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Let’s dive into the summer!
Σειρά Ενυδάτωσης και Προστασίας

The Green Revoloution
Προϊόντα με Φυσικά Οργανικά Συστατικά

Nourishing Line
Θρεπτική σειρά με Έλαιο Baobab και Λιναρόσπορο

Color Care
Νέας γενιάς Βαφή χωρίς Αμμωνία
με Έλαιο Baobab και Monoi

SERIES 

Ομορφιά και Ποιότητα μαζί





































































































Θεραπεία Detox  
(ιδανική και ως προετοιμασία για άλλες θεραπείες)

Προϊόντα :

• Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι  
    (Cleansing milk with cotton).

• Ενυδατικό toner με βαμβάκι (Moisturizing toner with cotton).

• Καθαριστικό gel scrub/απολέπισης με έλαιο Marula και Argan  
    μικροπέρλες (Purifying gel scrub with marula and Argan micro  
    pearls).

• Καθαριστική μάσκα gel με έλαιο Kukui και Περγαμόντο- 
    Ταλαιπωρημένη επιδερμίδα (Purifying gel mask with kukui and  
    bergamot - Impure skin) / Ενυδατική μάσκα με Sacha Inchi και   
    Argan- Ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα (Moisturizing mask with  
    sacha inchi and Argan - Dry and sensitive skin) .

• Ενυδατική κρέμα με έλαιο Kukui – Για όλους τους τύπους  
    δέρματος (Moisturizing cream with kukui - For all skin type) .

• Serum Ιαλουρονικού οξέως περιοχής ματιών (Eye contour  
    serum with hyaluronic acid).

Διαδικασία :

1. Εφαρμόστε το Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι στο πρόσωπο , στο λαιμό και το ντεκολτέ, 
κάνετε μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι.

2. Απλώστε το Καθαριστικό scrub με έλαιο Marula και Argan μικροπέρλες και κάνετε μασάζ σε 
όλο το πρόσωπο , με έμφαση στα σημεία πού είναι πιο σκληρά. Αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι. 

3. Συνεχίστε με το Ενυδατικό toner με βαμβάκι και προχωρήστε με την αφαίρεση των ακαθαρσιών.

4. Βάλτε στο πρόσωπο την Καθαριστική μάσκα gel με Κukui και Περγαμόντο ή την Ενυδατική 
μάσκα με Sacha Inchi και Αrgan ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και αφήστε για 15 λεπτά. Κάνετε 
απαλό μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγάρι. 

5. Εφαρμόστε Ενυδατική κρέμα με έλαιο Κukui και κάνετε μασάζ για λίγα λετά. 

6. Βάλτε λίγες σταγόνες Serum Ιαλουρονικού οξέως περιοχής ματιών γύρω από το περίγραμμα των 
ματιών.

7. Τελειώστε τη θεραπεία συστήνοντας την καθημερινή χρήση του Τoner  Γλυκολικού οξέως (Glycolic 
acid toner)  μαζί με την Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με υαλουρονικό οξύ και έλαιο Kukui- νεανικής 
επιδερμίδας (Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui ) ή την Αντιγηραντική κρέμα 
24-ΩΡΩΝ με Yαλουρονικό οξύ και έλαιο Sacha inchi (Age control cream 24h with hyaluronic acid 
and sacha inchi), ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. 

DETOX TREATMENT

(Ideal also as preparation for following treatments)
Products:

• Cleansing milk with cotton

• Moisturizing toner with cotton

• Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls

• Purifying gel mask with kukui and bergamot - Impure skin / Moisturizing mask with sachainchi and 
Argan - Dry and sensitive skin

• Moisturizing cream with kukui - For all skin types

• Hyaluronic acid serum

Procedure:

1. ApplyCleansing milk with cotton on face, neck and décolleté, massage and remove it with wet 
sponges.

2. ApplyPurifying gel scrub with marula and Arganmicropearlsand massage  it all over the face, espe-
cially on the areas with the biggest thickening. Remove the product with wetsponges.

3. ApplyMoisturizing toner with cotton,then proceed to eventual squeezing of impurities.

4. Applyon face Purifying gel mask with kukui and bergamot or Moisturizing mask with sachainchi and 
Argan, depending on the skin type and leave for 15 minute. Gently massage, thenremove the product 
with sponges.

5. ApplyMoisturizing cream with kukui massaging the face for a few minutes.

6. Apply some drops of Hyaluronic acid serumonthe eye contour, around the lips and on the décolleté.

7. Finish the treatment suggesting as daily use the Glycolic acid tonertogether with Moisturizing cream 
24h with hyaluronic acid and kukui or Age control cream 24h with hyaluronic acid and sachainchi, ac-
cording to skin type.

Θεραπεία Αναζωογόνησης 

Προϊόντα :

• Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι 
     (Cleansing milk with cotton).

• Ενυδατικό toner με βαμβάκι (Moisturizing toner with cotton).

• Καθαριστικό gel απολέπισης με με έλαιο Marula και Argan  
     μικροπέρλες (Purifying gel scrub with marula and Argan micro 
     pearls).

• Ενυδατική μάσκα προσώπου με έλαιο Sacha inchi και Argan - Ξηρή και ευαίσθητη  
     επιδερμίδα (Moisturizing mask with sacha inchi  
     and Argan - Dry and sensitive skin). 

• Αντιρυτιδική κρέμα με κολλαγόνο και Sacha Inchi  - Ώριμο δέρμα (Anti-wrinkle   
     cream with collagen and sacha inchi - Mature skin) / Κρέμα λάμψης/λεύκανσης με  
     κοζικό οξύ (Brightening cream with kojic acid).

• Serum Ιαλουρονικού οξέως περιοχής ματιών (Eye contour serum with hyaluronic acid).

• Σύμπλεγμα Αιθέριων Ελαίων Αναζωογώνησης -Επαγγελματικής σειράς (Revitalizing Sinergy).

Διαδικασία :

1. Εφαρμόστε το Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι στο πρόσωπο , στο λαιμό και το ντεκολτέ, 
κάνετε μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι.

2. Απλώστε το Καθαριστικό scrub με έλαιο Marula και Argan μικροπέρλες και κάνετε μασάζ σε 
όλο το πρόσωπο , με έμφαση στα σημεία πού είναι πιο σκληρά. Αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι. 

3. Συνεχίστε με το Ενυδατικό toner με βαμβάκι και προχωρήστε με την αφαίρεση των ακαθαρσιών.

4. Εφαρμόστε στο πρόσωπο Ενυδατική μάσκα με έλαιο Sacha inchi και Argan, εμπλουτισμένη με 
5 σταγόνες Σύμπλεγμα Αιθέριων Ελαίων Αναζωογώνησης (Relaxing synergy) και αφήστε για 15 
λεπτά. Κάνετε απαλό μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγάρι. 

5. Εφαρμόστε την επιλεγμένη κρέμα Αντιρυτιδική κρέμα με κολλαγόνο και Sacha Inchi  & Κρέμα 
λάμψης/λεύκανσης με κοζικό οξύ και κάνετε μασάζ για λίγα λεπτά. 

6. Απλώστε μερικές σταγόνες Serum Ιαλουρονικού οξέως περιοχής ματιών γύρω απο το 
περίγραμμα των ματιών.

7. Ολοκληρώστε τη θεραπεία προτείνοντας την Ευγενής Αντιγηραντική κρέμα με χαβιάρι (Noble 
anti-ageing cream with caviar) μαζί με το Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι (Noble anti-age-
ing serum with caviar). 

REINVIGORATING TREATMENT   
Products:

• Cleansing milk with cotton

• Moisturizing toner with cotton

• Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls

• Moisturizing mask with sachainchi and Argan - Dry and sensitive skin

• Anti-wrinkle cream with collagen and sachainchi - Mature skin / Brightening cream  
    with kojic acid

• Hyaluronic acid serum

• Revitalizingsinergy

Procedure:

1. Apply Cleansing milk with cottononface, neck and decolletè, with a gentle massage then remove 
it with wet sponges.

2. Apply Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearlsall over the face, especially on the 
area with the biggest thickening. Remove the product with wetsponges.

3. Apply Moisturizing toner with cotton, then proceed with the eventual squeezing of impurities.

4. Apply on face Moisturizing mask with sachainchi and Argan enriched with 5 drops of Revitalizing 
sinergy, and leave for 15 minutes. Gently massage, thenremove the product with sponges.

5. Apply the specific cream, massaging the face for a few minutes.

6. Apply some drops of Hyaluronic acid serumon the eye contour, around the lips and on the décol-
leté.

7. Complete the treatment suggesting the daily use of Noble anti-ageing cream with caviar together 
with Noble anti-ageing serum with caviar.

Θεραπείες Προσώπου
T R E A T M E N T ST R E A T M E N T S
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Θεραπεία Για Ευαίσθητο Δέρμα 

Προϊόντα :
• Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι  
    (Cleansing milk with cotton).
• Καθαριστικό gel scrub/απολέπισης με έλαιο Marula και Argan  
    μικροπέρλες (Purifying gel scrub with marula and Argan micro 
    pearls) .
• Ενυδατικό toner με βαμβάκι (Moisturizing toner with cotton).
• Ενυδατική μάσκα  με Sacha Inchi και Argan- Ξηρή και  
    ευαίσθητη επιδερμίδα (Moisturizing mask with sacha inchi and   
   Argan - Dry and sensitive skin) .
• Ενυδατική κρέμα με έλαιο Kukui – Για όλους τους τύπους  
    δέρματος (Moisturizing cream with kukui - For all skin type) .
• Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι (Noble anti-ageing  
    serum with caviar).
• Χαλαρωτικό σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων (Relaxing Sinergy).

Διαδικασία :
1. Εφαρμόστε το Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι στο πρόσωπο , στο λαιμό και το 
ντεκολτέ, κάνετε μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι.
2. Απλώστε το Καθαριστικό scrub με έλαιο Marula και Argan μικροπέρλες και κάνετε μασάζ 
σε όλο το πρόσωπο. Αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι. 
3. Συνεχίστε με το Eνυδατικό toner με βαμβάκι σε εμποτισμένο χαρτομάντηλο και αφήστε για 
7 λεπτά.
4. Ετοιμάστε μια δόση Ενυδατικής κρέμας με με έλαιο Kukui  και  
προσθέστε λίγες σταγόνες απο το Χαλαρωτικό σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων (Relaxing Sinergy) 
ανακατεύοντας καλά με ένα πινέλο. Εφαρμόστε στο πρόσωπο και κάνετε μασάζ για λίγα λεπτά.  
5. Με ένα πινέλο απλώστε Ενυδατική μάσκα με Sacha Inchi και Argan και αφήστε να δράσει 15 
λεπτά. Κάνετε απαλό μασάζ και αφαιρέστε το προϊόν με βρεγμένο σφουγγάρι. 
6. Με απαλές κινήσεις απλώστε Ενυδατική κρέμα με έλαιο Kukui  και κάνετε μασάζ μέχρι να 
απορροφηθεί.
7. Εφαρμόστε την (Noble) Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι στο περίγραμμα των 
ματιών , γύρω από τα χείλη και στο ντεκολτέ. 

Συχνότητα Θεραπείας :  1-2 φορές την εβδομάδα για 4-6  εβδομάδες.

Θεραπεία στο σπίτι: 
Πρωί και βράδυ καθαρίστε με Γαλάκτωμα καθασμού με βαμβάκι και τονώστε με Ενυ-
δατικό Toner με Βαμβάκι. Κάθε πρωί απλώστε Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με υαλου-
ρονικό οξύ και έλαιο Kukui (Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui).  
Δυο φορές την εβδομάδα απλώστε Ενυδατική Μάσκα  με Sacha Inchi και Argan.

SENSITIVE SKIN TREATMENT   

Products:
• Cleansing milk with cotton
• Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls
• Moisturizing toner with cotton
• Moisturizing mask with sachainchi and Argan - Dry and sensitive skin
• Moisturizing cream with kukui - For all skin types
• Noble anti-ageing serum with caviar 
• Relaxing sinergy
Procedure:
1. Apply Cleansing milk with cotton on face, neck and decolletè, massage, then remove it with 
wet sponges.
2. Apply Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls  with a soft massage, then 
remove the product with a wet sponges.
3. Apply Moisturizing toner with cotton with soaked Kleenex and leave for 7 minutes.
4. Prepare an appropriate dose of Moisturizing cream with kukui and incorporate a few drops of 
Relaxing Synergy mixing carefully with a brush. Apply on face and massage for a few minutes.
5. Apply with a brush a layer of Moisturizing mask with sachainchi and Argan  and leave for 15 
minutes. Gently massage, thenremove the product with wetsponges.
6. Apply Moisturizing cream with kukui massaging until it is completely absorbed.
7. Apply some drops of Noble anti-ageing serum with caviar on the eye contour, around the lips 
and on the décolleté.
Treatment frequency:
1 or 2 times a week for 4 - 6 weeks
Self care treatment:Morning and evening cleanse with Cleansing milk with cotton and tone 
upwithMoisturizing toner with cotton.
Every morningapplyMoisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui .
Twice a week, applyMoisturizing mask with sachainchi and Argan .

Peeling Γλυκολικού Οξέως

!! Σημαντική προειδοποίηση :
Δύο ή τρείς εβδομάδες πριν το peeling ξεκινήστε θεραπεία στο σπίτι με Τoner  Γλυκολικού οξέως (Glycolic acid toner) 
κάθε μέρα. Δώστε έμφαση στις περιοχές με ρυτίδες,  γύρω από τη μύτη και  τα χείλη καθώς είναι πιο αντιδραστικές.  
Αν το Γλυκολικό οξύ μπεί στα μάτια ξεπλύνετε αμέσως  με άφθονο νερό. Μια εβδομάδα πριν το peeling  διακόψτε τα 
παρακάτω : Κερί  / Θεραπείες αποτρίχωσης  / Μάσκες  / Άλλα έιδη peeling / Σπόγγοι απολέπισης. Η χρήση αυτών των 
προϊόντων ή θεραπειών πριν από το peeling μπορεί να αυξήσει την αντίδραση του δέρματος στο Γλυκολικό οξύ. Την 
ημέρα που θα γίνει η διαδικασία πρέπει να γίνει λεπτομερής καθαρισμός του προσώπου : μακιγιάζ , άρωμα ή aftershave 
θα πρέπει να αποφεύγονται, όπως και το ξύρισμα. Κατά τη διάρκεια της επανόρθωσης και της περιόδου ανανέωσης 
μπορεί να έχετε αίσθημα φαγούρας, «καψίματος», τραβήγματος, και ξεφλουδίσματος στην επιφάνεια του δέρματος. 
Αυτά  θα μειωθούν σταδιακά καθώς το δέρμα θα επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση. Για το επόμενο peeling 
ο χρόνος εφαρμογής μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την αντίδραση του πελάτη στο αρχικό peeling. Άν ο πελάτης έχει 
τέτοιες αντιδράσεις , οι επόμενες θεραπείες θα πρέπει να προγραμματίζονται σε διάρκεια τριών εβδομάδων η μια από 
την άλλη.
Προιόντα :
• Πινέλο και απλικατέρ καλυμμένο με βαμβάκι • Μπόλ • Ρολόι
• Gel καθαρισμού προσώπου με έλαιο Marula (Facial wash gel with marula).
• Γλυκολικό οξύ – 35% διάλυση (Glycolic acid – 35% solution).
• Toner γλυκολικού οξέως (Glycolic acid toner).
• Ενυδατική Μάσκα με Sacha Inchi και Argan—Για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα (Moisturizing mask with 
sacha inchi and Argan - Dry and sensitive skin) .
• Ενυδατική κρέμα με έλαιο Kukui – Για όλους τους τύπους δέρματος(Moisturizing cream with kukui - For all skin 
type) .
• Shea Butter 
Διαδικασία :
1. Καθαρίστε προσεκτικά το πρόσωπο με το Gel καθαρισμού προσώπου με έλαιο Marula. Προτείνεται να 
χρησιμοποιείτε λίγο Shea butter στην περιοχή των χειλιών, της μύτης και των ματιών , για να προστατευθούν οι 
ευαίσθητες αυτές περιοχές κατά τη διάρκεια του Peeling.  
2. Ετοιμάστε το γλυκολικό οξύ σε ένα μπόλ.  Ξεκινήστε το ρολόι καιm αρχήστε την εφαρμογή με το πινέλο. Για το 
πρόσωπο : ξεκινήστε από το μέτωπο, συνεχίστε στα μάγουλα και στο κάτω μέρος του προσώπου.  Για τις ραγάδες: 
εφαρμόστε το διάλυμα τοπικά μόνο στις ραγάδες. Επανεφαρμογή μπορεί να γίνει χωρίς φόβο για στρωμάτωση. 
Τελειώστε την εφαρμογή σε όλες τις  περιοχές σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
3. Συνέχεια και με προσοχή ελέγχετε την αντίδραση του δέρματος του πελάτη, και μην ξεπεράσετε τα 5 λεπτα από την 
ώρα της εφαρμογής. 
4. Ξεβγάλετε την περιοχή με νερό για να αναφουσιστεί από την αίσθηση καψίματος. 
5. Βάλετε το Τoner  Γλυκολικού οξέως  σε όλη την περιοχή εφαρμογής. 
6. Εφαρμόστε στο πρόσωπο μια πλούσια στρώση Ενυδατικής Μάσκας με Sacha Inchi και Argan.
7. Κάνετε απαλό μασάζ στη Ενυδατικής Μάσκα  μέχρι να απορροφηθεί και εάν είναι απαραίτητο βάλτε μια λεπτή 
στρώση Eνυδατικής Κρέμας με έλαιο Kukui. 
Συχνότητα Θεραπείας :  Κύκλος 6-8 θεραπειών , 1 φορά την εβδομάδα και όχι  περισσότερο από δύο κύκλους 
θεραπειών το χρόνο. Θεραπεία στο σπίτι: Για να εντείνετε και να επιταχύνετε τη διαδικασί ανανέωσης  προτείνεται 
να : • Για την 1η εβδομάδα (ως συντήρηση) : Εφαρμόζετε την Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με υαλουρονικό οξύ 
και έλαιο Kukui (Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui ) δύο φορές την ημέρα. Ο χρόνος εφαρμογής 
ποικίλει απο 3 εώς 7 ημέρες. Αυτό εξαρτάται απο το διάστημα που χρειάζεται το δέρμα για να επανέλθει στη φυσική 
του κατάσταση. Όταν το δέρμα επανέλθει πλήρως (ενυδατωμένο και απαλό), προτείνεται ως καθημερινή θεραπεία η 
εφαρμογή του Toner γλυκολικού οξέως (Glycolic acid toner) μια φορά την ημέρα. 
• Πλένετε πολύ απαλά τη περιοχή. • Αποφύγετε τον ήλιο.• Χρησιμοποιήστε αντιηλιακό από την πρώτη μέρα 
μετά την εφαρμογή.  

GLYCOLIC ACID PEELING
Important warnings: Two or three weeks before the peeling, starting a home treatment applying Glycolic acid toner 
every day.Pay attention to the occlusion areas such as the nose ‘s and lips’s wrinkles, since these areas are always more 
reactive.If the Glycolic acidgets into the eyes, wash it off immediately with abundant water. A week before the peeling, 
interrupt the following treatments: Waxes, Depilatory treatment, Mask, Other kinds of peeling, Exfoliating sponges. The 
use of these products or treatments before peeling could in fact increase the reaction of the skin to the Glycolic acid.
On the day of peeling is needed an accurate and personal facial cleansing: make-up, perfume or aftershave should be 
avoided, as well as the shaving. During the repair and renewal period, you could have itching, burning, tension and 
exfoliation of the surface layer of the skin.These feelings will reduce gradually as soon as the skin return to its normal 
appearance. For the next peeling, the time can be increased according to the client’s reaction to the initial peeling. If 
the client has more problems, the following treatments are recommended with a distance  of 3 weeks from each other.
Products:
• Brush and applicator covered with cotton
• Bowl
• Clock
• Facial wash gel with marula
• Glycolic acid – 35% solution
• Glycolic acid toner
• Moisturizing mask with sachainchi and Argan - Dry and sensitive skin
• Moisturizing cream with kukui - For all skin types
• Shea Butter
Procedure:
1. Carefully clean the face using  Facial wash gel with marula. It is recommended to apply a little bit of shea butter on 
the lips and on the folds of the mouth, nose and eyes to protect these sensitive areas during the peeling treatment.
2. Prepare the Glycolic acid in a bowl. Start the clock and begin the product’s application with a brush.For the facial 
treatment, start from the front, continuing with the cheeks and lower areas of the face. For the stretch marks treatment, 
apply the solution locally only on the streaks. A re-application can be made without fear of stratification. Complete the 
application to all areas to be treated in approximately 30 seconds.
3. Carefully and constantly check the client’s skin reaction without exceeding a 5-minute application time.
4. Rinse the treated area with water to give relief from the burning sensation.
5. Apply the Glycolic acid toner all over the treated part.
6. Apply on the face a generous layer of Moisturizing mask with sachainchi and Argan.
7. Gently massage the mask, until it is completely absorbed and if necessary apply a thin layer of Moisturizing cream 
with kukui.
Treatment frequency: Cycle of 6-8 treatments, 1 time per week, for no more than 2 cycles per year.
Self-care treatment: To enhance and accelerate the repair / renewal process it is recommend to:
• Apply Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui twice a day,for 3-7 days till the skin doesn’t return to 
its normal appearance; then getbacktothe self-treatment with Glycolic acid toner  1 time a day. THE RENEWAL PROCESS 
IS FAVORED IF AT HOME, AS MAINTENANCE, IS APPLIED FOR THE FIRST WEEK Moisturizing cream 24h with hyaluronic 
acid and kukui ( twice a day). THE FREQUENCY OF APPLICATION (3-7 days) DEPENDS ON THE TIME THAT THE SKIN NEEDS 
TO RETURN TO ITS NORMAL STATE. WHEN THE SKIN IS RETURNED FULLY HYDRATED AND SMOOTH  WE RECOMMEND, 
AS A DAILY TREATMENT, THE APPLICATION OF Glycolic acid toner  (1 time a day)
• Wash very gently the treated area. • Avoid the sunexposure.
• Use a sunscreen from the first day after the procedure.
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Ομορφιά και Ποιότητα μαζί






