
 

 

Κατάλογος Προϊόντων 

Κατηγορία:  Περιποίηση προσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κρέμα προσώπου 

για τη φροντίδα και την αναπλήρωση  
του πολύ ξηρού και ατοπικού δέρματος 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με δραστικά μόρια του φυτού καλέντουλα, γάλα βρώμης 
& μελισσοκέρι 

 

Καταπραΰνει τους ερεθισμούς. 

Ανακουφίζει από το αίσθημα του κνησμού. 

Ενυδατώνει και προστατεύει το ξηρό δέρμα. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Μετά τον καθαρισμό, απλώνετε απαλά ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο και στο λαιμό.  

 
 
 

Θρεπτική κρέμα προσώπου νυκτός 

για την αναπλήρωση  
του ξηρού και αφυδατωμένου δέρματος 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με ελαιόλαδο, μαστιχέλαιο & μέλι  

Θρεπτική και προστατευτική δράση. 

Ενισχύει τη φυσική ενυδάτωση. 

Επαναφέρει την ελαστικότητα. 

Το μαστιχέλαιο τονώνει και αναδομεί την επιδερμίδα. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Μετά τον καθαρισμό, απλώνετε απαλά ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο και στο λαιμό κάνοντας ελαφρύ μασάζ 
στην επιδερμίδα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. 

 

 
 
 

Αντιγηραντική κρέμα προσώπου νυκτός 

για την ανάπλαση της επιδερμίδας  
και την επαναφορά της νεανικής λάμψης 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με AHAs (οξέα φρούτων)  

Ενισχύει τη διαδικασία της κυτταρικής αναδόμησης.  

Ομαλοποιεί το δέρμα χάρη στα οξέα φρούτων που περιέχει. 

Το εκχύλισμα καρότου είναι πλούσιο σε καροτενοειδή και 

προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Εφαρμόστε το βράδυ στο πρόσωπο και το λαιμό με κυκλικό μασάζ μέχρι την πλήρη διείσδυση του προϊόντος.  



Μάσκα προσώπου 

για την αναζωογόνηση, τη λάμψη και θρέψη 
του θαμπού δέρματος 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με ροζ άργιλο, σοκολάτα  
και βούτυρο κακάο 

 

Προσφέρει λείανση στις βαθιές γραμμές και ρυτίδες. 

Κλειδώνει την υγρασία μέσα στο δέρμα. 

Θρέφει και προστατεύει το αφυδατωμένο δέρμα. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Καθαρίζετε σχολαστικά το δέρμα & εφαρμόζετε σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Αφήνετε για 10 λεπτά και 
αφαιρείτε με βρεγμένο βαμβάκι. Στη συνέχεια ξεπλύνετε ολόκληρο το πρόσωπο με χλιαρό νερό. 

 

 
 
 

Μάσκα προσώπου 

για την καταπολέμηση της ακμής 
 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με άργιλο, ψευδάργυρο & οξέα φρούτων  

Η άργιλος απομακρύνει τους ρύπους, καθαρίζοντας σε βάθος το 

δέρμα, ενώ μειώνει τις φλεγμονές της ακμής. 

Ο ψευδάργυρος και τα οξέα φρούτων μειώνουν τις εστίες της 

ακμής, προσφέρουν ανακούφιση και αποκαθιστούν την 

απαλότητα στο ερεθισμένο δέρμα. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Απλώνετε το προϊόν ομοιόμορφα σε καθαρό πρόσωπο και το αφήνετε μέχρι να απορροφηθεί, ιδανικά για όλη τη 
νύχα. Αφαιρείτε με τη βοήθεια χλιαρού νερού και ταμπονάρετε με στεγνή πετσέτα. Για ορατά αποτελέσματα 
χρησιμοποιείτε το προϊόν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, το βράδυ. 

 



Ελιξήριο νυκτός 

για την αναδόμηση, τη σύσφιξη και την επαναφορά της νεανικής λάμψης 
του δέρματος 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με λάδι αργκάν (μίγμα δραστικών ελαίων)  

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα καταπολεμούν την αφυδάτωση 

που προκαλείται από την ορμονική γήρανση. 

Οι φυτοστερόλες βελτιώνουν την ελαστικότητα και χαρίζουν 

απαλότητα. 

Το εκχύλισμα από σπόρους ροδιού αναστρέφει τα ορατά  

σημάδια γήρανσης και εξομαλύνει τις ρυτίδες  

προάγοντας την αναγέννηση των κερατινοκυττάρων. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Απλώστε μερικές σταγόνες στα δάχτυλά σας και κάντε απαλές κινήσεις μασάζ σε καθαρή επιδερμίδα στο πρόσωπο, 
το λαιμό και το ντεκολτέ, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Χρησιμοποιήστε το πρωί ή και το βράδυ  
μόνο του ή και κάτω από την κρέμα σας. 

 

 
 
 

Σέρουμ νυκτός 

για πλούσια ενυδάτωση 
 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με νούφαρο  

Αυξάνει την ελαστικότητα και συσφίγγει το δέρμα. 

Απολεπίζει με φυσικό τρόπο και επαναφέρει τη λάμψη. 

Εξισορροπεί το δέρμα και το βοηθάει να διατηρήσει  

την όμορφη και υγιή όψη του. 

Αφήνει τους πόρους του δέρματος καθαρούς. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Καθημερινά, μετά τον καθαρισμό και την τόνωση, απλώνετε απαλά ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο και  
στον λαιμό. 

 



Λοσιόν 

καθαρισμού και ντεμαγικιάζ 
για βαθειά ενυδάτωση 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με νερό micellaire  

Προσδίδει στο δέρμα υγιή όψη, φρεσκάδα & λάμψη. 

Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος. 

Απομακρύνει τους ρύπους που έχουν φράξει τους πόρους του 

δέρματος. 

Έχει σύνθεση διπλής δράσης, που καθαρίζει και τονώνει. 

Αφαιρεί το μακιγιάζ από πρόσωπο, μάτια και χείλη με μία κίνηση. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Εφαρμόστε σε μάτια, χείλη και πρόσωπο με βαμβάκι. Δεν χρειάζεται τρίψιμο, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.  

 
 



Κρέμα ματιών 

αντιρυτιδική και συσφιγκτική 
 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με ρυζέλαιο και εκχύλισμα βρώμης  

Αυξάνει κατακόρυφα τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα. 

Χαρίζει ελαστικότητα και συσφίγγει την περιοχή των ματιών. 

Μειώνει το βάθος των μεσαίων και βαθύτερων ρυτίδων. 

Προσδίδει φωτεινότητα και λάμψη στο βλέμμα. 

Συσφίγγει και ανανεώνει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

Κάθε μέρα, μετά από τον καθαρισμό και την τόνωση, απλώνετε μικρή ποσότητα στο οστό γύρω από την οφθαλμική 
κόγχη, με ήπιες δακτυλικές επικρούσεις. 

 

 
 
 

Κρέμα χεριών 

ενυδατική και αναπλαστική 
 

 

99% φυσική σύνθεση 

 

 

με σησαμέλαιο, ελαιόλαδο, μελισσοκέρι, πανθενόλη και 
βιταμίνη Ε 

 

Καταπραΰνει και ενυδατώνει τα χέρια, χαρίζοντας μεγαλύτερη 

απαλότητα και ελαστικότητα. 

Θρέφει σε βάθος και επανορθώνει το δέρμα. 

 

Οδηγίες χρήσης:   

  



 
 
 
 


