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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

από τα φυτά, τα φρούτα, τα λουλούδια και τις ρίζες ...
το φυσικό μυστικό της PHITOCOMPLEX

κατάλογος προϊόντων
product catalog
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Energizing-Ενεργοποίηση
Με την βοήθεια του πολύτιμου συστατικού
Redensyl®, τα αιθέρια ελάια μέντας τα φύλλα κέδρου, το πορτοκάλι Σικελίας, όπως
επίσης της Σερενόα & του Ginseng, αυτή
η σειρά προϊόντων συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινών ατιών που πρoκαλούν
την τριχόπτωση. Βοηθούν την ανάπτυξη
της τρίχας τονονώντας τους θύλακες των
βλαστικών κυττάρων του τριχωτού της κεφαλής.
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ & ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΧΑ
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ).

PHITOCOMPLEX | ENERGIZING

1000 ml • 33.8 fl.oz.

250 ml • 8.33 fl.oz.

Σαμπουάν Energizing
Energizing Shampoo
13025 1lt

13020 250 ml

Φυτικά εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια καθαρίζουν, τονώνουν και αναζωογονούν το τριχωτό της κεφαλής. Το Redensyl® διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών και δρα άμεσα στα βλαστικά κύτταρα του θυλακίου της τρίχας. Παρέχει θρεπτικές πρωτεΐνες, δίνοντας σώμα και όγκο στα μαλλιά.

13 αμπούλες 6 ml • 0,20 fl.oz.

Με Mενθόλη

Κατά της
ς
Τριχόπτωση

Αμπούλες Green

Green Type Energizing Lotion
13504 13x6 ml
Η φυσική αποτελεσματικότητα των πολύτιμων αιθέριων ελαίων και εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών
συνδυάζονται στο Phitocomplex για μια ειδική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης. Τα εκχυλίσματα φυτών
και τα αιθέρια έλαια επαναφέρουν τη σωστή ισορροπία του δέρματος, το Redensyl® τονώνει την ανάπτυξη των μαλλιών ενεργοποιώντας άμεσα τα βλαστικά κύτταρα του θύλακα. Με μενθόλη, για τονωτικό
αποτέλεσμα.

13 αμπούλες 6 ml • 0,20 fl.oz.

Χωρίς
Mενθόλη

Κατά της
ς
Τριχόπτωση

Αμπούλες Red

Red Type Energizing Lotion
13505 13x6 ml
Η φυσική αποτελεσματικότητα των πολύτιμων αιθέριων ελαίων και εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών
συνδυάζονται στο Phitocomplex για μια ειδική θεραπεία πρόληψης της τριχόπτωσης. Τα εκχυλίσματα
φυτών και τα αιθέρια έλαια επαναφέρουν τη σωστή ισορροπία του δέρματος, το Redensyl® τονώνει
την ανάπτυξη των μαλλιών ενεργοποιώντας άμεσα τα βλαστικά κύτταρα του θύλακα. Χωρίς μενθόλη.
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Τονωτική Λοσιόν Everyday
Everyday Energizing Toner

13605 100ml
Η καθημερινή χρήση αυτής της λοσιόν με βάση αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα, βελτιώνει αποτελεσματικά τις συνθήκες του τριχωτού της κεφαλής και δρα ενάντια στην αποδυνάμωση και την απώλεια
των μαλλιών. Ιδανικό για χρήση με τις θεραπείες Phιtocomplex για να διατηρηθούν όλα τα οφέλη τους.

100 ml • 3.38 fl.oz.

Λοσιόν Intensive

Energizing Intensive lotion
13606 100ml
Με υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα φυτών, ιδίως Ginseng και Σερενόα, που
καταπολεμούν την υπερπαραγωγή σμήγματος και την ανδρογενετική αλωπεκία. Ιδανικό για οξείες μορφές τριχόπτωσης.

13 Αμπούλες x 6ml • 8.45 fl.oz. / 1 x 250 ml • 8.33 fl.oz.

Κατά της
ς
Τριχόπτωση

Σέτ Συντηρήσης Energizing
Energizing Kit

13715 13 Αμπούλες x 6ml • 8.45 fl.oz. / 1 x 250 ml • 8.33 fl.oz.
Χρήσιμο σετ συντήρησης για την πρόληψη της τριχόπτωσης. Περιέχει το δυναμωτικό σαμπουάν και
δυναμωτική λοσιόν σε φιαλίδια Green Type (με μενθόλη).
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PHITOCOMPLEX | ENERGIZING

100 ml • 3.38 fl.oz.

1000 ml • 33.8 fl.oz.

Purifying - Καθαρίσμος
Αυτή η σειρά προϊόντων με piroctone
olamine, φυσικά εκχυλίσματα & αιθέρια
έλαια από δενδρολίβανο, τεϊόδενδρο, θυμάρι & πορτοκάλι Σικελίας, βοηθά στην
αντιμετώπιση και εξάλειψη της πιτυρίδας.
Εχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, ισχυρές
αντιμικροβιακές ιδιότητες και δρά ενάντια
στην επανενφανισή της.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ - ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ.

PHITOCOMPLEX | PURIFYING

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

250 ml • 8.33 fl.oz.

Σαμπουάν Purifying
Purifying Shampoo

13021 250ml

13026 1ltl

Χάρη στη δράση του Piroctone Olamine και στα αιθέρια έλαια από δέντρο τσαγιού, παλμαρόζα, θυμάρι,
δεντρολίβανο και πορτοκάλι της Σικελίας, έχει έντονη αντι-πιτυριδική δράση και δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον εχθρικό στην ανάπτυξη και την αναμόρφωση των μικροβίων. Με το α-Bisabolol μειώνει τον
ερεθισμό του δέρματος καθώς και το αίσθημα κνησμού.

30 ml • 1.01 fl.oz.

Αιθέραια Έλαια Purifying
Purifying Bioessence

13205 30ml
Σύμπλεγμα πλούσιο σε στυπτικά, τονωτικά και καθαριστικά έλαια: παλμαρόζα, θυμάρι, δενδρολίβανο,
τεϊόδεντρο και πορτοκάλι Σικελίας. Βοηθά στην αποτοξίνωση του δέρματος και αναζωογονεί τον υδρολιπιδικό μανδύα καταπολεμώντας το σχηματισμό πιτυρίδας. Η συχνή του εφαρμογή αποτρέπει τον σχηματισμό των βακτηριδίων που προκαλούν την πιτυρίδα.
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1000 ml • 33.8 fl.oz.

Balancing - Εξισορρόπηση
Αυτή η σειρά μειώνει (δραστικά) την (υπερβολική) παραγωγή σμήγματος, εξομαλύνοντας το τριχωτό της κεφαλής χάρη στον
πράσινο άργιλο και στα αιθέρια έλαια απο
πορτοκάλι Σικέλιας και παλμαρόζας (φοινικορόδο).
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ
(& ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ.

Σαμπουάν Balancing
Balancing Shampoo

13022 250ml

13027 1ltl

Χάρη στην Climbazole, στο πορτοκάλι της Σικελίας, στο λεμόνι και στα αιθέρια έλαια palmarosa έχει μια
έντονη δράση για την εξομάλυνση του τριχωτού της κεφαλής που επηρεάζεται με την παραγωγή σμήγματος και λιπαρής πιτυρίδας

150 ml • 5.07 fl.oz.

30 ml • 1.01 fl.oz.

Μάσκα Καθαρισμού Balancing

Αιθέραια Έλαια Balancing

Balancing Clay Mask

Balancing Bioessence

13302 150ml

13206 30ml

Μάσκα καθαρισμού πλούσια σε πράσινο άργιλο
και αιθέρια έλαια. Η δράσης της καταπραΰνει το
ενοχλητικό πρόβλημα του σμήγματος και την επακόλουθη υπερβολική λιπαρότητα. Δίνει φωτεινότητα και ομαλοποιεί τον υδρολιπιδικό μανδύα του
δέρματος, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

Σύμπλεγμα πλούσιο στυπτικά, αποτοξινωτικά,
αντισηπτικά και εξισορροπητικά αιθέρια έλαια:
παλμαρόζα, λεμόνι και πορτοκάλι Σικελίας. Βοηθά στον καθαρισμό και στην αποσυμφόρηση
των ιστών, διεγείρει τις κυτταρικές ανταλλαγές και
την αποβολή του περίσσιου σμήγματος. H συχνή
εφαρμογή βοηθά στην επαναφορά της υδρολιπιδικής ισορροπίας του δέρματος.
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PHITOCOMPLEX | BALANSING

250 ml • 8.33 fl.oz.

1000 ml • 33.8 fl.oz.

Soothing - Καταπραϋντικό
Χάρη στα εκχυλίσματα φραγκόσυκου και
στα αιθέρια έλαια λεβάντας, γερανιού και
κυπαρισσιού, που ειναι γνωστά για τη καταπραυντική δράση τους, αυτή η σειρά
προϊόντων ανακουφίζει απο την φαγούρα
και καταπραϋνει το ερεθισμένο τριχωτό της
κεφαλής.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ
ΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

PHITOCOMPLEX | SOOTHING

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

250 ml • 8.33 fl.oz.

Σαμπουάν Soothing
Soothing Shampoo

13023 250ml

13028 1ltl

Βασισμένο στο α-bisabolol, με αιθέρια έλαια από λεβάντα, γεράνι, κυπαρίσσι και εκχύλισμα φραγκόσυκου, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά ομαλοποιώντας το τριχωτό της κεφαλής. Χαρίζει άμεση αίσθηση
ανακούφισης από τον κνησμό και ερυθρότητα.

150 ml • 5.07 fl.oz.

30 ml • 1.01 fl.oz.

Μάσκα Soothing

Αιθέραια Έλαια Soothing

Soothing Mask

68

Soothing Bioessence

13303 150ml

13207 30ml

Βασισμένο σε α-bisabolol, αιθέρια έλαια από λεβάντα, γεράνι, κυπαρίσσι και εκχύλισμα φραγκόσυκου, μειώνει τη φαγούρα, καταπραΰνει και ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής και αποκαθιστά
τις φυσιολογικές συνθήκες.

Σύμπλεγμα πλούσιο σε καταπραϋντικά και μαλακτικά αιθέρια έλαια, απαραίτητα για την θεραπεία
των ευαίσθητων και ερεθισμένων τύπων δέρματος. Προτείνεται και πριν τη βαφή των μαλλιών. Η
εφαρμογή
του με μαλακό και χαλαρωτικό μασάζ καταπραΰνει άμεσα το δέρμα.

Detoxing - Αποτοξινωτικό
Χάρη στην παρουσία
του εκχυλίσματος
λεμονιού και των αιθέριων ελαίων απο φασκόμηλο, πορτοκαλιού Σικελίας και μαύρου
πιπεριού. Αυτή σειρά προϊόντων ενεργεί σε
βάθος στην αποτελεσματική απομάκρυνση
βιολογικών / χημικών / περιβαντολογικών
ρύπων απο το τριχωτό της κεφαλής.
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ & ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΥΠΕΡIΔΡΩΣΙΑΣ

Σαμπουάν Detoxing
Detox Shampoo

13029 1ltl

13024 250ml

Aπομακρύνει την σκόνη, τον καπνό, τα υπολείμματα του σμήγματος, την πιτυρίδα και τα προϊόντα styling
και φροντίζει τη φυσική ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής. Δρα επίσης κατά της υπεριδρωσίας. Η
λειτουργικότητά του παρέχεται από ένα μοναδικό σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων μαύρο πιπέρι, φασκόμηλο, πορτοκάλι και λεμόνι Σικελίας.

30 ml • 1.01 fl.oz.

150 ml • 5.07 fl.oz.

Θεραπεία Detoxing
Detox Remedy

Αιθέραια Έλαια Detoxing
Detox Bioessence

13608 150ml

13208 30ml

Σύμπλεγμα πλούσιο στυπτικά, αποτοξινωτικά,
αντισηπτικά και εξισορροπητικά αιθέρια έλαια:
παλμαρόζα, λεμόνι και πορτοκάλι Σικελίας. Βοηθά στον καθαρισμό και στην αποσυμφόρηση
των ιστών, διεγείρει τις κυτταρικές ανταλλαγές και
την αποβολή του περίσσιου σμήγματος. H συχνή
εφαρμογή βοηθά στην επαναφορά της υδρολιπιδικής ισορροπίας του δέρματος.

Φτιαγμένο με αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα
- μαύρο πιπέρι, φασκόμηλο, πορτοκάλι και λεμόνι
Σικελίας - έχει μια ισχυρή αποτοξινωτική δράση. Το
τριχωτό της κεφαλής θα είναι ελαφρύτερο και έτοιμo να δεχθεί προϊόντα. Αποτοξινώνει το δέρμα από
σκόνη, καπνό, υπεριδρωσία και υπολείμματα σμήγματος, πιτυρίδα και τα προϊόντα styling.
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1000 ml • 33.8 fl.oz.

PHITOCOMPLEX | DETOXING

250 ml • 8.33 fl.oz.

Baby Defence - Παιδική Άμυνα
Η σειρά Baby Defence χρησιμοποιεί τις
ευεργετικές ιδιότητες του θυμαριού, των
φύλλων κέδρου και του μυλόξυδου για να
προστατεύσει τα ευαίσθητα παιδικά μαλλιά
απο παράσιτα και να διευκολύνη την εξαλειψή τους.
ΑΠΑΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΛHΨΗΣ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
(ΨΕΙΡΕΣ)

Σαμπουάν Baby Defense
Baby Defense Shampoo

13030 250ml
Καθαρίζει απαλά το δέρμα των παιδιών και ξεμπλέκει τα μαλλιά. Εμπλουτισμένο μόνο με ήπια
επιφανειοδραστικά, χωρίς SLES, SLS και parabens,
δεν ερεθίζει τα μάτια.
Χάρη στη δράση των φυσικών συστατικών του από θυμάρι, φύλλα ευκαλύπτου, κέδρου και αιθέρια
έλαια, εμποδίζει & περιορίζει επιθέσεις παρασίτων, όπως ψείρες.

100 ml • 3.38 fl.oz.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Λοσιόν Baby Defense
Baby Defense Lotion

13607 100 ml
Απαλή φόρμουλα για το δέρμα των παιδιών με αιθέρια έλαια από θυμάρι, ευκάλυπτο, κέδρο και μηλίτη.
Απολυμαίνει το δέρμα, βελτιώνει το χτένισμα, απομακρύνει ψείρες και κόνιδες.

250 ml •8.45fl.oz. +100 ml • 3.38 fl.oz.

Περιέχει ξυλομπογιές και ξύστρα

Κιτ Baby Defense
Baby Defense Kit

13716 250ml
Φροντίστε το μωρό σας με αυτό το σετ που κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη. Περιέχει το βρεφικό σαμπουάν
προστασίας και τη βρεφική λοσιόν προστασίας.
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PHITOCOMPLEX | BABY DEFENCE LINE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

250 ml • 8.33 fl.oz.

