


“World of cosmetics is formed by a living system such as nature and it lives”
“Kozmetik dünyası, tabiat gibi canlı bir sistemden oluşur ve yaşar” 

Ömer DAĞLAR
Chairman of the Board of Directors / Yönetim Kurulu Başkanı 

Espaş Cosmetics established in 2000 to present qualified 
product quality with an excellent service understanding 
in cosmetic sector, has presented Ixora trademark to 
appreciation of consumers. 
Espaş Cosmetics is an important trademark cited and 
preferred by consumers in the sector with common 
supplier network and chain stores in Turkey and World. 
Espaş Cosmetics which aimed the principle of “Quality 
product is manufactured by quality raw material” works 
with the largest suppliers in the world in terms of raw 
material purchase. 
The compliance with Europen Union standards of Espaş 
Cosmetic products have been proven and products 
have been  investigated and approved by Europen 
Union local laboratories
Espaş Cosmetics which follows future trends from 
today and arranges all levels from production range 
to client presentation with a modern vision, led many 
innovations especially in product variety.
Espaş Cosmetics reinforces its manufacturing 
section day by day with new investments, performs 
manufacturing with full automatic machines 
untouched by human hands.
In Espaş Cosmetics which manufactures in compliance 
with GMP (Good Manufacturing Practices) criteria 
which should be adapted by cosmetics manufacturers, 
all process from entrance of the raw material in the 
facility to presentation of the product to consumers is 
controlled step by step hence higher quality product 
and service is provided. 
Espaş Cosmetics which rapidly promotes worldwide 
in its sector with its 108 concept ixora stores and over 
400 point of sales, continues to compete among global 
trademarks with its manufacturing quality, variety and 
service understanding. 

Kozmetik sektöründe nitelikli ürün kalite-sini üstün 
hizmet anlayışı ile sunmak üzere 2000 yılında kurulan 
Espaş Kozmetik, ixora markasını tüketicinin beğenisine 
sundu.
Espaş Kozmetik  Türkiye ve Dünyada yaygın bayi ağı 
ve mağaza zincirleri ile sektörde adından sıkça söz 
edilen ve tüketicinin tercih ettiği önemli bir marka 
konumundadır.
“Kaliteli ürün kaliteli hammaddeden üretilir” prensibi-
ni hedef edinen Espaş Kozmetik hammadde alımında 
dünyanın en büyük tedarikçileri ile çalışmaktadır.
Espaş Kozmetik ürünleri Avrupa Birliği standartlarına 
uygunluğu kanıtlanmış, Avrupa Birliği yerleşik 
laboratuvarları tarafından incelenmiş ve onay almıştır.
Geleceğin trendlerini bugünden takip eden ve ürün 
gamından müşteri sunumuna kadar her aşamayı 
modern bir vizyon ile organize eden Espaş Kozmetik, 
özellikle ürün çeşitliliği konusunda bir çok yeniliğe 
imza atmıştır.
Espaş Kozmetik üretim parkurunu yeni yatırımlarla 
her geçen gün güçlendirmekte, üretimini tam otoma-
tik makine-lerde el değmeden gerçekleştirmektedir.
Kozmetik üreticilerinin uymak zorunda olduğu GMP 
(İyi Üretim Uygulamaları) şartlarına uygun üretim 
yapan Espaş Kozmetik’te, hammaddenin fabrikaya 
girişinden, ürünün tüketiciye sunulmasına kadar 
geçen süreç adım adım kontrol edilmekte, böylece 
yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlanmaktadır.
Dünya genelinde 108 adet consept ixora mağazası 
ve 400’ün üzerinde satış noktasıyla sektöründe hızla 
yükselen Espaş Kozmetik, ürün kalitesi, çeşitliliği ve 
hizmet anlayışı ile dünya markaları arasında rekabetini 
sürdürmektedir.

“A perfume must be more mysterious than a 
copy of something in the nature. When a man 
sees a woman, he shouldn’t think of a rose;  
he should think of that woman”

“Parfüm doğadaki herhangi bir çiçeğin  
kokusundan çok daha gizemli olmalıdır.  
Erkek kadını gördüğünde gülü değil  
o kadını düşünmelidir”

           Jean Paul Guerlain



Discover Ixora Women’s Fragrance 
Collection. Free as a jasmine, innocent 
as a rose or warm as vanilla… With 
more than 200 different fragrance, Ixora 
fragrance collection offers you a chance 
to find your signature scent.

Bırakın sizin yerinize parfümünüz 
konuşsun. Yasemin gibi özgür, gül 
gibi masum ya da vanilya gibi sıcak 
ve samimi... 200’den fazla çeşidiyle 
sizi tamamlayan kokuyu ixora’da 
bulacaksınız. 

Women’s Fragrances;

Kadın Parfüm

“You can find and learn about yourself 
in scent. It is the shadow of a person’s 
soul.”

“Bir kokuyla kendinizi tanıyabilir, kendiniz 
hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. 
Parfüm ruhun gölgesidir”
                                                      
                                       Serge Luttens.
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“You should put scent where you want 
to be kissed”.

“ Parfümü öpülmek istediğiniz yerinize 
sıkın.”

                                          Coco Chanel
No one can resist the lure of a beautiful 
fragrance. Strong amber, energiting 
citrus, gentle fougere and hundreds of 
components come together for Ixora to 
create your unique blend.

Kokuların cazibesine kimse karşı 
koyamaz. Güçlü amber, enerjik citrus, 
centilmen fujer ve daha yüzlerce bileşen 
tam da istediğiniz kokuyu oluşturmak 
için ixora’da bir araya geldi. 

Men’s Fragrance

Erkek Parfüm
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Ready for the Sahara storm? The 
dazzling breeze of oriental spices will 
spread on your skin.

Opening with two precious 
components, rose and amber, the 
middle notes of Sahara Storm will 
surround you like a touch of cashmere. 
And the vanilla in the base lets you stay 
with your favourite perfume for a very 
long time.

Sahara fırtınasına hazır mısın? Oryantal 
baharat karışımıyla koklayanların başını 
döndürecek olan Sahara Storm sıcak çöl 
rüzgârlarını teninizde estirecek.

Amber ve gül gibi iki nadide bileşenle 
açılışını yapan parfümün orta notaları 
kaşmir yumuşaklığı ile sizi sarmalıyor. 
Dipteki vanilya ise parfümünüzün uzun 
süre sizinle kalmasına olanak sağlıyor.

Sahara Storm

Sahara Storm
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The dazzling breeze of oriental spices will  
spread on your skin!

Sıcak çöl rüzgarlarını teninizde estirecek!



Günümüz modern hayatının modern 
savaşçıları için tasarlanan Warrior, 
ananasın taze aroması ile açılışını 
yapıyor. Orta notalarda paçuli ve gül ile 
bir farklılık ortaya koyarken, dip notadaki 
amber parfüme lüx bir bitiş sağlıyor.
Güçlü, karizmatik ve vizyon sahibi 
beyler! O’nun duygularını Warrior’la 
fethetmeye hazırlanın!

Warrior

Designed for the modern day warriors, 
this fragrance opens with the fresh 
aroma of pineapple. Patchouli and rose 
show their difference in the middle 
notes and ambery notes in the base 
give the luxurious finishing touch.

Successful, visionary and carismatic 
gentlemen! Be ready to steal her heart 
with Warrior!

Warrior
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Be ready to steal her heart with Warrior!
Warrior’la onun duygularını fethetmeye hazır ol!



A modern remark to the oriental 
fragrances, Black Orient is a fairy tale 
from east but this time the princess is a 
rebel. Young and cool but warm in the 
same time, Black Orient is an intense 
fragrance. The synergy between the 
seductive notes of coffee and vanilla, 
reveals a highly feminene fragrance. 

Oryantal kokulara modern bir yorum 
katan Black Orient, bir doğu masalına 
asi bir prensesin konu edilmesiyle 
ortaya çıkmış adeta. Genç ve cool aynı 
zamanda yoğun, etkisini hissettiren 
kokusu ile de baskın bir parfüm. 
Kahve ve vanilyanın baştan çıkaran 
birlikteliğiyle ortaya çıkan yoğunluk, 
son derece feminen bir parfüme imza 
atmış.

Black Orient

Black Orient
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A modern remark to the oriental fragrances.

Oryantal kokulara modern yorum.



Open the doors of a mysterious garden 
with Baiser, Eclat, La Rose and Rouge!
Spring’s fresh kiss Baiser with pink lily 
and raspberry, Eclat, bringing the smell 
of tropical breeze with gardenia and 
frangipani,
The innocence of rose and peony with 
La Rose,
Summer nights’ favourite Rouge, with 
the mischievous notes of black current 
surrounded by the ultra- feminen 
vanilla, 
Are the beauties of mysterious garden 
waiting to be discovered.

Baiser, Eclat, La Rose ve Rouge ile 
esrarengiz bir bahçenin kapılarını açın! 
Pembe zambak ve tatlı ahududu ile 
baharın taze öpücüğü Baiser,
Frangipani ve gardenya ile tropikal 
çiçeklerin esintisini burnunuza getiren 
Eclat, 
Gül ve şakayıkla bir gelin buketi 
naifliğindeki La Rose ,
Çılgın yaz gecelerine yakışır haylaz kuş 
üzümü kokusuna karışan kadınsı vanilya 
ile Rouge,
esrarengiz bahçenin keşfedilmeyi 
bekleyen güzellikleri…

Mystical Garden

Esrarlı Bahçe
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mysterious garden.

Esrarengiz bir bahçenin 
kapılarını açın!



Like a candy jar, filled with caramels, 
Lollipop will turn you to a little girl in a 
candy shop! Lollipop addresses all the 
young girls and the women who feel 
young in any age with sweety notes 
mixed in a harmony.

Karamel dolu bir şeker kavanozu hissi 
veren Lollipop, sizi şekerci dükkanındaki 
küçük kıza dönüştürme gücüne sahip! 
Tatlı notaların ahenkle birbirine karıştığı 
parfüm genç kızlara ve her daim 
kendini genç hisseden tüm kadınlara 
hitap ediyor.

Lollipop

Lollipop
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Opening with the fresh notes of lemon, 
Kronos settles down with the wonderful 
smell of iris flowers. Cedar wood, vetiver 
and amber notes in the base are adding 
a masculine attitude and enhances the 
longevity in the same time.

The message of the perfume is very 
clear: “I smell good!”

Açılışında limon ferahlığıyla sizi 
karşılayan Kronos, birkaç saniyenin 
ardından iris çiçeğinin muhteşem 
kokusuyla yoğun ve oturaklı bir havaya 
bürünüyor.

Dip notadaki sedir ağacı, vetiver ve 
amber kokuya erkeksi bir hava katarken 
aynı zamanda kalıcılığı da arttırıyor.
Parfümün mesajı çok net: “Ben güzel 
kokuyorum!”

Kronos

Kronos
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Rule the Time.

Zamana Hükmet.



Almost a spice explosion, Night Bomb 
is formed by bringing  some of the 
most precious ingredients together in 
perfect harmony. The intense notes of 
saffron, cinnamon, tobacco and leather 
are the most effective weapons of this 
explosion.

Adeta bir baharat patlaması yaşatan 
Night Bomb, birbirinden nadide 
bileşenlerin büyük bir uyum içinde 
bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. 
Yoğun kokulara sahip safran, tarçın, 
tütün ve deri bu baharat patlamasının 
en etkili silahları.

Night Bomb

Night Bomb

FO
R 

M
EN

Spice Explosion.

Baharat Patlaması.



Inspired by the invincible gladiators, 
Gladiator Eau de Parfum is made by 
the competible notes of woodies and 
aromatics. 

Opening with the notes of grapefruit 
and mandarin, Gladiator has some 
see breeze in the middle notes. Guiac 
wood, oak moss, patchouli and amber 
make the difference in the base.

Yenilmez gladyatörlerden ilhamla 
tasarlanan Gladiator Eau de Parfum, 
odunsu notaların aquatic notalarla 
uyumlu birlikteliğinden ortaya çıkmış. 

Greyfurt ve mandalina ile açılışını 
yapan parfümün orta notalarında deniz 
esintileri mevcut. Parfüme fark katan ise 
dip notadaki gayak ağacı, meşe yosunu, 
paçuli ve amber.

Gladiator

Gladiator
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 Inspired by the invincible gladiators.

Yenilmez gladiatorlerden ilhamla tasarlandı.



Be prepared to hear the whispers 
around you, because everybody will 
talk about your perfume! 

Whisper Eau de Parfum, will be your 
irreplaceable signature fragrance with 
the harmonical mix of white flowers 
with sweety fruites.
Opening with the notes of fresh fruites, 
Whisper attune with your skin like its 
own smell with the soft jasmine in the 
middle notes.

Etrafınızdan duyacağınız fısıltılara 
hazırlıklı olun! Çünkü herkes parfümü-
nüzü konuşacak.

Whisper Eau de Parfum, beyaz çiçekler 
ve tatlı meyvelerin ahenkli karışımından 
meydana gelen muhteşem kokusuyla 
vazgeçemeyeceğiniz parfümünüz olacak.

Taze meyve kokularıyla açılışını yapan 
parfüm, orta notalardaki yasemin 
kokusuyla yoğunlaşarak teninizle adeta 
kendi kokunuzmuş gibi bir uyum 
sağlıyor. 

Whisper

Whisper
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Be prepared to hear the whispers around.

Etrafınızdan duyacağınız fısıltılara hazır olun.



Ixora Pastel Line invites you to a 
world of pleasure and nature. You will 
experience the natural fragrances of  
Mysterious Jasmine, vibrant Strawberry, 
cheerful Cherry Blossom, romantic 
White Musk and egzotic Coconut. 

ixora Pastel serisi adından da 
anlaşılacağı üzere sade kokularıyla 
pastel bir dünyaya davet ediyor. Gizemli 
Jasmin, enerji dolu Strawberry, neşeli 
Cherry Blossom, romantik White Musk 
ve egzotik Coconut ile kalıcı doğallığı 
his-sedeceksiniz.

Pastel Series 

Pastel Serisi

Cherry Blossom Strawberry White Musk Jasmine Coconut
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Five different sets, consists of fragrance, 
shower gel and hand&body lotion, for 
five different moods.

Türkçe olarak da “Parfüm, duş jeli ve 
el&vücut losyonundan oluşan beş farklı 
sette her zevke hitap eden kokuları 
bulabilirsiniz.”

Fantasy Series

Fantasy Serisi
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For all your moods.

Tüm duyguların fantasy setlerinde.

Passion Dark Romantic Dream Seductive



Excite your senses with Ixora Shower 
Gels. Intense scents of Sexy Orris, Velvet 
Cherry, Hammam, Olive and Cool turn 
your Daily showers to joyful moments.

Ixora duş jelleri ile duyularını harekete 
geçir. Sexy Orris, Velvet Cherry, 
Hammam, Olive ve Cool duş jelleri 
günlük duşlarınızı keyifli anlara 
çevirecek.

Shower Gel

Duş Jeli
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Hammam Olive Cool Sexy Orris Velvet Cherry



The joyful and vibrant Ixora Body Mists 
are specially designed for the young 
perfume lovers. Effective, significant 
and soft scents make you feel fresh end 
energised. 

Bırakın sizin yerinize parfümünüz 
konuşsun. Yasemin gibi özgür, gül 
gibi masum ya da vanilya gibi sıcak 
ve samimi... 200’den fazla çeşidiyle 
sizi tamamlayan kokuyu ixora’da 
bulacaksınız. 

Body Mist

Body Mist
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Funny Sexy Happy Pretty Sweety Lovely Kids



You can use Ixora Deodorants to 
maximize the effect of your favourite 
Ixora fragrance or single for a lighter 
effect.

En sevdiğiniz kokunuza eşlik edecek 
ixora deodorantları ile parfümünüzün 
etkisini pekiştirebilir, daha hafif bir etki 
için ise tek başına kullanabilirsiniz.

Deodorant

Deodorant

FO
R 

W
O

M
EN

FO
R 

M
EN



Beautiful scents make you feel happier. 
You will find a different one for your 
everyday mood. Experience freshness 
with Spring, summer sun’s energy with 
Mango and cooling effect of the sea 
with Marine air fresheners.

Bulunduğunuz ortamdaki hoş ko-kular 
sizi iyi hissettirir. ixora’da 9 farklı çeşidiyle 
her günün moduna özel, oda kokuları 
bulabilirsiniz. Spring ile bahar tazeliğini, 
Marine ile deniz ferahlığını, Mango ile 
yaz güneşinin enerjisini hissedeceksiniz.

Air Freshener

Oda Kokusu

Vanilla Levander Tropical Strawberry Kavun Tadında Melon Marine Spring Mango



With allantoin, panthenol and herbal 
oils, Ixora Snail Cream moisturizes your 
skin without leaving it 

greasy. Supports the   renewal of the 
skin  and help reducing the blemishes 
and scars.Helps in 

removing scars caused by acne, stretch 
marks, the postnatal skin cracks, rough 
dry skin, scars and the 

swelling after shaving.

İxora salyangoz krem içerdiği allantoin, 
panthenol ve bitkisel yağlar ile cildi 
yağlandırmadan 

nemlendirme özelliğine sahiptir. Cildin 
kendini yenilemesine destek olarak 
izlerin ve lekelerin 

azalmasına yardımcı olur.Sivilcelerin 
neden olduğu izler, Çatlak izleri, Doğum 
sonrası cilt çatlakları, 

Kuru ciltteki pürüzler, Yara izleri, Tıraş 
sonrası kabarıklıkların giderilmesinde 
yardımcıdır.Salyangoz 

krem bütün bu faydalarının yani sıra 
cilde pürüzsüz, ipeksi bir görünüm ve 
yumuşaklık kazandırır.

Moisturizing hand and body cream with 
Monoi de Tahiti Oil.

Tahiti yağı içeren nemlendirici el ve vücut 
kremi.

Snail Cream

Salyangoz Krem

This creams smell like your favourite perfume.

Bu kremler favori parfümünüz kokuyor.

Strawberry Lollipop

Coconut Shine



Dermatologically Tested

Dermatoljik olarak test edilmiştir

Nature’s gift clay now meets your 
skin with Ixora Natural Clay Mask. 
Dermatologically tested by the Europe’s 
leading labratories, Ixora Clay Mask is 
suitable for sensitive skin.

Cildinizi doğanın zenginliği kille 
tanıştırın. ixora Doğal Kil Maskesi 
Avrupa’nın önde gelen laboratu-
varlarında dermatolojik olarak test 
edilmiştir, hassas ciltlerin kullanımına 
uygundur.

Natural Clay Mask

Kil Maskesi



The story of traditional cologne 
continues with modern fragrances. 
What makes Ixora Eau de Cologne 
line so special is the carefully selected 
precious ingredients. The nostalgic 
bottles meet the most impressive 
scents of today. 

Fresh green tea, flowery linden, oriental 
fig and sweet mandarine scents… Ixora 
Eau de Cologne line freshens you!

Nostaljik şişeleri modern kokularla 
buluşturan ixora, sizi bulunduğunuz 
yerden alıp bir Karadeniz evine veya 
Akdeniz akşamlarında bir sahil kenarına 
götüren birbirinden güzel dört çeşit 
kolonya tasarladı.

Taze yeşil çay, çiçeksi ıhlamur, oryantal 
incir ve tatlı mandalina kokularıyla ixora 
Eau de Cologne serisi keşfedilmeyi 
bekliyor.

Eau De Cologne

Kolonya



Rose water is one of the oldest skincare 
products. Generations of women have 
used rose water as part of their skin 
care regime. Distilled from rose petals, 
Ixora Eau de rose gives your skin all the 
benefits of rose flowers.

Gül suyu en eski cilt bakım ürünlerinden 
biridir. Kuşaklar bo-yunca kadınlar gül 
suyunu günlük bakım rutininin bir 
parçası olarak kullandılar. Şimdi de ixora 
Eau De Rose ile gül çiçeklerinin tüm 
yararlı özellikleri cildinizle buluşuyor.

Eau De Rose

Gül Suyu



ixora perfumed and nutritious acetone, 
with its special formula, moistures your 
nails and prevents breakage while 
cleaning your nail lacquer.

ixora parfümlü ve besleyici aseton, 
özel formülü ile ojenizi çıkarırken, 
içeriğindeki gliserinle tırnaklarınızı 
nemlendirir ve kolay kırılmalarını 
engeller.

Acetone

Aseton



Most beautiful air fresheners of Ixora are 
now in your car!

For an enjoyable ride, experience four 
different types of Ixora Auto Fragrances.

ixora’nın en güzel kokuları artık 
otomobilinizde de sizinle.

Ferah ve keyifli bir sürüş için dört farklı 
çeşidiyle ixora Oto Kokularını deneyin.

Auto Fragrance

Oto Kokusu



Ixora Liquid Hand Soap is formulated 
with natural extracts to moisture your 
skin. The special bottle design makes 
a difference in the bathroom while the 
scent mesmerizes you.

İçeriğinde bulunan doğal ham-
maddeler ile ellerinizi temizlerken 
aynı zamanda bakımını da yapan ixora 
el Sabunu, kendine özgü kokusuyla 
ferahlık verirken özel şişe tasarımıyla 
banyo dekorasyonunda fark yaratıyor.

Liquid Hand Soap

Sıvı Sabun



The underlying reason of success 
reached by Espaş Cosmetics which 
attained an important place in the sector 
with its knowlege and background 
from year of 2000 to today, is having 
a management understanding which 
has focused on customer satisfaction. 

2000 yılından bugüne uzanan bilgi 
ve birikimiyle sektörde önemli bir 
yer kazanan Espaş Kozmetik’in 
ulaştığı başarının altında müşteri 
memnuniyetini merkez alan bir 
yönetim anlayışı bulunmaktadır.

Management

Yönetim



In Ixora laboratories, our experienced 
R&D team works diligently to develop 
new trends and to improve the product 
range.

ixora laboratuvarlarında, deneyimli  
Ar-Ge ekibi ile sürekli yeni trendler 
geliştirerek, ürün çeşitliliğini artır-
makta ve kozmetik dünyasında öncü- 
lüğünü sürdürmektedir.

R&D

Ar-Ge



At Ixora, production path grows 
with new investments each day and 
performs untouched production 
with fully automated machines. The 
manufacturing process is controlled in 
every step for the best quality. In our 
manufacturing site we comply with the 
GMP rules.

ixora’da üretimin her aşaması 
adım adım takip edilmekte üretim 
parkuru her geçen gün yeni yatı-
rımlarla güçlendirilmektedir. Avrupa 
standartlarına uygun üretim ya-
pan tesisin GMP ve ISO belgesi 
bulunmaktadır.

Production

Üretim



You can come across with an Ixora 
Consept Store in any place of the world. 
With 108 Ixora consept stores and more 
than 400 sales point wordwide our 
experienced sales people will gladely 
help you .

Dünyanın herhangi bir şehrinde 
gezerken bir ixora mağazası ile 
karşılaşabilirsiniz. Dünya üzerinde 108 
adet konsept ixora mağazası ve 400’ün 
üzerinde satış noktasında, deneyimli 
satış personellerimiz ihtiyaçlarınıza 
memnuniyetle cevap verir.

Concept Stores

Konsept Mağazalar





Center 
Adress : Polat İş Merkezi Cemal Sahir 
Sokak No:29/40 Mecidiyeköy
Şişli / İstanbul
Phone : +90 212 272 53 10
Fax : +90 212 272 53 15
E-mail : istanbul@ixoraparfum.com

Factory
Adress : Işıklar Caddesi No:17
Ulus / Ankara
Phone : +90 312 309 27 06-07
Fax : +90 312 311 23 33
E-mail : info@ixoraparfum.com

European Union Countries 
Coordination
Adress : Frankfurter Str. 64 51065
COLOGNE GERMANY 
Phone : 0221 9777 9870
Fax : 0221 9777 9871
E-mail : info@ixora-shop.de

West African Regional Office
Adress : DON –IFECO INVESTMENT 
LIMITED
Line 6 zone 17 Eziukwu Shopping 
Complex Aba,
Abia State Nigeria
Phone : +234(0)7088183655, 
08029856262 - (0)8037783864
E-mail : donifecoltd@yahoo.com
Web : www.donifecoinvestment.com

https://www.facebook.com/pages/ixora/117934581616190
https://twitter.com/ixoracosmetic

www.ixoraparfum.com

Espaş Kozmetik Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti.


