ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BODY & FACE CARE

109

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ΥΑΝΝΙEXTENSIONS αποκλειστικός αντιπρόσωπoς της DIDI MILANO με χαρά σας παρουσιάζει τις νέες σειρές προϊόντων περιποίησης
για το σώμα και το πρόσωπο.
Η DiDi Milano είναι η καινούρια επαγγελματική
σειρά καλλυντικών που συνδυάζει την υψηλή
ποιότητα με την μέγιστη φροντίδα στην παρασκευή
των προϊόντων.
Η DiDi Milano βασίζεται στην ιδέα της αγνής και
απλής ομορφιάς σε συνδυασμό με την κουλτούρα
του wellness, ως πηγή υγείας και αυτοφροντίδας.
Η Ιταλία πατρίδα του καλού γούστου και του στυλ,
και το Μιλάνο η πρωτεύουσα της μόδας είναι το
ιδανικό φόντο για τη DiDi Milano.
Η DiDi Milano απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς
στον χώρο της ομορφιάς και στους αισθητικούς
που ζητούν ποιοτικά προϊόντα, με συνεχή έρευνα.
YANNIEXTENSIONS, DIDI MILANO executive representative is proud to introduce the new body and
face Product Series .
DíDí MILANO is the new charming young professional
cosmetic brand that combines the high quality with the
great care in the preparation of the products.
DíDí MILANO pursues an ideal of pure and simple beauty combined with the wellness culture as a source of
health and self-care.
Italy, home of taste and style and Milan, the fashion
capital, are the ideal setting in which DíDí Milano positions itself.
DíDí MILANO addresses to all the experts in the beauty industry and to all the beauticians who want quality
products, constant research and beauty care.

ΣΩΜΑ / BODY

ΠΡΟΣΩΠΟ / FACE
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Επαγγελματική Σειρά

NOURISHING KUKUI HAND CREAM

Θρεπική - Ενυδατική κρέμα χεριών με έλαιο Kukui
Προστατεύει αποτελεσματικά τα χέρια, το μέρος του σώματος που είναι
πιο εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Χάρη στο έλαιο Kukui που έιναι
ιδανικό για ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Αυτή η κρέμα ενυδατώνει το
δέρμα και το κάνει μεταξένιο.
Nourishing Kukui hand cream. It effectively protects hands, the part of the body
which is mainly exposed to bad weather. Thanks to kukui oil, perfect for dry and
damaged skin, this cream makes the skin silky and hydrated

Kukui oil

κωδ. / code: 11421 100ml.
11422 250ml.

BODY EXFOLIATING SCRUB MADE WITH MARULA OIL

Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
Χάρη στις ενεργές μικροπέρλες, η απολεπιστική κρέμα σώματος (scrub)
έχει μια έντονη λειαντική δράση στο δέρμα, αφαιρώντας όλες τις
ακαθαρσίες και τη σκληρότητα. Tο έλαιο Marula θρέφει και ενυδατώνει
βαθιά. Το προϊόν αυτό σας προσφέρει λείο, απαλό και λαμπερό δέρμα

Marula oil

Body exfoliating scrub made with Marula oil. Thanks to active micropearls, the scrub
performs an intense smoothing action on skin, eliminating all the impurities and
roughnesses. The marula oil nourishes and hydrates deeply. This product gives you a
soft, smoothed and illuminated skin.

κωδ. / code: 11420 500ml.

PURE ALMOND OIL

Αμυγδαλέλαιο (Καθαρό)
Γλυκό, καταπραϋντικό και θρεπτικό για το δέρμα, το αμυγδαλέλαιο είναι
γεμάτο πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ορυκτά άλατα και βιταμίνες Α και B.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας, βοηθά στη διατήρηση
νεανικού δέρματος και θεραπεύει απο ξηρότητα και ερυθρότητα.
Pure Almond oil. Not only is almond oil sweetening, soothing and nourishing but it is
also full of proteins, carbohydrates, mineral salts and A and B vitamins. Suitable for
all kinds of skin, the oil battles ageing and helps to cure dry and red skin.

Almond oil

κωδ. / code: 11230 500ml.
11231 1000ml.

MASSAGE OIL WITH ARGAN OIL

Λάδι μασάζ με έλαιο Αργκάν
Το πολύτιμο λάδι αργκάν με τις γνωστές του θρεπτικές και αναδομητικές
ιδιότητες μαζί με ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών είναι ικανό να
αναδομήσει το δέρμα ενισχύοντάς το ιδανικά με λιπίδια, για μια αίσθηση
πλήρους ευεξίας.
Massage oil with Argan oil .The precious Argan oil with its well-known nourishing and
reinstating characteristics together with a particular complex of active principles
are able to regenerate the skin by administering lipids in an excellent way, for a
sensation of total wellness.

κωδ. / code: 11232 500ml.

REVITALIZING SINERGY

Σύμπλεγμα Αιθέριων ελαίων Αναζωογόνησης.
Συνδυασμός από διαφορετικά δραστικά αιθέρια έλαια – ευκάλυπτος,
μέντα, πεύκο και θυμάρι – ενώνονται για να ενδυναμώσουν όλες τις
θεραπείες για επιδερμίδες με μειωμένη ελαστικότητα.
Revitalizing sinergy. Different energizing oils - eucalyptus, mint, pine and thyme - are
here gathered together in order to strengthen all the treatments for skin with little
elasticity.

κωδ. / code: 11234 30ml.
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Σειρά Αποτρίχωσης

PRE EPILATION SPRAY LOTION WITH COTTON EXTRACT

Προ-αποτριχωτική λοσιόν με Βαμβάκι

Λοσιόν σε σπρέυ για πριν την αποτρίχωση με εκχύλισμα από βαμβάκι.
Απορροφάται γρήγορα, καθαρίζει και προετοιμάζει το δέρμα για την
αποτρίχωση. Επιτρέπει σε όλα τα αποτριχωτικά κεριά την καλύτερη επικόλληση και διευκολύνει το τράβηγμα. Το έλαιο από βαμβάκι ενυδατώνει
και θρέφει βαθιά το δέρμα, τονώνοντάς το και το κάνει μεταξένιο.
Pre epilation spray lotion with cotton extract. With quick absorption, it cleans and
prepares the skin to the depilatory treatment. It allows a better adherence for every
kind of depilatory wax and an easier tear. Cotton oil hydrates and deeply nourishes
the skin, making i tonic and silky.

Cotton

κωδ. / code: 11237 150ml.

POST EPILATION OIL WITH COTTON EXTRACT

Λάδι μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι
Ιδανικό για κάθε είδος κεριού, διευκολύνει τον καθαρισμό του δέρματος

μετά από την αποτρίχωση. Δεν είναι λιπαρό και αφήνει το δέρμα
βελούδινο και απαλό χάρη στο εκχύλισμα βαμβακιού.

Post epilation oil with cotton extract. Suitable for all kinds of waxes, it makes the
cleaning phase easier after the depilatory treatment. It is not greasy and leaves
velvety skin thanks to cotton extract in the formula.

κωδ. / code: 11239 500ml.

Cotton

POST EPILATION MILK WITH COTTON EXTRACT

Γαλάκτωμα μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι
Γαλάκτωμα για μετά την αποτρίχωση με εκχύλισμα βαμβακιού. Μαζί με
την τόνωση και την ενυδατική δράση του εκχυλίσματος βαμβακιού, το
γαλάκτωμα απομακρύνει τα υπολλείματα κεριού από την επιδερμίδα και
δίνει μια πραγματική αίσθηση απαλότητας. Τα δραστικά συστατικά σε
αυτή την μοναδική φόρμουλα μειώνουν τις κοκκινίλες και τους ερεθισμούς.
Post epilation milk with cotton extract. Besides the tonifying and hydrating action
of cotton extract, the post epilation cream eliminates rests of wax on the skin and
gives a real sensation of softness. The active substances contained in this exclusive
formula reduce rednesses and irritations.

κωδ. / code: 11238 500ml.

Cotton
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Σειρά Αδυνατίσματος

CELLULITE MUD WITH ALGA FUCUS

Άργιλος κυτταρίτιδας με Alca Fucus (Φύκια)
Αυτός ο πηλός (άργιλος) ωριμάζει με την επαφή με το θερμικό νερό και τα
εκχυλίσματα από Alca Fucus (φύκια) και κάνει μια δραστική διοχετευτική
δράση ικανή να ενεργοποιήσει το μεταβολισμό. Είναι ιδανική για αντικυτταριτιδικές θεραπείες χάρη στη μηχανική του δράση, τη θερμική ενεργοποίηση
και την απελευθέρωση των ενεργών συστατικών που βρίσκονται στα φύκια.

Alga fucus

Cellulite mud with alga Fucus. This mud, ripen in contact with thermal water and alga fucus
extracts, performs an intense draining action able to stimulate metabolism. This is perfect
for anticellulite treatments thanks to its mechanical action, the thermal stimulus and the
release of active principles contained in the algae.

κωδ. / code: 11429 1000ml.

CELLULITE CREAM WITH ALGA FUCUS

Κρέμα κυτταρίτιδας με Alca Fucus (Φύκια)
Τα εκχυλίσματα απο Alga Fucus (φύκια) έχουν μια έντονη
αποστραγγιστική δράση που ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Η κρέμα αυτή
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει συμπληρωματική δράση κατά
τη διάρκεια της θεραπείας για κυτταρίτιδα.

Alga fucus

Cellulite cream with alga fucus. Extracts of alga fucus perform an intense draining
action that stimulates metabolism. This cream has been specifically formulated to
be used as an aesthetic adjuvant during the treatment for cellulite.

κωδ. / code: 11427 500ml.

INTENSIVE CELLULITE CREAM WITH CAFFEIN

Κρέμα κυτταρίτιδας εντατικής δράσης με Καφεϊνη
Εντατική κρέμα για την κυτταρίτιδα. Χάρη στην καφεΐνη διοχετεύει και βοηθά στην απομάκρυνση της κατακράτησης υγρών, ενεργοποιεί το μεταβολισμό διευκολύνοντας την μείωση του τοπικού λίπους, και έχει έντονη
δράση στη μείωση του.
Intensive cellulite cream with caffein. Thanks to the presence of caffeine, that
in addition to drain and remove stagnant liquids, stimulates fat metabolism by
facilitating the demobilization of deposits, this cream has an intense reducing
action.

Caffein

κωδ. / code: 11428 500ml.

REMODELING AND SHAPING CREAM FOR BODY AND BREAST
WITH COLLAGEN AND ELASTIN

Κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη

Κρέμα επανασχεδιασμού και επαναφοράς του σχήματος για το σώμα
και το στήθος, με κολλαγόνο και ελαστίνη. Υπερδραστική κρέμα που
βοηθά στην απομάκρυνση των λιπωδών συγκεντρώσεων και των
ερεθισμών που προκαλούνται από την επίμονη κυτταρίτιδα, αλλά και
στην μείωση της κατακράτησης υγρών. Επαναφέρει τον τόνο και την
ελαστικότητα στην επιδερμίδα, βελτιώνει την όψη «φλοιού π ορτοκαλιού»
και την επιδερμίδα εν γένει.
Remodeling and shaping cream for body and breast with collagen and elastin.
Superactive cream that helps to fight adipose accumulations and blemishes
caused by persistent cellulite and to eliminate liquids in excess. It gives tone and
elasticity and improves orange-peel-like skin and skin general aspect .

κωδ. / code: 11430 500ml.
DRAINING SINERGY

Αιθέρια έλαια Drainig
Μείγμα αποστραγγιστικών, ενεργοποιητικών και δερμοκαθαριστικών
ελαίων. Απαραίτητα πριν από κάθε επαγγελματική θεραπεία για το
σώμα. Περιέχει έλαια από λεβάντα, μαντζουράνα, θυμάρι και θρούμπι
που προσφέρουν τις καλύτερες αντισηπτικές τονωτικές και ενεργοποιητικές δράσεις.
Draining sinergy. Wise mix of draining, stimulating and dermopurifying oils, essential
before any professional treatment for the body. It contains lavender oil, marjoram,
rosemary and savory with the best antiseptic, tonic and reactivating properties.

κωδ. / code:11236 30ml.
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Σειρά Χαλάρωσης

RELAXING MASSAGE OIL WITH SACHA INCHI OIL

Χαλαρωτικό λάδι μασάζ με Sacha Inchi
Χαλαρωτικό έλαιο μασάζ με λάδι Sacha Inchi. Ένα μαγευτικό άρωμα
που μεθά το μυαλό, προσφέροντας μια άισθηση απόλυτης ευεξίας.
Ένα σοφιστικέ μίγμα από έλαια και λάδι Sacha Inchi με έντονη δράση
αναμόρφωσης επιτρέπει ένα απαλό και ολισθηρό μασάζ.

Sacha Inchi oil

Relaxing massage oil with Sacha Inchi oil. An enchanting fragrance inebriates
your mind giving a sensation of total wellness. A wise mix of synthesis oils
and Sacha Inchi oil with strong restructuring abilities allows a soft and sliding
massage.

κωδ. / code: 11233 1000ml.

RELAXING MASSAGE CREAM WITH SACHA INCHI OIL

Χαλαρωτική κρέμα μασάζ με Sacha Inchi
Χαλαρωτική κρέμα μασάζ με έλαιο Sacha Inchi. Με μαγευτικό άρωμα
δίνει μια αίσθηση πλήρους ευεξίας. Το έλαιο Sacha Inchi αναδομεί και
προστατεύει το δέρμα και η απόλυτα λεία υφή επιτρέπει ένα απαλό και
χαλαρωτικό μασάζ.

Sacha Inchi oil

Relaxing massage cream with Sacha Inchi oil. With an enchanting fragrance, it
gives a feeling of total wellness. Sacha Inchi oil restructures and protects the skin
and the absolute fluidity allows to perform a soft and relaxing massage.

κωδ. / code: 11423 1000ml.

LEGS RELAXING GEL WITH MENTHOL AND CAMPHOR

Χαλαρωτικό gel ποδιών με Μενθόλη & Κάμφορα
Χαλαρωτικό gel ποδιών με μενθόλη και καμφορά. Αυτό το ντελικάτο
gel παρασκευάζεται με ένα σύμπλεγμα ενεργών φυτικών συστατικών,
βιταμινών και μενθόλης που ενεργοποιούν το δέρμα και βελτιώνουν τη
μικροκυκλοφορία. Τα δραστικά συστατικά ενυδατώνουν και προστατεύουν την επιδερμίδα για μια αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης.

Menthol

Legs relaxing gel with menthol and camphor. This delicate gel is made with a
complex of vegetal active principles, vitamins and menthol, which activate the
skin and improve the microcirculation. Treating ingredients hydrate and protects
the skin for a total relaxing feeling.

κωδ. / code: 11424 500ml.

REFRESHING FOOT CREAM WITH MENTHOL AND CAMPHOR

Κρέμα ποδιών με Μενθόλη & Κάμφορα

Αναζωογονητική κρέμα ποδιών με μενθόλη και καμφορά. Με δροσερό
και μεθυστικό άρωμα αυτή η κρέμα προσφέρει μια αίσθηση ευεξίαςκαι
ανακούφισης στα κουρασμένα, ταλαιπωρημένα και πρησμένα πόδια. Τα
φυτικά λιπίδια μαζί με τη μενθόλη και την καμφορά προσφέρουν μια
αναζωογονητική και καταπραϋτνική δράση.
Refreshing foot cream with menthol and camphor. With a fresh and inebriating
scent, this cream gives a feeling of wellness and relief to tired, mistreated and
swollen foot. Natural lipids with menthol and camphor perform a refreshing and
soothing action.
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Menthol

κωδ. / code: 11425 100ml.
11426 250ml.
RELAXING SINERGY

Αιθέρια έλαια Anti-Stress Relaxing
Αιθέρια έλαια. Σύμπλεγμα ελαίων anti-stress που ενισχύει όλες τις χαλαρωτικές και καθαριστικές θεραπείες . Με έλαιο περγαμόντου και βανίλιας,
μείωνει την αίσθηση εκνευρισμού και άγχους και βοηθά στη δημιουργία
και τη διατήρηση ψυχοσωματικής ισσοροπίας.
Relaxing sinergy. This is a complex of antistress oils that is able to strengthen all
relaxing and purifying treatments. Thanks to bergamot oil and vanilla, able to
reduce anger and nervousness, this synergy helps to develop and maintain a
psychophysical balance.

κωδ. / code: 11235 30ml.
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Ενεργά συστατικά

Active principles

Έλαιο Marula : Το έλαιο Marula προέρχεται από την Αφρική και το κύριο
συστατικό του είναι το ολεϊκό οξύ , αλλά περιέχει επίσης και λινολεϊκό,
παλμιτικό, και στερικό οξύ. Θεωρείται το νέο θαυματουργο έλαιο στο
χώρο της κοσμετολογίας χάρη στα υψηλά ποσοστά του σε λιπαρά
οξέα και στις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που το κάνουν ιδανικό για την
περιποίηση του δέρματος.

Marula oil. Coming from South Africa is mainly made of oleic acid and
also contains linoleic, palmiticand steric acids. Considered as the new «
Miracle Oil » in the cosmetic industry thanks to its high fatty acids level
and antioxidant properties, it is perfect for skin care.

Έλαιο Sacha Inchi: Έρχεται από τα δάση του Αμαζονίου και έχει
εξαιρετικές προστατευτικές, μαλακτικές και αναπλαστικές ιδιότητες. Είναι
από τα πλουσιότερα έλαια σε Ωμεγα-3, 6 και 9. Η ξηρή του αίσθηση είναι
εξαιρετικά ευχάριστη. Προσφέρει την απαραίτητη ενυδάτωση στο δέρμα
και καταπραϋνει τους ερεθισμούς. Το έλαιο Sacha Inchi είναι επίσης
πλούσιο σε βιταμίνη Ε , που έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Sacha Inchi oil: Coming from Amazonian Forest, it is considered to be
an extraordinary protecting, softening and restructuring skin tool, Sacha
Inchi oil is one of the most enriched in Omegas 3, 6 and 9. Its dry sensation is pleasant. As such, it provides skin moisture and soothes irritated
skins.But the Sacha Inchi oil is also enriched in E vitamins, giving it great
antioxidant properties.

Έλαιο Kukui : Οι ξηροί καρποί Kukui από τους οποίους βγαίνει αυτό το
λάδι έχουν υψηλό ποσοστό σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (Ωμέγα 6) και
σε Α- λινολεϊκό. Διεισδύει άμεσα στο δέρμα με αποτέλεσμα να στεγνώνει
πολύ γρήγορα. Εντυπωσιακή ενυδατική και μαλακτική δράση, είναι
ιδανικό για το ξηρό δέρμα και βελτιώνει την ελαστικότητα.

Kukui oil : Kukui nuts oil coming from Hawaii contains a high percentage
of essential fatty acids (Omega 6) and alpha-linoleic. It has a surprising
ability to penetrate the skin, thus drying quickly. Excellent moisturizer and
emollient, it is ideal for dry skin, improving its elasticity.

Βαμβάκι: Γνωστό από τα αρχαία χρόνια, το βαμβακέλαιο αποτελείται κατά
περίπου 50% από απαραίτητα λιπαρά οξέα και φυτικά αντιοξειδωτικά.
Περιέχει σε μεγάλη ποσότητα τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε). Συσφίγγει το
δέρμα, το κάνει απαλό, μεταξένιο και αποτρέπει τη δημιουργία ρυτίδων.

Cotton: Known since ancient times, cottonseed oil contains almost 50% of
essential fatty acids, as the precious “linoleic”, and natural antioxidants.
One that abounds more is the tocopherol (or vitamin E), which, with its
quantity ranks among the richest in this vitamin. It makes the skin compact,
soft, silky and prevents the formation of wrinkles.

Καφεΐνη: Είναι πολύ αποτελεσματική στην κυτταρίτιδα. Εκτός από την
αποστραγγιστική του δράση που βοηθά στην απομάκρυνση της
κατακράτησης, ενεργοποιεί το μεταβολισμό των λιπωδών εναποθέσεων
που δημιουργούν τον λιπώδη ιστό και αποτρέπει το σχηματισμό νέων. Στα
τέστ αποτελεσματικότητας οι γυναίκες δήλωσαν ότι τα μίγματα με καφεΐνη
προσέφεραν σημαντική βελτίωση στην όψη φλοιού πορτοκαλιού.

Caffein: Is very effective on cellulite. Besides drain and remove stagnant
liquids, it stimulates fat metabolism by facilitating the demobilization of
deposits that form the localized adipose tissue and preventing new formations. The tests on the efficacy of solutions containing caffein have
found in women undergoing the treatment a significant improvement in
the appearance of “orange peel skin”.

Αιθέρια Έλαια: τα αιθέρια έλαια είναι πολύτιμα συστατικά τα οποία
βρίσκονται στα φυτά και είναι γνωστά από τα αρχαία χρόνια. Είναι φυτικά
συστατικά τα οποία προέρχονται από την εκχύλιση φυτών που ανήκουν
στην κατηγορία των βοτάνων και των φαρμακευτικών φυτών , που
αποκαλούνατι επίσης και αρωματικά. Μετά την εκχύιση έχουν ελαιώδη
μορφή και έντονο το άρωμα του φυτού από το οποίο προέρχονται.

Essential oils: Essential oils are very precious substances, extracted from
the so-called aromatic plants, and known since antiquity. Essential oils
are natural products, obtained by extraction from plant material rich in
“essences” belonging to the herbs and medicinal plants, so-called “aromatic.” Once extracted, they appear as oily substances, liquid, volatile,
and scented like the plant they come from.

Γλυκό αμυγδαλέλαιο: προέρχεται από την αμυγδαλιά που καλλιεργείται
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αλλά κυρίως στην κεντροδυτική Σικελία. Έχει
έντονη καταπραϋντική δράση και χάρη στην προσθήκη των αρωμάτων
αμυγδάλου δρά ενεργά ενάντια στην ερυθρότητα και στον ερεθισμό.
Όταν προστίθεται σε άλλα παραφινικά έλαια ορυκτής προέλευσης
ή σε παχύρευστες κρέμες, ενισχύει την λιπαντική δράση και την
απορροφητικότητα και έιναι ιδανικό για μασάζ σε όλο το σώμα.

Sweet almond oil: Sweet almond oil derives from almond tree (Prunus
amygaldus communis var. dulcis), cultivated in the entire Mediterranean
area, but especially in Centre-Western Sicily. This oil has amazing soothing properties and, thanks to the addition of almond fragrances, it also
has anti-reddening and anti-irritating functions. Added to other paraffinic oils with mineral origins or to a thick cream, it enhanceslubrication and
skin absorption, becoming perfect for full body massages.

Algae Fucus. Είναι ένα φύκι σύνηθες, που βρίσκεται κατ’εξοχή στις
Βορειοευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού. Με υψηλό ποσοστό σε ιώδιο
(από 0,05 έως 0,2%) επιτρέπει την ενεργοποίηση του μεταβολισμού ενώ
καθυστερεί τη σύνθεση λίπους, και είναι ιδανικό ως ενεργό συστατικό σε
θεραπείες για την κυτταρίτιδα.

Algae Fucus. Alga Fucus (fucus vesiculosus or bladder wrack) is a common algae from the Fucaceae family, mostly found along the North
European Atlantic Coast. Alga fucus high iodine content (from 0.05%
to 0.2%) allows it to stimulate metabolism while slowing down lipid synthesis, being therefore suitable as an active principle in cosmetic adjuvants for anti-cellulite treatments.

Θαλάσσιο Κολλαγόνο και Eλαστίνη: Το κολλαγόνο και η ελαστίνη είναι
βασικά συστατικά του συννεκτικού ιστού στο δέρμα και η έλλειψή τους
προκαλεί απώλλεια του τόνου της επιδερμίδας (ελλαστικότητα) και
γήρανση. Μέσα στον ιστό του δέρματος και τα δύο έχουν υποστηρικτικό
ρόλο, καθώς εξομαλύνουν το Ph και κάνουν το δέρμα εμφανώς πιο
λείο και ελαστικό. Η θαλάσσια προέλευσή τους εγγυάται ένα ιδιαιτέρα
πολύτιμο προϊόν χωρίς αρνητικά στοιχεία.

Marine Collagen and Elastin: Both collagen and elastin are natural
constituents of the connective tissue and their impoverishment causes
tone loss and skin aging. Inside the tissues, both active principles have
a supporting function, balance skin pH and make the skin visibly more
stretched and elastic. Marine derivation ensures a particularly precious
product without contraindications.

Έλαιο Argan: Ο πληθυσμός των Βερβέρων στο Νότιο Μαρόκο
χρησιμοποιεί έλαιο Argan εδώ και χιλιετίες για τις αισθητικές και διατροφικές
του ιδιότητες. To έλαιο παράγεται με ψυχρή έκθλιψη από τους καρπούς
του Argania Spinosa, ενός δέντρου που φύεται αποκλειτικά στην περιοχή
Souss, μια τριγωνική έρημο ανάμεσα στο Μαρακές, το Αγκαντίρ και την
Εσσαουίρα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Είναι από τα πιο σπάνια και
πλούσια έλαια στον κόσμο διότι είναι πλούσιο σε ακόρεστα οξέα και σε
βιταμίνη Ε, και είναι ιδανικό μέσο για ενυδάτωση και θρέψη του δέρματος,
και για την προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες. Η βιταμίνη Ε δρα ως
αντιοξειδωτικό και βοηθά την ανάπτυξη και καλή λειτουργία του νευρικού
και του μυϊκού ιστού. Το έλαιο Argan περιέχει και κάποια άλλα ενεργά
συστατικά , όπως βιταμίνη Α και F, λινολεϊκό οξύ, Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6.

Argan oil: Berber population in Southern Morocco has been using Argan
oil for millennia for its cosmetics and dietary properties. Argan oil is extracted by cold-pressed kernels of Argania Spinosa fruits, a tree growing
exclusively in the Souss region, a desert triangle among Marrakech, Agadir and Essaouira on the Atlantic Ocean. Argan oil is one of the world’s
rarest and most precious oil because it is rich in unsaturated acids and
vitamin E, making it a perfect resource to hydrate and nourish the skin,
protecting it from external aggressions. Vitamin E acts as an antioxidant
and helps the development and maintenance of the nervous and muscular systems. Argan oil contains some other very important active substances such as vitamin A and F, linoleic acid, Omega 3 and Omega 6.

Μενθόλη και Καμφορά: Η μενθόλη είναι το κύριο συστατικό της μέντας
(Menta Piperita L.) και έχει μη τοξική δράση ενάντια στην ερυθρότητα
(που προσελκύει το άιμα, από το οποίο δημιουργείται η χαρακτηριστική
ερυθρότητα) και θεωρείται τοπικό αντισηπτικό και απολυμαντικό. Η
καμφορά είμαι μια κηρώδης ουσία με έντονα αρωματικά στοιχεία, και
προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ξύλο του δέντρου Cinnamomum
Camphora , ένα αειθαλές δέντρο μεγάλων διαστάσεων. Στα καλλυντικά
και ιδιαίτερα στις κρέμες ποδιών χρησιμοποιείται για τις διεγερτικές του
ιδιότητες και για την ιδιότητά του να ανακουφίζει από την κόπωση, αλλά
και κατά κύριο λόγο για την αναζωογονητική και αποσμητική του δράδη.
Αυτές οι ιδιότητές του εντείνονται όταν βρίσκεται σε συνδυασμό με τη
μέντα.

Menthol and Camphor: Menthol is the most important constituent of
peppermint and has rubefacient not toxic properties - that attracts the
blood, from which the characteristic redness - and is considered a local anesthetic and a disinfectant. Camphor is a waxy substance with
a strong aromatic component, mainly extracted from the wood of Cinnamomum camphora, an evergreen tree of large dimensions. In cosmetics and mainly in a foot cream is used for its stimulating qualities,
anti-fatigue but, above all, refreshing and deodorants. These qualities
are enhanced when combined with mint.

T R E A T M E N T S

Θεραπεία Κυτταρίδας
Προϊόντα
•Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
•Κρέμα κυτταρίτιδας με Φύκια / Κρέμα
Καφεϊνη
•Άργιλος κυτταρίτιδας με Φύκια
•Αιθέρια έλαια Draining Synergy
•Καθαρό Αμυγδαλέλαιο

Θεραπεία Ανάπλασης
κυτταρίτιδας

με

Διαδικασία
1. Εφαρμόστε το scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula και κάντε
απαλό μασαζ με κυκλικές κινήσεις. Αφαιρέστε με υγρό σφουγγάρι.
2. Προετοιμάστε επαρκή ποσότητα από Καθαρό Αμυγδαλέλαιο και προσθέστε Draining
Synergy (συνιστώμενη ποσότητα: 50-60 σταγ. Draining Synergy σε 100 ml. έλαιο για να
επιτύχεται συγκέντρωση 2-2,25%) και κάντε μασάζ διοχέτευσης για την κυτταρίτιδα.
3. Ζεστάνετε και εφαρμόστε στα μέρη που χρειάζεται μια πλούσια στρώση Άργιλο
κυτταρίτιδας με Φύκια και καλύψτε τον πελάτη με ζελατίνα ή εφαρμόστε σάουνα ή υδρομασάζ. Αφήστε για 25 λεπτά και ξεβγάλετε με υγρό σπόγγο ή ντούς.
4. Εφαρμόστε την πιο κατάλληλη κρέμα κυτταρίτιδας και κάντε μασάζ εως να απορροφηθεί.
Συχνότητα: Κύκλος 10-12 θεραπείες δύο φορές την εβδομάδα.
Θεραπεία στο σπίτι: Πρωί και βράδυ εφαρμόστε την καταλληλότερη κρέμα για κυτταρίτιδα
και κάντε μασας με κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. Δύο φορές την εβδομάδα
βάλτε Άργιλο κυτταρίτιδας με Φύκια .

CELLULITE TREATMENT

Products
•Body exfoliating scrub made with Marula oil.
•Cellulite cream with alga fucus / Intensive cellulite cream with caffein.
•Cellulite mud with alga fucus.
•Draining sinergy.
•Pure almond oil.
Procedure
1. Apply Body exfoliating scrub made with Marula oil and gently massage, with circular
mouvements. Remove the product with a wet sponge.
2. Prepare a suitable quantity of Pure almond oil and add Draining sinergy (recommended quantities: 50-60 drops of sinergy in 100 ml of oil, for a concentration of 2-2,5%), then
give a draining massage.
3. Warm up and lay on the parts to be treated a plentiful layer of Cellulite mud with alga
fucus then cover the client with cartene, or make her have a steam bath or hydromasage. Let it lay for 20-25 minutes, then rinse with a wet sponge or a shower.
4. Apply the most suitable cellulite cream, massaging till absorption.
Treatment frequency: Cycle of 10-12 treatments, twice a week.
Self therapy: Morning and evening, apply the most suitable cellulite cream and massage
with circular mouvements till absorption. Apply Cellulite mud with alga fucus twice a
week.

το

σώμα

Διαδικασία
1. Εφαρμόστε scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
και κάντε απαλό μασαζ με κυκλικές κινήσεις.
Αφαιρέστε το πρϊόν με υγρό σφουγγάρι.
2. Προετοιμάστε επαρκή ποσότητα Καθαρό Αμυγδαλέλαιο ή Λάδι μασάζ με έλαιο Αργκάν
και προσθέστε Revitalizing synergy ( 50-60 σταγόνες Synergy σε 100 ml έλαιο για συγκέντρωση 2-2,25%) και κάντε συνεκτικό μασάζ.
3. Εφαρμόστε την κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη για σώμα και στήθος κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθεί.
Συχνότητα: Κύκλος 10-12 συνεδριών δύο φορές την εβδομάδα.
Θεραπεία στο σπίτι: Πρωί και βράδυ εφαρμόστε Κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη για σώμα και στήθος και κάνετε μασάζ με κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθει.

REMODELLING TREATMENT

Products
•Body exfoliating scrub made with Marula oil
•Revitalizing sinergy
•Pure almond oil / Massage oil with Argan oil
•Remodeling and shaping cream for body and breast with collagen and elastin.
Procedure
1. Apply Body exfoliating scrub made with Marula oil and gently massage,
with circular mouvements. Remove the product with a wet sponge.
2. Prepare a suitable quantity of Pure almond oil / Massage oil with Argan
oil and add Revitalizing sinergy (recommended quantities: 50-60 drops of
sinergy in 100 ml of oil, for a concentration of 2-2,5%), then give a connective
massage.
3. Apply Remodeling and shaping cream for body and breast with collagen
and elastin, massaging till absorption.
Treatment frequency: Cycle of 10-12 treatments, twice a week.
Self therapy: Morning and evening, apply Remodeling and shaping cream for body and
breast with collagen and elastin and massage with circular mouvements
till absorption.

Χαλαρωτική Θεραπεία

Κοσμητική Θεραπεία για τις ραγάδες.
Πρoϊόντα
•Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
• Γλυκολικό οξύ – 35% διάλυση Glycolic Acid 35%.
• Toner γλυκολικού οξέως Glycolic acid tonic lotion.
•Κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη για
και στήθος

Προϊόντα.
•Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
•Αιθέρια έλαια Αμυγδάλου Revitalizing Synergy
•Καθαρό Αμυγδαλέλαιο ή Λάδι μασάζ με έλαιο Αργκάν
•Κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη
για
και στήθος

Προϊόντα
•Αιθέρια έλαια Anti-Stress Relaxing Synergy
•Χαλαρωτικό λάδι μασάζ με Sacha Inchi
κρέμα μασάζ με Sacha Inchi
το

/

Χαλαρωτική

σώμα

Διαδικασία
1. Εφαρμόστε το scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula και κάντε
απαλό μασαζ με κυκλικές κινήσεις. Αφαιρέστε το πρϊόν με υγρό σφουγγάρι.
2. Σε κάθε ραγάδα εφαρμόστε Γλυκολικό οξύ – 35% διάλυση Glycolic
acid 35% με βουρτσάκι. Εφαρμόστε με ακρίβεια τον χρόνο δράσης και προσεκτικά ξεβγάλετε τον πελάτη.
3. Εφαρμόστε Toner γλυκολικού οξέως Glycolic Acid toner.
4. Απλώστε την Κρέμα ανάπλασης με Κολλαγόνο & Ελαστίνη για σώμα και στήθος , κάνοντας
μασάζ μέχρι να απορροφηθεί.
Συχνότητα: Κύκλος 8-10 συνεδριών, 2 φορές την εβδομάδα.

COSMETIC TREATMENT OF STRETCH MARKS

Products
•Body exfoliating scrub made with Marula oil.
•Glycolic Acid 35%.
•Glycolic acid tonic lotion.
•Remodeling and shaping cream for body and breast with collagen and elastin.
Procedure
1. Apply Body exfoliating scrub made with Marula oil and gently massage, with circular
mouvements. Remove the product with a wet sponge.
2. Do the treatment on single stretch mark with Glycolic acid 35%, apply
it with care with a brush. Follow scrupulously the recommended laying time, then rinse
carefully the client.
3. Apply the Glycolic acid tonic lotion.
4. Apply Remodeling and shaping cream for body and breast with collagen and elastin,
massaging till absorption.
Treatment frequency: Cycle of 8-10 treatments, twice a week.

Διαδικασία
1. Ετοιμάστε κατάλληλη ποσότητα από Χαλαρωτικό λάδι μασάζ με
Sacha Inchi και αφού το ζεστάνετε προσθέστε Relaxing Synergy (
συνιστώμενη ποσότητα 50-60 σταγ. σε 100ml έλαιο. )
2. Απλώστε απαλά στο σώμα και κάντε μασάζ anti-stress.
3. Εναλλακτικά κάντε τις ίδιες διαδικασιες αντικαθιστώντας το έλαιο με Χαλαρωτική κρέμα
μασάζ με Sacha Inchi, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες ή προτιμήσεις σας.

RELAXING TREATMENT

Products
•Relaxing sinergy.
•Relaxing massage oil with Sacha Inchi oil / Relaxing massage cream with
Sacha Inchi oil.
Procedure
1. Preparare a suitable quantity of Relaxing massage oil with Sacha Inchi oil, warm it up
and add Relaxing sinergy (recommended quantities: 50-60 drops of sinergy in 100 ml of oil).
2. Apply it gently on the body ang give an anti-stress massage.
3. Alternatively, do the same procedures raplacing the oil with Relaxing massage cream
with Sacha Inchi oil, according to individual needs or preferences.
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Θεραπείες Σώματος
T R E A T M E N T S

Θεραπεία Ποδιών και Πελμάτων
Προϊόντα
•Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
•Καθαρό Αμυγδαλέλαιο
η Χαλαρωτικό λάδι μασάζ με Sacha Inchi
•Αιθέρια έλαια Relaxing sinergy / Revitalizing sinergy.
•Κρέμα ποδιών με Μενθόλη & Κάμφορα
•Χαλαρωτικό gel ποδιών με Μενθόλη & Κάμφορα
Διαδικασία
1. Βάλετε Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula Body Exfoliating
Scrub with Marula Oil και κάντε μασάζ στα πόδια και τα πέλματα ,
κυρίως στα πιο σκληρά σημεία. Αφαιρέστε με υγρό σφουγγάρι.
2. Προετοιμάστε κατάλληλη ποσότητα από Καθαρό Αμυγδαλέλαιο Pure Almond Oil / Χαλαρωτικό λάδι μασάζ με Sacha Inchi Relaxing Massage oil with Sacha Inchi oil και αφού
το ζεστάνετε προσθέστε το Synergy που προτιμάτε. ( 50-60 σταγόνες Synergy σε 100λ
έλαιο για συγκέντρωση 2-2,25%).
3. Ξεβγάλετε το λάδι με ζεστό νερό και σκουπίστε.
4. Για ανακούφιση στα κουρασμένα πόδια εφαρμόστε το Χαλαρωτικό gel ποδιών με Μενθόλη
& Κάμφορα Legs Relaxing Gel with menthol and camphor και αφήστε να απορροφηθεί
κάνοντας απαλό μασάζ με φορά προς τα επάνω επιμένοντας στις περιοχές με περισσότερη ένταση.
5. Ολοκληρώστε τη διαδικασία με Κρέμα ποδιών με Μενθόλη & Κάμφορα Refreshing Foot
cream with menthol and camphor κάνοντας μασάζ για λίγα λεπτά.

LEGS & FEET TREATMENT

Products
•Body exfoliating scrub made with Marula oil.
•Pure almond oil / Relaxing massage oil with Sacha Inchi oil.
•Relaxing sinergy / Revitalizing sinergy.
•Refreshing foot cream with menthol and camphor.
•Legs relaxing gel with menthol and camphor.

Θεραπεία Χεριών
Προϊόντα
•Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula
•Καθαρό Αμυγδαλέλαιο / Λάδι μασάζ με έλαιο Αργκάν
•Αιθέρια έλαια, Relaxing sinergy
•Θρεπτική κρέμα χεριών με έλαιο Kukui
Διαδικασία
1. Εφαρμόστε Scrub απολέπισης σώματος με έλαιο Marula, και κάνετε
μασάζ. Αφαιρέστε με υγρό σφουγγάρι.
2. Προετοιμάστε κατάλληλη ποσότητα από Καθαρό Αμυγδαλέλαιο
/ Λάδι μασάζ με έλαιο Αργκάν και αφού το ζεστάνετε προσθέστε το
Synergy που προτιμάτε.( 50-60 σταγόνες Synergy σε 100λ έλαιο για
συγκέντρωση 2-2,25%).
3. Ξεβγάλετε με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
4. Εφαρμόστε Θρεπτική κρέμα χεριών με έλαιο Kukui

HANDS TREATMENT

Products
•Body exfoliating scrub made with Marula oil.
•Pure almond oil / Massage oil with Argan oil.
•Relaxing sinergy.
•Nourishing Kukui hand cream.
Procedure
1. Apply Body exfoliating scrub made with Marula oil and massage. Remove the product
with a wet sponge.
2. Prepare a suitable quantity of Pure almond oil / Massage oil with Argan oil, warm it up
and add the relaxing synergy (recommended quantities: 50-60 drops of sinergy in 100 ml
of oil, for a concentration of 2-2,5%).
3. Rinse the oil with warm water and dry.
4. Apply Nourishing Kukui hand cream.

Procedure
1. Apply Body exfoliating scrub made with Marula oil and massage on legs and feet,
mainly on thickest areas. Remove the product with a wet sponge.
2. Prepare a suitable quantity of Pure almond oil / Relaxing massage oil with Sacha Inchi
oil, warm it up and add the chosen synergy (recommended quantities: 50-60 drops of
sinergy in 100 ml of oil, for a concentration of 2-2,5%).
3. Rinse the oil with warm water and dry.
4. To give relief to tired legs, apply Legs relaxing gel with menthol and camphor and let it
absorb with a light massage bottom-up, insisting on areas of more tension.
5. Finish the foot care procedure applying Refreshing foot cream with menthol and
camphor, massaging for some minutes.

Αποτρίχωση
Προϊόντα
•Προ-αποτριχωτική λοσιόν με Βαμβάκι
•Λάδι για μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι
•Γαλάκτωμα για μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι
Διαδικασία
1. Χρησιμοπιήστε το Προ-αποτριχωτική λοσιόν με Βαμβάκι στις
περιοχές που θα αποτριχωθούν, για να καθαριστεί το δέρμα και να
προετοιμαστεί, και να διευκολυνθει η διαδικασία αφαίρεσης.
2. Προχωρήστε με την αποτρίχωση
3. Για να αφαιρέσετε το επιπλέον κερί χρησιμοποιήστε κατά την
προτίμησή σας Λάδι για μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι ή Γαλάκτωμα
για μετά την αποτρίχωση με Βαμβάκι που έινια κατάλληλα για την
ενυδάτωση και προσφέρουν απαλότητα και στα πιο ευαίσθητα και λεπτεπίλεπτα δέρματα.

EPILATION TREATMENT

Products
•Pre epilation spray lotion with cotton extract.
•Post epilation milk with cotton extract.
•Post epilation oil with cotton extract.
Procedure
1. Use Pre epilation spray lotion with cotton extract on affected areas, toclean and prepare the skin to the treatment and enhance tear ease.
2. Proceed with epilation.
3. To remove residual wax, use at your choosing Post epilation oil with cotton extract or
Post epilation milk with cotton extract, which is suitable to rehydratate and enhance
softness to the most sensitive and delicate skin.

118

MADE IN ITALY WITH CARE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σειρά Καθαρισμού

Σειρά Περιποίησης

Σειρά Αντιγήρανσης

119

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σειρά Καθαρισμού

CLEANSING MILK WITH COTTON

Γαλάκτωμα καθαρισμού με Βαμβάκι
Απαλό γαλάκτωμα με αποτελεσματική δράση καθαρισμού. Σέβεται τη δομή της επιδερμίδας. Αφαιρεί το makeup, αφήνοντάς το δέρμα

Cotton

καθαρό και αρωματισμένο.

A soft emulsion for an effective cleansing action respectful of the structure of
epidermis. It removes makeup and impurities leaving the skin cleaned and perfumed.

κωδ. / code: 11241 500ml.

MOISTURIZING TONER WITH COTTON

Ενυδατικό toner με Βαμβάκι

Δροσερό και απαλό toner ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος. Εξισορροπεί το υδρολιπιδικό φίλμ, καθαρίζει το δέρμα και επαναφέρει την
ενυδάτωση και τον τόνο.
Fresh and delicate toner suitable for all kinds of skin. It rebalances hydrolipid film, purifies the skin and restores intense hydration and tone.

Cotton

κωδ. / code: 11242 500ml.

TWO PHACE MAKE UP REMOVER FACE AND EYES WITH MARULA

Αφαιρετικό makeup δύο φάσεων για πρόσωπο και μάτια με έλαιο Marula

Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, αφαιρεί απαλά το makeup από το
πρόσωπο και τα μάτια. Χάρη στην δράση του ελαίου Marula, καθαρίζει απαλά
και δίνει αίσθηση φρεσκάδας.
Suitable for all skin types, it softly removes makeup from face and eyes. Thanks to the action
of marula oil, it gently cleanses and gives a sensation of freshness.

κωδ. / code: 11240 150ml.

Marula oil

FACIAL WASH GEL WITH MARULA

Gel καθαρισμού προσώπου με έλαιο Marula
H ειδική σύνθεση του αφαιρεί το makeup και καθαρίζει χωρίς να ερεθίζει τα
μάτια. Ιδανικό για καθημερινή χρήση.
Χάρη στο έλαιο Marula δίνει στο δέρμα αίσθηση φρεσκάδας και
καθαριότητας.
Its gel formula gently removes traces of makeup and cleanses without burning the
eyes. Used every day, thanks to the marula oil helps keep the skin fresh and clean.

Marula oil

κωδ. / code: 11432 150ml.

PURIFYING GEL SCRUB WITH MARULA AND ARGAN MICROPEARLS

Καθαριστικό gel scrub με έλαιο Marula και Argan micropearls
Προσφέρει λείανση και απολέπιση, αποτελεσματικό σε κάθε τύπο δέρματος,
ακόμα και στα ευαίσθητα.
Με ενεργές μικροπέρλες Argan και έλαιο Marula, απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα και καθαρίζει το δέρμα αφήνοντάς το μαλακό και λείο.
With an exfoliating and smoothing effect, it is effective on every kind of skin, even sensitive.
With Argan active micropearls and marula oil, it removes impurities and dead cells leaving
the skin smoothed.

κωδ. / code: 11431 150ml.
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Σειρά Περιποίησης

GLYCOLIC ACID

Γλυκολικό οξύ – 35% διάλυση
Χρησιμοποιείται από ινστιτούτα για θεραπείες απολέπισης που
στοχεύουν την ανανέωση των κυττάρων, τη σταδιακή λεύκανση των
σημαδεμένων δερμάτων και την θεραπεία της ακμής και των ουλών που
έχει προκαλέσει.

Glycolic acid

It allows to performe, in institutes, peeling treatments aimed at fostering cells renewal, the gradual brightening of iperpigmented skin marks and the treatment of acne
and scars due to previous acne.

κωδ. / code: 11244 30ml.

MARINE COLLAGEN

Θαλάσσιο Κολλαγόνο
Καθαρό κολλαγόνο προερχόμενο από τη θάλασσα, αποτελεί ένα
φυσικό συστατικό του συνδετικού ιστού, ένα χαρακτηριστικό που το
καθιστά ανεκτό από όλους τους τύπους δέρματος. Μειώνει τις ρυτίδες
και εμποδίζει να σχηματιστούν νέα σημάδια γήρανσης.
Pure collagen derived from the sea, is a natural constituent of the connective tissue, a characteristic that gives it an absolute tolerance for all skin types. It reduces
wrinkles and prevent the formation of new signs of ageing.

Marine collagen

κωδ. / code: 11243 30ml.

MOISTURIZING CREAM 24 h WITH HYALURONIC ACID AND KUKUI YOUNG SKIN

Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με Υαλουρονικό οξύ και έλαιο Kukui

ιδερμίδα
Νεανική επSKI
N
YOUNG

Θρεπτική κρέμα κατάλληλη για καθημερινή χρήση. Αποτελεί μια πολύτιμη
πηγή ενυδάτωσης που βελτιώνει τόσο τον τόνο και την ελαστικότητα του
δέρματος του προσώπου. Είναι επίσης ιδανικό ως βάση για το makeup
χάρη στην ελαφριά υφή του.

Kukui oil
& Hyaluronic acid

A nourishing cream suitable for everyday use. It is a precious source of hydration
that improves both tone and elasticity of face skin. It is also perfect as a makeup
base thanks to its light texture.

κωδ. / code: 11433 50ml.

AGE CONTROL CREAM 24 h WITH HYALURONIC ACID AND SACHA INCHI MATURE SKIN

Αντιγηραντική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με Yαλουρονικό οξύ και έλαιο Sacha Inchi
Θρεπτική κρέμα ιδανική για καθημερινή χρήση. Αποτελεί πολύτιμη πηγή
ενυδάτωσης που βελτιώνει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος
του προσώπου. Διατηρεί την ζωντάνια του προσώπου, και προλαμβάνει
τη γήρανση.

ερμίδα
Ώριμη επιδSKI
N
MATURE

Sacha Inchi oil
& Hyaluronic acid

Nourishing cream suitable for everyday use. It is a precious source of hydration that
improves both tone and elasticity of face skin. It preserves skin vitality, preventing
ageing.

κωδ. / code: 11436 50ml.

BRIGHTENING CREAM WITH KOJIC ACID

Κρέμα Λάμψης- Λεύκανσης με Κοζικό οξύ
Μια πραγματική θεραπεία ομορφιάς. Ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας
και τη ομοιομορφία του χρώματος της επιδερμίδας. Η δράση του
κοζικού οξέος μειώνει το σχηματισμό των καφέ κηλίδων του δέρματος
και τις δυσχρωμίες του. Αφήνει το δέρμα λαμπερό και συμπαγές.

Kojic acid

A real beauty treatment: it enhances the skin’s radiance and the uniformity of ruddiness. The kojic acid action reduces the formation of brown skin marks and cutaneous discolorations. It leaves a shining and compact skin.

κωδ. / code: 11437 50ml.
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Σειρά Περιποίησης

τύπους δέρματος
Για όλους τους SKIN TYPES

MOISTURIZING CREAM WITH KUKUI FOR ALL SKIN TYPES

FOR ALL

Ενυδατική κρέμα με έλαιο Kukui

Απορροφάται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφήνοντας το δέρμα λείο
και αρωματισμένο. Το έλαιο Kukui από τη Χαβάη, από το δέντρο που
μεγαλώνει σε τροπικές περιοχές, πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βιταμίνες,
βοηθά στη θρέψη και στην ενυδάτωση του δέρματος.

Kukui oil

It absorbs in a few seconds, leaving the skin smoothed and perfumed without weighing down or anoint. The seed oil of Kukui from Hawaii, a tree that grows wild in tropical
regions, rich in fatty acids and vitamins, helps to deeply moisturize and nourish skin.

κωδ. / code: 11434 250ml.

Ώριμη επιδερμίδα

ANTI-WRINKLE CREAM WITH COLLAGEN AND SACHA INCHI MATURE SKIN

MATURE SKIN

Αντιρυτιδική κρέμα με Κολλαγόνο και Sacha Inchi

Εντατική επαγγελματική αντιρυτιδική κρέμα για σύσφιξη. Τονώνει, λειαίνει και ελαχιστοποιεί τα σημάδια της γήρανσης, αυξάνοντας την ελαστικότητα του δέρματος. Για πρόσωπο άμεσα πιο φρέσκο και φωτεινό.

Sacha inchi
& Collagen

Intensive professional anti-wrinkle cream for a firming effect. It tones, smoothes
and effectively minimizes the signs of aging, increasing the elasticity of the skin.
For an immediately fresher and brighter face.

κωδ. / code: 11435 250ml.
MOISTURIZING MASK WITH SACHA INCHI AND ARGAN DRY AND SENSITIVE SKIN

Ενυδατική μάσκα προσώπου με έλαιο Sacha Inchi και Argan
Η ιδιαίτερα πλούσια σύνθεση αυτής της μάσκας προσφέρει βαθιά θρέψη
στα πιο αφυδατωμένα δέρματα. Επιπλέον, είναι ιδανική για τα ευαίσθητα
δέρματα, με ερυθρότητα και ευρυαγγεία, δεδομένου ότι ηρεμεί την
αίσθηση ερεθισμού και της συμφόρησης.

ίδα
ίσθητη επιδερμ
Ξηρή και ευα
SKIN
D SENSITIVE
DRY AN

Sacha inchi &
Argan oil

The particularly rich formula of this mask allows a deep nourishment to the most dehydrated skins. It is moreover perfect for delicate skin, with rednesses and couperose,
since it calms sensations of irritation and congestion.

κωδ. / code: 11307 250ml.
PURIFYING GEL MASK WITH KUKUI AND BERGAMOT IMPURE SKIN

επιδερμίδα
Ταλαιπωρημένη
RE SKIN

Μάσκα gel καθαρισμού με έλαιο Kukui και Περγαμόντο
Με ελαφριά μη λιπαρή σύνθεση και με στυπττική δράση που ομαλοποιεί
το δέρμα, η μάσκα αυτή χαρίζει στο δέρμα βαθιά ευεξία και λάμψη. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και στο τέλος του καθαρισμού για να επαναφέρετε τη
σωστή ισορροπία του υδρολιπιδικού φίλμ.

IMPU

Bergamot
& Kukui oil

With an astringent and normalizing action and a dry and light texture , this mask gives
the skin deep wellness and shine. It can be used also at the end of face cleanliness
to restore the right balance of the hydrolipid film.

κωδ. / code: 11308 250ml.
GLYCOLIC ACID TONER

Toner με Γλυκολικό οξύ
Ιδανικό συμπλήρωμα για θεραπείες απολέπισης που εκτελούνται με
γλυκολικό οξύ. Επίσης προετοιμάζει το δέρμα για θεραπεία και εξισορροπεί
το δέρμα μετά την εφαρμογή του διαλύματος γλυκολικού οξέος 35%.

Glycolic acid

It is an ideal complement to exfoliating treatments performed with glycolic acid. It
prepares the skin to the treatment and it rebalances the skin after the application of
glycolic acid solution 35%.

κωδ. / code: 11245 150ml.

EYE CONTOUR SERUM WITH HYALURONIC ACID

Serum επαναφοράς σχήματος για τα μάτια με Υαλουρονικό οξύ
Χάρη στην ενυδατική και αντιγηραντική δράση του υαλουρονικού οξέως , το δέρμα
γύρω από τα μάτια επανακτά την φρεσκάδα και τη λάμψη του μέρα με τη μέρα
και σταδιακά εξαλείφονται τα σημάδια γήρανσης. Αναζωογονεί τα βλέφαρα και
μειώνει το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους , και προσφέρει λεία , ενυδατωμένη
και συσφιγγμένη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια.
Thanks to the hydrating and antiageing action of hyaluronic acid, the skin of the eye contour
will gain day-by-day freshness and brightness and the signs of ageing will progressively
disappear. Revitalizes eyelids and helps to reduce stress puffiness and dark circles under the
eyes, for an effectively smooth, hydrated and compacted eye contour.

κωδ. / code: 11246 30ml.
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Σειρά Αντιγήρανσης

NOBLE ANTI-AGEING CREAM WITH CAVIAR

Ευγενής Αντιγηραντική κρέμα με Χαβιάρι
Αποτελεσματικό μείγμα δραστικών συστατικών μεταξύ των οποίων
και το πολύτιμο χαβιάρι, ιδανικός σύμμαχος ενάντια στα σημάδια της
γήρανσης, χάρη στην ισχυρή ενυδατική και αντιοξειδωτική του δύναμη.
Το lifting που κάνει προσφέρει στο δέρμα μεταξένια και βελούδινη όψη,
αφήνοντας ένα αίσθημα ανακούφισης που διαρκεί.
Effective mix of active principles among which the precious caviar, the perfect
ally against ageing signs thanks to its strong hydrating and antioxidant power. This
cream with its lifting effect gives the skin a silky and velvety aspect, leaving a longlasting comfort feeling.

κωδ. / code: 11438 50ml.

Caviar

NOBLE ANTI-AGEING SERUM WITH CAVIAR

Ευγενές Αντιγηραντικό serum με Χαβιάρι
Με υψηλή περιεκτικότητα σε χαβιάρι, ιδανικό για χρήση μαζί με την κρέμα
για να ενισχυθεί η επίδραση του lifting. Χαρίζει ελαστικότητα, ενυδάτωση και τονώνει ιδιαίτερα την περιοχή γύρω από τα μάτια. Απορροφάται
εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε μέρα για lifting φρεσκάδας.
With a high concentration of the precious caviar, this serum is ideal together with
the cream in order to strengthen the lifting effect. It gives elasticity, hydration and
tonicity especially in the area around the eyes. It is easily absorbed and can be
used every day for a daily freshness feeling.

κωδ. / code: 11247 30ml.

Caviar
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Ενεργά συστατικά

Active principles

Έλαιο Marula : To έλαιο Marula προέρχεται από την Αφρική. Βασικό συστατικό του
είναι το ολεϊκό οξύ, ενώ περιέχει λινολεϊκό, παλμιτικό και στερικό οξύ. Θεωρείται το
νέο «Θαυματουργό Έλαιο» στην βιομηχανία των καλλυντικών και χάρη στα υψηλά
επίπεδά του σε λιπαρά οξέα και στις αντιοξειδωτικές του ιδιοτήτες, είναι ιδεώδες για
τη φροντίδα του δέρματος.

Marula oil: Marula oil coming from South Africa is mainly made of oleic acid and
also contains linoleic, palmitic and steric acids. Considered as the new « Miracle
Oil » in the cosmetic industry thanks to its high fatty acids level and antioxidant
properties, it is perfect for skin care.

Έλαιο Sacha Inchi: Προερχόμενο από τα δάση του Αμαζονίου, έχει εντυπωσιακές
ιδιοτήτες που βοηθούν στην προστασία, την απαλότητα και την αναδόμηση του
δέρματος. Το έλαιο Sacha Inchi είναι από τα ποιο εμπλουτισμένα έλαια σε λιπαρα
οξέα Ωμέγα-3,-6 και -9. Έχει ευχάριστη ξηρή αίσθηση. Προσφέρει ενυδάτωση στο
δέρμα και καταπραΰνει τη ερεθισμένη επιδερμίδα. Είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνες
Ε που έχουν έντονες αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Sacha Inchi oil: Coming from Amazonian Forest, it is considered to be an extraordinary protecting, softening and restructuring skin tool, Sacha Inchi oil is one
of the most enriched in Omegas 3, 6 and 9. Its dry sensation is pleasant. As such,
it provides skin moisture and soothes irritated skins. But the Sacha Inchi oil is also
enriched in E vitamins, giving it great antioxidant properties.

Έλαιο Kukui : Το έλαιο από τους καρπούς Kukui περιέχει υψηλό ποσοστό βασικών
λιπαρών οξέων (Ωμέγα-6) και α-λινολεϊκό οξέως. Έχει την εντυπωσιακή ιδιότητα να
είσέρχεται στο δέρμα και να στεγνώνει γρήγορα. Εξαίσια ενυδατικό και μαλακτικό,
είναι ιδανικό για ξηρό δέρμα και βελτιώνει την ελαστικότητα.

Kukui oil : Kukui nuts oil coming from Hawaii contains a high percentage of essential fatty acids (Omega 6) and alpha-linoleic. It has a surprising ability to penetrate the skin, thus drying quickly. Excellent moisturizer and emollient, it is ideal
for dry skin, improving its elasticity..

Βαμβάκι: Γνωστό από την αρχαιότητα ,το έλαιο του βαμβακιού αποτελείται κατά
περίπου 50% από βασικά λιπαρά οξέα, όπως το πολύτιμο «λινολεϊκό οξύ» , και
φυσικά αντιοξειδωτικά. Περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση τοκοφερόλη (ή βιταμίνη Ε).
Κάνει το δέρμα συμπαγές, απαλό και μεταξένιο και αποτρέπει από τη δημιουργία
ρυτίδων.

Cotton: Known since ancient times, cottonseed oil contains almost 50% of essential fatty acids, as the precious «linoleic», and natural antioxidants. One that
abounds more is the tocopherol (or vitamin E), which, with its quantity ranks
among the richest in this vitamin. It makes the skin compact, soft, silky and prevents the formation of wrinkles.

Θαλάσσιο Κολλαγόνο και Eλαστίνη: Το κολλαγόνο και η ελαστίνη είναι βασικά
δομικά συστατικά του συνδετικού ιστού και η μείωση των επιιπέδων τους στο δέρμα
προκαλεί τη απώλεια του τόνου της επιδερμίδας και τη γήρανσή της. Μέσα στον
ιστό και τα δύο συστατικά έχουν ενισχυτική δράση, εξισορροπούν το PH και κάνουν
το δέρμα να είναι εμφανώς πιο τεντωμένο και ελαστικό . Η θαλάσσια προέλευσή του
εγγυάται ένα ιδιαίτερα πολύτιμο προϊόν χωρίς αντιφάσεις.

Marine collagen and elastin: Both collagen and elastin are natural constituents
of the connective tissue and their impoverishment causes tone loss and skin aging. Inside the tissues, both active principles have a supporting function, balance
skin pH and make the skin visibly more stretched and elastic. Marine derivationensures a particularly precious product without contraindications.

Κοζικό οξύ: To κοζικό οξύ είναι ένα συστατικό γνωστό για τις εξαιρετικές λευκαντικές
του ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ευρέως στα καλλυντικά για την δημιουργία κρεμών
ή gels για αποχρωματισμό. Ως αποτρεπτικό της μελανογέννεσης (μεταβολική
διαδικασία που καθορίζει την παραγωγή της μελανίνης) το κοζικό οξύ συστήνεται
ειδικά για τη θεραπεία του μελάσματος, του χλοάσματος, των φακίδων ηλικίας ή
φακίδων από έκθεση στον ήλιο και των μαύρων κύκλων. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια
το κοζικό οξύ εκχυλιζόταν από το ρύζι, ενώ σήμερα παράγεται μέσω βιοτεχνολογίας.
Οφείλει το όνομά του στον μύκητα που το παράγει, το Aspergillus oryzae, που οι
Ιάπωνες το ονομάζουν «Koji».

Kojic acid: Kojic acid is a substance known for the extraordinary lightening virtues: is widely used in cosmetics to prepare creams or gels for depigmenting
action. Being an excellent inhibitor of melanogenesis (metabolic process that
regulates the production of melanin), kojic acid is indicated especially in the
treatment of melasma or chloasma, senile lentigo, solar lentigo and dark circles.

Αιθέρια Έλαια: Tα αιθέρια έλαια είναι πολύτιμα συστατικά, που προέρχονται από
τα αποκαλούμενα «αρωματικά» φυτά, και είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Είναι
φυσικά παράγωγα, που εκχυλίσονται από βότανα και φαρμακευτικά φυτά, τα
αποκαλούμενα και «αρωματικά». Μετά την εκχύλιση δημιουργούνται λιπαρές ουσίες,
υγρές και πτητικές με άρωμα σαν το φυτό από το οποίο προέρχονται.

Essential Oils: Essential oils are very precious substances, extracted from the socalled aromatic plants, and known since antiquity. Essential oils are natural products, obtained by extraction from plant material rich in «essences» belonging
to the herbs and medicinal plants, so-called «aromatic.» Once extracted, they
appear as oily substances, liquid, volatile, and scented like the plant they come
from.

Γλυκολικό οξύ: To γλυκολικό οξύ είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα alpha hydroxyl acids (AHAs). Χρησιμοποιείται σε θεραπείες απολέπισης και έχει διπλά αποτελέσματα.
Από τη μια καταπραϋνει και ενυδατώνει το δέρμα μέσω της απολέπισης της
εξωτερικής στοιβάδας της επιδερμίδας ενεργοποιώντας και διευκολύνοντας την
ανανέωση των κυττάρων, καταπολεμώντας τα σημάδια της γήρανσης. Ενεργοποιεί
επίσης τους φυσιολογικούς μηχανισμούς που αυξάνουν τη φυσική σύνθεση
κολλαγόνου και ελαστίνης και την ενδογενή ενυδάτωση της επιδερμίδας. Με την
επιφανειακή απολέπιση, το γλυκολικό οξύ βοηθά στη προοδευτική μείωση των
υπερχρωματισμένων κυττάρων, μειώνοντας σταδιακά το ποσοστό μελανίνης των
υπερχρωμικών σημείων και βοηθώντας τη λεύκανσή τους. Το γλυκολικό οξύ έχει
επίσης καταπραϋντική δράση, καθώς αφαιρεί την συγκέντρωση κερατίνης που
μπλοκάρει τους πόρους και εξομαλύνει την παραγωγή σμήγματος, επαναφέροντας
τις ιδανικές συνθήκες για τη μείωση της ακμής.

Glycolic acid: Glycolic acid is the best-known of the alpha hydroxy acids (AHAs).
Used in peeling treatments, it has a twofold effect. On the one hand, it soothes
and hydrates the skin, enlightening it through the exfoliation of the outermost
layer of epidermis (horned layer), by stimulating and easing cell exchange, also
contrasting aging effects. On the other hand, it activates physiologic mechanisms that raise the synthesis of collagen, elastin and endogenous hydration of
the skin. By means of superficial exfoliation, glycolic acid helps gradually eliminate hyperpigmented cells, progressively reducing the melanin content of the
hyperchromic spots and facilitating their lightening. Glycolic acid also has a
soothing action, removing the “keratin plug” that blocks pores and normalizing
sebum production, re-establishing the optimal conditions for normalizing acne.

Υαλουρονικό οξύ: Το υαλουρονικό οξύ είναι βασικό συστατικό του δέρματος. Χάρη στις ιδιότητες του κάνει το δέρμα απαλό και το ενυδατώνει. Με τα
χρόνια η συγκέντρωση του υαλουρονικού οξέως στο δέρμα μειώνεται και η
έλλειψη του προκαλεί λέπτυνση, γήρανση και αφυδάτωση στην επιδερμίδα.
Η χρήση υαλουρονικού οξέως βοηθά την αναζωογόνηση της ώριμης επιδερμίδας, ενεργοποιεί την λειτουργία των κυττάρων και δίνει στο δέρμα τη χαμένη του
σφριγηλότητα και λάμψη.

Hyaluronic acid : Hyaluronic acid is an essential constituent of the skin. Thanks to
its properties, it makes skin soft and moisturized. With aging, the concentration
of Hyaluronic acid in skin decreases. A lack of Hyaluronic acid results in the
thinning, aging, and dehydration of the skin. The application of Hyaluronic acid
helps reactivating mature skins, stimulating cell functionality and giving the skin
its lost firmness and shine.

Χαβιάρι: Είναι από τις μεγαλύτερες γαστρονομικές λιχουδιές, αλλά χρησιμοποιείται
στα καλλυντικά από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αργότερα, επιστημονικές μελέτες
απέδειξαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχει το χαβιάρι στο να διατηρεί το
δέρμα νεό και υγιές. Οι βασικότερες αρετές αυτού του πολύτιμου συστατικού είναι
η αντιοξειδωτική του δύναμη και η ενυδατική του δράση που το καθιστούν χρήσιμο
στην καταπολέμηση της γήρανσης της επιδερμίδας και των ρυτίδων. Επιπρόσθετα
ενεργοποιεί την ανανέωση των κυττάρων και επαναφέρει την υφή του δέρματος,
χαρίζοντας φωτεινότητα και καθαρότητα στην επιδερμίδα. Η συχνή χρήση του
εκχυλίσματος από χαβιάρι έχει αποτελέσματα παρόμοια με αυτά του lifting.

Caviar : Considered one of the greatest culinary delicacies, caviar has been
used in the manufacture of cosmetic products from the late nineteenth century.
Later, the scientific studies have confirmed the extraordinary benefits that the
caviar has in keeping the skin young and healthy. The main virtues of this luxury ingredient is the antioxidant power and the moisturizing action, which make
it useful in fighting the effects of aging, which often materialize in the form of
wrinkles. In addition, it stimulates cell renewal and restores skin texture, providing
more brightness and luminosity. The repeated use of extract caviar preparations
has an effect similar to the lifting.

Ελαιο Argan: Οι Βέρβεροι στο νότιο Μαρόκο χρησιμοποιούν το έλαιο Argan εδώ και
χιλιετίες για τις καλλυντικές και διατροφικές του ιδιότητες. Τo έλαιο Argan εκχυλίσεται
από την ψηχρή έκθλιψη των πυρήνων του φυτού Argania Spinoza, ενός δέντρου που
φύεται αποκλειτικά στην περιοχή Souss, μια τριγωνική έρημο ανάμεσα στο Μαρακές
,το Αγκαντίρ και την Εσαουΐρα στον Ατλαντικό ωκεανό. Το έλαιο Argan είναι από τα
πιο σπάνια και πολύτιμα έλαια λόγω της περιεκτικότητάς του σε ακόρεστα λιπαρά και
βιταμίνη Ε και είναι το ιδανικό μέσο για την ενυδάτωση και τη θρέψη της επιδερμίδας,
καθώς την προστατεύει και από τις εξωτερικές συνθήκες. Η βιταμίνη Ε λειτουργεί ως
αντιοξειδωτικό και βοηθά τη ανάπτυξη και τη καλή κατάσταση του νευρικού και του
μυικού συστήματος. Περιέχει επίσης και άλλα πολύ σημαντικά ενεργά συστατικά
όπως η βιταμίνη Α και F, λινολεϊκό οξύ, Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6.

Argan oil: Berber population in Southern Morocco has been using Argan oil for
millennia for its cosmetics and dietary properties. Argan oil is extracted by coldpressed kernels of ArganiaSpinosa fruits, a tree growing exclusively in the Souss
region, a desert triangle among Marrakech, Agadir and Essaouira on the Atlantic
Ocean. Argan oil is one of the world’s rarest and most precious oil because it is
rich in unsaturated acids and vitamin E, making it a perfect resource to hydrate
and nourish the skin, protecting it from external aggressions. Vitamin E acts as an
antioxidant and helps the development and maintenance of the nervous and
muscular systems. Argan oil contains some other very important active substances such as vitamin A and F, linoleic acid, Omega 3 and Omega6

Until a few years ago kojic acid was extracted from the bran of rice, today is
produced via biotechnology. It owes its name to the main fungus that produces
it: Aspergillus oryzae, a fungus that - in Japanese - was renamed «Koji».

Θεραπείες Προσώπου
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T R E A T M E N T S

Θεραπεία Detox

Θεραπεία Αναζωογόνησης

Προϊόντα :

Προϊόντα :

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

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

• Ενυδατικό toner με βαμβάκι (Moisturizing toner 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).

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

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

(ιδανική και ως προετοιμασία για άλλες θεραπείες)

• 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, especially 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, according to skin type

• 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-ageing 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 décolleté.
7. Complete the treatment suggesting the daily use of Noble anti-ageing cream with
caviar together with Noble anti-ageing serum with caviar
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

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 Ενυδατικό Toner με Βαμβάκι. Κάθε πρωί απλώστε Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με υαλουρονικό 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 .
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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.

Θεραπείες Προσώπου

Θεραπεία Ενυδάτωσης

Θεραπεία Λεύκανσης/Λάμψης

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 micropearls).
• Θαλάσσιο Κολλαγόνο (Marine collagen).
• Ενυδατική μάσκα με Sacha Inchi και Argan- Ξηρή και ευαίσθητη
επιδερμίδα (Moisturizing mask with sacha inchi and Argan - Dry and
ensitive skin) .
• Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι
(Noble anti-ageing serum with caviar).
• Ευγενής Αντιγηραντική κρέμα με χαβιάρι (Noble anti-ageing cream with
caviar) / / Κρέμα λάμψης/λεύκανσης με κοζικό οξύ (Brightening cream
with kojic acid).
Διαδικασία :
1. Εφαρμόζουμε το Γαλάκτωμα καθαρισμού με βαμβάκι στο πρόσωπο , το λαιμό και το
ντεκολτέ , κάνετε μασάζ και αφαιρέστε με βρεγμένοσφουγγαράκι.
2. Απλώστε μια λεπτή στρώση Καθαριστικό scrub με έλαιο Marula και Argan
μικροπέρλες. Κάνετε απαλό μασάζ και προσέξτε να το εφαρμόσετε πολύ απαλή πίεση
Αφαιρέστε με βρεγμένο σφουγγαράκι.
3. Συνεχίζετε με Ενυδατικό toner με Βαμβάκι.
4. Απλώνετε Θαλάσσιο Κολλαγόνο απευθείας στο πρόσωπο να πάει παντού με απαλό
μασάζ. Για πιο εντατικό αποτέλεσμα αυτό το στάδιο μπορεί να ενισχυθεί με αισθητική
ηλεκτροδιάτρηση .
5. Απλώνετε με πινέλο Ενυδατική μάσκα με Sacha Inchi και Argan και αφήνετε για 15
λεπτά. Κάντε απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί εντελώς.
6. Βάλτε τη κατάλληλη ενυδατική κρέμα, και κάνετε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί εντελώς.
7. Απλώστε μερικές σταγόνες (Noble) Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι στο
περίγραμμα των ματιών , γύρω από τα χείλη και στο ντεκολτέ.
Συχνότητα Θεραπείας : 10 θεραπείες , και η συχνότητα εξαρτάται από το επίπεδο
γήρανσης της επιδερμίδας. Ξεκινήστε από μια θεραπεία την εβδομάδα για νεανικό δέρμα
, και 2-3 θεραπείες την εβδομάδα για ώριμο και άτονο δέρμα.
Θεραπεία στο σπίτι:
Πρωί και βράδυ καθαρίστε το δέρμα με Γαλάκτωμα καθαρισμού με Βαμβάκι και τονώστε
με το Ενυδατικό Toner με Βαμβάκι.
Κάθε πρωί εφαρμόστε Ενυδατική κρέμα 24-ΩΡΩΝ με υαλουρονικό οξύ και έλαιο Kukui
(Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui) ή Ευγενή Αντιγηραντική κρέμα
με χαβιάρι (Noble anti-ageing cream with caviar).
Κάθε πρωί (Noble) Ευγενές Αντιγηραντικό serum με χαβιάρι στην περιοχή των ματιών ,
στα χείλη και στο ντεκολτέ.
Δύο φορές την εβδομάδα κάνετε Ενυδατική Μάσκα με Sacha Inchi και Argan.

Προιόντα :
• Πινέλο και απλικατέρ καλυμμένο με βαμβάκι
• Μπόλ
• Ρολόι
• Γλυκολικό οξύ -35% διάλυση (Glycolic acid – 35% solution).
• Ενυδατικό toner με βαμβάκι (Moisturizing toner with cotton).
• Ενυδατική μασκα με Sacha Inchi και Argan—Για ξηρή και ευαίσθητη
επιδερμίδα (Moisturizing mask with sacha inchi and Argan - Dry and sensi
tive skin) .
• Κρέμα λεύκανσης με κοζικό οξύ (Brightening cream with kojic acid).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

T R E A T M E N T S

Διαδικασία :
1. Προχωρήστε με το peeling Γλυκολικού οξέως σύμφωνα με τις οδηγίες στο πρόσωπο
και τα χέρια.
2. Εφαρμόστε Κρέμα λεύκανσης με κοτζικό οξύ σε όλο το πρόσωπο και τα χέρια με
έμφαση στις κηλίδες του δέρματος.
3. Τελειώστε τη θεραπεία συστήνοντας για καθημερινή
χρήση στο σπίτι την
Κρέμα Λεύκανσης με Κοζικό Οξύ.

BRIGHTENING TREATMENT
Products:
• Brush and applicator covered with cotton
• Bowl
• Clock
• Glycolic acid – 35% solution
• Moisturizing toner with cotton.
• Moisturizing mask with sachainchi and Argan
• Brightening cream with kojic acid
Procedure:
1. Proceed with Glycolic Acidpeeling (see the specific treatment) on face and hands.
2. ApplyBrightening cream with kojicacidall over the face and hands, with particular
emphasis on skin spots.
3. End the treatment recommending, for home daily use, Brightening cream with kojic acid.

MOISTURIZING TREATMENT
Products:
• Cleansingmilk with cotton
• Moisturizing toner with cotton
• Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls
• Marine collagen
• Moisturizing mask with sachainchi and Argan - Dry and sensitive skin
• Noble anti-ageing serum with caviar
• Noble anti-ageing cream with caviar / Brightening cream with kojic acid.
Procedure:
1. ApplyCleansing milk with cotton on face, neck and decolletè, massage, and then
remove it with wet sponges.
2. Apply a thin layer of Purifying gel scrub with marula and Arganmicropearls,softmassage
it and be careful to exercise a very gentle pressure. Remove the product with wetsponges.
3. Apply Moisturizing toner with cotton.
4. Apply Marine collagen directly on the face and distribute it evenly with a gentle
massage. Toincrease the effectiveness, this stage can be amplified in its results with
aesthetic electroporation.
5. Apply with a brush a layer of Moisturizing mask with sachainchi and Argan and leave
for 15 minutes.Gentlymassageuntil the product is completely absorbed.
6. Apply the specific moisturizing cream, massaging until it is completely absorbed.
7. Apply some drops of Noble anti-ageing serum with caviar on the eye contour,
around lips and on décolleté.
Treatment frequency: 10 treatments, thefrequence depends on the level of skin aging.
Start from 1 treatment per week, for a young skin, up to 2 - 3 treatments a week for a
mature and atonic skin.
Self-care treatment:
Morning and evening clean the face withCleansing milk with cotton and tone upwithMoisturizing toner with cotton. Every morning apply Moisturizing cream 24h with hyaluronic acid and kukui or Noble anti-ageing cream with caviar. Every morning apply
Noble anti-ageing serum with caviar oneye contour area, around lips and on décolleté.
Twice a week applyMoisturizing mask with sachainchi and Argan.

MADE IN ITALY WITH CARE
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