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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΗΟΝΟΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θεραπεία ενυδάτωσης και προστασίας του δερματικού φραγμού με υαλουρονικό 
οξύ  και ceramides για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες

Θεραπεία ενυδάτωσης και προστασίας του δερματικού φραγμού με υαλουρονικό 
οξύ  και βιταμίνη C για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες

Θεραπεία που επαναφέρει την υδατική ισορροπία της επιδερμίδας και προστατεύει 
το δερματικό φραγμό με υαλουρονικό οξύ, βιταμινη C  και Ceramides, Elastin για 
αφυδατωμένες και ξηρές επιδερμίδες

Θεραπεία ενυδάτωσης και προστασίας του δερματικού φραγμού σε ειδικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας, με εξιδικευμένα 
συστατικά για κανονικές, ξηρές, μικτές, και ευαίσθητες επιδερμίδες

Θεραπεία προστασίας από το οξειδωτικό στρές και την ηλιακή ακτινοβολία με 
κοκτέιλ αντιοξειδωτικών συστατικών και βιταμίνη D3 για κανονικές, ξηρές, μικτές 
και λιπαρές επιδερμίδες

Θεραπεία προστασίας από την περιβαλλοντική ρύπανση με ενεργό άνθρακα, 
φολικό οξύ και βιταμίνη D3 για κανονικές, ξηρές, μικτές και λιπαρές επιδερμίδες

Θεραπεία επιδιόρθωσης δερματικών ατελειών, φθορπων και ρυτίδων με ρετινοειδή, 
για κανονικά και ξηρά δερματα

Θεραπεία επιδιόρθωσης δερματικών ατελειών, φθορών και ρυτίδων με ρετινοειδή 
και phytopeeling για μικτές και λιπαρες επιδερμίδες

Αντιγηραντική θεραπέια ανανέωσης και σύσφιξης της επιδερμίδας με ρετινοειδή, 
βιταμίνη C και Bioplacenta για κανονικες ξηρές, μικτές και λιπαρές επιδερμίδες 
Συσφικτική θεραπέια με άμεση αίσθηση "lifting" της επιδερμίδας με κοκτέιλ 
πρωτεινών για όλους τους τύπους δέρματος

Θρεπτική θεραπεία που βελτιωνει την εμφανιση της επιδερμίδαςκαι ενισχύει τη 
φυσική λειτουργία ανανέωσηςτης με μαύροκαι κόκκινο χαβιάρι και Ω3,Ω6 για όλους 
τους τύπους δέρματος

Θεραπέια που καταπραϋνει και ρυθμίζει την ευαισθησία της επιδερμίδας με κοκτέιλ 
εξειδικευμενων συστατικών για ακνείκά και λιπαρά δέρματα

Θεραπεία που αντιμετωπίζει συμπτώματα ακμής και ρυθμίζει αίτια που την 
προκαλούν και υπερέκκριση σμήγματος με κοκτέιλ εξειδικευμένων συστατικών για 
ακνεϊκά και λιπαρά δέρματα 

Θεραπεία ρύθμισης της λιπαρότητας με εξειδικευμένα συστατικά που εξισορροπεί 
την σμηγματόρροια και αφήνει "μάτ" εμφάνιση για λιπαρά και ακνεϊκά δέρματα

Στοχευμένη θεραπεία για την περιοχή κάτω από τα μάτια που βελτιωνει τις ρυτίδες 
της επιδερμίδας  με caviar, Matrixyl, ca�eine και Bioplacenta 
Στοχευμένη θεραπεία για την περιοχή κάτω από τα μάτια που βελτιωνει την όψη της 
επιδερμίδας  και προσφέρει λάμψη με εξιδεικευμένα συστατικά και ρετινοειδή 
Θεραπεία λάμψης που επιδιορθώνει δυσχρωμίες και πανάδες, της επιδερμίδας με 
παιώνια και βιταμινη C για όλους τους τύπους δέρματος 
Θεραπεία λάμψης που επιδιορθώνει δυσχρωμίες και πανάδες, της επιδερμίδας με 
παιώνια και βιταμινη C και μάσκα εμποτισμένη με σκόνη διαμαντιού, για όλους τους 
τύπους δέρματος 
Θεραπεία λάμψης που επιδιορθώνει κηλιδες ηλικίας και δυσχρωμίες και προσφέρει  
εννιαίο χρωματικό τόνο, με παιώνια, ρετινοειδή και βιταμίνη C για όλους τους 
τύπους δέρματος
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