
APIVITA FACE GUIDE
natural effective holistic



1. ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Εξωτερικά ορατός ιστός. Αποτελείται από ζωντανά και νεκρά κύτταρα,
είναι προστατευτικός φραγμός, διαχωρίζει το σώμα από το περιβάλλον.
Εκεί «κατασκευάζονται» κερατινοκύτταρα & μελανοκύτταρα.

3. ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ
Υποστηρίζει το κυρίως δέρμα. Λειτουργεί σαν μονωτικό υλικό και απορροφά
τους κραδασμούς. Είναι εν μέρει υπεύθυνο για τη μορφή και το σχήμα του
δέρματος και του σώματος. Αποθήκη των θρεπτικών ουσιών, ποικίλει σε πάχος
ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας.

ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος
(1,5-2 m² επιφάνεια και 10-12 kg βάρος).

Αποτελείται από νερό (70%), πρωτεΐνες (25%), λίπος και μέταλλα (5%).

Είναι ελαστικό, αδιάβροχο, αυτοαναγεννώμενο και ένα από τα πιο
σημαντικά αισθητήρια όργανα.

Επιτελεί αρκετές ζωτικές λειτουργίες και έχει πολλαπλούς ρόλους.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Καλύπτει όλο το σώμα και προστατεύει τα εσωτερικά όργανα από
το εξωτερικό περιβάλλον.

Λειτουργεί ως θερμοστάτης και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος
με την έκκριση ιδρώτα.

Μας προσφέρει την αίσθηση της αφής, ώστε να αντιλαμβανόμαστε την πίεση,
τον πόνο, τη ζέστη, το κρύο. Το δέρμα είναι εξοπλισμένο με έναν μεγάλο αριθμό 
νεύρων που λαμβάνουν και μεταδίδουν αυτά τα μηνύματα.

Το σύνθετο αυτό όργανο συμβάλλει στη διατήρηση του ανοσοποιητικού
συστήματος εναντίον εξωτερικών εισβολέων, όπως τα βακτήρια, οι ιοί,
και τα ανεπιθύμητα χημικά στοιχεία.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

2. ΧΟΡΙΟ
Παρέχει τη βασική υποστήριξη στο δέρμα. Αποτελείται κυρίως
από κολλαγόνο & ελαστίνη για δομική σταθερότητα, ελαστικότητα,
σφριγηλότητα, αντοχή και όγκο.
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ΗΛΙΟΣ & ΔΕΡΜΑ
H έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία:

Ενισχύει τη δημιουργία των ελευθέρων ριζών.
Διαταράσσει την ισορροπία της αντιοξειδωτικής 

άμυνας του οργανισμού και του δέρματος.

Οι ελεύθερες ρίζες έχουν αρνητική επίδραση
στις κυτταρικές μεμβράνες αλλά και στο

γενετικό υλικό του κυττάρου. Μπορούν λοιπόν
να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία και τον

θάνατο των κυττάρων. 

90% των ορατών σημαδιών γήρανσης της 
επιδερμίδας -οι ρυτίδες, οι δυσχρωμίες,

η τραχύτητα, η χαλάρωση- οφείλονται στη 
συσσωρευτική φθορά που προκαλείται από την 

έκθεση στον ήλιο, γνωστή ως φωτογήρανση.



ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αναγνωρίζοντας τον τύπο του δέρματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιδερμίδας
του πελάτη σας, θα μπορείτε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση να προτείνετε τα 
κατάλληλα προϊόντα και να δίνετε λύση στα διάφορα προβλήματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Πώς θα ανακαλύψετε απλά και γρήγορα τον τύπο επιδερμίδας του πελάτη;

Μην βασίζεστε στον τύπο δέρματος που αναφέρει ο πελάτης (οι περισσότεροι 
νομίζουν ότι έχουν ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα, κάτι που δεν ισχύει) και
κάνετε την εξής ερώτηση:

«Σε ποια σημεία στο πρόσωπο εντοπίζετε λιπαρότητα και σε ποια ξηρότητα;»
(για να καταλάβουμε τον τύπο, λιπαρό ή ξηρό)

Πιθανές απαντήσεις - Αναγνώριση τύπου επιδερμίδας

1. Λιπαρότητα σε όλο το πρόσωπο = λιπαρή / πολύ λιπαρή επιδερμίδα

2. Λιπαρότητα μόνο στο Τ και καθόλου ξηρότητα = μικτή / λιπαρή

3. Ήπια λιπαρότητα στο Τ και ξηρότητα στα μάγουλα = κανονική / ξηρή

4. Ξηρότητα παντού και καθόλου λιπαρότητα = ξηρή / πολύ ξηρή

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!
Στη λιπαρή επιδερμίδα η προετοιμασία είναι ακόμη πιο σημαντική και από την
κρέμα, αν σκεφτούμε πόσο λαμπερή και υγιής γίνεται όταν απομακρύνουμε 
καθημερινά το περιττό σμήγμα.
Προτείνετε τον κατάλληλο καθαρισμό και τη συστηματική απολέπιση, που θα 
απομακρύνουν το περιττό σμήγμα και τα νεκρά κύτταρα που προσκολλώνται
στην επιδερμίδα.

Στις πιο ξηρές επιδερμίδες η σωστή επιλογή του καθαριστικού, η ήπια συστηματική 
απολέπιση που συνήθως αποφεύγουμε να προτείνουμε ενώ είναι πολύ σημαντική, 
καθώς και η ενίσχυση της περιποίησης με εναλλαγή στις ενυδατικές μάσκες, δίνει
την άνεση, την ελαστικότητα και τη φρεσκάδα που χρειάζονται.
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ΑΚΜΗ
Για την αντιμετώπιση της ακμής απαραίτητα είναι:
•Ο καθημερινός καθαρισμός που αφαιρεί το περιττό σμήγμα και παρέχει αντιμικροβιακή δράση. 
•Η χρήση ειδικών μασκών για βαθύ καθαρισμό των πόρων απο το σμήγμα. 
•Η εφαρμογή της πρόπολης, ως φυσικό αντιβιοτικό, σε μάσκα και το βάμμα (τοπική χρήση) είναι σημαντική. 

Αποφύγετε λιπαρά προϊόντα και MHN προτείνετε scrub, καθώς το δέρμα είναι σε κατάσταση φλεγμονής
και υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.

ΠΑΝΑΔΕΣ
Για την αντιμετώπιση των πανάδων προτείνετε:
•Αντηλιακή προστασία που εμποδίζει την εμφάνιση των δυσχρωμιών.
•Συστηματική απολέπιση
•Ορούς και μάσκες λάμψης, καθώς αποχρωματίζουν τις ήδη υπάρχουσες πανάδες και βελτιώνουν
τον χρωματικό τόνο.

ΡΥΤΙΔΕΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Για την αντιμετώπιση των ρυτίδων προτείνετε προγράμματα περιποίησης που ενισχύουν την παραγωγή του 
κολλαγόνου και της ελαστίνης, και παράλληλα προστατεύουν με αντιοξειδωτικά από την πρόωρη και 
πρόσθετη γήρανση.
Απαραίτητα είναι:
•Οροί και μάσκες κατά των ρυτίδων και της χαλάρωσης.

IΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Πώς θα ανακαλύψετε τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιδερμίδας του πελάτη;
Άμεσα και διακριτικά, ρωτήστε:

«Τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο σχετικά με το δέρμα σας;»
(ακμή, πανάδες, ρυτίδες, χαλάρωση, κλπ)

Δημιουργήστε προσωπικά προγράμματα περιποίησης για τους πελάτες σας 
και χαρίστε τους έτσι μια όμορφη επιδερμίδα. Συμβουλευτείτε τον οδηγό 
και ξεκινήστε σήμερα με τη δική σας προσωπική διάγνωση και περιποίηση!
Δείτε τη διαφορά και μοιραστείτε τη γνώση σας με τους πελάτες σας!



APIVITA FACE CARE
Ο μοναδικός συνδυασμός που μας κάνει ξεχωριστούς

ΦΥΣΙΚΑ

Με 87% - 100% φυσικές συνθέσεις

Με ελληνικά φυτικά εκχυλίσματα
και μελισσοκομικά προϊόντα

Mε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες
συσκευασίες

Χωρίς parabens, silicones,
mineral oil, propylene glycol,

ethanolamine, phthalates, PCM, NM
συστατικά που έχουν ενοχοποιηθεί

για αρνητικές επιδράσεις
στο περιβάλλον και την υγεία.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Με φυσικά δραστικά συστατικά
υψηλής τεχνολογίας & καινοτόμα συστήματα 

μεταφοράς για δράση στα βαθύτερα
στρώματα της επιδερμίδας

Mε κλινικές μελέτες στο τελικό προϊόν

Με in vitro μελέτες σε 200 γονίδια
που επηρεάζουν την κυτταρική γήρανση,

την αντιοξειδωτική δράση και την ενυδάτωση. 

Με καινοτομίες:
•Ενθυλάκωση βασιλικού πολτού σε λιποσώματα

•Πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης 
•Αντικατάσταση του νερού με εγχύματα

με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

ΟΛΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμόζουμε την ολιστική
προσέγγιση του Ιπποκράτη

Αντιμετωπίζουμε το σύνολο
των αναγκών της επιδερμίδας

με πολυδραστικά προϊόντα

Χρησιμοποιούμε 100% 
καθαρά βιολογικά αιθέρια έλαια
που δρουν ευεργετικά στο σώμα,

την ψυχή και το πνέυμα.



ΜΕΤΡΟ

H μόνη μάρκα που στην ανάπτυξη των 
προϊόντων της διατηρεί την ισορροπία 
μεταξύ φυσικών συνθέσεων, υψηλής 
αποτελεσματικότητας, υπέροχων υφών
και ολιστικής προσέγγισης.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Στη APIVITA αγαπάμε την αλήθεια...
Η σωστή διατροφή και η άσκηση είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία
και την ομορφιά. «Είμαστε ό,τι τρώμε» 
συνήθιζε να λέει ο Ιπποκράτης,
«η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας» 
συνηθίζουμε να λέμε εμείς.



CLEANSING
Νο1 σειρά φυσικού καθαρισμού

Έως και 99% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες όλων των ηλικιών που αναζητούν φυσικό και αποτελεσματικό καθαρισμό της επιδερμίδας.

Προτείνετε το κατάλληλο προϊόν καθαρισμού σύμφωνα με τον τύπο επιδερμίδας.

Δράσεις:
•Απαλός και αποτελεσματικός καθαρισμός που σέβεται τη φυσιολογία και το pH

του δέρματος χωρίς να το αφυδατώνει, με ήπιους φυσικούς καθαριστικούς
παράγοντες (χωρίς SLES, SLS) και σαπωνάρια.

•Αντισηπτική δράση, ρύθμιση της λιπαρότητας, αντιοξειδωτική προστασία με πρόπολη.

•Τόνωση, αναζωογόνηση & αντισηπτική δράση με 7 οργανικά αιθέρια έλαια και πρόπολη.

•Εξειδικευμένη δράση που καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών τύπων επιδερμίδας με φυσικά έλαια,
εκχυλίσματα, φυσικά δραστικά συστατικά και αιθέρια έλαια.

•Αντιοξειδωτική προστασία με έγχυμα απο πράσινο τσάι.

Χωρίς:
SLS, SLES, PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, ΕΤΗΑΝΟLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES, PCM, NM



TIP Σε περίπτωση ακμής ΟΧΙ scrub

επιδερμίδας, δεν ξηραίνει την επιδερμίδα.

CLEANSING

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

•scrub με μύρτιλλο
•scrub με ελιά (για ανθεκτικές επιδερμίδες)

•scrub με βερύκοκο (για ευαισθητες επιδερμίδες)
•μάσκα καθαρισμoύ με ροζ άργιλο

•μάσκα καθαρισμoύ με πράσινη άργιλο

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα που 
χρειάζονται ρύθμιση της λιπαρότητας
και αγαπούν τον καθαρισμό με νερό.

Κατάλληλο για εφήβους & για άνδρες.

ΠΡΟΠΟΛΗ & ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ TEA TREE:
ρύθμιση έκκρισης σμήγματος, εξισορρόπηση 

λιπαρής και με τάση ακμής επιδερμίδα,
ήπια αντισηπτική δράση. 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ LIME:
αντιβακτηριακή και στυπτική δράση,

ματ αποτέλεσμα. 
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΜΟΝΙ, ΑΓΡΙΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ:

τόνωση & αναζωογόνηση.

ΠΡΟΠΟΛΗ & ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ TEA TREE:
ρύθμιση έκκρισης σμήγματος, εξισορρόπηση 

λιπαρής και με τάση ακμής επιδερμίδας,
ήπια αντισηπτική δράση. 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ LIME:
αντιβακτηριακή και στυπτική δράση,

ματ αποτέλεσμα. 
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΜΟΝΙ, ΑΓΡΙΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ:

τόνωση & αναζωογόνηση.

ΕΛΙΑ:
ενυδάτωση & θρέψη.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ:
καταπράυνση. 

ΠΡΟΠΟΛΗ:
ήπια αντισηπτική δράση 

& αντιοξειδωτική προστασία.

ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ & LIME

Aπλώστε καθημερινά σε βρεγμένο πρόσωπο
& λαιμό κάνοντας ελαφρύ μασάζ.

Στη συνέχεια ξεβγάλετε με άφθονο νερό.

Απλώστε καθημερινά σε βρεγμένο πρόσωπο
& λαιμό κάνοντας ελαφρύ μασάζ.

Στη συνέχεια ξεβγάλετε με άφθονο νερό.

Εφαρμόστε μετά το gel καθαρισμού σε πρόσωπο
& λαιμό αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Επαναλάβετε εάν επιθυμείτε κατά τη διάρκεια

της ημέρας.

•scrub με ελιά (για ανθεκτικές επιδερμίδες)
•μάσκα καθαρισμoύ με πράσινη άργιλο

•μάσκα καθαρισμoύ με πρόπολη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 92% 97%96%

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΜΑΤΙΑ
 ΜΕ ΕΛΙΑ & ΛΕΒΑΝΤΑ

Πελάτες που θέλουν γρήγορο καθαρισμό και 
ντεμακιγιάζ σε ένα βήμα, και αγαπούν τη χρήση 

νερού. Κατάλληλο για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας, δεν ξηραίνει την επιδερμίδα.

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα
σαν τελείωμα του καθαρισμού για

επιπλέον στυπτική και αντισηπτική δράση.
Προετοιμάζει ιδανικά την επιδερμίδα

να απορροφήσει την κρέμα που ακολουθεί.

ΗΠΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ SLES, SLS) & ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΠΩΝΑΡΙΑ (ΣΑΠΟΥΝΟΧΟΡΤΟ):
αποτελεσματικός καθαρισμός χωρίς ερεθισμούς και αφυδάτωση της επιδερμίδας

ΠΡΟΠΟΛΗ: αντισηπτική δράση, ρύθμιση της λιπαρότητας, αντιοξειδωτική προστασία
7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: τόνωση, αναζωογόνηση, αντισηπτική δράση

ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ & LIME



CLEANSING

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ & ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ:
απομάκρυνση ρύπων και μακιγιάζ.

ΜΕΛΙ:
πλούσιο σε ενυδατικά συστατικά,

προσφέρει αίσθηση άνεσης και απαλότητας.
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:

τόνωση, λάμψη, αναζωογόνηση.
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ, ΓΕΡΑΝΙ, ΝΕΡΟΛΙ:

καταπράυνση, ενυδάτωση, επούλωση, 
ελαστικότητα.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ & ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ:
απομάκρυνση ρύπων και μακιγιάζ.

ΜΕΛΙ:
πλούσιο σε ενυδατικά συστατικά,

προσφέρει αίσθηση άνεσης και απαλότητας.
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:

τόνωση, λάμψη, αναζωογόνηση.
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ, ΓΕΡΑΝΙ, ΝΕΡΟΛΙ:

καταπράυνση, ενυδάτωση, επούλωση, 
ελαστικότητα.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α&Ε:
αντιοξειδωτική προστασία, πρόληψη της γήρανσης.

Πελάτες με κανονική/ξηρή επιδερμίδα
που χρειάζονται ενυδάτωση και προτιμούν
τον καθαρισμό σε μορφή γαλακτώματος.

ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ
ΜΕ ΜΕΛΙ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Πελάτες με κανονική/ξηρή επιδερμίδα
σαν τελείωμα του καθαρισμού για επιπλέον

τόνωση, θρέψη και ενυδάτωση.
Προετοιμάζει ιδανικά την επιδερμίδα

να απορροφήσει την κρέμα που ακολουθεί.

Απλώστε με απαλές κινήσεις σε πρόσωπο και λαιμό 
και στη συνέχεια αφαιρέστε το γαλάκτωμα

με βαμβάκι.

Εφαρμόστε μετά το γαλάτωμα καθαρισμού
σε πρόσωπο και λαιμό αποφεύγοντας την περιοχή

των ματιών.  Επαναλάβετε εάν επιθυμείτε κατά
τη διάρκεια της ημέρας.

•scrub με μύρτιλλο
•scrub με βερύκοκο (για ευαισθητες επιδερμίδες)

•μάσκα καθαρισμoύ με ροζ άργιλο
•μάσκα καθαρισμoύ με πράσινη άργιλο

•scrub με μύρτιλλο
•scrub με βερύκοκο (για ευαισθητες επιδερμίδες)

•μάσκα καθαρισμoύ με ροζ άργιλο

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

Πελάτες που θέλουν γρήγορο καθαρισμό και 
ντεμακιγιάζ σε ένα βήμα σε μορφή γαλακτώματος. 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Ιδανικό και για αφαίρεση αδιάβροχου μακιγιάζ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΟΜΗΛΙ:
προστασία από ερεθισμούς.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ:
ενυδάτωση & θρέψη. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΕΛΑΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ:
απομακρύνουν ρύπους και μακιγιάζ

ενώ παρέχουν στην επιδερμίδα
βιταμίνες και λιπίδια.

ΠΡΟΠΟΛΗ:
ήπια αντισηπτική δράση

& αντιοξειδωτική προστασία.

Απλώστε με απαλές κυκλικές κινήσεις σε όλο το 
πρόσωπο, τα μάτια και τον λαιμό, και στη συνέχεια 

αφαιρέστε το προϊόν με βαμβάκι.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 99% 88% 97%

ΗΠΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ SLES, SLS) & ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΠΩΝΑΡΙΑ (ΣΑΠΟΥΝΟΧΟΡΤΟ):
αποτελεσματικός καθαρισμός χωρίς ερεθισμούς και αφυδάτωση της επιδερμίδας

ΠΡΟΠΟΛΗ: αντισηπτική δράση, ρύθμιση της λιπαρότητας, αντιοξειδωτική προστασία
7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: τόνωση, αναζωογόνηση, αντισηπτική δράση

ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΜΕΛΙ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 3 ΣΕ 1 ΠΡΟΣΩΠΟ & ΜΑΤΙΑ 
ΜΕ ΧΑΜΟΜΗΛΙ & ΜΕΛΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΝΩΣΗ-ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ



NATURAL SERUM
Πολύτιμες σταγόνες ομορφιάς

για άμεσα αποτελέσματα

Έως και 98% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες όλων των ηλικιών που αναζητούν εντατική περιποίηση σε συνδυασμό

με την κρέμα προσώπου για άμεσα αποτελέσματα στην επιδερμίδα τους.

Δράσεις:
•Άμεση αποτελεσματικότητα με καινοτόμους μηχανισμούς δράσης

και υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών σε χαμηλά μοριακά βάρη
για δράση στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας.

•Στοχευμένη αποτελεσματικότητα ανά προϊόν με 10 οργανικά αιθέρια έλαια.

•Αντιοξειδωτική προστασία με έγχυμα απο πράσινο τσάι.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, ΕΤΗΑΝΟLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES, PCM, NM



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•ΑQUA VITA κρέμα εντατικής
ενυδάτωσης και αναζωογόνησης

•μάσκα ενυδάτωσης με αλόη

NATURAL SERUM

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 

ΜΕ ΑΛΟΗ & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Πελάτες που θέλουν εντατική περιποίηση ενυδάτωσης. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 

Ιδανικός τους καλοκαιρινούς μήνες
ή σε πρόβλημα πανάδων.

ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΛΟΗ:
άμεση ενυδάτωση & αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου. 

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕ 3ΜΒ:
ενυδάτωση σε βάθος. 
ΒΡΩΜΗ & ΛΕΚΙΘΙΝΗ:

διατήρηση ενυδάτωσης για 24 ώρες.
ΜΕΛΙ:

ενυδάτωση & θρέψη.
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ:
τόνωση & αναζωογόνηση.

ΜΥΡΤΙΛΛΟ:
απαλή απολέπιση, λάμψη, φωτεινότητα

& λείανση της επιδερμίδας. 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C:

αναστολή σχηματισμού μελανίνης,
πρόληψη δυσχρωμιών. 

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑ:
 αναζωογόνηση των κυττάρων. 

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΜΟΝΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΝΕΡΟΛΙ:
αποτοξίνωση & αναζωογόνηση.

Πρωί ή και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα, απλώνετε με απαλές κινήσεις στο πρόσωπο, τον λαιμό
και το ντεκολτέ, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Ακολουθεί η κρέμα.

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΒΑΡΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ:
αποτελεσματικότητα και διείσδυση στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας

10 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: ενυδάτωση, λάμψη, λείανση των ρυτίδων, σύσφιγξη & ανάπλαση 

ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία

•BEE RADIANT κρέμα
αντιγήρανσης και λάμψης

•μάσκα αναζωογόνησης & λάμψης με ρόδι

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98% 96%

TIP Εναλλάξτε τους ορούς μέσα στον χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες
της επιδερμίδας και συνδυάστε τους με όλες τις κρέμες.

Αποφύγετε τον ορό λάμψης τους καλοκαιρινούς μήνες
πριν την έκθεση στον ήλιο.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΛΑΜΨΗΣ 

ΜΕ ΜΥΡΤΙΛΛΟ & ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

Πελάτες που θέλουν εντατική περιποίηση λάμψης. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Ιδανικός για θαμπές, κουρασμένες επιδερμίδες.



NATURAL SERUM

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ ΣΕ 2 ΜΟΡΦΕΣ:
μείωση των ρυτίδων, ενίσχυση της μακροζωίας
των κυττάρων, αύξηση παραγωγής κολλαγόνου 

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ
& ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:

προστασία απο την πρόωρη γήρανση.
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΝΕΡΟΛΙ, ΠΑΤΣΟΥΛΙ, ΓΕΡΑΝΙ

& ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ:
ενυδάτωση & αντιγήρανση.

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ 
ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑPIVITA):

αύξηση της ελαστικότητας, ενίσχυση
της παραγωγής κολλαγόνου. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α:
μείωση των ρυτίδων.

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΥΡΟ, ΣΑΝΔΑΛΟΞΥΛΟ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ:

ανάπλαση, επανόρθωση, αναζωογόνηση.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ 

ΜΕ ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ & ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

Πελάτες που θέλουν εντατική περιποίηση λείανσης 
των ρυτίδων. Κατάλληλος για όλους

τους τύπους επιδερμίδας.

Πρωί ή και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα, απλώνετε με απαλές κινήσεις στο πρόσωπο, τον λαιμό
και το ντεκολτέ, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Ακολουθεί η κρέμα.

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΒΑΡΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ:
αποτελεσματικότητα και διείσδυση στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας

10 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: ενυδάτωση, λάμψη, λείανση των ρυτίδων, σύσφιγξη & ανάπλαση 

ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•WINE ELIXIR αντιρυτιδική
& συσφιγκτική κρέμα 

•αντιρυτιδική & συσφιγκτική
μάσκα με σταφύλι

•QUEEN BEE συσφιγκτική
& επανορθωτική κρέμα

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης
με βασιλικό πολτό

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 94% 95%

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ 

ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

Πελάτες που θέλουν εντατική περιποίηση 
σύσφιγξης. Κατάλληλος για όλους

τους τύπους επιδερμίδας.



AQUA VITA
Ολοκληρωμένη σειρά εντατικής
ενυδάτωσης, αναζωογόνησης
και πρόληψης της γήρανσης

'Εως και 98% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες όλων των ηλικιών που έχουν ανάγκη για ενυδάτωση και πρόληψη της γήρανσης.

Δράσεις:
•24ωρη στοχευμένη ενυδάτωση σε βάθος, με φυτοενδορφίνες λυγαριάς σε ένα τεχνολογικά

προηγμένο σύστημα εγκλεισμού και μεταφοράς σε κυκλοδεξτρίνες και λιποσώματα.

•Αναζωογόνηση με αιθέριο έλαιο γεράνι που ενυδατώνει και προσφέρει αίσθηση ευεξίας.

•Πρόληψη της γήρανσης με το πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης (KAINOTOMIA APIVITA)
και το ελληνικό τσάι του βουνού που προστατεύει το δέρμα από τις περιβαλλοντικές

επιθέσεις και το οξειδωτικό στρες.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, BUTYLENE GLYCOL, ΕΤΗΑΝΟLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES, PCM, NM

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*

Μελέτη στο τελικό προΐόν

+21% αύξηση ενυδάτωσης της επιδερμίδας μετά απο 4 εβδομάδες

+16% αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας μετά απο 4 εβδομάδες

*8 εργαστηριακές μελέτες στο πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης ΑPIVITA.
Κλινική μελέτη σε 30 γυναίκες 20-50 ετών μετά απο 28 ημέρες χρήσης. Μετρηση με όργανα.



TIP Η εντατική ενυδάτωση σε συνδυασμό με αντιοξειδωτικά είναι η καλύτερη προστασία ενάντια στη γήρανση.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΜΕ ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ-ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα
που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση,

αναζωογόνηση & πρόληψη της γήρανσης.

ΠΡΟΠΟΛΗ:
Ρυθμίζει τη λιπαρότητα,

χαρίζει ματ όψη.

ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΜΕ ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ-ΞΗΡΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

Πελάτες με κανονική/ξηρή επιδερμίδα
που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση,

αναζωογόνηση & πρόληψη της γήρανσης.

ΜΕΛΙ & ΑΛΟΗ:
Επιπλέον ενυδάτωση.

Χαρίζουν άνεση στην επιδερμίδα.

ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΜΕ ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΞΗΡΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

Πελάτες με πολύ ξηρή ή ευαίσθητη επιδερμίδα
που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση,

αναζωογόνηση & πρόληψη της γήρανσης.

ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ,
ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ, ΜΕΛΙ & ΑΛΟΗ:

Επιπλέον ενυδάτωση.
Εμπλουτίζουν τη σύνθεση και βοηθούν

την επιδερμίδα να ανακτήσει τη βελούδινη όψη της.

•φυσικός ορός ενυδάτωσης
•μάσκα ενυδάτωσης με θαλάσσια λεβάντα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Βάλτε μια μικρή ποσότητα σε καθαρό δέρμα.
Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ: 24ωρη στοχευμένη ενυδάτωση σε βάθος

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ: πρόληψη της γήρανσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ: ενυδάτωση, αναζωογόνηση, αίσθηση ευεξίας

AQUA VITA

•φυσικός ορός ενυδάτωσης
•μάσκα ενυδάτωσης με αλόη

98% 95% 97%



TIP Η καθημερινή φροντίδα της περιοχής γύρω από τα μάτια
είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ελαστικότητα του δέρματος.

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ:
Αντηλιακή προστασία

ΜΙΚΑ, ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ:
Ομοιόμορφος χρωματικός τόνος,

μεσαία φυσική κάλυψη σε 2 αποχρώσεις.

ΕΣΚΙΝΗ, ΡΟΥΣΚΟΓΕΝΙΝΗ:
Απαλύνει μαύρους κύκλους και οιδήματα.

Βάλτε μικρή ποσότητα σε καθαρό δέρμα. 
Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις

σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Πρωί και βράδυ, εφαρμόστε μικρή ποσότητα κρέμας 
με ελαφρά χτυπηματάκια γύρω από την περιοχή

των ματιών (πόδι χήνας).
Αποφύγετε την εφαρμογή κρέμας στο άνω βλέφαρο 

ή πολύ κοντά στις βλεφαρίδες.

ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ

AQUA VITΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

•μάσκα ματιών με ginkgo biloba

ΒΒ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
& ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ SPF20

ΜΕ ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Πελάτες που επιθυμούν προστασία από τον ήλιο
και φυσική κάλυψη στην πόλη από το φθινόπωρο μέχρι 

την άνοιξη. Συστήνεται για χρήση σαν Make up ή για 
κάλυψη ατελειών. Ιδανική και για νεανικές επιδερμίδες.

Πελάτες με μαύρους κύκλους και οιδήματα
που θέλουν ενυδάτωση, πρόληψη και ξεκούραστη 

όψη. Ιδανική βάση για μακιγιάζ ματιών.

•φυσικός ορός ενυδάτωσης
•μάσκα ενυδάτωσης με αλόη

98% 95%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ: 24ωρη στοχευμένη ενυδάτωση σε βάθος

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ: πρόληψη της γήρανσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ: ενυδάτωση, αναζωογόνηση, αίσθηση ευεξίας

ΦΥΤΟΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ: 24ωρη στοχευμένη ενυδάτωση σε βάθος

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ: πρόληψη της γήρανσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ: αντιοξειδωτική προστασία 



BEE RADIANT
Ολοκληρωμένη σειρά που προλαμβάνει,

μειώνει τις ρυτίδες και χαρίζει λάμψη

Έως και 99% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες που θέλουν μείωση των ρυτίδων καθώς και λάμψη.

Δράσεις:
•Πρόληψη και μείωση των ρυτίδων, λάμψη και βελτίωση του μικροανάγλυφου

της επιδερμίδας με βλαστοκύτταρα πορτοκαλιού & κρόκο χρύσανθο.

•Αντιοξειδωτική προστασία με το πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης (KAINOTOMIA APIVITA)
και με έγχυμα απο άγρια τριανταφυλλιά που προστατεύει το δέρμα από τις περιβαλλοντικές

επιθέσεις και το οξειδωτικό στρες.

•Άμεση ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ, λάδι ελιάς και ροδιού, βούτυρο καριτέ.

•Αναζωογόνηση με 100% βιολογικά αιθέρια έλαια περγαμόντο, πράσινο μανταρίνι, τριαντάφυλλο & grapefruit.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, BUTYLENE GLYCOL, ΕΤΗΑΝΟLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES, PCM, NM

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*
Μελέτη στο τελικό προΐόν

93% των γυναικών είδαν την επιδερμίδα τους με λιγότερες ρυτίδες

93% των γυναικών είδαν την επιδερμίδα τους πιο λαμπερή

90% των γυναικών είδαν την επιδερμίδα τους πιο γεμάτη

*Αξιολόγηση 30 γυναικών, ηλικίας 30-45 ετών, με εφαρμογή 2 φορές
την ημέρα μετά απο 28 ημέρες χρήσης.



Πελάτες με κανονική/ξηρή επιδερμίδα που 
χρειάζονται μείωση των ρυτίδων, φωτεινότητα

& άνεση στην επιδερμίδα.

ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

•φυσικός ορός λάμψης
•μάσκα αναζωογόνησης & λάμψης με ρόδι

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

BEE RADIANT
ΚΡΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ & ΛΑΜΨΗΣ

ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΦΗ

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα που
χρειάζονται μείωση των ρυτίδων, φωτεινότητα

& ρύθμιση της λιπαρότητας.

ΚΡΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ & ΛΑΜΨΗΣ
ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΥΦΗ

Βάλτε μικρή ποσότητα σε καθαρό δέρμα.
Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις σε πρόσωπο,

λαιμό και ντεκολτέ αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΠΟΛΗ:
ρύθμιση λιπαρότητας & ματ όψη.

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ: επαναφορά της νεανικής λάμψης & βελτίωση του μικροανάγλυφου της επιδερμίδας

ΚΡΟΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: μείωση των ρυτίδων  

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΜΙΚΑ & ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ: άμεσο εφέ λάμψης

ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΡΟΔΙΟΥ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ: άμεση ενυδάτωση 

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, GRAPEFRUIT: αναζωογόνηση, αίσθηση ευεξίας

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98% 98%



TIP Αποφύγετε τις βίαιες κινήσεις στη διαδικασία του μακιγιάζ-ντεμακιγιάζ
ή ακόμη και στην εφαρμογή της κρέμας.

•μάσκα ματιών με ginkgo biloba
•αντιρυτιδική μάσκα ματιών με σταφύλι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

BEE RADIANT

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ & ΛΑΜΨΗΣ

ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Πελάτες με γραμμές, μαύρους κύκλους και 
οιδήματα που θέλουν μείωση των ρυτίδων, 

φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα.

Πρωί και βράδυ, εφαρμόστε μικρή ποσότητα κρέμας (ΠΡΟΣΟΧΗ: μισή πίεση της αντλίας)
με ελαφρά χτυπηματάκια γύρω από την περιοχή των ματιών (πόδι χήνας).

Αποφύγετε την εφαρμογή κρέμας στο άνω βλέφαρο ή πολύ κοντά στις βλεφαρίδες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΚΑΚΙΑ:
αναστολή της γήρανσης, μείωση μαύρων κύκλων

& οιδημάτων, ξεκούραστο & φωτεινό βλέμμα.

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ: επαναφορά της νεανικής λάμψης & βελτίωση του μικροανάγλυφου της επιδερμίδας

ΚΡΟΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: μείωση των ρυτίδων

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΜΙΚΑ & ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ: άμεσο εφέ λάμψης

ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΡΟΔΙΟΥ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ: άμεση ενυδάτωση 

99%



WINE ELIXIR
Ρυτίδες & σύσφιγξη

Έως και 100% φυσικά συστατικά



ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*

Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες  που θέλουν να καταπολεμήσουν τις ρυτίδες και τη χαλάρωση.

Δράσεις:
•Μείωση των ρυτίδων και πρόληψη της δημιουργίας νέων με ρεσβερατρόλη απο κόκκινο κρασί.

•Σύσφιγξη με λούπινο.

•Ενυδάτωση σε βάθος με μελισσοκέρι και λάδι από φλοιό ρυζιού.

•Αντιοξειδωτική προστασία με πρόπολη, πολυφαινόλες ελιάς και έγχυμα απο πράσινο τσάι,
που προστατεύουν το δέρμα από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις και το οξειδωτικό στρες.

•Τόνωση και αναζωογόνηση με 100% βιολογικά αιθέρια έλαια νέρολι, φασκόμηλο, πατσουλί & γεράνι.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, ΕΤΗΑΝΟLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES

Λούπινο:

•Βελτιώνει την ελαστικότητα και το οβάλ του προσώπου

•Σημαντική μείωση του σχετικού όγκου στην περιοχή των σιαγόνων.
Μέσος όρος -8,8%, Μέγιστη μείωση 25,2%. 

*In vivo test για 3 μήνες, σε 25 γυναίκες ηλικίας 45-65ετών, με σημάδια χαλάρωσης
στην περιοχή του προσώπου.

Ρεσβερατρόλη:

•Μείωση της επιφάνειας των ρυτίδων έως και 77%

•Μείωση του αριθμού των ρυτίδων έως και 71%

*In vivo test για 2 μήνες, σε 20 γυνάικες ηλικίας 49-69 ετών,
με βαθιές ρυτίδες στην περιοχή των ματιών.



WINE ELIXIR

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ SPF15

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ

Πελάτες που θέλουν εντατική αντιρυτιδική 
περιποίηση & προστασία απο τον ήλιο.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΥΦΗΣ 

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ

Πελάτες με κανονική/ξηρή επιδερμίδα που θέλουν  
εντατική αντιρυτιδική περιποίηση & επιπλέον 

ενυδάτωση για άνεση στην επιδερμίδα.

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ

Πελάτες που θέλουν εντατική αντιρυτιδική 
περιποίηση και ανανέωση της επιδερμίδας.

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε καθαρό δέρμα. Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις σε πρόσωπο,
λαιμό και ντεκολτέ αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Κάθε βράδυ, σε καθαρή επιδερμίδα (ιδανικά μετά τον 
ορό ή το λάδι) παίρνετε μικρή ποσότητα και απλώνετε 
με απαλές κυκλικές κινήσεις σε πρόσωπο, λαιμό και 

ντεκολτέ. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ:
 επιπλέον ενυδάτωση για άνεση στην ξηρή 

επιδερμίδα.

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ:
απαλή απολέπιση, ενίσχυση της φωτεινότητας και 

της απαλότητας της επιδερμίδας.
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ C:

φωτεινότητα & βελτίωση του χρωματικού τόνου.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ:
αντηλιακή προστασία SPF15. 

ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ: μείωση του αριθμού και της επιφάνειας ακόμα
και των πιο βαθιών ρυτίδων, πρόληψη της δημιουργίας νέων

ΛΟΥΠΙΝΟ: σύσφιγξη

ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΡΥΖΙΟΥ, ΒΡΩΜΗ & ΛΕΚΙΘΙΝΗ:
ενυδάτωση σε βάθος

ΠΡΟΠΟΛΗ, ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΕΛΙΑΣ, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ:
αντιοξειδωτική προστασία

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, ΝΕΡΟΛΙ, ΠΑΤΣΟΥΛΙ & ΓΕΡΑΝΙ:
τόνωση, αναζωογόνηση, αίσθηση ευεξίας

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 87% 90% 93%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•φυσικός ορός λείανσης ρυτίδων
•αντιρυτιδική & συσφιγκτική

μάσκα με σταφύλι

•WINE ELIXIR λάδι
•αντιρυτιδική & συσφιγκτική

μάσκα με σταφύλι



•WINE ELIXIR Αντιρυτιδική & συσφιγκτική κρέμα 
WINE ELIXIR Αντιρυτιδική κρέμα ματιών

•αντιρυτιδική & συσφιγκτική
μάσκα με σταφύλι

WINE ELIXIR

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ & ΤΑ ΧΕΙΛΗ

 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ

Πελάτες που θέλουν εντατική αντιρυτιδική 
περιποίηση και αίσθηση άνεσης γύρω απο τα μάτια 
και τα χείλη. Ιδανική για γυναίκες που καπνίζουν.

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟ & ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πελάτες που θέλουν να ακολουθήσουν 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιποίησης

για ισχυρή αντιμετώπιση κατά των ρυτίδων
& της χαλάρωσης

Πρωί και βράδυ, εφαρμόστε μικρή ποσότητα κρέμας 
με ελαφρά χτυπηματάκια γύρω από την περιοχή των 

ματιών (πόδι χήνας). Αποφύγετε την εφαρμογή 
κρέμας στο άνω βλέφαρο ή πολύ κοντά στις 

βλεφαρίδες.

Πρωί και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα απλώστε 4-6 
σταγόνες, σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, αποφεύγοντας 
την περιοχή των ματιών. Κάντε απαλό μασάζ με κυκλικές 

ανοδικές κινήσεις, μέχρι το λάδι να απορροφηθεί εντελώς. 
Ακολουθεί η κρέμα προσώπου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΣΚΙΝΗ, ΡΟΥΣΚΟΓΕΝΙΝΗ:
μείωση μαύρων κύκλων & οιδημάτων.

ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ:
μείωση του αριθμού και της επιφάνειας ακόμα

και των πιο βαθιών ρυτίδων, πρόληψη της 
δημιουργίας νέων 

ΛΟΥΠΙΝΟ: σύσφιγξη
MEΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ,
ΒΡΩΜΗ & ΛΕΚΙΘΙΝΗ: ενυδάτωση σε βάθος 

ΠΡΟΠΟΛΗ, ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΕΛΙΑΣ, ΕΓΧΥΜΑ
ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝO ΤΣΑΪ:

αντιοξειδωτική προστασία 
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΑΤΣΟΥΛΙ:

τόνωση, αναζωογόνηση, αίσθηση ευεξίας 

ΛΑΔΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ, ΕΛΙΑΣ, ΗΛΙΑΝΘΟΥ, 
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ: ενυδάτωση σε βάθος, ενίσχυση 

της άμυνας της επιδερμίδας
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: ενυδάτωση

& αντιοξειδωτική προστασία
ΛΟΥΠΙΝΟ: σύσφιγξη

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, ΝΕΡΟΛΙ, 
ΠΑΤΣΟΥΛΙ & ΓΕΡΑΝΙ: τόνωση, αναζωογόνηση, 

αίσθηση ευεξίας

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 94% 100%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•μάσκα ματιών με ginkgo biloba
•αντιρυτιδική μάσκα ματιών με σταφύλι

TIP
Με απλές τεχνικές μασάζ, για λίγα λεπτά καθημερινά, ενισχύετε
τη φυσική άμυνα του δέρματος ενάντια στην πρόωρη γήρανση

και βελτιώνετε την υφή και την εμφάνιση της επιδερμίδας.

BIO-ECO
πιστοποιημένο

προϊόν



QUEEN BEE
Σύσφιγξη & επανόρθωση

Έως και 96% φυσικά συστατικά



ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*

Πού απευθύνεται:
Ειδικά σχεδιασμένη για τη φροντίδα και τις ανάγκες της ώριμης απαιτητικής επιδερμίδας.

Συστήνεται σε πελάτες που επιθυμούν σύσφιγξη, μείωση των ρυτίδων, άμεση αίσθηση lifting και επανόρθωση.

Δράσεις:
•Σύσφιγξη, μείωση των ρυτίδων, επανόρθωση των φθορών της επιδερμίδας με φρέσκο

ελληνικό βασιλικό πολτό εγκλωβισμένο σε λιποσώματα (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ APIVITA).

•Άμεσο lifting με εκχύλισμα απο φύκια.

•Ενυδάτωση & θρέψη με μέλι & μελισσοκέρι.

•Αντιοξειδωτική προστασία με βιταμίνες Α & Ε και έγχυμα απο πράσινο τσάι που προστατεύει το δέρμα
από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις και το οξειδωτικό στρες.

•Ανανέωση, τόνωση της ώριμης επιδερμίδας με αιθέριο έλαιο μύρο.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, MINERAL OIL, ETHANOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL

Εκχύλισμα φυκιών:

•Άμεση και μακρόχρονη δράση
στη σύσφιγξη.

*In vivo test σε 30 γυναίκες
μετά απο 2 βδομάδες χρήσης.

Βασιλικός πολτός:

•Αυξάνει τον αριθμό των ινοβλαστών
της επιδερμίδας. 

*In vitro μελέτη σε καλλιέργειες
ινοβλαστών  μετά απο 48 ώρες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

QUEEN BEE

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ SPF15 

ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν άμεσο lifting, καταπολέμηση 
όλων των σημαδιών γήρανσης & προστασία από 

τον ήλιο. Kατάλληλη για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας.

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΥΦΗΣ 

ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν άμεσο lifting, καταπολέμηση 
όλων των σημαδιών γήρανσης & επιπλέον 

ενυδάτωση για άνεση στην επιδερμίδα.

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ 

ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν άμεσο lifting, καταπολέμηση 
όλων των σημαδιών γήρανσης και ανανέωση της 

επιδερμίδας.

ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ, ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ:

επιπλέον ενυδάτωση & θρέψη.

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ:
απαλή απολέπιση χωρίς ερεθισμούς.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C:
φωτεινότητα, βελτίωση του χρωματικού τόνου.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ:
αντηλιακή προστασία SPF15.

Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις
σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ αποφεύγοντας

την περιοχή των ματιών. 

Εφαρμόστε με απαλές κυκλικές κινήσεις
σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ αποφεύγοντας

την περιοχή των ματιών. 

Κάθε βράδυ, σε καθαρή επιδερμίδα (ιδανικά μετά τον 
ορό) παίρνετε μικρή ποσότητα και απλώνετε με 
απαλές κυκλικές κινήσεις σε πρόσωπο λαιμό και 
ντεκολτέ. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 90% 90% 92%

•QUEEN BEE ορός
•φυσικός ορός σύσφιγξης

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης με βασιλικό πολτό

•QUEEN BEE ορός
•φυσικός ορός σύσφιγξης

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης με βασιλικό πολτό

•QUEEN BEE ορός
•φυσικός ορός σύσφιγξης

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης με βασιλικό πολτό
•μάσκα ενυδάτωσης με θαλάσσια λεβάντα

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ:

σύσφιγξη, lifting, επανόρθωση
των φθορών της επιδερμίδας

ΜΕΛΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ: ενυδάτωση & θρέψη 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α & Ε,

ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ:
αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΥΡΟ: ανανέωση, τόνωση 
ώριμης επιδερμίδας, αίσθηση ευεξίας

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ:
σύσφιγξη, lifting, επανόρθωση των φθορών της επιδερμίδας

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ: άμεσο lifting

ΜΕΛΙ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ: ενυδάτωση & θρέψη 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α & Ε, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΥΡΟ: ανανέωση, τόνωση ώριμης επιδερμίδας, αίσθηση ευεξίας



•QUEEN BEE κρέμα ημέρας
•QUEEN BEE κρέμα νύχτας

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης
με βασιλικό πολτό 

•μάσκα ματιών με ginkgo biloba
•αντιρυτιδική μάσκα ματιών με σταφύλι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

QUEEN BEE

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ-ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΥΦΗΣ 

ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν άμεσο lifting στην περιοχή 
των ματιών και να καταπολεμήσουν οιδήματα

και μαύρους κύκλους.

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν εντατική περιποίηση
για άμεσο lifting, σύσφιγξη και καταπολέμηση 

όλων των σημαδιών γήρανσης.

ΚΡΕΜΑ ΗΠΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ & ΜΕΛΙ

Πελάτες που θέλουν ήπια απολέπιση,
εξομάλυνση δυσχρωμιών και φωτεινότητα.

Πρωί και βράδυ, εφαρμόστε μικρή ποσότητα κρέμας 
με ελαφρά χτυπηματάκια γύρω από την περιοχή

των ματιών (πόδι χήνας). Αποφύγετε την εφαρμογή 
της κρέμας στο άνω βλέφαρο ή πολύ κοντά

στις βλεφαρίδες.

Πρωί και βράδυ, απλώστε με απαλές κινήσεις, πολύ 
μικρή ποσότητα σε καθαρή επιδερμίδα σε πρόσωπο, 

λαιμό και ντεκολτέ.  
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέστε τον δοσομετρητή μόνο μία φορά ώστε 

να πάρετε την ποσότητα που χρειάζεται. Η σωστή 
δοσολογία είναι σημαντική για μια επιτυχημένη εφαρμογή) 

Απλώστε σε καθαρή, ελαφρώς νωπή επιδερμίδα και 
κάνετε μασάζ με κυκλικές κινήσεις για περίπου 1 λεπτό 

στο κάθε σημείο (μέτωπο, μύτη, μάγουλα, πιγούνι). 
Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Σκουπίστε με ένα 

νωπό σφουγγαράκι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν 2-3 φορές την εβδομάδα.

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ 
ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ: σύσφιγξη, lifting, επανόρθωση

των φθορών της επιδερμίδας

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ: άμεσο lifting
ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΟΑΜΙΝΟΞΥ: καταπολέμηση μαύρων 

κύκλων, οιδήματος και κουρασμένης όψης
στην περιοχή των ματιών 

ΜΕΛΙ, ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ, ΑΡΓΙΝΙΝΗ,ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5, 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ, ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ: ενυδάτωση

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΥΡΟ: ανανέωση, τόνωση
ώριμης επιδερμίδας, αίσθηση ευεξίας

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ 
ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ: σύσφιγξη, μείωση των ρυτίδων, 

lifting, επανόρθωση των φθορών της επιδερμίδας

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ: άμεσο lifting
ΜΕΛΙ: ενυδάτωση & θρέψη 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α & Ε, ΕΓΧΥΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: 
αντιοξειδωτική προστασία 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΥΡΟ: ανανέωση,
τόνωση ώριμης επιδερμίδας, αίσθηση ευεξίας 

•QUEEN BEE ορός
•φυσικός ορός σύσφιγξης

•μάσκα σύσφιγξης & ανάπλασης με βασιλικό πολτό

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 95% 96% 90%

ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΕ 
ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ: σύσφιγξη, lifting, επανόρθωση 

των φθορών της επιδερμίδας
ΜΕΛΙ: ενυδάτωση & θρέψη

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΥΡΟ: ανανέωση, τόνωση της 
ώριμης επιδερμίδας, αίσθηση ευεξίας

ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ: αφαίρεση νεκρών κυττάρων, 
απαλότητα, φωτεινότητα



EXPRESS
Η διατροφή της επιδερμίδας! 

Ολοκληρωμένη σειρά μασκών και scrub
εμπνευσμένη απο τη μεσογειακή διατροφή

Έως και 97% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες όλων των ηλικιών που αναζητουν μια μοναδική εμπειρία περιποίησης στο σπίτι για άμεσα

ορατά αποτελέσματα. Η πρακτική μορφή της μίας δόσης είναι ιδανική για πελάτες που θέλουν να παρέχουν
στην επιδερμίδα τους τη φροντίδα διαφορετικών δραστικών συστατικων, πελάτες που ταξιδεύουν

ή που έχουν περιορισμένο χρόνο για τη φροντίδα της επιδερμίδας τους.

Δράσεις:
•Άμεση και ορατή βελτίωση της όψης της επιδερμίδας μόλις σε 10 λεπτά.

•Καθαρισμός, ενυδάτωση, λάμψη, αντιγήρανση και σύσφιγξη με φρούτα και λαχανικά,
πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία απο τη μεσογειακή διατροφή.

Η συσκευασία τους σε μονοδόσεις και η ποικιλία των συστατικών
επιτρέπουν την εναλλαγή των θρεπτικών συστατικών για μια ισορροπημένη

«διατροφή» της επιδερμίδας, ώστε να είναι υγιής και λαμπερή.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, PROPYLENE GLYCOL, PHTHALATES, MINERAL OIL, ETHANOLAMINES, PCM, NM



EXPRESS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Aπλώστε μικρή ποσότητα σε καθαρή, νωπή επιδερμίδα και 
κάνετε απαλό κυκλικό μασάζ (μέτωπο, μύτη, μάγουλα, πιγούνι),

αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

Aπλώστε μικρή ποσότητα σε καθαρή,
νωπή επιδερμίδα και κάνετε απαλό

κυκλικό μασάζ (μέτωπο, μύτη, μάγουλα, πιγούνι),
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Αφήστε τη να δράσει για 5 λεπτά.
Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 89% 89% 89%

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Προτείνετε τα scrub ανάλογα με την ανθεκτικότητα
της επιδερμίδας ή τις διαφορετικές ανάγκες που έχει μέσα στον χρόνο 

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ
ΜΕ ΜΥΡΤΙΛΛΟ

GEL ΗΠΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΜΕ ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΚΡΕΜΑ ΒΑΘΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΜΕ ΕΛΙΑ

ΕΛΙΑ:
πλούσια σε Βιταμίνες και

μέταλλα, ισχυρό αντιοξειδωτικό, 
προστατεύει από τη γήρανση

KOKKOI AΠΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΕΛΙΑΣ:
Καθαρίζουν σε βάθος,

απομακρύνουν νεκρά κύτταρα
& ρύπους χωρίς να αφυδατώνουν.

ΒΕΡΥΚΟΚΟ:
πηγή βιταμινών & αντιοξειδωτικών

με ενυδατικές & μαλακτικές
ιδιότητες

ΚΟΚΚΟΙ ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ:
Απολεπίζουν απαλά,

απομακρύνουν νεκρά κύτταρα
& ρύπους χωρίς να αφυδατώνουν.

ΜΥΡΤΙΛΛΟ:
superfruit με εξαιρετικές

αντιοξειδωτικές &
αντιγηραντικές ιδιότητες

ΜΥΡΤΙΛΛΟ:
Απολεπίζει απαλά,

ευνοεί την ανανέωση
των κυττάρων.

Πελάτες που χρειάζονται απολέπιση
& φωτεινότητα. Κατάλληλη για όλους

τους τύπους επιδερμίδας. 

Πελάτες που χρειάζονται απολέπιση & 
φωτεινότητα. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες. 

Πελάτες με ανθεκτικές, λιπαρές/μικτές 
επιδερμίδες που χρειάζονται

βαθιά απολέπιση & φωτεινότητα.



Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. 
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 89% 89% 92%

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε τις μάσκες καθαρισμού
ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟ

ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟΣ:
πλούσια σε ιχνοστοιχεία

απορροφητική, καταπραϋντική

ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟΣ:
Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους,

απομακρύνει ρύπους χωρίς να ερεθίζει.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛΟ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ:
πλούσια σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα.

Mε αποτοξινωτικές & καθαριστικές
ιδιότητες

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ:
Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, απομακρύνει 
ρύπους, περίσσεια σμήγματος & λιπαρότητας, 

συσφίγγει τους πόρους και αποτρέπει τη 
δημιουργία μαύρων στιγμάτων.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΡΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ 

ΠΡΟΠΟΛΗ:
πλούσια σε φλαβονοειδή και τερπένια,
τα οποία εκτιμούνται ιδιαίτερα για τις 
αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και 

στυπτικές τους ιδιότητες

ΠΡΟΠΟΛΗ:
Εξισορροπεί τη λιπαρότητα
& προλαμβάνει την ακμή.

Πελάτες με κανονική/ξηρή ή ευαίσθητη 
επιδερμίδα που χρειάζονται καθαρισμό

& καταπράυνση.

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα που 
χρειάζονται βαθύ καθαρισμό, ρύθμιση της 

λιπαρότητας & σύσφιγξη πόρων. 

Πελάτες με λιπαρή επιδερμίδα (ή με σπυράκια)
που χρειάζονται εξισορρόπηση λιπαρότητας

& αντισηψία. Ιδανική για ανθεκτικές επιδερμίδες, 
συστήνεται και για άνδρες & εφήβους.

EXPRESS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 96% 94% 95%

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Εναλλάξτε και αλλάξτε!
Ειναι απαραίτητο να εναλλάσονται οι μάσκες

για μια ισορροπημένη «διατροφή» της επιδερμίδας
ώστε να είναι υγιής και λαμπερή.

YΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΜΑΤΙΑ 

ΜΑΣΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΛΟΗ

ΜΑΣΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΓΓΟΥΡΙ

ΑΓΓΟΥΡΙ:
ενυδατικές και αντιφλεγμονώδεις

ιδιότητες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ:
Εντατική ενυδάτωση.

ΑΛΟΗ:
περιέχει πολλές βιταμίνες, κάλιο,

μαγνήσιο. Γνωστή για την ιδιότητά της
 να απαλύνει και να καθαρίζει

το πεπτικό σύστημα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ:
Εντατική ενυδάτωση.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ:
ισχυρή καταπραϋντική

και αντιφλεγμονώδης δράση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ:
Απομακρύνει μακιγιάζ και ρύπους,

καταπραΰνει, μειώνει τους ερεθισμούς.

Πελάτες που θέλουν  γρήγορο καθαρισμό
& ντεμακιγιάζ σε εύκολη, πρακτική συσκευασία.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Αφαιρέστε με απαλές κινήσεις τους ρύπους και τα 
υπολείμματα μακιγιάζ ξεκινώντας από την περιοχή 

των ματιών και συνεχίζοντας στο υπόλοιπο 
πρόσωπο.

Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα,
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Χρησιμοποιήστε τη 1 - 2 φορές την εβδομάδα.



Απλώστε ομοιόμορφα, ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 91% 90% 92%

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εναλλάξτε και αλλάξτε!
Ειναι απαραίτητο να εναλλάσονται οι μάσκες

για μια ισορροπημένη «διατροφή» της επιδερμίδας
ώστε να είναι υγιής και λαμπερή.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΜΑΣΚΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ:
συμβολίζει την ομορφιά μέσα στον χρόνο. 

Ειναι γνωστή για τις ενυδατικές και 
αντιοξειδωτικές τις ιδιότητες.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ:
Ενυδατώνει σε βάθος, ενισχύει την παραγωγή 

κολλαγόνου, ανανεώνει την επιδερμίδα.

ΜΑΣΚΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΤΡΟΦΗΣ
ΜΕ ΜΕΛΙ

ΜΕΛΙ:
ενυδατικές, αντιοξειδωτικές

και αντιβακτηριακές ιδιότητες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΟΥ:
Θρέφει και ενυδατώνει.

ΜΑΣΚΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ:
ενυδατικές, καταπραϋντικές
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ:
Ενυδατώνει εντατικά.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση. 
Ιδανική για ξηρές, αφυδατωμένες, ώριμες 

επιδερμίδες αλλά και για χρήση μετά την έκθεση 
στον ήλιο.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση
& τροφή. Kατάλληλη για όλους

τους τύπους επιδερμίδας.
Kατάλληλη για πιο ώριμες επιδερμίδες.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

EXPRESS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 89% 97% 97%

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Εναλλάξτε και αλλάξτε!
Ειναι απαραίτητο να εναλλασονται οι μάσκες

για μια ισορροπημένη «διατροφή» της επιδερμίδας
ώστε να είναι υγιής και λαμπερή.

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΛΑΜΨΗΣ
ΜΕ ΡΟΔΙ

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΛΑΜΨΗΣ
ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΣΥΦΙΓΚΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΣΤΑΦΥΛΙ:
γνωστό για τη θρεπτική του αξία,

συμβάλλει στη μακροζωία χάρη στο υψηλό 
ποσοστό αντιοξειδωτικών, βιταμινών

και σακχάρων

ΣΤΑΦΥΛΙ:
Μειώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:
πλούσιο σε βιταμίνη C, αναζωογονεί

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:
Λάμψη & αναζωογόνηση.

ΡΟΔΙ:
ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
προστατεύει από τις καρδιακές παθήσεις
και μειώνει την υψηλή πίεση του αίματος.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΟΔΙΟΥ:
Προσφέρει λαμψη στην επιδερμιδα.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική λάμψη.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική λάμψη.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Πελάτες που χρειάζονται μείωση των ρυτίδων.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Απλώστε ομοιόμορφα, ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1 - 2 φορές την εβδομάδα.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 97% 87% 94%

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εναλλάξτε και αλλάξτε!
Ειναι απαραίτητο να εναλλασονται οι μάσκες

για μια ισορροπημένη «διατροφή» της επιδερμίδας
ώστε να είναι υγιής και λαμπερή.

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΜΑΣΚΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:
πλούσιος σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και 

σάκχαρα, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικά για την υγεία και την επιδερμίδα. 

Eνισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα,
δίνει ενέργεια και χαρίζει υγεία.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:
Σύσφιγξη & ανάπλαση.

ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ & ΟΙΔΗΜΑΤΑ

ΜΕ GINGO BILOBA

GINKGO BILOBA:
πλούσιο σε πολυφαινόλες με 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Τονώνει τη μικροκυκλοφορία

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ GINKGO BILOBA:
Απαλύνει μαύρους κύκλους και οιδήματα.

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΩΝ
ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΣΤΑΦΥΛΙ:
γνωστό για τη θρεπτική του αξία,

συμβάλλει στη μακροζωία χάρη στο υψηλό 
ποσοστό αντιοξειδωτικών, βιταμινών

και σακχάρων

ΣΤΑΦΥΛΙ:
Μειώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές.

Πελάτες που χρειάζονται σύσφιγξη.
Kατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Ιδανική για ώριμες επιδερμίδες.

Πελάτες με γραμμές, μαύρους κύκλους και 
οιδήματα, που θέλουν ξεκούραστο βλέμμα.

Πελάτες που θέλουν εντατική αντιρυτιδική 
περιποίηση γύρω απο την περιοχή των ματιών.

EXPRESS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε 
καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και 

στη συνέχεια ξεπλυνετε με αφθονο νερο . 
Χρησιμοποιήστε τη 1 - 2 φορές την εβδομάδα.

Απλώστε τη μάσκα σε καθαρή επιδερμίδα γύρω από την περιοχή των ματιών και αφήστε το προϊόν να δράσει 
για 10 -15 λεπτά. Αφαιρέστε ταμπονάροντας με χαρτομάντιλο και μετά ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Συνεχίστε με την κατάλληλη κρέμα ματιών. Χρησιμοποιήστε τη 2-3 φορές την εβδομάδα.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ



ΜΑSKS & SCRUBS
The beauty MUST!

Ολοκληρωμένη σειρά μασκών
και scrub σε σωληνάρια

Έως και 97% φυσικά συστατικά



Πού απευθύνεται:
Σε πελάτες όλων των ηλικιών που αναζητούν μια μοναδική εμπειρία περιποίησης στο σπίτι

για άμεσα ορατά αποτελέσματα. Είναι ιδανική για πελάτες για τους οποίους οι μάσκες
και τα scrub είναι απαραίτητο βήμα της εβδομαδιαίας περιποίησης του προσώπου τους.

Δράσεις:
•Άμεση και ορατή βελτίωση της όψης της επιδερμίδας μόλις σε 10 λεπτά.

•Καθαρισμός, ενυδάτωση, λάμψη, αντιγήρανση και σύσφιγξη με φρούτα και λαχανικά πλούσια σε μέταλλα
και ιχνοστοιχεία από τη μεσογειακή διατροφή.

•Αντιοξειδωτική δράση με νερό απο πράσινο τσάι.

Χωρίς:
PARABENS, SILICONES, PROPYLENE GLYCOL,PHTHALATES, MINERAL OIL, ETHANOLAMINES, PCM, NM

Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ SCRUB
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ:

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

•Αναζωογονεί το δέρμα

•Βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας

•Εξασφαλίζει την καλύτερη απορρόφηση 
της κρέμας & του serum

•Ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων

•Ελαττώνει την εμφάνιση
των πρώτων γραμμών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

•Aφαιρεί τους ρύπους & τα υπολείμματα 
άλλων προϊόντων (π.χ. μακιγιάζ)

•Αποφράσσει τους πόρους

•Απομακρύνει το περιττό σμήγμα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

•Ενισχύει τη διείσδυση των ενεργών 
θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας 

άμεσα ορατά αποτελέσματα

•Η επιδερμίδα λαμβάνει μια εντατική 
περιποίηση εμπλουτισμένη σε πολύτιμα 

θρεπτικά συστατικά



TIP Ανακινείστε πριν τη χρήσηΑνακινείστε πριν τη χρήση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε να συνδυάζεται με την κατάλληλη μάσκα καθαρισμού

ΜΑSKS & SCRUBS
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ
ΜΕ ΜΥΡΤΙΛΛΟ

Πελάτες που χρειάζονται απολέπιση
& φωτεινότητα. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 

Πελάτες που χρειάζονται απολέπιση
& φωτεινότητα. Ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Πελάτες με ανθεκτικές, μικτές & λιπαρές 
επιδερμίδες που χρειάζονται βαθιά απολέπιση

& φωτεινότητα.

GEL ΗΠΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΜΕ ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΚΡΕΜΑ ΒΑΘΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
ΜΕ ΕΛΙΑ

KOKKOI AΠΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΕΛΙΑΣ:
καθαρίζουν σε βάθος, απολεπίζουν, 

απομακρύνουν νεκρά κύτταρα
& ρύπους

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ:
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αφήνει

απαλή την επιδερμίδα.
ΕΛΑΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ & ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ:
Λάμψη & αντιοξειδωτική προστασία.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:
Αντιοξειδωτική προστασία.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑ: 
Καταπράυνση.

ΜΕΝΘΟΛΗ:
Αίσθηση φρεσκάδας.

ΚΟΚΚΟΙ ΒΕΡΥΚΟΚΟ:
απολεπίζουν απαλά,

απομακρύνουν νεκρά κύτταρα
& ρύπους χωρις να αφυδατώνουν

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ:
Αναζωογονεί & λειαίνει την επιδερμίδα.

ΛΑΔΙ ΒΕΡΥΚΟΚΟ:
Τροφή & λάμψη.

ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΟΥ
& ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ:
Καταπράυνση.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ:
Ενυδάτωση & απαλότητα.

Aπλώστε μικρή ποσότητα σε καθαρή, νωπή επιδερμίδα 
στο πρόσωπο και κάνετε απαλό κυκλικό μασάζ

(μέτωπο, μύτη, μάγουλα, πιγούνι), αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών. Αφήστε τη να δράσει για 5 λεπτά.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

Aπλώστε μικρή ποσότητα σε καθαρή, νωπή επιδερμίδα στο πρόσωπο και κάνετε 
απαλό κυκλικό μασάζ (μέτωπο, μύτη, μάγουλα, πιγούνι), αποφεύγοντας

την περιοχή των ματιών. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΜΥΡΤΙΛΛΟ:
απολεπίζει απαλά,

ευνοεί την ανανέωση
των κυττάρων

ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ & JOJOBA:
Απολεπίζουν, ευνοούν την ανανέωση των κυττάρων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΕΛΙΑΣ & ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ:
Ενυδατώνουν εντατικά.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΒΑΝΤΑ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΕΛΙΟΥ, ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ:

Λείανση & θρέψη.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ:
Ενυδάτωση & τόνωση.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 89% 90% 88%



TIP Ανακινείστε πριν τη χρήσηΑνακινείστε πριν τη χρήση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε να συνδυάζεται με το κατάλληλο scrub
και το προϊόν καθαρισμού που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη

ΜΑSKS & SCRUBS
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Πελάτες με κανονική/ξηρή ή ευαίθητη επιδερμίδα 
που χρειάζονται καθαρισμό & καταπράυνση

Πελάτες με λιπαρή/μικτή επιδερμίδα που χρειάζονται 
βαθύ καθαρισμό, ρύθμιση της λιπαρότητας & 

σύσφιγξη πόρων. Ιδανική για ανθεκτικές
επιδερμίδες, συστήνεται και για άνδρες & εφήβους. 

Πελάτες με λιπαρή επιδερμίδα (ή με σπυράκια)
που χρειάζονται εξισορρόπηση λιπαρότητας & 
αντισηψία. Ιδανική και για άνδρες & εφήβους.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟ

ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟΣ:
καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, 

απομακρύνει τους ρύπους χωρίς να ερεθίζει

ΧΥΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΑΛΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ 

& ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ:
ενυδατώνουν σε βάθος και καταπραΰνουν

την επιδερμίδα.
ΛΑΔΙ ΗΛΙΑΝΘΟΥ,

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ:
αντιοξειδωτική, μαλακτική & ενυδατική δράση.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:
Τόνωση & αναζωογόνηση.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛΟ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ:
καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, 

απομακρύνει ρύπους, περίσσεια σμήγματος 
& λιπαρότητας, συσφίγγει τους πόρους και 

αποτρέπει τη δημιουργία μαύρων στιγμάτων

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ & ΣΑΠΩΝΑΡΙΑΣ:
αντισηπτική δράση.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗΣ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
& ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ:

απαλύνουν την επιδερμίδα.
ΛΑΔΙ ΗΛΙΑΝΘΟΥ:
αναζωογόνηση.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑ:
καταπραϋντική & αναπλαστική δράση.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ 

ΠΡΟΠΟΛΗ, ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ,
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΛΑΣΠΗΣ:

εξισορροπεί τη λιπαρότητα
& προλαμβάνει την ακμή

ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ:
μαλακτική δράση.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:
αντιοξειδωτική δράση.

AIΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΜΟΝΙ:
αντισηπτική & αντιβακτηριακή δράση.

Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. 
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 88% 88% 87%



TIP Ανακινείστε πριν τη χρήση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε να συνδυάζεται  με το κατάλληλο
serum ή λάδι και την κρέμα προσώπου
που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 94% 91% 89%

ΜΑSKS & SCRUBS
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΑΣΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΛΟΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ:
εντατική ενυδάτωση

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΧΥΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ:
ενυδάτωση & φρεσκάδα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟ JOJOBA, ΣΙΤΕΛΑΙΟ:
θρέψη.

ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ, ΑΡΓΙΝΙΝΗ,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ:

καταπραϋντική & μαλακτική δράση.
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:

ενυδάτωση & αναζωογόνηση.
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ:

εξισορρόπηση & τόνωση.

ΜΑΣΚΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
& ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΛΑΜΨΗΣ
ΜΕ ΡΟΔΙ 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΟΔΙΟΥ:
προσφέρει λάμψη στην επιδερμίδα

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ C & E:
λάμψη.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ A, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ:
αναζωογόνηση, αντιοξειδωτική προστασία.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ:
αντιοξειδωτική προστασία, αναπλαστική δράση.

BOYTYΡΟ ΚΑΡΙΤΕ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ 
ΜΕΛΙΟΥ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ:

ενυδάτωση & θρέψη.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ:
ενυδατώνει σε βάθος, ενισχύει την 
παραγωγή κολλαγόνου, ανανεώνει

την επιδερμίδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ:
αντιοξειδωτική προστασία.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΤΕΛΑΙΟ: 
ενυδάτωση & θρέψη.

MEΛΙ, ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ, ΑΛΟΗ:
ενυδάτωση.

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ:
καταπράυνση & ενυδάτωση σε βάθος.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Πελάτες που χρειάζονται εντατική ενυδάτωση. 
Ιδανική για ξηρές, αφυδατωμένες, ώριμες 

επιδερμίδες αλλά και για χρήση
μετά την έκθεση στον ήλιο

Πελάτες που χρειάζονται εντατική λάμψη.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε να συνδυάζεται το προϊόν
με το κατάλληλο serum ή λάδι και την κρέμα

προσώπου που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προτείνετε να συνδυάζεται το προϊόν
με το κατάλληλο serum ή λάδι και την κρέμα

προσώπου που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Απλώστε ομοιόμορφα ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 97% 89%

ΜΑSKS & SCRUBS
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΑΣΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ
ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΣΤΑΦΥΛΙ:
μειώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές

ΛΙΠΟΑΜΙΝΟΞΥ, ΣΥΝΕNΖΥΜΟ Q10, BITAMINH A:
 μείωση των ρυτίδων & βελτίωση

της ελαστικότητας.
ΕΛΑΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ, ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ:

αντιγήρανση & ανάπλαση.
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ:

εντατική ενυδάτωση.
ΒΤΙΑΜΙΝΗ Ε:

αντιοξειδωτική δράση.
AΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΑΤΣΟΥΛΙ:
ανάπλαση & αναζωογόνηση.

ΜΑΣΚΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:
σύσφιγξη & ανάπλαση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ, ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ, 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΡΥΖΙΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ:

ενυδάτωση & θρέψη.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε:

τόνωση & αναζωογόνηση
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΝΕΡΟΛΙ:

ενυδάτωση, ανάπλαση, τόνωση.

Πελάτες που χρειάζονται  μείωση των ρυτίδων.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Πελάτες που χρειάζονται σύσφιγξή.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 

Ιδανική για ώριμες επιδερμίδες.



natural effective holistic
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