaste,due to its soft 
gel formula, is easily dispersed in your 
mouth and helps you to improve your 
oral care with longlasting freshness. 
With its flouride content, Corexyl Gel
Toothpaste protects your teeth
against cavities.

Corexyl Jel Diş Macunu, jel formülasyonu
sayesinde kullanımı esnasında kolay
dağılır ve etkili hammaddeleri ile ağız
bakımının ve temizliğinin yapılmasına
yardımcı olur.
İçeriğindeki Florür ile diş çürüklerine karşı
savaşmanıza yardımcı olur

Corexyl
Gel
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CR06-03

Possible Volume Variations

Dimentions : 395 x 350 x 185 mm
Net Weight : 9,72 Kg
Ap. Gros Weight : 11,80 Kg
Unit In Box : 72 pcs

50 ml   / CRTP-0601
75 ml   / CRTP-0602
125 ml / CRxx-xxxx



The role of fluoride for dental health, 
has a great place in growing of 
children. The Fluoride enters into the 
structure of the teeth composed of 
enamel and makes teeth resistant 
to decay. Enriched with Vitamin E, 
Corexyl Toothpaste with fluoride, 
helps to protect teeth against decay. 
With a pleasant aroma, encourages

Çocuklar için Florürün diş sağlığındaki 
rolü, özellikle dişlerin gelişim safhasında 
çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dişler 
oluşurken minenin yapısına girmekte ve dişi 
çürümeye karşı dayanıklı hale getirmektedir. 
Vitamin E ile zenginleştirilmiş Corexyl 
diş macunu,içeriğindeki Florür ile dişleri 
çürümelere karşı korumaya yardımcı 
olmaktadır. Hoş aroması ile çocukları 
düzenli olarak diş macunu 
kullanmaya teşvik eder.

Corexyl
Kids
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 ml / CRTP-0501

Possible Volume Variations
75 ml / CRxx-xxxx

Dimentions : 340 x 220 x 295 mm
Net Weight : 6,24 Kg
Ap. Gros Weight : 8,50 Kg
Unit In Box : 96 pcs



The role of fluoride for dental health, 
has a great place in growing of children. 
The Fluoride enters into the structure 
of the teeth composed of enamel and 
makes teeth resistant to decay. Enriched 
with Vitamin E, Corexyl Toothpaste with 
fluoride, helps to protect teeth against 
decay. With a pleasant aroma, encourages 
children to use toothpaste regularly.

Çocuklar için Florürün diş sağlığındaki rolü, 
özellikle dişlerin gelişim safhasında çok önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Dişler oluşurken 
minenin yapısına girmekte ve dişi çürümeye 
karşı dayanıklı hale getirmektedir. Vitamin 
E ile zenginleştirilmiş Corexyl diş macunu, 
içeriğindeki Florür ile dişleri çürümelere karşı 
korumaya yardımcı olmaktadır. Hoş aroması 
ile çocukları düzenli olarak diş macunu 
kullanmaya teşvik eder.

Corexyl
Kids
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 ml / CRTP-0502

Possible Volume Variations
75 ml / CRxx-xxxx

Dimentions : 340 x 220 x 295 mm
Net Weight : 6,24 Kg
Ap. Gros Weight : 8,50 Kg
Unit In Box : 96 pcs



With improved sensitivity action,
Corexyl Sensitive Plus Toothpaste,
when used regularly, helps to
decrease the sensitivity against
hot - cold food stuffs.

Yeni Corexyl Sensitive Plus Diş Macunu,
geliştirilmiş formülü ile düzenli olarak
kullanıldığında, sıcak - soğuk tüketilen
gıdaların oluşturduğu hassasiyetin
azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı
olur.

Corexyl
Sensitive Plus
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CRTP-0303

Possible Volume Variations
50 ml   / CRTP-0301
75 ml   / CRTP-0302
125 ml / CRxx-xxxx

Dimentions : 395 x 350 x 185 mm
Net Weight : 9,72 Kg
Ap. Gros Weight : 11,80 Kg
Unit In Box : 72 pcs



Corexyl Natural White Toothpaste, 
has been formulated with nano-
hydroxyapatite (nano- HAP)specially 
for oral care products. 95 % of the 
enamel is composed of hydroxyapatite 
(HAP, inorganic calcium salt of hydroxy 
phosphate) which gives to the teeth its 
physical characteristics like hardness. 
Nano- HAP has the same structure as the 
HAP of the enamel, but in nano size with 
high biocompatibility.

Corexyl Natural White Diş Macunu, ağız 
bakım ürünlerinde kullanılmak üzere 
geliştirilmiş nano-Hydroxyapatite  
(Nano-HAP) içeren özel bir diş macunudur. 
İçerdiği nano-HAP partiküller sayesinde, diş 
çürümlerinin engellenmesine,diş minesinin 
remineralizasyonuna ve mine yüzeyinin daha 
düzgün ve parlka bir görünüm kazanmasına 
yardımcı olur. Hassas dişlerin temizliğinde 

ve bakımında kullanıma uygundur.

Corexyl
Natural White
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CRTP-0803

Possible Volume Variations
50 ml   / CRTP-0801
75 ml   / CRTP-0802Dimentions : 395 x 350 x 185 mm

Net Weight : 9,72 Kg
Ap. Gros Weight : 11,80 Kg
Unit In Box : 72 pcs



Corexyl Toothpaste contains 5 different 
herbal extracts. The use of herbal 
extracts including the advantages 
can be found in international 
literatures. These extracts differ 
from aromas in their advantages as 
therapeutical agents. Our essential 
oils are manufactured with special 
extraction methods and included in the 
toothpaste formulation to achieve best 
results.

Corexyl Herbal White diş macunu 5 çeşit 
doğal bitkisel öz içermektedir. Yapılan 
uluslararası araştırmalar sonucunda, bitkisel 
özlerin kullanım alanları, oranları ve uygun 
kullanımları halinde sağladıkları yararlar 
litaratüre geçmiş bulunmaktadır. Bitkisel 
özler, özel olarak toplan ve işlemlerden 
geçirilerek,oluşturulan yağlardır.

Corexyl
Herbal White
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CRTP-0703

Possible Volume Variations
50 ml   / CRTP-0701
75 ml   / CRTP-0702Dimentions : 395 x 350 x 185 mm

Net Weight : 9,72 Kg
Ap. Gros Weight : 11,80 Kg
Unit In Box : 72 pcs



Corexyl Sensitive Mouth Rinse plays 
an important role in oral care with 
its formula containing four different 
herbal extracts. It combines the 
advantage of the mouth Rinses in 
reaching every cavity in your mouth 
with the positive effects of the herbal
extracts in oral care in one single
product.

Corexyl Ağız Çalkalama Suyu, 4 farklı
bitki özü içeren formülasyonu ile ağız
temiliğinde ve bakımında etkili bir rol
oynamaktadır. Ağız çalkalama sularının
(diş macunlarına göre) ağız boşluğunun
daha geniş alanlarına ulaşabilmesi 
avantajı bitki özlerinin ağız bakımındaki 
olumlu etkinlerini tek bir üründe 
birleştirilmiştir.

Corexyl
Sensitive 
Mounth Rinse
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 250 ml / CRMR-0102

Possible Volume Variations
N / A

Dimentions : 385 x 215 x 340 mm
Net Weight : 12,24 Kg
Ap. Gros Weight : 14,20 Kg
Unit In Box : 48 pcs



Corexyl Sensitive Toothpaste is 
formulated for daily use. It helps 
to protect your teeth against 
cavities with Fluoride.
With active ingredient, it is 
suitable for cleaning of Sensitive 
Teeth.

Corexyl Sensitive Diş Macunu günlük 
kullanım içindir. İçerdiği Florür ile 
günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerin 
oluşturduğu çürük tehdidine karşı 
dişlerinizi korumanıza yarımcı olur. 
Hassas dişlerin temiliğinde ve bakımında 
kullanıma uygundur.

Corexyl
Sensitive 
Toothpaste
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 ml / CRTP-0901

Aroma Variations
SMOKERS : CRTP-0902

Dimentions : 275 x 235 x 350 mm
Net Weight : 6,48 Kg
Ap. Gros Weight : 9,00 Kg
Unit In Box : 72 pcs

NATURAL  : CRTP-0903



Corexyl Smokers Toothpaste helps 
to re-gain natural whiteness of 
your teeth when used regularly 
and helps to fight agains cavities.
With two different aromas, it 
refreshes the breath and gives a 
pleasant taste in your mouth.

Corexyl Smokers Diş Macunu, düzenli 
olarak kullanıdığında dişlerin doğal 
rengine kovuşmasına yardımcı 
olur ve Florür ile diş çürümelerinin 
engellenmesine yardımcı olur. 
İki farklı aroması ile nefesinizi tazeler ve 
ağzınızda hoş bir tat bırakır.

Corexyl
SMOKERS 
Toothpaste
Perfect Smiles

Special Mint Aroma 
For Smokers

Natural with 
Spearmint Aroma



It helps to remove stains of 
cigarettes, tea and coffee etc.
and helps to re-gain natural 
whiteness of your teeth. With 
Fluoride, it helps to provide cavity 
protection.
3 different aromas leave long 
pleasent taste in your mouth after 
brushing.

Dişlerde oluşan sigara, çay, kahve 
vs. gibi lekeleri çıkartır, dişlerinizin 
doğal rengine kavuşmasına 
yardımcı olur. İçeriğindeki Florür 
ile dişlerinizi korumanıza yardımcı 
olur.
3 Farklı aroması ile ağızda uzun 
süreli hoş bir tat bırakır.

Corexyl
SMOKERS 
Tooth Cleaning Powder
Perfect Smiles

Standart Packing Type
Volume / Code : 50 gr / CRTR-0101

Aroma Variations
NATURAL : CRTR-0102

Dimentions : 350 x 190 x 275 mm
Net Weight : 3,60 Kg
Ap. Gros Weight : 6,40 Kg
Unit In Box : 72 pcs

Special Mint Aroma
For Smokers

FRUIT      : CRTR-0103



Tropical Fruit 
Aroma

Natural with 
SpearmintAroma



With its special formula containing 
zinc PCA and herbal extracts, Corexyl 
Diaper Rash Cream protects your baby’s 
sensitive skin against diaper rash. It can 
be applied at every diaper change.

The cream can also be applied by Adults 
and bed ridden adults against skin 
irritation.

Çinko PCA ve Bitkisel Özler içeren formülü ile 
Corexyl Pişik Önleyici Krem, bebeğinizin hassas 
cildini pişiklere karşı korumanızda yardımcı olur. 

Pişik Önleyici Krem aynı zamanda, yetişkinlerde 
ve yatarak tedavi olan hastalarda, cildin tahriş 
olmasını engellemek için yardımcı unsur olarak 
kullanılabilir.

Corexyl
Diaper Rash Cream

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CRDR-0101

Possible Volume Variations
50 ml / CRxx-xxxx

Dimentions : 395 x 350 x 185 mm
Net Weight : 7,20 Kg
Ap. Gros Weight : 9,50 Kg
Unit In Box : 72 pcs



With optimized formula, Corexyl Hair 
Remover Cream remove unwanted hairs 
(4 - 10 min.) from the applied area. It 
helps to cover humidity level of your skin 
with mouisturizing effect.
Corexyl Hair Remover Cream will become 
indispensable part of your personal care.

Corexyl Tüy Dökücü Krem optimize edilmiş 
formülü sayesinde, uygulandığı bölgede 
kısa süre içerisinde (min. 4 dk - max. 10 dk.) 
istenmeyen tüylerinizden sizi kurtarır. 
Nemlendiricili formülü ile uygulama sonrasında, 
cildinizin nem değerini korumasına yardımcı 
olur.
Kişisel bakım ürünlerinizin vazgeçilmez bir  
parçası olur.

Corexyl
Hair Remover Cream

Standart Packing Type
Volume / Code : 100 ml / CRHR-0102

Possible Volume Variations
50 ml / CRHR-0101

Dimentions : 395 x 350 x 185 mm
Net Weight : 8,64 Kg
Ap. Gros Weight : 10,50 Kg
Unit In Box : 72 pcs



Zerzevatçi Köyü Şehit 
Cengiz Cad. No : 51 Beykoz 
34829 İstanbul, Türkiye

spckozmetik.com.tr
0 216 319 52 70
0 216 319 52 74
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