
Κατάλογος προϊόντων 
 ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ



Η Iσραηλινή εταιρεία KART Cosmetics Ltd είναι ευρέως γνωστή στην παγκόσμια αγορά από το 1993 ως ερευνητής και 
κατασκευαστής καλλυντικών προϊόντων για αισθητική και κοσμητολογία. Η εμπειρία και η γνώση, συσσωρευμένη από 
την εταιρεία για πολλά χρόνια επιτρέπει στην KART να προσφέρει τις καλύτερες σύγχρονες λύσεις για επαγγελματίες 
σε αυτόν τον τομέα. 

 Η εταιρία KART Cosmetics LTD: 

• είναι αναγνωρισμένος εξαγωγέας σε πολλές χώρες του κόσμου και έχει καθιερωθεί ως μια επιτυχημένη, αξιόπιστη 
και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. 

• είναι υπεύθυνη για το υψηλό επίπεδο ποιότητας όλων των προϊόντων, που περιλαμβάνει κορυφαίους ειδικούς στην 
ποδολογία και τη δερματολογία στην ανάπτυξη φαρμάκων. 

• παράγει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που περιέχουν μοναδικές φόρμουλες με υψηλή συγκέντρωση ενερ-
γών συστατικών. 

• διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επιθυ-
μίες τους. 

• υποβάλλει τα προϊόντα της σε διεξοδικές δοκιμές. 

• δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση ειδικών.

• εγγυώνται πλήρη ατραυματικότητα. 

• περιέχουν εξαιρετικά συμπυκνωμένα φυσικά 
και ενεργά συστατικά που δεν προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις. 

• έχουν υψηλές αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
συμβάλλουν στην ταχεία αναγέννηση των 
κυττάρων. 

•  επιλύουν αποτελεσματικά την ξηρότητα, τις 
ρωγμές και διάφορες βλάβες του δέρματος. 

• προσφέρουν θεραπευτική και προφυλακτική 
δράση ενάντια στους περισσότερους τύπους 
μυκητιακών λοιμώξεων και επιλύουν το 
πρόβλημα της δυσάρεστης οσμής. 

• είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη και την ανώδυνη 
αφαίρεση των κάλων. 

• είναι ιδανικά στη θεράπεια και φροντίδα των νυχιών κατά την 
έισφρυση νυχιού. 

• σκευάσματα για οικιακή χρήση συμπληρώνουν 
αποτελεσματικά τις διαδικασίες στο ειδικευμένο κατάστημα 
και σας επιτρέπουν να επιταχύνετε σημαντικά το αποτέλεσμα 

• τα περισσότερα φάρμακα είναι κατάλληλα για έγκυες και 
θηλάζουσες γυναίκες 

• συνιστώνται για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 

• δεν απαιτούν προετοιμασία του δέρματος με ατμό 

• εξοικονομούν χρόνο και προσπάθειες του ειδικού όταν 
εκτελείται πεντικιούρ οποιασδήποτε πολυπλοκότητας

Τα οφέλη από τη χρήση των προϊόντων της 



Η κοσμητολογική προσέγγιση KART επιτρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία εκτέλεσης πεντικιούρ από την πλευρά 
της δομής και τις ανάγκες της επιδερμίδας, διατηρώντας και αποκαθιστώντας τη λειτουργική της ακεραιότητα. 
Κατά την εκτέλεση του πεντικιούρ KART επηρεάζονται όλες οι διαδικασίες αναγέννησης του δέρματος, κάτι που δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μηχανική επεξεργασία (με λίμα ή μεταλλικό εργαλείο). 
Το σύνολο των προϊόντων KART θα βοηθήσει στην:

Το Pedicure KART είναι μια κοσμητολογική διαδικασία που βασίζεται σε λιποσωμιακή απολέπιση και στα παρασκευά-
σματα με ενεργά συστατικά που βοηθούν συνεργητικά και επιλεκτικά στη διάλυση όλων των τύπων κεράτωσης και πα-
ρέχουν υψηλής ποιότητας αναζωογονητική φροντίδα του δέρματος. Ένας ειδικός, με βάση την κατάσταση του ποδιού 
και τις ανάγκες του δέρματος, πραγματοποιεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

• απαλή απολέπιση της κεράτινης στιβάδας. 
• ανώδυνη αφαίρεση των κάλων. 
• βελτιωμένη αναγέννηση της επιδερμίδας. 
• αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος.

• αποκατάσταση του σκασμένου δέρματος. 
• βελτίωση της μικροκυκλοφορίας του αίματος. 
• εξάλειψη του πρηξίματος. 
• βαθιά ενυδάτωση του δέρματος.

Κοσμητολογική προσέγγιση  
κατά την εκτέλεση διαδικασιών πεντικιούρ  

1. Επιφανειακή απολέπιση: καθαρισμός των ανώτερων στρωμάτων του δέρματος και προετοιμασία για την εφαρμογή Peeling, 
αφυδάτωση με αντιμικροβιακή δράση. Εκτελείται χρησιμοποιώντας σαπούνι γαλακτικού οξέος με εκχυλίσματα φρούτων και 
λαχανικών, έλαιο Manuka.

2. Επιφανειακή και μέση απολέπιση: μαλακώνει τα ανώτερα στρώματα του δέρματος, διαλύει τις ακαθαρσίες πρωτεΐνης και 
ενυδατώνει σε βάθος με φρούτα και χημικά οξέα. Εντατική θρέψη του δέρματος, μαλάκωση των κερατινοκυττάρων του 
δέρματος, ξεκίνημα της αναγέννησης της επιδερμίδας. Εκτελείται με τη χρήση ειδικής λιποσωμιακής ενζυματικής απολέπισης – 
με βάση τα ένζυμα παπάγιας, μήλου και τομάτας, το υαλουρονικό οξύ και τις βιταμίνες.

3. Πρόληψη μυκητιακών παθήσεων, επούλωση ρωγμών, αποκατάσταση κατεστραμμένων ιστών, απομάκρυνση πρηξίματος και 
συνδρόμων πόνου. Εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα σκεύασμα με ένα απολεπιστικό σύμπλεγμα υδροξειδίων που περιέχει 
αλαντοΐνη.

4. Μεσαία απολέπιση: αφαίρεση της άνω κεράτινης στιβάδας και διάλυση της κεράτωσης. Εκτελείται χρησιμοποιώντας το 
μοναδικό σύστημα απολέπισης KART. Η κατάλληλη μέθοδος απολέπισης επιλέγεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον τύπο του 
δέρματος και την παρουσία τοπικών προβλημάτων στο πόδι.

5. Θεραπεία των νυχιών: πρόληψη και θεραπεία είσφρυσης, υπονύχιου κάλου, μυκητιακές λοιμώξεις, ονυχόλυση, πάχυνση της 
πλάκας των νυχιών. Τα παρασκευάσματα για τη θεραπεία των νυχιών επιλέγονται από έναν ειδικό με βάση την κατάσταση της 
πλάκας νυχιών του πελάτη.

6. Βαθιά αναγέννηση και αποκατάσταση του δέρματος των ποδιών και των νυχιών. Κανονικοποίηση του pH του δέρματος, 
ενυδάτωση, απολέπιση μετά το peeling, πρόληψη της ονυχόλυσης και της είσφρυσης. Εκτελείται με κρέμες και έλαια 
εμπλουτισμένα με θρεπτικά συστατικά. 



Μια μοναδική σειρά επαγγελματικών προϊόντων για πεντι-
κιούρ, σχεδιασμένη για υψηλής ποιότητας περιποίηση πο-
διών, χεριών και νυχιών, στο εξειδικευμένο κατάστημα και στο 
σπίτι. 
Η σύνθεση περιλαμβάνει φυσικά συστατικά: οξέα φρούτων, 
ένζυμα, αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα θεραπευτικών βοτάνων, 
βιταμίνες. 
Αποκλειστικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν από την KART επι-
τρέπουν στους επαγγελματίες να βρουν μια αποτελεσματική 
λύση σε πολλά προβλήματα: 
• ρωγμές 
• μύκητας των ποδιών και των νυχιών 

• ιδρωμένα πόδια 
• δυσάρεστη οσμή 
• ξηρό δέρμα των ποδιών 
• είσφρυση όνυχος 
• ξεφλούδισμα και πάχυνση των νυχιών 
• προστασία από βακτήρια και λοιμώξεις 
• πρήξιμο των ποδιών 
• διαβητικό πόδι 
Κατάλληλο για όλες τις υπάρχουσες τεχνικές πεντικιούρ.  
Τα προϊόντα οικιακής φροντίδας θα σας βοηθήσουν να παρα -
τείνετε την επίδραση των διαδικασιών στο εξειδι κευμένο κα-
τάστημα.



Απολέπιση νυχιού κατά την είσφρυση 
Nail Peeling 
Ενεργή απολέπιση νυχιών, μαλακώνει την κεράτωση στα πλευρικά παρωνύχια, επιτρέπει την ανώδυνη 
θεραπεία της είσφρυσης όνυχος. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία επιφανειακών κάλων στα πλευρικά 
παρωνύχια, έχει αναλγητική δράση, προκαλεί θέρμανση του δέρματος, αυξάνει την κυκλοφορία του 
αίματος. Περιέχει αποτελεσματικά συστατικά: ένζυμα, άλφα υδροξυοξέα και εκχυλίσματα θεραπευ-
τικών βοτάνων. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το φάρμακο στο προβληματικό νύχι, τυλίξτε με μια μεμβράνη για 
20– 25 λεπτά, στη συνέχεια σκουπίστε με μια πετσέτα, μην ξεπλύνετε. Αφαιρέστε προσεκτικά το χα-
λαρωμένο στρώμα υπερκεράτωση μεταξύ του νυχιού και του πλευρικού παρωνυχίου χρησιμοποι-
ώντας εκσκαφέα, εφαρμόστε μερικές σταγόνες "Υγρού για νύχια και δέρμα" (κωδικός: 7009/7030) 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα ροδιού, παπάγιας, ροδάκινου, μήλου, τομάτας, φύλλων τσουκνίδας, 
θυμαριού, φασκόμηλου, δεντρολίβανου, αμαμηλίδας (Hamamelis), άνθη χαμομηλιού, πιπερόριζας, 
λεβάντας, πορτοκαλιού, aloe vera, αγγουριού, σταφυλιού, λεμονιού, σπόρων βερίκοκου· άλατα Νε-
κράς Θάλασσας, οξέα – γαλακτικό, υαλουρονικό, γλουταμικό, νικοτινικό. 
Κωδικός: 7003 – 20 ml.

Υγρό για νύχια και δέρμα 
Fingernail Liquid 
Απολυμαντικό, προφυλακτικό σκεύασμα για χέρια, πόδια και προβληματικά νύχια. Καταστέλλει την 
κεράτωση, έχει αντιμυκητιακές και αντιμικροβιακές επιδράσεις, αποκαθιστά το χρώμα του σώματος 
του νυχιού (ονυχιαία πλάκα). Συνιστάται για περιποίηση προβληματικού νυχιού σε περίπτωση εί-
σφρυσης του στο δέρμα και ανθυγιεινές αλλαγές διαφόρων αιτιολογιών. Χρησιμεύει ως αγωγός για 
άλλα σκευάσματα, ενισχύοντας την επίδραση τους. Κατάλληλο για επαγγελματική και οικιακή χρήση. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα ή ονυχαία πλάκα, μην ξεπλύνετε! 
Κωδικός: 7009 – 30 ml, 7030 – 150 ml.

Υγρό σαπούνι για περιποίηση ποδιών 
Balancing Feet Soap 

Το σαπούνι έχει σχεδιαστεί για βαθύ καθαρισμό και ελαφριά απολέπιση του δέρματος των 
ποδιών. Μειώνει το pH, προετοιμάζοντας το δέρμα για μέγιστη αποδοχή σκευασμάτων για περαιτέρω 
φροντίδα. Κατέχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Πρώτο στάδιο σε όλες τις διαδικασίες πεντικιούρ KART. Το σκεύασμα προορίζεται για προετοιμασία 
πριν το Peeling. 
Για επαγγελματική και οικιακή χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε σαπούνι σε υγρό δέρμα του ποδιού, κάντε μασάζ για λίγα λεπτά. 
Αφαιρέστε το περιττό σαπούνι με ένα υγρό πανί. 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα ροδιού, παπάγιας, ροδάκινου, μήλου, τομάτας, ιπποφαούς, φύλλων 
τσουκνίδας, θυμαριού, φασκόμηλου, δεντρολίβανου, αμαμηλίδας (Hamamelis), άνθη χαμομηλιού· 
αρωματικό νερό γλυκού πορτοκαλιού, τζελ aloe vera, χυμός αγγουριού, χυμός σταφυ λιού, χυμός 
λεμονιού, σκόνη σπόρων βερίκοκου, έλαιο manuka (τεϊόδεντρο Νέας ζηλανδίας), άλατα Νεκράς Θά-
λασσας, γαλακτικό οξύ. 
Κωδικός: 7001 – 100 ml, 7002 – 250 ml.



Μαλακτικό επωνυχίων 
Cuticle Remover 
Αυτό το ισχυρό προϊόν δρα γρήγορα και αποτελεσματικά στα κερατινοποιημένα σωματίδια της επω-
νυχίου, προωθεί την εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση της, μετά την οποία μπορείτε εύκολα να επε-
ξεργαστείτε την ονυχαία πλάκα χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες μεθόδους. Το προϊόν 
επιβραδύνει την ανάπτυξη της επιδερμίδας και ενισχύει την προστατευτική ικανότητα του δέρματος, 
βελτιώνοντας τη γενική του κατάσταση. Κατάλληλο για επαγγελματική και οικιακή χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα σκευάσματος στο δέρμα γύρω από την ονυχαία 
πλάκα και στη συνέχεια σπρώξτε πίσω την επιδερμίδα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο. Αφαι-
ρέστε τα υπολείμματα του προϊόντος με ένα υγρό πανί. 
Ενεργά συστατικά: ουρία (12%), γλυκερίνη, aloe vera, γαλακτικό οξύ, νικοτινικό οξύ, αλλαντοΐνη, σα-
λικυλικό οξύ, γλυκολικό οξύ. 
Κωδικός: 7019 – 15 ml, 7020 – 150 ml.

Kαθολικό μαλακτικό 
Unique Remover 
Ένα μοναδικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να μαλακώνει και να χαλαρώνει διάφορες παχύνσεις, 
κεράτωση και άλλες αλλαγές στη δομή των νυχιών και του δέρματος. «Έξυπνη» κρέμα απολέπισης 
με εμπλουτισμένη υφή, επηρεάζει μόνο τα νεκρά κύτταρα και σταματά την επίδρασή της όταν έρχεται 
σε επαφή με ζωντανά κύτταρα. Δεν επηρεάζει το δέρμα παρωνυχίου. Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα 
σύμπλεγμα υδροξυοξέων, ουρίας, aloe vera και αλλαντοΐνης. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε ένα παχύ στρώμα κρέμας στο προβληματικό νύχι και αφήστε το για 
10–15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα υπολείμματα του φαρμάκου με ένα υγρό πανί και αφαιρέ-
στε απαλά το μαλακωμένα μέρη δέρματος. Μην ξεπλύνετε! 
Κωδικός: 7034 – 100 ml.

Ενζυμική απολέπιση για τα πόδια 
Enzymatic Foot Peeling 

Η ενζυμική απολέπιση βοηθά στην επιτάχυνση και ομαλοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης της επι-
δερμίδας. Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, ενυδατώνει έντονα το δέρμα, θεραπεύει τις ρωγμές και 
παρέχει αντιβακτηριδιακή προστασία. Το προϊόν περιέχει μια μοναδική σύνθεση φυσικών συστατι-
κών: οξέα φρούτων, ένζυμα παπάγιας και ενεργά ενυδατικά συστατικά. Κατάλληλο για ξηρό και ευαί-
σθητο δέρμα ποδιών και χεριών. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: εφαρμόστε 3 – 4 ml προϊόντος σε καθαρό δέρμα των ποδιών, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε προβληματικές περιοχές, όπως ανοιχτές ρωγμές, δέρμα ανάμεσα στα δάχτυλα και τα 
νύχια (μην κάνετε μασάζ). Στη συνέχεια τυλίξτε με μεμβράνη για 15 – 20 λεπτά. Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα του γαλακτώματος με ένα υγρό πανί. 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα – ροδιού, παπάγιας, ροδάκινου, μήλου, ντομάτας, φύλλων 
τσουκνίδας, θυμαριού, φασκόμηλου, δεντρολίβανου, αμαμηλίδας (Hamamelis), άνθη χαμομηλιού· 
αρωματικό νερό γλυκού πορτοκαλιού, τζελ aloe vera, χυμός αγγουριού, χυμός σταφυλιού, χυμός 
λεμονιού, σκόνη σπόρων βερίκοκου, άλατα Νεκράς Θάλασσας, οξέα – γαλακτικό, υαλουρονικό, 
γλουταμικό, νικοτινικό. 
Κωδικός: 7004 – 100 ml.



Αναζωογονητικό σπρέι ποδιών 
No Sweat – Refreshing Feet Spray 
Καθολικό, αντιβακτηριδιακό, προφυλακτικό σκεύασμα για πόδια και υποδήματα. Αποτρέπει την εμ-
φάνιση υπεριδρωσίας (υπερβολική εφίδρωση) και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Χρησιμο-
ποιείται για την πρόληψη και εξουδετέρωση μυκητιακής λοίμωξης, τόσο στο πόδι όσο και στο 
εσωτερικό του παπουτσιού. Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη. 
Τρόπος εφαρμογής: Συνιστάται να ψεκάζετε 1– 2 φορές την ημέρα στο δέρμα των ποδιών και στην 
εσωτερική επιφάνεια των παπουτσιών. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρά και στεγνά πόδια. 
Ενεργά συστατικά: aloe vera, κλιμπαζόλη, τρικλοζάνη, εκχυλίσματα – ρίζας αλθαίας, σκόρδου, βιο-
λέτας. 
Κωδικός: 7018 – 150 ml.

Λάδι νυχιών Zipornit 
Zipornit 
Ένα μοναδικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό, προληπτικό σκεύασμα για νύχια και επωνύχια. Χρησιμο-
ποιείται κατά τις επαγγελματικές διαδικασίες για τη θεραπεία είσφρυσης νυχιού, καθώς και για μετέ-
πειτα φροντίδα στο σπίτι. Μειώνει τον πόνο ανακουφίζοντας την πίεση στο πλευρικό παρωνύχιο.  
Το λάδι Zipornit είναι ένα πολυλειτουργικό σκεύασμα με πολύπλοκη δράση: μαλακώνει και τρέφει 
βαθιά τον επωνύχιο και τα πλευρικά παρωνύχια, θεραπεύει την ονυχιαία πλάκα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής στο σπίτι: Αφού πραγματοποιηθεί απαραίτητη διαδικασία στο εξειδικευμένο 
κατάστημα και λάβετε μια λεπτομερή σύσταση από έναν ειδικό, συνιστάται η εφαρμογή του σκευά-
σματος στην ονυχιαία πλάκα και παρωνύχια των χεριών και των ποδιών, 2–3 φορές την ημέρα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Δεν συνιστάται η εφαρμογή σε περιοχές με φλεγμονή του δέρματος! 
Ενεργά συστατικά: έλαια – δενδρολίβανου, λεβάντας, ευκαλύπτου, τσαγιού, jojoba, περγαμόντο, 
μουρών του αρκεύθου, κινεζικής κασσίας, ιπποφαούς, καστορέλαιο, μελισσόχορτου, ρωμαϊκού 
χαμομηλιού, φύτρου σίτου, γλυκίνη, σογιέλαιο. 
Κωδικός: 7005 – 5 ml, 7006 – 30 ml.

Μαλακτικό έξτρα λοσιόν / Μαλακτικό έξτρα τζελ 
Extra Liquid Remover / Extra Gel Remover 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ! 
Το σκεύασμα προορίζεται για επιπρόσθετη, τοπική, βαθιά χαλάρωση της κεράτινης στιβάδας της 
επιδερμίδας στις περιπτώσεις κεράτωσης, υπερκεράτωσης των ποδιών, κάλων και σκληρύνσεων. 
Εφαρμόζεται μόνο σε κερατινοποιημένες περιοχές του δέρματος, αποφεύγοντας την επαφή με νύχια 
και υγιείς περιοχές του δέρματος. Μην εφαρμόζετε σε ανοιχτές πληγές, βαθιές ρωγμές και δέρμα 
με μυκητιακές λοιμώξεις. 
Πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια. 
Τρόπος εφαρμογής: Για τη χρήση αυτού του σκευάσματος ανατρέξτε στο "Πρωτόκολλο επαγγελ-
ματικών διαδικασιών πεντικιούρ KART". 
Ενεργά συστατικά: σαλικυλικό οξύ (5–8%), ουρία, παπαΐνη. 
Κωδικός: 7032 – 500 ml, 7033 – 1000 ml, 7035 – 500 ml, 7036 – 1000 ml.



Κρέμα για ξηρά και σκασμένα πόδια 
Dry & Cracked Feet Cream 
Ιδανική κρέμα για ξηρό έως πολύ ξηρό δέρμα των ποδιών, χεριών και των αγκώνων. Χρησιμοποιείται 
στην παρουσία μικρορωγμών και ρωγμών, με κερατινοποίηση του δέρματος και υπερκεράτωση. Απο-
τρέπει την ξηρότητα και το ξεφλούδισμα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, διατηρώντας το αποτέλε-
σμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα φυσικών συστατικών 
(βούτυρο καριτέ, κακάο, αμύγδαλο και βούτυρο φοίνικα) που ρυθμίζουν την ισορροπία νερού–λιπι-
δίων, επιταχύνουν τη διαδικασία αναγέννησης των κυττάρων, έχουν αντιφλεγμονώδες, αναγεννητικό 
και τονωτικό αποτέλεσμα και αποτρέπουν το στέγνωμα και το ξεφλούδισμα. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μια μικρή ποσότητα κρέμας σε βρεγμένο δέρμα, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις προβληματικές περιοχές. Συνιστάται για χρήση το βράδυ. Η κρέμα είναι το τελευταίο 
στάδιο των διαδικασιών πεντικιούρ από ειδικούς στο εξειδικευμένο κατάστημα και προάγει ένα πα-
ρατεταμένο αποτέλεσμα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα ελαίων αμυγδάλου, κακάο, καριτέ, jojoba, σταφυλιού, χαμομηλιού, 
λεβάντας, καλέντουλας, manuka, σόγιας, καλαμποκιού, ηλίανθου, φύτρου σιταριού· εκχυλίσματα 
δεντρολίβανου, aloe vera και κόκκινου θυμαριού· αλλαντοΐνη, αμαμηλίδα (Hamamelis), βιταμίνη Ε, 
άλατα Νεκράς Θάλασσας. 
Κωδικός: 7015 – 50 ml. (με άρωμα musk)  

7016 – 50 ml. 7017 – 100 ml. (με άρωμα εσπεριδοειδών)

Ενεργή κρέμα νυχιών 
Active Nail Cream 

Το ενεργό κρεμο-βάλσαμο προορίζεται για αντιμυκητιακή προφύλαξη και αποκατάσταση της πλάκας 
των νυχιών. Επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων, έχει αντισηπτικό και αντιβακτηριδιακό απο-
τέλεσμα. Χρησιμοποιείται για μυκητιακές λοιμώξεις, μετά από τραυματισμούς και αφαίρεση τεχνη-
τών νυχιών και επιχρισμάτων τζελ, καθώς και για ενίσχυση αδύναμων και εύθραυστων νυχιών. Το 
σύμπλεγμα των οξέων των φρούτων βοηθά στην απολέπιση των κατεστραμμένων κυττάρων και διε-
γείρει την ταχύτερη ανάπτυξη νέων και υγιών κυττάρων, ενυδατώνει και επαναφέρει το απαιτούμενο 
επίπεδο pH. 
Τρόπος εφαρμογής:  
1. Σε περίπτωση μηχανικού τραυματισμού ή χημικής βλάβης στα νύχια, εφαρμόστε 2 φορές την 
ημέρα, για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα, συνδυάστε με το προφυλακτικό υγρό Nail Cure 
για τα νύχια (κωδικός 7706), τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. 
2. Σε περίπτωση μυκητιακής λοίμωξης, χρησιμοποιήστε το ως φάρμακο για την επιτάχυνση της 
κυτταρικής διαίρεσης. Εφαρμόστε την κρέμα στην καθαρισμένη ονυχιαία πλάκα και καλύψτε με 
επίθεμα. Χρησιμοποιήστε καθημερινά το βράδυ. Αλληλεπιδρά καλά με αντιμυκητιακά φάρμακα. 
Συνιστάται να λιμάρετε το νύχι σας μία φορά την εβδομάδα χρησιμοποιώντας λίμα μιας χρήσης. 
Ενεργά συστατικά: βούτυρο καριτέ, ελαιόλαδο, χυμός σταφυλιού, έλαιο φύτρου σιταριού, ουρία 
(2%), κερί μέλισσας, έλαιο αβοκάντο, βορικό οξύ, λάδι λεμονιού, βενζοϊκό οξύ, έλαιο λεβάντας, 
σαλικυλικό οξύ, χυμός φύλλων aloe vera.. 
Κωδικός: 7007 – 20 ml, 7008 – 50 ml.



Αντιμυκητιακό κιτ περιποίησης νυχιών 
Active Nail Cure Kit 
Το σετ περιλαμβάνει 5 σκευάσματα για την καταπολέμηση μυκητιακών λοιμώξεων των νυχιών: 
Balancing Feet Soap / Υγρό σαπούνι για φροντίδα ποδιών (Κωδικός: 7001) 
Fingernail Liquid / Υγρό νυχιών (Κωδικός: 7009) 
Active Nail Cream / Ενεργή Κρέμα Νυχιών (Κωδικός: 7007) 
Nail Cure / Υγρό Περιποίησης Νυχιών (Κωδικός: 7706) 
Professional Band Aid / Επαγγελματικό επίθεμα (Κωδικός: 7011) 
Τρόπος εφαρμογής: Για οικιακή χρήση. Μετά την προπαρασκευαστική διαδικασία στο εξειδικευμένο 
κατάστημα (αφαίρεση του προσβεβλημένου μέρους της πλάκας νυχιών), συνιστάται: 

Συστάσεις για τη χρήση σκευασμάτων για μυκητιακές λοιμώξεις των νυχιών

Κωδικός: 7072

Επαγγελματικό επίθεμα για πεντικιούρ 
Professional Band Aid 
Το επαγγελματικό επίθεμα KART είναι αναπόσπαστο μέρος πολλών διαδικασιών πεντικιούρ, τόσο στο 
έργο ενός επαγγελματία όσο και στις διαδικασίες στο σπίτι. 
Κωδικός: 7011

Τζελ Cornex 
Cornex Gel 
Ένα αποτελεσματικό σκεύασμα για την αφαίρεση των σκληρών κάλων. Έχει κερατολυτική δράση, 
βοηθά στη μείωση του όγκου και του βάθους των κάλων, επιβραδύνει την ανάπτυξη κερατινοποι-
ημένων κυττάρων. Η σύνθεση περιλαμβάνει υδροξυοξέα, ουρία και φυσικά εκχυλίσματα που έχουν 
αντιφλεγμονώδη, αναγεννητικά χαρακτηριστικό.  
Χρησιμοποιείται μόνο αφού λάβετε οδηγίες από ειδικούς.  
Το τζελ Cornex είναι ένα μοναδικό σκεύασμα που προάγει την ατραυματική αφαίρεση των κάλων. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια της προβληματικής περιοχής του δέρματος, 
εφαρμόστε 1 σταγόνα τζελ, περιμένετε 1–2 λεπτά (το τζελ πρέπει να στεγνώσει) και στη συνέχεια 
καλύψτε με επίθεμα. Χρήση μία φορά την ημέρα, το βράδυ. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθημερινά 
για 8–10 ημέρες. Η φροντίδα για προβληματικές περιοχές του δέρματος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι 
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Ενεργά συστατικά: εκχύλισμα περουβιανής liana (feline claw), μενθόλη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, 
γαλατσίδα (Euphorbia hirta), ζοχός, εκχύλισμα κρεμμυδιού, σιμπούλα (Allium fistulosum), εκχύλισμα 
φρούτων σύκου, γαλακτικό οξύ, σαλικυλικό οξύ. 
Κωδικός: 7012 – 10 ml.



Θεραπευτικό σαπούνι 
Treatment Soap 
Ένα θεραπευτικό σαπούνι εμπλουτισμένο με φαρμακευτικά φυτικά εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια. 
Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδες επιδράσεις. Καθαρίζει σε βάθος, ανακουφίζει από τον 
κνησμό και την ερυθρότητα, αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα, δεν στεγνώνει το δέρμα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μικρή ποσότητα σαπουνιού σε βρεγμένο δέρμα. Κάντε μασάζ για 
30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα σαπωνάριας, δεντρολίβανου· έλαια κόκκινου θυμαριού, λεβάντας, 
τσαγιού, manuka· άλατα και μέταλλα της Νεκρής Θάλασσας, ουρία, γαλακτικό οξύ. 
Κωδικός: 7701 – 150 ml, 7702 – 500 ml, 7703 – 1000 ml.

Τα προϊόντα της σειράς έχουν σχεδιαστεί για έντονη 
φροντίδα του δέρματος των ποδιών, των χεριών και της 
πλάκας των νυχιών, για οικιακή και επαγγελματική φρο-
ντίδα. 

Έχουν έντονο αναγεννητικό, προστατευτικό, καταπραϋ-
ντικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εγγυώνται αισθητή 
βελτίωση της υφής του δέρματος και των νυχιών. 

Η σύνθεση αυτών των σκευασμάτων περιλαμβάνει: εκχυ -
λίσματα φαρμακευτικών φυτών, συνδυασμός ελαίων,  
βιταμίνες, άλατα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ενυδατικά 
και αναγεννητικά ενεργά συστατικά. 

Η χρήση φαρμάκων στο σπίτι παρατεί-
νει και ενισχύει την δουλειά του επαγ-
γελματία, εξασφαλίζοντας σημαντική 
βελτίωση στην κατάσταση των νυχιών 
και του δέρματος.



Δροσιστικό και ανακουφιστικό αθλητικό τζελ 
Cooling & Relieving Sport Gel 
Τζελ με ελαφριά υφή, ανακουφίζει από το πρήξιμο και τη μυϊκή κόπωση, δίνει μια αίσθηση δροσιάς, 
αποκαθιστά ενέργεια και ευεξία. Έχει αγγειοσυσπαστικό και αναλγητικό αποτέλεσμα. Μειώνει τις 
φλεγμονώδεις διεργασίες και τον τοπικό πυρετό. Προωθεί τη ροή του αίματος, διευκολύνει την πα-
ροχέτευση, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και τη χαλάρωση των μυών, απομακρύνει τις το-
ξίνες. Το σκεύασμα περιέχει καταπραϋντικά και δροσερά συστατικά, τα οποία απορροφώνται από το 
δέρμα γρήγορα και πλήρως από το δέρμα. Το τζελ έχει παρατεταμένη δράση, χρησιμοποιείται από 
αθλητές και συνιστάται επίσης για έγκυες γυναίκες, σε περιπτώσεις πρηξίματος, αυξημένου στρες  
στα χέρια και πόδια. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μια μικρή ποσότητα τζελ στα γαστροκνήμια και σε άλλους μύες, με 
κινήσεις λεμφικής αποστράγγισης από κάτω προς τα πάνω, 2–3 φορές την ημέρα ή ανάλογα με τις 
ανάγκες. 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα aloe vera και χαμομηλιού, έλαιο λεβάντας, μενθόλη, ιμιδαζολιδινυ-
λική ουρία. 
Κωδικός: 7003 – 20 ml.

Κρέμα κατά της ερυθρότητας  
και του ερεθισμού του δέρματος 
Red & Itchy Foot Cream 
Έχει μια περιεκτική, αποτελεσματική και γρήγορη δράση που αποσκοπεί στην εξάλειψη του ερεθι-
σμού, του κνησμού και της ερυθρότητας του δέρματος. Η μοναδική φόρμουλα της κρέμας περιέχει 
εκχυλίσματα φαρμακευτικών και καταπραϋντικών βοτάνων που έχουν ευεργετική επίδραση στη δομή 
του δέρματος και το προστατεύουν από τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Έχει αντιφλε-
γμονώδεις ιδιότητες. Συνιστάται για χρήση κατά την έξαρση της δερματίτιδας. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μια μικρή ποσότητα κρέμας στο δέρμα 2–3 φορές την ημέρα. Η το-
πική εφαρμογή της σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος είναι δυνατή χωρίς περιορισμούς. 
Ενεργά συστατικά: έλαιο πελαργονίου, λάδι λεβάντας, έλαιο τσαγιού, δεντρολίβανο, ελαιόλαδο, 
λάδι aloe vera, βιταμίνη Β3, βιταμίνη Ε.  
Κωδικός: 7009 – 30 ml, 7030 – 150 ml.

Προληπτικό βάλσαμο ποδιών 
Foot Treatment Balm 

Ένα αποτελεσματικό αντιβακτηριδιακό βάλσαμο, έχει θεραπευτικές ιδιότητες, αποτρέπει το ξεφλού-
δισμα σε περίπτωση μυκητιάσεων και δερματίτιδας. Καταπραΰνει το δέρμα, αποτρέπει τη φλεγμονή, 
τον ερεθισμό και τον κνησμό, προστατεύει από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Το δέρμα 
γίνεται απαλό και λείο. Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα το πρωί ή το βράδυ. 
Ενεργά συστατικά: βούτυρο καριτέ, ελαιόλαδο, βούτυρο κακάο, αμαμηλίδας (Hamamelis), έλαιο 
τσαγιού, λάδι θυμαριού, έλαιο λεβάντας, κλιμπαζόλη, εκχύλισμα φύλλων της εκατόφυλλης τριαντα-
φυλλιάς, οξείδιο ψευδαργύρου, λάδι πελαργονίου, τρικλοζάνη (2%), αλλαντοΐνη, γαλακτικό οξύ, 
ουρία, πανθενόλη (βιταμίνη Β). 
Κωδικός: 7704 – 50 ml.



Πλούσια Κρέμα Χεριών 
Rich Hand Cream 
Η κρέμα ενυδάτωσης και θρέψης του δέρματος των χεριών βασίζεται σε φυτικά εκχυλίσματα και έχει 
ελαφριά και βελούδινη υφή. Απορροφάται αμέσως χωρίς να αφήνει λιπαρό υπόλειμμα, ενυδατώνει 
το δέρμα, διατηρώντας την υγρασία σε βαθιά στρώματα, προστατεύει από τις βλαβερές επιδράσεις 
των ελεύθερων ριζών. Η καθημερινή χρήση της κρέμας επιτρέπει αποτελεσματική, αποκαταστατική 
φροντίδα των χεριών, παρατείνει τη νεανικότητά τους, γεμίζει το δέρμα με ζωτική ενέργεια. Η σύνθεση 
περιλαμβάνει φυτικά εκχυλίσματα, ένα σύμπλεγμα ελαίων, βιταμινών και ενεργών ενυδατικών συστα-
τικών. Αφήνει το δέρμα των χεριών απαλό, τρυφερό και λείο. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα αρκετές φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανά-
γκες. 
Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα ελαίων – βούτυρο καριτέ, αμυγδαλέλαιο, λάδι jojoba, λάδι καρύδας· 
εκχυλίσματα aloe vera και αμαμηλίδας (Hamamelis), κερί μέλισσας, άλατα Νεκράς Θάλασσας, βιτα-
μίνες Α και Ε. 
Κωδικός: 7019 – 15 ml, 7020 – 150 ml.

Αναζωογονητικό ταλκ – γαλάκτωμα 
Refreshing Talc Emulsion 
Ένα μοναδικό προϊόν περιποίησης ποδιών που αποτρέπει την εφίδρωση, έχει αποσμητική δράση και 
παρέχει βέλτιστες συνθήκες υγιεινής, φρεσκάδας και προστασίας των ποδιών. Τα αιθέρια έλαια που 
αποτελούν το γαλάκτωμα βοηθούν στη μείωση του ιδρώτα, αποτρέπουν τις δυσάρεστες οσμές και 
την εξάπλωση των βακτηρίων. Το γαλάκτωμα στεγνώνει αμέσως, αφήνοντας ένα λεπτό προστατευ-
τικό στρώμα λεπτής σκόνης ταλκ στην επιφάνεια του δέρματος, δίνει μια αίσθηση άνεσης και φρε-
σκάδας για όλη την ημέρα. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε όσο χρειάζεται στα πόδια μέχρι να απορροφηθεί πλήρως, το πρωί 
και το βράδυ. Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα στις πτυχές του σώματος. 
Ενεργά συστατικά:τάλκης, έλαια – γερανιού, λεβάντας, θυμαριού, μέντας, τσαγιού· βιταμίνη Ε, 
αλλαντοΐνη, μενθόλη, τρικλοζάνη (0,5%).  
Κωδικός: 7707 – 100 ml.

Υγρό Περιποίησης Νυχιών 
Nail Cure 

Ένα αποτελεσματικό προϊόν για τη φροντίδα των προβληματικών νυχιών. Έχει αντιμυκητιακή δράση, 
αποκαθιστά και ενισχύει την πλάκα των νυχιών. 
Ένας μοναδικός συνδυασμός φυτικών εκχυλισμάτων και αιθέριων ελαίων, εμποδίζει την ανάπτυξη 
μύκητα στην κοίτη του νυχιού, σας επιτρέπει να αποκατασταθεί η κατεστραμμένη δομή της πλάκας 
των νυχιών, καθώς και να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό στρώμα για αυτή. 
Επιτρέπεται για χρήση σε σακχαρώδη διαβήτη! 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε δύο φορές την ημέρα πάνω και κάτω από την πλάκα των νυχιών. 
Συνιστάται να καθαρίζετε ελαφρά την επιφάνεια του νυχιού, μία φορά την εβδομάδα. Ανακινήστε 
πριν τη χρήση. 
Ενεργά συστατικά: έλαια – θυμαριού, περγαμόντου, κανέλας, δεντρολίβανου, τσαγιού, σησαμέλαιο· 
φύλλα φύλλων του κάρυ (Murraya koenigii), ενδεκυλενικό οξύ. 
Κωδικός: 7706 – 15 ml, 7709 – 30 ml.



Ενζυμική Μάσκα Χεριών & Ποδιών 
Enzymatic Hand & Foot Mask 
Η αναζωογονητική μάσκα έχει θεραπευτική δράση και φροντίζει απαλά το δέρμα των χεριών και των 
ποδιών. Επαναφέρει την ισορροπία των λιπιδίων, παρέχει βαθιά ενυδάτωση, σταθεροποιεί την ανα-
γέννηση και την απολέπιση των κυττάρων, αποκαθιστά τις προστατευτικές λειτουργίες του δέρματος. 
Αφήνει το δέρμα απαλό, λείο, ελαστικό και περιποιημένο. Η μάσκα είναι ελαφριά σε υφή, δεν αφήνει 
αίσθηση λιπαρότητας ή φιλμ στο δέρμα. 
Τρόπος εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε μία φορά την εβδομάδα, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα, αφή-
στε για 15–20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 
Μην το χρησιμοποιείτε σε ανοιχτές πληγές ή γδαρσίματα. 
Ενεργά συστατικά: εκχυλίσματα παπάγιας και κολοκύθας, εκχύλισμα κρυπτομέριας (ιαπωνικού κέ-
δρου), ουρία, αμυγδαλέλαιο, μέταλλα και βιταμίνες Ε, Α. 
Κωδικός: 7720 – 100 ml.

Μαλακτική Κρέμα Ποδιών 
Soft Foot Cream 
Μια σύνθετη κρέμα δράσης που περιέχει γλυκολικό οξύ, σε συνδυασμό με βιταμίνες Ε, Α, D και έλαια, 
διεγείρει ενεργά την αναγέννηση του δέρματος, ενισχύοντας τοπικά την ανοσία του. Μαλακώνει τις 
τραχιές περιοχές, έχει καταπραϋντική και δροσιστική επίδραση. Η τακτική χρήση της κρέμας ανανε-
ώνει το δέρμα, αποκαθιστά την ελαστικότητα και αποτρέπει τις ρωγμές. Έχει ελαφριά υφή, απορρο-
φάται εύκολα και δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση στο δέρμα. 
Τρόπος εφαρμογής: Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για τελικό μασάζ μετά από διαδικασίες 
πεντικιούρ, καθώς και για καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. 
Ενεργά συστατικά: αμυγδαλέλαιο, βούτυρο καριτέ, κερί μέλισσας, ελαιόλαδο, βιταμίνες Ε, Α, D, μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία, εκχύλισμα aloe vera, γλυκολικό οξύ, ενυδατικό σύμπλεγμα. 
Κωδικός: 7719 – 250 ml.

Λάδι περιποίησης νυχιών 
Nail Care Oil 
Ένα αρωματικό λάδι φροντίδας για νύχια και επωνύχια. Ενυδατώνει, θρέφει και μαλακώνει το δέρμα 
γύρω από τα νύχια και τις επωνύχια. Αποτρέπει απολέπιση των νυχιών, μαλακώνει τα πλευρικά πα-
ρωνύχια, εξαλείφει το ξεφλούδισμα και γρέζια. Προστατεύει την επιδερμίδα από την πρόωρη γή-
ρανση, εξουδετερώνει την αρχική φλεγμονή και έχει αναγεννητική δράση. 
Αποκαθιστά την κατεστραμμένη πλάκα νυχιών μετά την τραυματική αφαίρεση διακοσμητικών επι-
χρισμάτων. Προστατεύει το δέρμα και τα νύχια από τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χημικών καθαριστικών. Το παρασκεύασμα έχει έντονο αθροι-
στικό χαρακτήρα, τα νύχια αποκτούν αντοχή, φυσική λάμψη, υγεία και ομορφιά. Καταναλώνεται οι-
κονομικά και έχει ευχάριστο άρωμα. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λαδιού σε καθαρό δέρμα γύρω από τα νύχια 
σας και κάντε μασάζ για 1–2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το καθημερινά, αρκετές φορές την ημέρα. 
Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα ελαίων – αμυγδάλου, γερανιού, λεμονιού, ηλίανθου, σόγιας, καρύ-
δας, λάδι jojoba· βιταμίνες Ε, Α, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 
Κωδικός: 7717 – 30 ml.



Οξέα 
Γαλακτικό οξύ – Ενυδατώνει ενεργά το δέρμα, προωθεί την αναγέννηση, βελ-
τιώνει τη σταθερότητα και την ελαστικότητα, έχει ισχυρές αντισηπτικές ιδιότητες, 
μαλακώνει το δέρμα. 
Γλυκολικό οξύ – Είναι ένα φυσικό απολεπιστικό, βελτιώνει τη διείσδυση των 
θρεπτικών συστατικών στο δέρμα. 
Σαλικυλικό οξύ – Απολεπίζει και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επι-
φάνεια του δέρματος, διεγείρει την ανάπτυξη νέων κυττάρων, έχει αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητες. 
Γλουταμινικό οξύ – Ρυθμίζει την ισορροπία του νερού, έχει επουλωτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και έχει αντιοξειδωτική δράση. 
Υαλουρονικό οξύ – Δημιουργεί ένα αόρατο φράγμα στο δέρμα που εμποδίζει 
την εξάτμιση της υγρασίας, βελτιώνει τη δομή του δέρματος, προάγει την επιδερ-
μική αναγέννηση, προστατεύει από λοιμώξεις, κάνει το δέρμα λείο και τρυφερό. 
Νικοτινικό οξύ – Συμμετέχει στο μεταβολισμό και τη διατροφή των κυττάρων, 
βοηθά στην αποκατάσταση του δέρματος. Έχει αντιφλεγμονώδεις, επουλωτικές 
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενυδατώνει ενεργά το δέρμα, θεραπεύει τις μικρο-
ρωγμές. 
Ενδεκυλενικό οξύ – Έχει μυκητοκτόνες ιδιότητες, χρησιμοποιείται ως αντι-
μυκητιακό, αντισηπτικό και μαλακτικό συστατικό. 

Βιταμίνες 
A – Γνωστή ως ρετινόλη, διεγείρει την ανανέωση των κυττάρων, δημιουργεί ένα 
προστατευτικό φράγμα για το δέρμα. 
B5 – Η κύρια ιδιότητα της βιταμίνης Β5 είναι η ικανότητα γρήγορης απολύμανσης 
και επούλωσης πληγών, καθώς και η μείωση της φλεγμονής. Λόγω της υγροσκο-
πικότητας και της μεγάλης διαπερατότητάς του, διεισδύει στα βαθιά στρώματα 
του δέρματος, « οδηγώντας» τα μόρια του νερού,  και έτσι παρέχει ένα βέλτιστο 
επίπεδο ενυδάτωσης. Προωθεί τη μαλάκωση των σκληρυμένων φτερνών και τη 
θεραπεία ρωγμών. 
Β3 – Συμμετέχει στο μεταβολισμό και, ειδικότερα, στον κυτταρικό μεταβολισμό, 
προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία. Τα κύρια αποτελέσματα χρήσης: ελαστικό-
τητα, απαλότητα και λάμψη του δέρματος, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
λιπιδικού στρώματος. 
E – Είναι ένα θρεπτικό και αντιοξειδωτικό συστατικό. Μειώνει τη φλεγμονή, ενυ-
δατώνει και επίσης βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας στο δέρμα. Διεγείρει το 
σχηματισμό νέων κυττάρων. Αποτρέπει το σπάσιμο και το σχίσιμο των νυχιών. 

Φυσικά έλαια 
Έλαιο αβοκάντο – Περιέχει μακρο– και μικροστοιχεία, βιταμίνες A, F, C, K, E, 
D, PP, ομάδα Β. Παρέχει μια ολοκληρωμένη προστατευτική επίδραση στο νύχι και 
στη περιοχή γύρω του. Προστατεύει από επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες, 
επιταχύνει τη διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων. Τρέφει τα νύχια, καθιστώντας 
τις πλάκες των νυχιών πιο ανθεκτικές. Το προϊόν απορροφάται γρήγορα στο δέρμα 
και στην ονυχαία πλάκα. 
Βούτυρο κακάο – Περιέχει πάνω από 400 βιολογικά ενεργά στοιχεία, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού φυσικών αντιοξειδωτικών. Οι πολυφαινόλες 
και οι φλαβονόλες που περιέχονται στο εκχύλισμα κακάο βελτιώνουν τη μικροκυ-
κλοφορία του δέρματος και την υγεία των αγγείων. Έχει έντονο αποτέλεσμα εξο-
μάλυνση του δέρματος και έχει καλή ενυδατική δράση. 
Καστορέλαιο – Έχει πολύ ισχυρή θρεπτική και μαλακτική δράση, βοηθά στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων του δέρματος όπως ξηρότητα, αφυδάτωση, απολέ-
πιση, τραχύτητα, ανομοιομορφία και απώλεια ελαστικότητας του δέρματος. Πα-
ρέχει καταπραϋντική φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα. Βοηθά στην ενδυνάμωση 
των νυχιών, ενυδατώνει και απαλύνει τα επωνύχια. 
Έλαιο καλαμποκιού – Περιέχει: ακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες Α και Ε, 
μέταλλα (κάλιο, σίδηρος, νικέλιο, χαλκός, φώσφορος), λεκιθίνη. Κατάλληλο για 

όλους τους τύπους δέρματος και είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν: ανακουφίζει 
από τη φλεγμονή, εξαλείφει το ξεφλούδισμα, θεραπεύει τις πληγές, βελτιώνει την 
ελαστικότητα του δέρματος και είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα. 
Έλαιο καρύδας – Βοηθά στην αποκατάσταση της δομής του νυχιού, προωθεί 
την ανάπτυξή του. Έχει ενυδατικές, συσφικτικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και 
είναι φυσικό αντισηπτικό. 

Λάδι jojoba – Παρέχει καλή ενυδάτωση, αποτρέπει τα εύθραυστα νύχια και 
την εμφάνιση γρεζιών, κάνει το δέρμα της επιδερμίδας απαλό και ελαστικό. Δίνει 
μια αίσθηση βελούδου και απαλότητας, απορροφάται γρήγορα. 

Έλαιο φύτρου σίτου – Έχει υψηλή βιολογική αξία, περιέχει βιταμίνες Ε, Β3 
και άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες που διατηρούν την ισορροπία του νερού στους 
ιστούς του δέρματος και στην κεράτινη στιβάδα, αποτρέπει την αφυδάτωση, εξα-
λείφει το ξεφλούδισμα και γρέζια στα νύχια. Περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία 
που βοηθούν στην ενίσχυση και ανάπτυξή της ονυχαίας πλάκας. 

Ελαιόλαδο – Περιέχει βιταμίνη Ε, η οποία εξουδετερώνει τις επιδράσεις των 
ελεύθερων χημικών ριζών, βιταμίνες Α και D που εμπλέκονται στην ανανέωση της 
επιδερμίδας, καθώς και καροτίνη,  η οποία προστατεύει το δέρμα από τις υπεριώ-
δεις ακτίνες. Βοηθά στην ενίσχυση, θρέψη και ανάπτυξη των νυχιών. 

Έλαιο ιπποφαούς – Ένα μοναδικό συστατικό που περιέχει βιταμίνες Β1, Β2, 
C, Ε, Κ, Ρ, καροτενοειδή, μακρο και μικροστοιχεία, κορεσμένα λιπαρά οξέα, αμι-
νοξέα. Έχει αναγεννητική, αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριδιακή δράση. 

Έλαιο σόγιας – Αναγεννά, θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα, βοηθά στη διατή-
ρηση της υγρασίας του και δημιουργεί προστατευτικό φράγμα στην επιφάνειά 
του. 

Βούτυρο καριτέ – Τα μη σαπωνοποιήσιμα λίπη που αποτελούν μέρος του 
ελαίου δείχνουν αναγεννητικές ιδιότητες, επηρεάζουν τη σύνθεση κολλαγόνου 
και είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Το βούτυρο καριτέ είναι ένα ευπροσάρμοστο 
ενεργό συστατικό με εξαιρετική μαλακτική και ενυδατική δράση και ικανότητα να 
επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος. Δεν αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί 
από την επιφάνεια του δέρματος. 

Ενεργά συστατικά 
Ουρία – Ελαχιστοποιεί την απώλεια νερού και απορροφά και διατηρεί εύκολα 
την υγρασία για να μειώσει την αφυδάτωση του δέρματος. Είναι ένα αποτελεσμα-
τικό ενυδατικό συστατικό που αντιστέκεται στην επιδείνωση της κατάστασης του 
δέρματος λόγω της ξηρότητας. Ενισχύει το προστατευτικό φράγμα του δέρματος 
έναντι εξωτερικών επιδράσεων. Βελτιώνει τη διείσδυση άλλων συστατικών στο 
δέρμα, έχει επουλωτικές ιδιότητες. Η ουρία είναι ένα φυσικό απολεπιστικό σε 
συνδυασμό με γαλακτικό οξύ. 

Κερί μέλισσας – Το κερί είναι μια πολύ πολύπλοκη ουσία, αποτελείται από 
εκατοντάδες διαφορετικά στοιχεία. Η συγκέντρωση των περισσότερων από αυτά 
είναι αμελητέα, αλλά ακριβώς ένα τέτοιο «μπουκέτο» έκανε αυτό το φυσικό 
προϊόν θαυμαστό. Το κερί περιέχει σημαντικά για το δέρμα: λιπαρά οξέα, αλκο -
όλες, καροτενοειδή, στερόλες και στερόλες. Έχει αναγεννητικό, προ στατευτικό 
και ενυδατικό αποτέλεσμα, ιδανικό για δέρμα επιρρεπές σε ρωγμές και ξηρό -
τητα.  

Άλατα Νεκράς Θάλασσας – Περιέχουν 26 μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Έχουν 
έντονο βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα, βοηθούν στον καθαρισμό, την ανανέωση και 
την επούλωση του δέρματος, αποκαθιστώντας τη φυσιολογική ισορροπία του. 

Ένζυμο παπάγιας – Μια βιολογικά ενεργή ουσία που επιταχύνει τις βιοχημικές 
αντιδράσεις για διάσπαση πρωτεϊνών. Χρησιμοποιείται για την απολέπιση νεκρών 
σωματιδίων της επιδερμίδας, ακολουθούμενη από την αναγέννηση νέων κυττάρων. 
Είναι ένα ενυδατικό συστατικό, βελτιστοποιεί την ισορροπία νερού στο  δέρμα, 
διεγείρει τον κυτταρικό μεταβολισμό, προάγει τη λεμφική παροχέτευση, βοηθά 
στην ανακούφιση της φλεγμονής και επιταχύνει την επούλωση. 

Ένζυμο κολοκύθας – Προωθεί την ήπια απολέπιση των νεκρών κυττάρων 
του δέρματος. Προωθεί τις διαδικασίες αναγέννησης, έχει τονωτική και συσφικτική 
δράση. 



Εκχυλίσματα φυτών 
Aloe Vera – Περιέχει πάνω από 200 διαφορετικά ενεργά συστατικά: 
βιταμίνες A, C, E, B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, χολίνη, πολλά ιχνοστοιχεία, μεγάλη 
ποσότητα λιπαρών οξέων (λινολεϊκό, καπρυλικό, ελαϊκό και μυριστικό). Περιέχει 
επίσης από 18 έως 20 αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένων 7–8 αμινοξέων που δεν 
παράγονται από το ανθρώπινο σώμα. Επιδράσεις: ανακούφιση από ερεθισμούς 
και φλεγμονές, ενυδάτωση, θρέψη, υψηλές αντισηπτικές και απολυμαντικές ιδιό-
τητες. 
Αλλαντοΐνη – Ένα καθολικό καλλυντικό συστατικό που μπορεί να κάνει σχεδόν 
τα πάντα: προάγει την επούλωση και την αποκατάσταση του δέρματος σε περί-
πτωση βλάβης, προστατεύει από τις αρνητικές επιδράσεις των ελεύθερων χημικών 
ριζών και διεγείρει την ανανέωση της επιδερμίδας. Ανακουφίζει από τους ερεθι-
σμούς, καταπραΰνει και αναζωογονεί το δέρμα. 
Αμαμηλίδα (Hamamelis) – Έχει στυπτικό αποτέλεσμα, ενεργοποιεί την ανα-
γέννηση, έχει αντισηπτικές, αντιμικροβιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Κατα-
πραΰνει και τονώνει το δέρμα, μειώνει τον κνησμό και τον ερεθισμό. 
Γεράνι – Ενυδατώνει αποτελεσματικά τα επωνύχια, προστατεύοντάς τα από τα 
γρέζια. Προσφέρει υγιή λάμψη και χρώμα ακόμη και στα θαμπά νύχια. 
Τζίντζερ – Γνωστό για τις καθαριστικές και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, βελ-
τιώνει την ελαστικότητα του δέρματος. 
Τσουκνίδα – Η τσουκνίδα περιέχει βιταμίνες A, C, K, B2, παντοθενικό οξύ, χλω-
ροφύλλη, φυτονίδια, φλαβονοειδή, σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο, θείο, καθώς και πρω-
τεΐνες και υδατάνθρακες. Έχει αντισηπτικό, αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες 
αποτέλεσμα, τονωτικές και διεγερτικές ιδιότητες, βοηθά στην ομαλοποίηση του 
μεταβολισμού των λιπιδίων. 
Λεβάντα – Καθαρίζει, αποσμεί, αναζωογονεί, τονώνει. 
Μενθόλη – Ένα συστατικό στο έλαιο μέντας. Δροσίζει, αναζωογονεί, αποσμεί, 
ανακουφίζει από τον κνησμό, έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
Δεντρολίβανο – Έχει βακτηριοκτόνες, απολυμαντικές και αντιμυκητιακές ιδιό-
τητες. Τονώνει και καταπραΰνει. 
Χαμομήλι – Το αζουλένιο και η δισαβολόλη είναι τα δραστικά συστατικά του 
χαμομηλιού. Έχουν αντισηπτικό, επουλωτικό και ηρεμιστικό αποτέλεσμα, εξουδε-
τερώνουν τη φλεγμονή. 
Φασκόμηλο – Το εκχύλισμα φασκόμηλου περιέχει διτερπένια, πολυφαινολικά 
οξέα, β–σιτοστερόλη, ουρσολικό και ροσμαρινικό οξέα, βιταμίνη Ε. Δείχνει αντι-
μυκητιακές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. 
Ρόδι – Πλούσιο σε φυτοοιστρογόνα, βιταμίνη C, ασβέστιο, σίδηρο, διεγείρει τη 
σύνθεση κολλαγόνου, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, ενυδατώνει, μαλακώνει και εξομαλύνει το δέρμα, ανακουφίζει από τη φλε-
γμονή. 
Σύκα – Περιέχει βιταμίνες Α και C, πηκτίνες, σάκχαρα και πολυσακχαρίτες. Έχει 
μια μοναδική ιδιότητα να αποκαθιστά και να μαλακώνει το δέρμα. Οι πολυσακχα-
ρίτες και τα σάκχαρα ενυδατώνουν σε βάθος το δέρμα και το ένζυμο φικίνη, το 
οποίο είναι 20 φορές ισχυρότερο από την παπαΐνη, ανανεώνει το δέρμα χωρίς να 
προκαλεί ερεθισμό. 
Ροδάκινο – Το εκχύλισμα ροδάκινου περιέχει πολυφαινολικές ενώσεις, ασκορ-
βικό οξύ, βιταμίνες Β, αντισηπτικούς παράγοντες. Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιο-
ξειδωτικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. 
Ντομάτα – Περιέχει βιταμίνες A, C, PP, B2, λιπίδια, οργανικά οξέα, ανόργανα 
άλατα, ένζυμα και ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό – λυκοπένιο. 
Μήλο – Περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C και μηλικού οξέος, καθώς και βι-
ταμίνες Β, φυτονίδια, οργανικά οξέα, βασικές ουσίες και μέταλλα. Έχει μαλακτικές, 
δροσιστικές και τονωτικές ιδιότητες. Τρέφει και ενυδατώνει καλά, γεμίζει το δέρμα 
με βιταμίνες, είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. 
Χυμός σταφυλιών – Περιέχει μεγάλη ποσότητα πυριτικού και σαλικυλικού 
οξέος, βοηθά στην ενίσχυση των συνδετικών ιστών του δέρματος, διεγείρει την 
ανανέωση των κυττάρων και έχει προστατευτική δράση. 

Χυμός αγγουριού – Περιέχει πολλές χρήσιμες ουσίες, αν και σε μικρές πο-
σότητες: βιταμίνες Α, C, E, PP, ομάδα βιταμινών Β, ταρρονικό οξύ, αιθέρια έλαια, 
θείο, ιώδιο, σίδηρος, φώσφορος, ασβέστιο, πυρίτιο, μαγνήσιο, κάλιο νάτριο, χλώ-
ριο. Έχει αποσυμφορητικό αποτέλεσμα, μαλακώνει και καταπραΰνει το δέρμα. 
Είναι ένας αντιφλεγμονώδης και επουλωτικός παράγοντας. 
Χυμός φρούτων λεμονιού – Το κιτρικό οξύ που βρίσκεται στο λεμόνι δρα 
αποτελεσματικά στη δομή του δέρματος και στην αναγέννησή του. Περιέχει μεγάλη 
ποσότητα βιταμίνης C, καθώς και βιταμίνες Β, πηκτίνες και φλαβονοειδή. Έχει 
αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, καθώς και ήπιο απολεπιστικό αποτέ-
λεσμα. 
Σκόνη βερίκοκου – Παρέχει βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα, το εμπλουτίζει με 
θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. Προωθεί την άμεση αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας του νερού στο δέρμα, παρέχει αντιοξειδωτική προστασία. 

Αιθέρια έλαια 
Περγαμόντο – Έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες: καταπραϋντική, αντιφλε-
γμονώδης, χρησιμοποιείται για μασάζ στο κουρασμένο δέρμα και επίσης ως αντι-
σηπτικό. Κατά τη διεξαγωγή καλλυντικών διαδικασιών, βοηθά στην ομαλοποίηση 
της έκκρισης των σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων. 
Κανέλα – Περιέχει μεγάλη ποσότητα νιασίνης, βιταμίνες Α, C, Ε, Κ, ομάδα βιτα-
μινών Β,  σελήνιο, ασβέστιο, σίδηρο και άλλα. Η κανέλα είναι ισχυρό αντισηπτικό 
(έχει συντελεστή φαινόλης 9,7). Καταστρέφει ακόμη και ανθεκτικά στα αντιβιοτικά 
μύκητες και βοηθά στην γρήγορη αποκατάσταση των νυχιών, τονώνει τέλεια τα 
κύτταρα του δέρματος. 
Κινέζικη κανέλα – Έχει αντισηπτικά, αντιμυκητιακά, αντιφλεγμονώδη αποτε-
λέσματα, βελτιώνει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος. 
Λάδι λεβάντας – Χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει και να απαλύνει την επι-
δερμίδα. Μετά την έκθεσή του, η επιδερμίδα γίνεται ελαστική, λεία, χωρίς γδαρσί-
ματα. Συνιστάται να το χρησιμοποιείτε  σε περιπτώσεις μακράς παραμονής στο 
κρύο ή μακράς διαμονής σε ξηρό χώρο. 
Έλαιο Manuka – Ένας ισχυρός αντιμικροβιακός και καταπραϋντικός παρά-
γοντας που απορροφάται αμέσως από το δέρμα. Το αιθέριο έλαιο manuka είναι 
ένα πολύτιμο αντισηπτικό που χρησιμοποιείται για επούλωση πληγών, εγκαύματα 
και πολλές δερματικές παθήσεις. 
Έλαιο μούρων του αρκεύθου – Είναι ένας αποτελεσματικός αντιβακτηρι-
διακός παράγοντας. Ανακουφίζει από τη φλεγμονή, προάγει την αναγέννηση των 
κυττάρων του δέρματος, θεραπεύει τις πληγές, εμποδίζει την ανάπτυξη ουλών 
και άτυπων ιστών, τονώνει το δέρμα. Μια σημαντική ιδιότητα είναι η αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος σε όλα τα στρώματα του δέρματος, καθώς και η ικανό-
τητα απομάκρυνσης των τοξινών και των ελεύθερων ριζών από το δέρμα. 
Λάδι λουλουδιών χαμομηλιού – Είναι ένα καταπραϋντικό συστατικό. έχει 
απολυμαντικό, τονωτικό και μαλακτικό αποτέλεσμα. Βοηθά στην ανακούφιση του 
πρηξίματος, λειαίνει τον ιστό της ουλής. 
Κόκκινο θυμάρι – Χρησιμοποιείται με επιτυχία στη θεραπεία μυκητιακών πα-
θήσεων. Βοηθά στη δερματίτιδα, την ψωρίαση, το έκζεμα. θεραπεύει έλκη, εγκαύ-
ματα, κοψίματα, πληγές. Το έλαιο θυμαριού χρησιμοποιείται για μυκητιακές πα-
θήσεις του δέρματος και των νυχιών. 
Λάδι δέντρων τσαγιού – Περιέχει περισσότερες από 50 οργανικές ενώσεις. 
Χάρη σε αυτήν τη σύνθεση, το έλαιο έχει καταθλιπτική επίδραση σε Gram θετικά 
και Gram αρνητικά βακτήρια και διάφορα στελέχη μυκήτων. Αυτό το εξαιρετικό 
αντισηπτικό έχει αντιφλεγμονώδεις και βακτηριοκτόνες ιδιότητες, οπότε η χρήση 
του σας επιτρέπει να διατηρείτε τα νύχια σας σε άριστη κατάσταση. Χρησιμοποι-
είται: για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των νυχιών, την εξάλειψη διαφόρων φλε-
γμονών, τη θρέψη της επιδερμίδας, καθώς και ενάντια στην εμφάνιση των γρεζιών, 
για την καταπολέμηση μυκητιακών λοιμώξεων των νυχιών και του δέρματος. 
Ευκάλυπτος – Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές, αντιβακτηριδιακές, ανα-
γεννητικές και αποσμητικές ιδιότητες, επιταχύνει την επούλωση πληγών και εγκαυ-
μάτων. Ανακουφίζει από τους ερεθισμούς, χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του 
δέρματος  που είναι επιρρεπές σε φλεγμονή.
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