
Κατάλογος προϊόντων 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



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 καλύ-
τερες σύγχρονες λύσεις για επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. 

Η εταιρεία KART είναι αναγνωρισμένος εξαγωγέας σε πολλές χώρες του κόσμου, έχοντας καθιερωθεί 
ως μια επιτυχημένη, αξιόπιστη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. 

Η KART  τηρεί αυστηρά τις αρχές της και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, προσκαλώντας κορυφαίους δερ-
ματολόγους στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων. Η εταιρεία παράγει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας που περιέχουν μοναδικές φόρμουλες με υψηλή συγκέντρωση δραστικών ουσιών. Η εταιρεία 
διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με εξειδικευμένους ειδικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις 
και συστάσεις τους. Τα προϊόντα ελέγχονται διεξοδικά. 

Τα σύγχρονα καλλυντικά προϊόντα της KART στοχεύουν στην εξάλειψη και διόρθωση πολλών αισθητικών 
προβλημάτων του δέρματος, ορισμένα φάρμακα δεν έχουν ανάλογα, γεγονός που τα καθιστά σχεδόν 
απαραίτητα στο έργο των κοσμητολόγων. 

Η εταιρεία KART δίνει μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση ειδικών. Σεμινάρια, master classes, θεματικά 
μαθήματα, διαλέξεις με τη συμμετοχή καταξιωμένων ειδικών βοηθούν στην κατάκτηση των μεθόδων ερ-
γασίας με σκευάσματα και στην επαγγελματική επίλυση μιας σειράς αισθητικών προβλημάτων. 

KART σημαίνει αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ποιότητα!

Σχέτικα με την εταιρεία 



Τα προϊόντα της σειράς προορίζονται για: 
• διεξαγωγή διαδικασιών μεσοθεραπείας με χρή -
ση ειδικού εξοπλισμού (microneedling )· 

• βελτίωση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων 
επαγγελματικών μεθόδων μεσοθεραπείας· 

• κοσμητολογικές επεμβάσεις με χρήση ειδικού 
εξοπλισμού· 

• εντατική φροντίδα στο σπίτι με παρατεταμένο 
αποτέλεσμα. 

Τα παρασκευάσματα περιέχουν δραστικά συστα-
τικά που διεισδύουν στο δέρμα τόσο αποτελεσμα-
τικά ώστε να μοιάζουν με τις κλασσικές μεσο θε -
ρα πευ τικές διαδικασίες στη δράση τους. 

Η υψηλή διεισδυτική ισχύς των συστατικών δίνει 
στα προϊόντα της σειράς Innovation τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα: 
• αποκατάσταση υφιστάμενων ζημιών· 
• αναδόμηση του συνδετικού ιστού· 
• διέγερση της φυσικής διαδικασίας ανανέωσης 
των κυττάρων του δέρματος. 

Τα προϊόντα είναι σωρευτικής φύσης και βασίζο-
νται σε δραστικά, πολύ συμπυκνωμένα συστατικά 
με χαμηλό μοριακό βάρος, σκοπός των οποίων εί-
ναι η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της θε-
ραπείας και η συνέχιση της θετικής επίδρασής της 
στο δέρμα. 

Μη ενέσιμη μεσοθεραπεία. 
Βαθιά και έντονη ενυδάτωση 

του δέρματος



Η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά: 
Το σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος 3D είναι ένας μοναδικός συνδυασμός μορίων διαφορετικών μεγεθών 
(50, 100 και 300 kDa), χάρη στον οποίο επιτυγχάνεται η μέγιστη διείσδυση σε διαφορετικά στρώματα του 
δέρματος. 
Βιομιμητικά πεπτίδια CL & EL – διεγείρουν τη σύνθεση ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. Τα πεπτίδια αυ-
ξάνουν τον όγκο των ιστών, ενισχύουν τον συνδετικό ιστό μεταξύ του δέρματος και της επιδερμίδας, 
αποτρέπουν τη βλάβη των ελαστικών ινών και βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. 
Το BONT-L-PEPTIDE είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στο Botox ως αναστολέας μυϊκής 
σύσπασης που δεν απαιτεί ένεση. Μειώνει το βάθος των ρυτίδων και αφαιρεί εντελώς τις λεπτές ρυτί-
δες, κάνει το δέρμα νεανικό και ελαστικό, παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση και αποτρέπει την απώλεια 
υγρασίας. 
Το Epidermosil® είναι υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους αναμεμειγμένο με πυρίτιο για ενυ-
δατική δράση και βελτίωση της κυτταρικής ανανέωσης. 
Το πυρίτιο είναι ένα ζωτικό χημικό στοιχείο που επιδιορθώνει τους κατεστραμμένους ιστούς. 
Βιταμίνες Α, Ε και C με σταθερή και εξαιρετικά συμπυκνωμένη φόρμουλα ενισχύουν και θεραπεύουν 
το δέρμα. Διεγείρουν και συμμετέχουν σε όλες σχεδόν τις σημαντικές διαδικασίες στα κύτταρα του 
δέρματος. 
Η χρήση φαρμάκων σειράς Innovation στη μεσοθεραπεία με χρήση ειδικού εξοπλισμού δίνει τα ακόλουθα 
αποτελέσματα:
• αυξάνει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα 
του δέρματος 

• θρέφει το δέρμα με βιταμίνες 
• εξομαλύνει το χρώμα του δέρματος 
• προάγει την εντατική θρέψη 
• παρέχει αναγέννηση και αναζωογόνηση του 
δέρματος 

• λειαίνει λεπτές ρυτίδες 
• συσφίγγει αποτελεσματικά το δέρμα 
• εξαλείφει τα σημάδια κόπωσης 
• προάγει την αποκατάσταση των κυττάρων του 
δέρματος 

• αποκαθιστά την ελαστικότητα και τη λάμψη του 
δέρματος

Υαλουρονικό οξύ 3D 
Hyaluronic Acid 3D 
Ένα τζελ χαμηλού μοριακού βάρους που συνδυάζει διάφορα μοριακά μεγέθη, έχει άμεση ενυδατική 
δράση, βελτιώνει τον μηχανισμό δημιουργίας φυσικής υγρασίας του δέρματος, αποτρέπει την ξη-
ρότητα, λειαίνει και γεμίζει τις ρυτίδες, έχει αθροιστικό αποτέλεσμα. Συμμετέχει στη διαδικασία ανα-
νέωσης των ιστών και χρησιμοποιείται ως αποτελεσματικός αγωγός για τα συστατικά που 
περιέχονται στα παρασκευάσματα. 
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε τοπικά, μερικές σταγόνες, σε περιοχές που απαιτούν διόρθωση. 
Συνιστάται η χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού (συσκευές ηλεκτροφόρησης, φωνοφόρησης κ.α.) 
Κωδικός: 7600 - 100 ml, 7601 - 30 ml.



Κοκτέιλ λείανσης των ρυτίδων των ματιών 
Eye Lift Cocktail 
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν για τη σύνθετη φροντίδα του δέρματος γύρω από τα μάτια. 
Περιέχει βιομιμητικά πεπτίδια, τα οποία, σε συνδυασμό με το πεπτίδιο Bont-L, διεγείρουν την 
αναγέννηση των κυττάρων και τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, ελαχιστοποιούν επίσης τις 
εκδηλώσεις γήρανσης: λειαίνουν τις ρυτίδες, ενισχύουν τους ιστούς και έχουν άμεσο αποτέλεσμα 
ανύψωσης που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες. Η καφεΐνη και η άρνικα εξαλείφουν το πρήξιμο 
και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.  
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος χρήσης: Απλώστε μερικές σταγόνες στο δέρμα γύρω από τα μάτια και κάντε μασάζ με 
ελαφρές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Συνιστάται η χρήση ειδικών συσκευών (ηλεκτρο -
φόρησης, φωνοφόρησης ή άλλων συσκευών). 
Κωδικός: 7603 - 30 ml.

Κοκτέιλ αντιγήρανσης 
Age Repair Cocktail 
Ένα συμπύκνωμα νεότητας που καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης κάθε μέρα. �Περιέχει βιομιμητικά 
πεπτίδια που διεγείρουν το σχηματισμό κολλαγόνου και ελαστίνης, αυξάνοντας την ελαστικότητα 
και τον τόνο του δέρματος. Πεπτίδιο Bont-l-peptide και πεπτίδιο Metabiotics™ Resveratrol σε 
συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ 3D και βιταμίνες Α, Ε, C ενεργοποιούν τον μεταβολισμό, προάγουν 
την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, αποτρέπουν την εμφάνιση σημαδιών γήρανσης, 
ενισχύουν τις φυσικές προστατευτικές ιδιότητες του κύτταρα.  
Δεν περιέχει παραβένες.  
Τρόπος χρήσης: Απλώστε μερικές σταγόνες στο δέρμα και κάντε μασάζ με ελαφρές κινήσεις μέχρι 
να απορροφηθεί τελείως. Συνιστάται η χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού (συσκευές ηλεκτροφό-
ρησης, φωνοφόρησης κ.α.) 
Κωδικός: 7604 - 30 ml.

Ανορθωτική κρέμα ματιών 
Meso Eye Lift 
Ένα αποτελεσματικό σκεύασμα για πολύπλοκη φροντίδα του δέρματος γύρω από τα μάτια. Έχει 
αναγεννητικές και διεγερτικές λειτουργίες. Σταθεροποιεί την υγρασία, αυξάνει την ελαστικότητα και 
τη σταθερότητα, παρέχοντας λίφτινγκ βλεφάρων. Περιέχει βιταμίνες, ενυδατικά συστατικά και 
καταπραϋντικά φυσικά εκχυλίσματα: της άρνικας (εξαλείφει το πρήξιμο), της καφεΐνης (μειώνει τους 
μαύρους κύκλους) και της βισαβολόλης (καταπραΰνει το δέρμα). 
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα των βλεφάρων, πρωί και βράδυ. Για το πρόσωπο, 
συνιστάται η χρήση της Ενυδατικής κρέμας (Meso Hydra Cream) ή της Αναζωογονητικής κρέμας 
νύχτας (Meso Night Repair). 
Κωδικός: 7609 - 30 ml.



Εντατικός ορός | Meso Intensive Serum 

Το προϊόν υψηλής τεχνολογίας διεγείρει τη μεταβολική δραστηριότητα των ινοβλαστών, εμποδίζει την 
διαδερμική απώλεια νερού. Έχει έντονο ενυδατικό αποτέλεσμα, ενισχύει τις λειτουργίες επιδερμικού 
φραγμού, αποτρέπει την πρόωρη γήρανση και παρέχει άμεσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Πε-
ριέχει ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών: υαλουρονικό οξύ 3D, Epidermosil, σιλανόλη, βιομιμητικά 
πεπτίδια, αμινοξέα, βιταμίνες Ε, Α, C. Βελτιώνει την εμφάνιση και τον τόνο του δέρματος, βελτιώνει τη 
σφριγηλότητα και την ελαστικότητα. Χωρίς παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος εφαρμογής: �φαρμόστε το πρωί ή το βράδυ σε καθαρό δέρμα, σε συνδυασμό με τηv Ενυ -
δα τική κρέμα (Meso Hydra Cream) ή με την Αναζωογονητική κρέμα νύχτας (Meso Night Repair) 
αντίστοιχα. 
Κωδικός: 7610 – 50 ml.

Ενυ δα τική κρέμα | Meso Hydra Cream 

Μια έντονη, ενυδατική κρέμα με ευχάριστα ελαφριά υφή. Ενεργοποιεί τις διαδικασίες αναγέννησης 
του δέρματος, αποκαθιστά την ισορροπία του νερού στα κύτταρα, διατηρώντας το για 24 ώρες. Διε-
γείρει το σχηματισμό ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, λειαίνει το δέρμα, βελτιώνει τον τόνο του. Με 
τακτική χρήση, επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Η κρέμα περιέχει ένα μοναδικό 
σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος 3D σε συνδυασμό με μιμητικά πεπτίδια, καθώς και ενεργά φυσικά 
ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος εφαρμογής: �φαρμόστε σε καθαρό δέρμα το πρωί και το βράδυ. Για να ενισχυθεί το αποτέ -
λε σμα, συνιστάται η χρήση του Εντατικού ορού (Meso Intensive Serum) ως βάση. 
Κωδικός: 7612 – 50 ml.

Αναζωογονητική κρέμα νύχτας | Meso Night Repair 

Μια αποτελεσματική, θρεπτική κρέμα με εμπλουτισμένη υφή, ενισχύει τις φυσικές λειτουργίες της 
επιδερμίδας, σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, διεγείρει τις διαδικασίες βιοσύνθεσης και 
αναγέννησης κολλαγόνου και ελαστίνης, αποκαθιστά την υδροσταθμιστική ισορροπία. Περιέχει ένα 
ενεργό σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος 3D και πεπτιδίων, βιταμινών, φυσικών ελαίων, θρεπτικών 
συστατικών. Διατηρεί την υγρασία στα κύτταρα, λειαίνει τις ρυτίδες, βελτιώνει τις μεταβολικές διερ-
γασίες, αυξάνει τον τόνο, ανακουφίζει από το άγχος και την κούραση και αποτρέπει τη συσσώρευση 
επιβλαβών ουσιών. Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος εφαρμογής: Eφαρμόστε το βράδυ σε καθαρό δέρμα του προσώπου με ελαφρές κινήσεις 
μα σάζ μέχρι να απορροφηθεί τελείως. 
Κωδικός: 7608 – 50 ml.

Τζελ για μεσοθεραπεία | Meso Us Gel 
Ένα λεπτό τζελ με ελαφριά υφή που βελτιώνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του δέρματος, έχει σχε-
διαστεί για να ενεργοποιεί τη διείσδυση ενεργών συστατικών που διεγείρουν την ανανέωση και ανα-
ζωογόνηση του δέρματος του προσώπου στις διαδικασίες μη ενέσιμης μεσοθεραπείας.  
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μερικές σταγόνες σε καθαρή επιφάνεια του δέρματος και κατανέμετε 
ομοιόμορφα. Χρησιμοποιήστε πριν χρησιμοποιήσετε σκευάσματα για διαδικασίες μη ενέσιμης 
μεσοθεραπείας. 
Κωδικός: 7615 – 500 ml.



Έντονη ενυδατική μάσκα 
Mega Moist Mask 
Μια ενεργή ενυδατική μάσκα με ελαφριά, άνετη υφή. Έχει αναπλαστική και ενυδατική δράση. 
Επαναφέρει την υδρολιπιδική ισορροπία, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, έχει 
μαλακτικό, καταπραϋντικό και προστατευτικό αποτέλεσμα. Περιέχει υαλουρονικό οξύ 3D σε συν -
δυα σμό με ενυδατικά συστατικά και βιταμίνες. Η τακτική, εβδομαδιαία χρήση δίνει μακροχρόνιο 
αποτέλεσμα, το δέρμα γίνεται πιο λείο, απαλό, βελούδινο και λαμπερό.  
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε 1-2 φορές την εβδομάδα σε καθαρό δέρμα για 15-20 λεπτά. Σκουπίστε 
με ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετε με νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση του Εντα -
τι κού ορού (Meso Intensive Serum) ως πρώτο βήμα. 
Κωδικός: 7614 - 100 ml, 7620 - 250 ml

Σαπούνι καθαρισμού 
Meso Clear Soap 
Καθαρίζει σχολαστικά και απαλά το δέρμα από ακαθαρσίες και μακιγιάζ, δεν προκαλεί ξηρότητα, 
δεν βλάπτει το λιπιδικό φράγμα και διατηρεί την ισορροπία υγρασίας του δέρματος. Περιέχει 
υαλουρονικό οξύ 3D, ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά: εκχύλισμα χαμομηλιού, aloe vera , 
πράσινο τσάι. Αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης.  
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε υγρό δέρμα, κάντε απαλό μασάζ και ξεπλύνετε καλά. Χρησι μο -
ποιήστε μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με τις ανάγκες. 
Κωδικός: 7611 - 100 ml, 7616 - 250 ml.

Κρέμα απολέπισης 
Meso Peeling Cream 
Κρέμα απολέπισης με ευχάριστη και πλούσια υφή, απομακρύνει αποτελεσματικά όλους τους τύπους 
ακαθαρσιών. Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία, ενεργοποιεί τη διαδικασία αναγέννησης, λειαίνει, 
ενυδατώνει και δεν ερεθίζει το δέρμα. Περιέχει μικρά λειαντικά σωματίδια με οξέα φρούτων σε 
συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ 3D για να αφαιρέσει απαλά τα νεκρά κύτταρα. Αυξάνει τη 
διεισδυτική δύναμη των σκευάσματων σε περαιτέρω στάδια φροντίδας.  
Δεν περιέχει παραβένες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.  
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα με ένα ομοιόμορφο και παχύ στρώμα, κάνοντας 
μασάζ για λίγα λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό. 
Κωδικός: 7617 - 100 ml, 7618 - 250 ml.



Η εμφάνιση δυσάρεστων διαταραχών υγείας 
όπως αυξημένη λιπαρότητα, τάση για ακμή, δι-
ευρυμένοι πόροι, μαύρα στίγματα, φλεγμονή, 
ερεθισμός, άνιση υφή χαρακτηρίζουν το μεικτό 
και λιπαρό δέρμα. Υπάρχουν πολοί λόγοι που 
προκαλούν τέτοιου είδος ατέλειες στο δέρμα 
όπως: ορμονικές διαταραχές, δυσβίωση και ανε-
πάρκεια βιταμινών, δερματολογικά προβλήματα 
και στρες. Η κακή οικολογία και οι υψηλές θερ-
μοκρασίες του αέρα μπορούν να προκαλέσουν 
μια δυσάρεστη λιπαρή μεμβράνη στο πρόσωπό 
σας. Το όνειρο όλων όσων έχουν λιπαρή γυαλάδα  
είναι να τη ξεφορτωθούν! 
Υπάρχει μια διέξοδος, και αυτά είναι προϊόντα 
περιποίησης με ματ επίδραση από την KART, τα 

οποία περιλαμβάνουν το καινοτόμο δρα στικό συ-
στατικό Colloidal Silver (κολλοειδές ασήμι), το 
οποίο έχει υψηλή αντιμικροβιακή δράση. Τα προ-
ϊόντα της σειράς Clear & Matte συμβάλλουν σε 
σημαντική μείωση της ερυθρότητας που σχετί-
ζεται με τη ρο δόχρου ακμή και τηλεαγγειεκτα-
σίες. Ενι σχύουν επίσης το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, απο καθιστούν το δέρμα, ακόμη και μετά 
από μηχανική βλά βη, πληγές και εγκαύματα. Έι-
ναι σημαντικό για μεικτό και λιπαρό δέρμα να 
μην μετατρέπεται σε προβληματικό δέρμα. Η 
επαρκής καθημερινή φροντίδα που βασίζεται 
στον ήπιο κα θα ρισμό, την τακτική ενυδάτωση και 
την καταστολή της φλεγμονής θα σας βοηθήσει 
να κρατήσετε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Γραμμή καλλυντικών  
με ματ επίδραση για τη φροντίδα  
λιπαρών και μεικτών επιδερμίδων



Τα παρασκευάσματα της σειράς Clear & Matte είναι σε θέση να επιλύσουν ολοκληρωμένα και επαγ-
γελματικά, αποτελεσματικά και με ισορροπημένο τρόπο όλα τα προβλήματα φροντίδας για λιπαρά και 
μεικτά δέρματα, ενώ ταυτόχρονα εκτελούν μια σειρά εργασιών:

• ρυθμίζουν το έργο των σμηγματογόνων αδένων 

• απορροφούν την περίσσεια σμήγματος 

• αφαιρούν τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια 
της επιδερμίδας 

• ενυδατώνουν το αφυδατωμένο δέρμα 

• συστέλλουν τους πόρους

• έχουν αντιβακτηριδιακή και αντιοξειδωτική δράση 

• διατηρούν την ελαστικότητα και την απαλότητα 
του δέρματος 

• ανακουφίζουν από ερεθισμούς και κοκκινίλες 

• κάνουν το δέρμα πιο λείο 

• δίνουν στο δέρμα μια ματ εμφάνηση

Ενεργά συστατικά: 

Colloidal Silver (κολλοειδής άργυρος) είναι ένα διάλυμα που αποτελείται από τα μικρσκοπικά σωματίδια 
μεταλλικού αργύρου που αιωρούνται σε ένα υγρό. Διαθέτει υψηλή αντιμικροβιακή δράση λόγω της πο-
λύπλοκης βιοχημικής και καταλυτικής δράσης του αργύρου στον κύριο μεταβολισμό των βακτηρίων και 
των ιών, καθώς και στις πρωτεΐνες και τις δομές της μεμβράνης. 

Το σύμπλεγμα MONTANOV™ 202 είναι ένα ελασματοειδές γαλάκτωμα με ματ επίδραση, έχει ιδιαίτερα 
ελαφριά υφή, δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι ενεργό ενυδατικό. 

Lysine Carboxymethyl Cysteinate & Lysine Thiazolidine Carboxylate είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
με σεβοστατική δράση, βασισμένο σε δύο ενώσεις που περιέχουν θείο, σε συνδυασμό με το αμινοξύ 
λυσίνη. Το σύμπλεγμα βοηθά στη σταθεροποίηση της δραστηριότητας των σμηγματογόνων αδένων, 
κατάλληλων για λιπαρό, μεικτό δέρμα διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών. 

Azelaic Acid – αζελαϊκό οξύ που ανήκει στην κατηγορία των καρβοξυλικών οξέων με ευρύ φάσμα δρά-
σης: αντιβακτηριδιακό, αντιφλεγμονώδες, σεβοστατικό, κερατολυτικό, αποχρωματισμό. Μειώνει επίσης 
το σχηματισμό σημείων γήρανσης στο δέρμα. 

Lactic Acid – γαλακτικό οξύ που ανήκει στην κατηγορία των υδροξυλικών οξέων και είναι μέρος του Φυ-
σικού Ενυδατικού Παράγοντα (NMF) του δέρματος. Δεν είναι επιθετικό, δεν ερεθίζει το δέρμα. Είναι 
ενεργό ενυδατικό και απολεπιστικό, ασφαλές στη χρήση, κατάλληλο για λιπαρά και μεικτά δέρματα. 

Pyrithione Zinc. Η πυριθειόνη ψευδαργύρου είναι μια σύνθετη ένωση που περιέχει ψευδάργυρο. Έχει 
υψηλή ομαλοποιητική επίδραση στην παραγωγή σμήγματος. Αποτελεσματικό ως αντιμικροβιακό και 
αντιμυκητιακό συστατικό, καταστέλλει την αναπαραγωγή και τη ζωτική δραστηριότητα μυκήτων και πα-
θογόνων μικροοργανισμών. Έχει αποτελεσματική δράση κατά της σμηγματόρροιας, εξαλείφει τον κνη-
σμό. 

Azulen. Το (αζουλένιο) έχει αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες και αντιαλλεργικό αποτέλεσμα, επιταχύνει 
τις διαδικασίες ανάπλασης και αποκατάστασης του δέρματος. Ομαλοποιεί το έργο των σμηγματογόνων 
αδένων, βοηθά στην εξάλειψη της λιπαρής γυαλάδας στο πρόσωπο. 

Η σύνθεση των σκευασμάτων περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα ενυδάτωσης και βιταμινών, υαλουρονικό 
οξύ, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα.



Μους καθαρισμού 
Mousse Pureté 
Απαλό καθαριστικό. Ιδανικό για κανονικό έως μεικτό και λιπαρό δέρμα. Ο ελαφρύς αφρός αφαιρεί 
αποτελεσματικά το μακιγιάζ, τις ακαθαρσίες, το υπερβολικό σμήγμα και τα κερατώδη λέπια, ενώ δεν 
ερεθίζει ή στεγνώνει υπερβολικά το δέρμα. 
Το σύμπλεγμα ρύθμισης του σμήγματος, με τη βοήθεια αζελαϊκού οξέος, μειώνει τη δραστηριότητα 
των σμηγματογόνων αδένων, αφαιρεί τη λιπαρή λάμψη, αποκαθιστά τη φυσική ισορροπία της μικρο-
χλωρίδας του δέρματος, εμποδίζει την αναπαραγωγή παθογόνων βακτηρίων, εξισορροπεί την οξύ-
τητα της κεράτινης στιβάδας. 
Το φυτοσυμπλέγμα καταπραΰνει ενεργά το δέρμα, μειώνοντας την ερυθρότητα, το ξεφλούδισμα και 
τον ερεθισμό. Έχει ενυδατικό και δροσιστικό αποτέλεσμα, βελτιώνει την επιδερμίδα. Με την τακτική 
χρήση, το δέρμα γίνεται απαλό, καθαρό και βελούδινο. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μια μικρή ποσότητα μους σε βρεγμένο δέρμα. Κάντε μασάζ και ξε-
πλύνετε με νερό. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση. 
Κωδικός: 7500 – 120 ml.

Εξισορροπητικό Τονωτικό 
Normalizing Tonic 
Καθαριστικό τονωτικό με ματ επίδραση, ιδανικό για λιπαρά και μεικτά δέρματα με διευρυμένους πό-
ρους, άνιση υφή και βλάβες. Αφαιρεί απαλά και αποτελεσματικά κάθε ίχνος ακαθαρσιών, μειώνει 
τους πόρους, ομαλοποιεί το pH του δέρματος και αποτρέπει τη φλεγμονή. Περιλαμβάνει στη σύν-
θεση αζελαϊκό οξύ και κολλοειδής άργυρος που επιβραδύνουν την έκκριση των σμηγματογόνων αδέ-
νων. Εμπλουτισμένο με καταπραϋντικά συστατικά – καλέντουλα και αζουλένιο. Το δέρμα γίνεται 
καθαρό, φρέσκο, υγιές και ματ. 
Τρόπος εφαρμογής: Βρέξτε ένα βαμβάκι με λοσιόν, περιποιηθείτε το δέρμα με ελαφρές κινήσεις. 
Κωδικός: 7501 – 250 ml, 7507 – 100 ml.

Εξισορρoπιτικός Ορός 
Balancing Elixir 
Πολύ αποτελεσματικό σκεύασμα για εντατική φροντίδα μεικτού και λιπαρού δέρματος. Ομαλοποιεί 
τη δραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων, έχει αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση, διε-
γείρει τις διαδικασίες αναγέννησης και φυσικής ενυδάτωσης του δέρματος. Αποτρέπει το σχηματισμό 
φαγεσώρων (comedones), συρρικνώνει τους πόρους, εμποδίζει την ανάπτυξη εκδηλώσεων μετά την 
ακμή. Εξισορροπεί την υφή και τον τόνο του δέρματος, έχει ματ επίδραση. Το παρασκεύασμα είναι 
εμπλουτισμένο με βιολογικά ενεργά σύμπλοκα που περιέχουν αμινοξέα, οργανικό πυρίτιο και κολ-
λοειδές ασήμι, σε συνδυασμό με σαλικυλικό και αζελαϊκό οξύ, τα οποία ρυθμίζουν την λιπώδη ισορ-
ροπία του δέρματος. Διαθέτει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Περιέχει έλαιο ιπποφαούς και ένα 
ευπροσάρμοστο σύμπλεγμα με ματ επίδραση. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα το πρωί και το βράδυ μέχρι να απορροφηθεί 
πλήρως, σε συνδυασμό με το Ενυδατικό γαλάκτωμα με ματ επίδραση (Mattifying Fluid) της σειράς 
Clear & Matte. 
Κωδικός: 7502 – 50 m.



Ενυδατικό γαλάκτωμα με ματ επίδραση 
Mattifying Fluid 
Γαλάκτωμα με ευχάριστη και ελαφριά υφή για μεικτό έως λιπαρό δέρμα. Προωθεί την ομαλοποίηση 
των μεταβολικών διεργασιών, διεγείρει την τοπική ανοσία, ρυθμίζει τους σμηγματογόνους αδένες, 
συρρικνώνει τους πόρους. Αυξάνει τη λειτουργία φραγμού του δέρματος, παρέχει ένα βέλτιστο επί-
πεδο ενυδάτωσης, καταπραΰνει και αποκαθιστά την ισορροπία του pH. Ως βάση χρησιμοποιείται 
ένα ελασματοποιημένο γαλάκτωμα που δεν ερεθίζει το δέρμα. Το σκέυασμα είναι εμπλουτισμένο 
με βιολογικά ενεργά σύμπλοκα, τα οποία έχουν ισχυρές ρυθμιστικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες 
και περιέχουν αμινοξέα για τη ρύθμιση της ισορροπίας του λίπους, διοξείδιο του πυριτίου και κολ-
λοειδής άργυρος σε συνδυασμό με αζελαϊκό οξύ. Το σκέυασμα επίσης περιέχει βιταμίνες της ομά-
δας Β3, Β5, Ε, έλαιο ιπποφαούς και υαλουρονικό οξύ, καθώς και ένα καθολικό σύμπλεγμα με 
φυσιολογική ματ επίδραση. Το γαλάκτωμα χρησιμεύει ως ιδανική βάση μακιγιάζ και ως ενυδατική 
κρέμα για όλους τους τύπους και τις συνθήκες δέρματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε το γαλάκτωμα σε ανοιχτές περιοχές του δέρματος το πρωί και το 
βράδυ. Για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ως βάση τον Ορό εξισορ-
ρόπησης (Balancing Elixir). 
Κωδικός: 7503 - 50 ml.

Διορθωτικό τζελ 
Spot – Fix Gel 
Ένα τοπικό διορθωτικό τζελ που προορίζεται για τη θεραπεία μεικτού και λιπαρού δέρματος. Το 
προϊόν στεγνώνει αποτελεσματικά την ακμή και μειώνει την ορατή εμφάνιση σημαδιών ακμής, αφή-
νοντας το δέρμα καθαρό και λείο. Έχει έντονο αντιφλεγμονώδες και καταπραϋντικό αποτέλεσμα, 
Εξαλείφει τον ερεθισμό και την ερυθρότητα του δέρματος, μειώνει τα εξανθήματα και εμποδίζει την 
εμφάνιση νέων εστιών. Μια μοναδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με υψηλή συγκέντρωση εκχυλισμά-
των φρούτων, λαχανικών και φαρμακευτικών φυτών όπως μήλο, ροδάκινο, παπάγια, τομάτα, τζίντζερ, 
σταφύλι, ρόδι, λεμόνι, αγγούρι, αμαμηλίδα (Hamamelis), aloe vera, χαμομήλι, τσουκνίδα και δεντρο-
λίβανο. Περιέχει μεγάλο αριθμό αντιοξειδωτικών, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες, αυξητικούς παράγο-
ντες, α-υδροξυοξέα διαφόρων τύπων, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους για τη θεραπεία βλαβών 
και την πρόληψη νέων σχηματισμών. Η διαφανής υφή του τζελ έχει δροσιστικό και καταπραϋντικό 
αποτέλεσμα. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το διορθωτικό τζελ, χρησιμοποιώντας το απλικατέρ,  στο δέρμα 
που καθαρίσατε προηγουμένως, ακριβώς σε προβληματικές περιοχές. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
το σκέυασμα αμέσως μετά την εμφάνιση ενός σπυριού για να αποτρέψετε την ανάπτυξή του. Για να 
διατηρηθεί μια υγιής, ισορροπημένη εμφάνιση του δέρματος, συνιστάται η χρήση του Ενυδατικού 
γαλακτώματος με ματ επίδραση (Mattifying Fluid) και του Ορού εξισορρόπησης (Balancing Elixir). 
Κωδικός : 7505 - 10 ml.



Διορθωτικό τζελ νύχτας 
Night Gel Corrector 
Προληπτικό τζελ για λιπαρά και μεικτά δέρματα. Έχει έντονο σμηγματορρυθμιστικό, κερατολυτικό 
και αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα, εμποδίζει την ανάπτυξη σχηματισμών μετά την ακμή. Παρέχει 
βέλτιστη ενυδάτωση και διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες. Καταπραΰνει, ανακουφίζει από ερε-
θισμούς, αφαιρεί τη λιπαρή γυαλάδα και συρρικνώνει τους πόρους. Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα 
βιολογικά ενεργό σύμπλεγμα εμπλουτισμένο με αμινοξέα σε συνδυασμό με ενώσεις που περιέχουν 
θείο για τη ρύθμιση της ισορροπίας λίπους του δέρματος. Το φάρμακο περιέχει αζουλένιο, κολλο-
ειδές άργυρο και αζελαϊκό οξύ, τα οποία έχουν αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Περιέχει έλαιο ιππο-
φαούς με λιπαρά οξέα Omega 3 & 6 για να βοηθήσει στην ενυδάτωση του δέρματος και την 
οικοδόμηση ενός υγιούς επιδερμικού φραγμού. Κάνει το δέρμα να φαίνεται ομοιόμορφο, καθαρό 
και ισορροπημένο. 
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα, καθημερινά το βράδυ. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο 
τοπικά σε προβληματικές περιοχές όσο και σε όλο το πρόσωπο. Μην το χρησιμοποιείτε στην περιοχή 
των ματιών. 
Κώδικας: 7504 – 50 ml.

Κοκτέιλ για λιπαρό και προβληματικό δέρμα 
Problematic Skin Cocktail 
Αυτό το συμπυκνωμένο προϊόν προορίζεται για τη διόρθωση του λιπαρού και προβληματικού δέρ-
ματος, για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Ο ορός βελτιώνει την υφή του δέρματος, ρυθμίζει τη 
δραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων και διορθώνει τα προβλήματα της λιπώδους ισορροπίας 
του δέρματος. Εξαλείφει τον ερεθισμό,αποτρέπει το σχηματισμό φαγεσώρων (comedones). Παρέχει 
ματ εμφάνιση και ομοιόμορφη υφή, συσφίγγει τους πόρους, αποκαθιστά τη ζημιά στο δέρμα και την 
ισορροπία υγρασίας. Είναι κορεσμένο με βιολογικά ενεργά σύμπλοκα που περιέχουν κολλοειδές 
άργυρο, αζελαϊκό οξύ και αμινοξέα. 
Τρόπος εφαρμογής για επαγγελματική χρήση: Απλώστε μερικές σταγόνες του κοκτέιλ στο δέρμα 
και κάντε μασάζ με ελαφρές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Συνιστάται η χρήση ειδικού 
εξοπλισμού για έγχυση. 
Τρόπος εφαρμογής για σπιτική χρήση: το βράδυ, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα σε καθαρό 
δέρμα, κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. 
Κώδικας: 7506 – 30 ml.
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Η αποκλειστική γκάμα προϊόντων Natural Medi-
care έχει σχεδιαστεί για πολύπλοκη φροντίδα 
του δέρματος με αυξημένη δραστηριότητα των 
σμηγματογόνων αδένων, πράγμα που σημαίνει 

ότι είναι επιρρεπή σε εξανθήματα, ερεθισμούς 
και ακμή. Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων έχει σχε-
διαστεί για να αντιμετωπίζει όλα τα συμπτώματα 
ανισορροπίας του δέρματος και παρέχει:

Гια τη φροντίδα και  
την αποκατάσταση της ισορροπίας 

του λιπαρού δέρματος 



• αποτελεσματικό και βαθύ καθαρισμό 

• ομαλοποίηση της δραστηριότητας των 
σμηγματογόνων αδένων 

• πρόληψη φαγεσώρων (comedones) 

• αποκατάσταση του επιπέδου ενυδάτωσης

• ομαλοποίηση των διαδικασιών κερατινοποίησης 

• εξισορρόπηση του χρώματος του δέρματος 

• εξάλειψη των ουλών από την ακμή 

• ενίσχυση των προστατευτικών ιδιοτήτων του 
δέρματος

Τα κύρια συστατικά της σειράς Natural Medicare είναι πολυλειτουργικά. Η σύνθεση περιλαμβάνει φυ-
τικά εκχυλίσματα υψηλής πυκνότητας από παπάγια, ρόδι, ντομάτα, βερίκοκο, ροδάκινο, τα οποία 
έχουν ιδιότητες φυσικού απολεπιστικού, αντισηπτικού, πηγής ενέργειας (σε μορφή προσβάσιμη στα 
κύτταρα), φυτοδιεγέρτη, ενισχυτή της φυσικής δραστηριότητας του δέρματος. 

Τα οξέα AHA και BHA (γλυκολικό, γαλακτικό, αμυγδαλικό, αζελαϊκό και σαλικυλικό) προωθούν την 
ανανέωση και την απολέπιση των νεκρών κυττάρων, μειώνουν τη δραστηριότητα των σμηγματογόνων 
αδένων, απαλύνουν τα βύσματα σμήγματος, αποτρέποντας το φράξιμο των πόρων. Βελτιώνουν την 
υφή, εξισορροπούν το χρώμα και την ομαλότητα του δέρματος. Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. 

Οι βιταμίνες A, B, C, E σε σταθερή συμπυκνωμένη μορφή έχουν ευεργετική επίδραση στην αποκα-
τάσταση και αναγέννηση του προβληματικού δέρματος, συμμετέχουν σε ενζυματικές αντιδράσεις, 
προάγουν τη φυσιολογική λειτουργία και την ενεργό ανάπτυξη των κυττάρων και παρέχουν υψηλό 
επίπεδο αντιοξειδωτικής προστασίας. 

Η καλαμίνη, η αλλαντοΐνη, η μπισαβολόλη, η αμαμηλίδα, η καλέντουλα –  φυσικά συστατικά που 
μειώνουν τη φλεγμονή του δέρματος και αποτρέπουν τη χαρακτηριστική ερυθρότητα στη ζώνη της 
ακμής. 

Το γαλακτικό οξύ είναι ένα φυσικό συστατικό ενυδάτωσης, έχει ήπια επίδραση στο δέρμα, βοηθά στη 
μείωση του πάχους του ανώτερου στρώματος της επιδερμίδας. Αποτρέπει το φράξιμο των αγωγών 
των σμηγματογόνων αδένων, αφαιρεί απαλά τις κερατινοποιημένες φολίδες του δέρματος. Δεσμεύει 
και διατηρεί την υγρασία, ενισχύει τις ιδιότητες φραγμού του δέρματος, ενεργοποιεί τη σύνθεση υα-
λουρονικού οξέος.Αφαιρεί τα σημάδια γήρανσης, εξισορροπεί το χρώμα του δέρματος. 

Το γλυκολικό οξύ είναι μια φυσική ουσία που εξάγεται από ζαχαροκάλαμο, είναι σε θέση να διεισδύσει 
βαθιά στους πόρους του δέρματος. Χρησιμοποιείται ως θεραπεία για την ακμή. Εξαλείφει τις μικρές 
ουλές μετά την ακμή. Δρα γρήγορα και ριζικά, αλλά πολύ απαλά. 

Το σαλικυλικό οξύ είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας απολέπισης που έχει αντισηπτικά, αντιφλεγμο-
νώδη, κερατολυτικά και κερατοπλαστικά αποτελέσματα.



Σαπούνι ροδιού 
Pomegranate Soap 
Σαπούνι για λιπαρό και προβληματικό δέρμα, αφαιρεί απαλά και σχολαστικά τις ακαθαρσίες, καθα-
ρίζει τους πόρους, διαλύει το περιττό λίπος, ομαλοποιεί και βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος. 
Διεγείρει την ανανέωση των κυττάρων μέσω ήπιας απολέπισης. Έχει βακτηριοκτόνο και αντισηπτικό 
αποτέλεσμα. Το σαπούνι περιέχει εκχύλισμα ροδιού, καλέντουλα, χαμομήλι, αμαμηλίδα (Hamamelis) 
που καταπραΰνουν και εξισορροπούν το δέρμα, δεν παραβιάζουν το λιπιδικό του φράγμα και δεν 
αφήνουν αίσθηση ξηρότητας και υπερβολικής γυαλάδας. Για καθημερινή χρήση. 
Τρόπος χρήσης: Απλώστε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού σε ενυδατωμένο δέρμα, κάντε μασάζ για 
1-2 λεπτά, ξεπλύνετε καλά. Χρησιμοποιήστε το πρωί και το βράδυ, για μεικτό και ευαίσθητο δέρμα 
– μία φορά το βράδυ. 
Κωδικός: 7100 - 100 ml, 7105 - 250 ml, 7111 - 500 ml, 7106 - 1000 ml.

Λοσιόν καθαρισμού 
Purifying Toner 
Αναζωογονητική λοσιόν για εντατικό καθαρισμό και τόνωση, σχεδιασμένη για λιπαρά και προβλη-
ματικά δέρματα. Έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθά στη μείωση της έκκρισης 
σμήγματος, συσφίγγει τους πόρους, δίνει ματ εμφάνιση, καταπραΰνει το δέρμα και ρυθμίζει τη θερ-
μοκρασία του. Περιέχει σαλικυλικό οξύ για εντατικό καθαρισμό, αναγέννηση και μείωση της φλε-
γμονής. Η μενθόλη έχει δροσιστική και καταπραϋντική δράση. Το φάρμακο βοηθά στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των επακόλουθων καλλυντικών διαδικασιών. 
Τρόπος χρήσης: Βρέξτε ένα βαμβάκι με λοσιόν, περιποιηθείτε το δέρμα με ελαφρές κινήσεις, πρωί 
και βράδυ. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές την ημέρα και ανάλογα με τις ανά-
γκες. 
Κωδικός: 7113 - 250 ml, 7114 - 500 ml.

Λοσιόν Exfol 
Exfol Lotion 
Ένα μοναδικό παρασκεύασμα κερατολυτικής, αντιβακτηριδιακής και αντισηπτικής δράσης. Αποτε-
λεσματικό για τη σύνθετη φροντίδα του δέρματος που έχει προσβληθεί από ακμή. Ρυθμίζει την κε-
ρατινοποίηση, την ισορροπία της λιπαρότητας του δέρματος και την απολέπιση των νεκρών κυττάρων 
του δέρματος. Αποτρέπει την εμφάνιση φλεγμονής και έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η σύνθεση 
περιλαμβάνει ενεργά συστατικά: γλυκολικό, γαλακτικό, σαλικυλικό, κιτρικό και κοϊκό οξύ, φυτικά 
αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντικά εκχυλίσματα. Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, φωτίζει και κατα -
πραΰνει το δέρμα. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας. Κατάλληλη για 
όλους τους τύπους δέρματος. Συνιστάται για τοπική χρήση σε προβληματικές περιοχές του προ-
σώπου και του σώματος. Σε λιπαρό και προβληματικό δέρμα ρυθμίζει τους σμηγματογόνους αδένες, 
συσφίγγει τους πόρους, λειαίνει το δέρμα, μειώνει τη γυαλάδα. Στο κανονικό έως ξηρό δέρμα – διε-
γείρει την αναγέννηση, μειώνει την ένταση των σημαδιών γήρανσης, ενισχύει και βελτιώνει την υφή 
του δέρματος. 
Τρόπος χρήσης: Βρέξτε ένα βαμβάκι και εφαρμόστε ελαφρά σε καθαρό δέρμα. Εκτελέστε τη δια-
δικασία μόνο το βράδυ και μην ξεπλύνετε! 
Κωδικός: 7103 - 150 ml, 7104 - 1000 ml.



Απολεπιστικό με ένζυμο παπαγιας 
Papaya Peeling 
Επιφανειακή ενζυμική απολέπιση για τη διόρθωση των καλλυντικών ατελειών, καθώς και για βαθύ 
καθαρισμό στην κλασική διαδικασία. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα  και τα προϊόντα 
του μεταβολισμού του δέρματος, διεγείρει τις διαδικασίες ανανέωσης, θεραπεύει, αποκαθιστά, βελ-
τιώνει την ομαλότητα και τον τόνο του δέρματος. Έχει αναγεννητική, ανοσοδιεγερτική και αντιοξει-
δωτική δράση. Η σύνθεση περιέχει ενεργά συστατικά: ένζυμο παπάγιας σε συνδυασμό με οξέα 
φρούτων όπως μήλο, βερίκοκο και λέμονι. Ως αποτέλεσμα της δράσης αυτού του μοναδικού συν-
δυασμού, υπάρχει ταχεία χαλάρωση των σμηγματογόνων βυσμάτων, απολέπιση των ανώτερων 
στρωμάτων της επιδερμίδας, βελτίωση της μικροκυκλοφορίας, ενεργοποίηση των μεταβολικών διερ-
γασιών και μείωση της υπερέκκρισης των σμηγματογόνων αδένων. Χρησιμοποιείται για κάθε τύπο 
δέρματος και ανεξάρτητα από την εποχή. Βελτιώνει τη διείσδυση των ενεργών συστατικών κατά τις 
επόμενες διαδικασίες. Για οικιακή χρήση, το προϊόν συνιστάται σε ειδική έκδοση με μειωμένη συ-
γκέντρωση δραστικών συστατικών. Χρησιμοποιείτε μόνο κατόπιν σύστασης ειδικών! 
Τρόπος εφαρμογής για επαγγελματική χρήση: εφαρμόστε το προϊόν με άφθονο στρώμα σε καθαρό 
δέρμα για 5-10 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε με κρύο νερό και εκτελέστε τη διαδικασία καθαρι-
σμού. Δεν συνιστάται για χρήση γύρω από τα μάτια. 
Τρόπος εφαρμογής για χρήση στο σπίτι: εφαρμόστε το προϊόν σε καθαρό δέρμα για 3-5 λεπτά, 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με κρύο νερό και εφαρμόστε τη Μάσκα καλάμινης (Calamine Mask). 
Χρησιμοποιείτε μόνο αφού λάβετε επαγγελματική οδηγία.Προστατεύστε από την επαφή με τα μάτια! 
Μην πάρετε από το στόμα! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! 
Κωδικός: 7101 - 100 ml, 7102 - 30 ml.

Μάσκα τομάτας 
Tomato Mask 
Ένα μοναδικό σκεύασμα για λιπαρό δέρμα με τάση ακμής. Έχει αντιφλεγμονώδη, σμηγματορρυθ-
μιστική, κερατολυτική δράση, εμποδίζει την ανάπτυξη ακμής και έχει ξηραντικό αποτέλεσμα. Η σύν-
θεση περιλαμβάνει λυκοπένιο (ένα φυσικό αντιβιοτικό που λαμβάνεται από τομάτες), το οποίο έχει 
ισχυρό αντιβακτηριδιακό και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης C, 
η οποία βοηθά στην εξάλειψη της ξηρότητας, του ξεφλουδίσματος, της λιπαρότητας και των φαγε-
σώρων. Η μάσκα ομαλοποιεί τις διαδικασίες ανανέωσης των κυττάρων, ενεργοποιεί τη μικροκυκλο-
φορία, είναι ένα ενεργό αντιοξειδωτικό. Δίνει στο δέρμα λαμπερό φυσικό χρώμα, γεμίζοντάς το με 
ενέργεια και φρεσκάδα. 
Για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο αφού λάβετε επαγγελματική οδηγία. 
Τρόπος εφαρμογής για επαγγελματική χρήση: Μετά από βαθύ καθαρισμό, απλώστε σε καθαρό 
δέρμα το Λοσιόν Exfol (Exfol Lotion)  και στη συνέχεια την Μάσκα τομάτας - τοπικά ή σε όλο το πρό-
σωπο - για 2-3 λεπτά, ξεπλύνετε με κρύο νερό, εφαρμόστε τη Μάσκα καλάμινης (Calamine Mask). 
Τρόπος εφαρμογής για χρήση στο σπίτι: Εφαρμόστε τη μάσκα σε καθαρό δέρμα (τοπικά ή σε ολό-
κληρο το πρόσωπο) για 2-3 λεπτά, ξεπλύνετε με κρύο νερό. 
Μετά τις διαδικασία, είναι δυνατή η ελαφρά ερυθρότητα του δέρματος. 
Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την εβδομάδα για να καταπραϋνετε το δέρμα. 
Προστατεύστε από την επαφή με τα μάτια! Μην λάβετε από το στόμα! Να φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά! 
Κωδικός: 7107 - 30 ml, 7108 - 100 ml.



Μάσκα καλαμίνης | Calamine Mask 
Αυτό το προϊόν ανακουφίζει από τον ερεθισμό και την ερυθρότητα, καταπραΰνει και μαλακώνει το 
δέρμα. Περιέχει καλαμίνη, γνωστή για τις αντισηπτικές και καταπραϋντικές της ιδιότητες, σε συν-
δυασμό με φυτικά συστατικά όπως η aloe vera και η αμαμηλίδα (Hamamelis). Χρησιμοποιείται κατά 
της ερυθρότητας του δέρματος μετά από βαθύ καθαρισμό, απολέπιση, αποτρίχωση, μαυρίσματος, 
καθώς και ως καλλυντική μάσκα. Η εφαρμογή ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες του δέρματος, 
ενυδατώνει, αποκαθιστά, αναζωογονεί και βελτιώνει την επιδερμίδα. Κατάλληλο για όλους τους τύ-
πους δέρματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε σε καθαρό δέρμα, αφήστε για 10-15 λεπτά, ξεπλύνετε καλά. Η δια-
δικασία συνιστάται να επαναλαμβάνεται 1-2 φορές την εβδομάδα. 
Κωδικός: 7124-100 ml, 7116-250 ml.

Ενυδατική κρέμα με βιταμίνη C | Vitamin C Cream  
Κρέμα για μεικτό, λιπαρό και προβληματικό δέρμα με ματ επίδραση. Ενυδατώνει εντατικά, αναζωο-
γονεί και διεγείρει την αναπαραγωγή των ανοσοκυττάρων, ρυθμίζει τη δραστηριότητα των σμηγμα-
τογόνων αδένων και αποκαθιστά την ισορροπία των λιπιδίων του δέρματος. Έχει υψηλές αντι -
οξειδωτικές, αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Περιέχει μια σταθερή μορφή βιταμίνης 
C υψηλής συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ και καταπραϋντικά συστατικά. Κατα-
πραΰνει το δέρμα, δίνει ματ εμφάνιση και απαλότητα, καθώς και μια αίσθηση φρεσκάδας. Κατάλληλη 
ως βάση μακιγιάζ. 
Τρόπος χρήσης: Απλώστε μικρή ποσότητα κρέμας σε καθαρισμένο πρόσωπο, πρωί και βράδυ. 
Κωδικός: 7119-50 ml, 7120-250 ml.

Oρός καθαρισμού CleanUp | CleanUp 
Πολυλειτουργικό και εξαιρετικά ενεργό παρασκεύασμα για τη φροντίδα του λιπαρού και προβλη-
ματικού δέρματος. Έχει μια ελαφριά υφή, προάγει την ταχεία βελτίωση της κατάστασης του δέρ-
ματος τόσο στην ενεργό φάση της ακμής, όσο και για στην προληπτική φροντίδα του δέρματος. 
Έχει σμηγματορυθμιστικό, αντιφλεγμονώδες, ξηραντικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εξαλείφει τη 
φλεγμονή, διεγείρει την ανανέωση του δέρματος, αποτρέπει την υπερκεράτωση. Περιέχει ένα μο-
ναδικό σύμπλεγμα υδροξυλικών οξέων. Εξισορροπεί τις εκκρίσεις λίπους, αποτρέπει το σχηματισμό 
φαγεσώρων (comedones), συσφίγγει τους πόρους, αποκαθιστά την αναπνοή του δέρματος και βελ-
τιώνει την υφή του δέρματος.. 
Τρόπος χρή7σης: Εφαρμόστε σε καθαρισμένο δέρμα τοπικά στις προβληματικές περιοχές ή σε ολό-
κληρη την επιφάνεια του δέρματος που απαιτεί φροντίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το βράδυ. 
Κωδικός: 7121-50 ml.

Ενυδατική κρέμα με βάση το γαλακτικό οξύ 
Lactic Cream 
Εντατική ενυδατική κρέμα για μεικτές, λιπαρές και προβληματικές επιδερμίδες. Βελτιώνει την ανα-
γέννηση, ενυδατώνει, ρυθμίζει τη δραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων, αποκαθιστά τη δια-
δικασία της αναπνοής του δέρματος, αυξάνει τις λειτουργίες φραγμού και καταπραΰνει το δέρμα. 
Περιέχει γαλακτικό οξύ, βιταμίνες Α, Ε και καταπραϋντικά συστατικά. Μια ελαφριά κρέμα με λεπτή 
υφή, απορροφάται γρήγορα, δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση, αναζωογονεί και μαλακώνει το δέρμα. 
Είναι ένα εξαιρετικό θεμέλιο για το μακιγιάζ. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μικρή ποσότητα κρέμας σε καθαρό πρόσωπο, πρωί και βράδυ. 
Κωδικός: 7117-50 ml, 7118-250 ml. 



Για λεύκανση και εξάλειψη  
της υπέρχρωσης δερματος

• Η δραστηριότητα των μελανοκυττάρων  
μειώνεται. 

• Η χρωστική δεν συσσωρεύεται πλέον  
στα κύτταρα. 

• Η ελεγχόμενη απολέπιση πραγματοποιείται 
χωρίς φλεγμονή.

• Αποκαθίστανται οι λειτουργίες φραγμού  
του δέρματος. 

• Οι διαδικασίες πρόωρης γήρανσης σταματούν. 
• Αυξάνεται την αντιοξειδωτική προστασία 
• Εξομαλύνονται η χροιά και η υφή του 
δέρματος 

Τα σύγχρονα λευκαντικά παρασκευάσματα της σειράς M-Balance είναι καλλυντικά προϊόντα που μπο-
ρούν να αποτρέψουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την εμφάνιση υπέρχρωσης, καθώς και να 
εξαλείψουν τις υπάρχουσες χρωστικές κηλίδες. Για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της χροιάς, 
οι ειδικοί της εταιρείας KART ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν βιοδραστικά συστατικά που επηρεάζουν 
αποτελεσματικά, ευέλικτα και ολοκληρωμένα τα διάφορα στάδια της μελανογένεσης:



Ενεργά συστατικά: 

Βιοδραστικά συμπλέγματα υψηλής τεχνολογίας: 

Το σύμπλεγμα Neodermyl® – Μια πατενταρισμένη φόρμουλα μορίων υψηλής τεχνολογίας που, όταν 
εγχέονται στο δέρμα, παρέχουν τη σύνθεση φυσικών δομικών πρωτεϊνών (κολλαγόνο και ελαστίνη), 
διεγείρουν το έργο των ινοβλαστών. Το δέρμα αποκτά σφριγηλότητα και ελαστικότητα. 

Το φυσικό σύμπλεγμα Meadowfoam Seed Oil – το σπορέλαιο του φυτού Meadowfoam,  ένα από τα 
πιο σταθερά λιπίδια. Περιέχει μοναδικό συνδυασμό λιπαρών οξέων και έχει εξαιρετική οξειδωτική στα-
θερότητα. Απορροφάται εύκολα χωρίς να αφήνει λιπαρή γυαλάδα. Θρέφει, ενυδατώνει και ανανεώνει 
το δέρμα, έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μαλακώνει και καταπραΰνει το δέρμα. 

βελτιώνει τη δομή και την ελαστικότητα του, αποτρέπει το σχηματισμό ρυτίδων. 

Το σύμπλεγμα κοζικού και γαλακτικού οξέος σε συνδυασμό με εκχύλισμα γλυκόριζας αναστέλλει το 
ένζυμο τυροσινάσης, εμποδίζει το σχηματισμό κηλίδων γήρανσης και καταπολεμά της υπάρχουσες. 
Έχει κερατολυτική δράση, λευκαίνει το δέρμα, έχει μαλακτικό και αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα. 

α- και β-υδροξυοξέα (AHA και BHA) απολεπίζουν τα νεκρά κύτταρα, διεγείρουν τις διαδικασίες ανα-
γέννησης και ανανέωσης των κυττάρων, φωτίζουν το δέρμα και αποτρέπουν την εμφάνιση κηλίδων 
γήρανσης, έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. 

Το σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος 3D είναι ένας μοναδικός συνδυασμός μορίων διαφορετικών 
μεγεθών – προάγει τη βέλτιστη διείσδυση στα κύτταρα του δέρματος, διεγείρει τις κυτταρικές 
διεργασίες, έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει μεγάλο αριθμό μορίων νερού, να δίνει στο δέρμα ελα-
στικότητα και υψηλή αντοχή σε εξωτερικούς αρνητικούς παράγοντες. 

Η α-αρβουτίνη αναστέλλει απαλά τη τυροσινάση (το βασικό ένζυμο της μελανογένεσης),  μειώνει τη 
δραστηριότητα των κυττάρων που συνθέτουν μελανίνη, αφαιρεί τα σημάδια γήρανσης, έχει λευκαντικό 
και μαλακτικό αποτέλεσμα, προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, αυξάνει την ανοσία, 
έχει αντισηπτικό και αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα. 

Η σταθερή, υψηλής συγκέντρωσης φόρμουλα της βιταμίνης C διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών, 
ενισχύει την αναγέννηση των ιστών, έχει λευκαντικές ιδιότητες και είναι ένα ενεργό αντιοξειδωτικό. 

Η σταθερή, υψηλής συγκέντρωσης φόρμουλα της βιταμίνης E επιβραδύνει τη γήρανση, ενισχύει 
τις κυτταρικές μεμβράνες, προστατεύει από τις οξειδωτικές διαδικασίες και ανακουφίζει από τη φλε-
γμονή. 

Η τακτική χρήση των προϊόντων της σειράς M-Balance εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα – το 
δέρμα ανακτά την υγιή του εμφάνιση! 

 Όλες οι διαδικασίες λεύκανσης πρέπει να πραγματοποιούνται με μέγιστη UV προστασία. 

 Εκτελέστε τακτικά επαγγελματικές διαδικασίες 

 Χρησιμοποιήστε αυτά τα προϊόντα για καθημερινή φροντίδα στο σπίτι.



Λευκαντικό τζελ | Porcelain Face Wash 
Ένα απαλό τζελ καθαρισμού με λευκαντικό και αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα για τον καθαρισμό του 
προσώπου, του λαιμού και του ντεκολτέ. Αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας, δεν στεγνώνει το δέρμα. 
Περιέχει ένα μοναδικό μείγμα οξέων φρούτων και φυτικών εκχυλισμάτων για να βελτιώσει τη χροιά 
και την υφή του δέρματος. Το σαπούνι καθαρίζει αποτελεσματικά, δεν διαταράσσει την ισορροπία 
του pH. Το δέρμα γίνεται καθαρό, φρέσκο, βελούδινο και λαμπερό. 
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε βρεγμένο δέρμα, κάντε ελαφρύ μασάζ και ξεπλύνετε καλά. Συνι-
στάται η χρήση αντηλιακού. 
Κωδικός: 8401 - 250 ml.

Λευκαντικό peeling | De Blanc Peel 
Μόνο για επαγγελματική χρήση! Επιφανειακή και μέση απολέπιση, με χρήση μιας όμαδας οξέων, 
έχει έντονο κερατολυτικό, αναγεννητικό, λευκαντικό και αναζωογονητικό αποτέλεσμα. Σχεδιασμένο 
για επαγγελματική διόρθωση υπέρχρωσης. Βελτιώνει σημαντικά την εμφάνιση και την κατάσταση 
του δέρματος, δεν προκαλεί επιπλοκές μετά τη διαδικασία.  
Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση ελαττωμάτων του δέρματος: υπερχρωματισμός διαφόρων αιτιο-
λογιών(συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας), λεπτές και βαθιές ρυτίδες, ξεθώριασμα. Η σύνθεση πε-
ριλαμβάνει ένα σύμπλεγμα α- και β-υδροξυοξέων: γλυκολικό, τρυγικό, σαλικυλικό και γαλακτικό οξύ. 
Περιέχει ουρία και ρεσορκινόλη, οι οποίες είναι γνωστές για τις ισχυρές ιδιότητες απολέπισης που 
λειτουργούν ως βαθύ scrub για να καθαρίσουν το δέρμα. Το peeling ξεκινά τη διαδικασία της ενεργού 
ανανέωσης των κυττάρων, τακτοποίεί τον μεταβολισμό των κυττάρων, βελτιώνει την αναπνοή και τη 
μικροκυκλοφορία των ιστών, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου, αυξάνει την ελαστικότητα και ομα-
λότητα του δέρματος Προωθεί την ταχεία ανανέωση της επιδερμίδας, αυξάνει τις λειτουργίες φρα-
γμού και τις προστατευτικές ιδιότητες του δέρματος. Συνιστάται η διεξαγωγή διαδικασιών με 
μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μη χρησιμοποιείτε γύρω από τα μάτια! 
Περιέχει: 4 φύσιγγες με peeling των 8 ml, 5 απλικατέρ, 2 σύριγγες και 4 βελόνες για την αφαίρεση 
του περιεχομένου από τη φύσιγγα. Το περιεχόμενο κάθε αμπούλας έχει σχεδιαστεί για 4 εφαρμογές. 
1-2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της διαδικασίας απολέπισης, συνιστάται η καθημερινή χρήση 
της Κρέμα ρύθμισης μελανίνης (Pigment Reduce). Και για να παγιωθεί το αποτελέσματα, συνεχίστε 
να χρησιμοποιείτε την Pigment Reduce 48 ώρες μετά τη διαδικασία απολέπισης. Υποχρεωτική λήψη 
οδηγιών από ειδικό! 
Κωδικός: 8402 - 4 φύσιγγες των 8 ml.

Κρέμα ρύθμισης μελανίνης | Pigment Reduce 
Έχει πολύπλοκη επίδραση σε διάφορα στάδια σχηματισμού μελανίνης, αποτρέπει την εμφάνιση κη-
λίδων γήρανσης και ελαφρύνει σημαντικά την υπάρχουσα χρώση. Προετοιμάζει το δέρμα για απο-
λέπιση και άλλες επαγγελματικές θεραπείες. Περιέχει μοναδικά σύμπλοκα που χρησιμοποιούν 
τεχνολογία μικροενθυλάκωσης: 1) Το σύμπλεγμα κοζικού και γαλακτικού οξέος σε συνδυασμό με φυ-
τικά εκχυλίσματα, το οποίο ομαλοποιεί την παραγωγή μελανίνης, αποτρέπει την εμφάνιση μελάγ-
χρωσης ενώ λευκαίνει την υπάρχουσα, ενυδατώνει το δέρμα, αποκαθιστά το λιπιδικό φράγμα, 
παρέχει αντιοξειδωτική προστασία· 2) Συμπυκνωμένη, σταθερή φόρμουλα βιταμίνης C· 3) α-αρβου-
τίνη, η οιποία αναστέλλει τη δραστηριότητα των κυττάρων που συνθέτουν μελανίνη. Καταπολεμά το 
πρόβλημα της υπέρχρωσης.  
Το φάρμακο έχει ενισχυτικό και εξισορροπητικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους 
δέρματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Για καθημερινή χρήση, το πρωί ή / και το βράδυ. Συνιστάται η χρήση της κρέμας 
πριν από τη απολέπιση και άλλες επαγγελματικές διαδικασίες. Ξεκινήστε την εφαρμογή 1-2 εβδομά-
δες πριν από τη διαδικασία ή όπως συνιστάται από ειδικό. 
Κωδικός: 8407 - 50 ml.



Λευκαντική κρέμα νύχτας | In light 
Μια κρέμα σύνθετης δράσης που λευκαίνει αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα σημάδια γήρανσης, 
εξισορροπεί το δέρμα και εμποδίζει το σχηματισμό χρωστικής στα πρώτα του στάδια. Απολεπίζει απαλά 
το δέρμα, προάγει την ανανέωση των κυττάρων, βελτιώνει την αναπνοή των ιστών, έχει αναζωογονητική 
δράση και αντιοξειδωτική προστασία. Το προϊόν περιέχει ενεργά λευκαντικά σύμπλοκα και συστατικά 
με διάφορους μηχανισμούς δράσης: το σύμπλεγμα κοζικού και γαλακτικού οξέος σε συνδυασμό με εκ-
χύλισμα γλυκόριζας, α -αρβουτίνη, καθώς και α- και β-υδροξυοξέα, τα οποία επηρεάζουν διάφορα στά-
δια μελογένεσης και έχουν συνεργική δράση. Τα σύμπλοκα αυτά προκαλούν ελεγχόμενη απολέπιση, 
βοηθούν στη διόρθωση των κηλίδων γήρανσης και επιδεικνύουν μια μακράς διάρκειας λεύκανση. Το 
προϊόν περιέχει επίσης ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά, σταθερές φόρμουλες βιταμινών C και 
E, μέταλλικα στοιχέια που παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο ενυδάτωσης και αποκαθιστούν το λιπιδικό 
φράγμα. Το δέρμα γίνεται λείο, ζωντανό και ομοιόμορφο. Η υφή και ο τόνος βελτιώνονται αισθητά. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το βράδυ σε καθαρό δέρμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνιστάται 
η χρήση αντηλιακού. Προστατεύστε από την επαφή με τα μάτια!  
Κωδικός: 8403 - 50 ml.

Κρέμα αναζωογόνησης | Age Control 
Αντιγηραντική κρέμα για την πρόληψη και εξάλειψη διαφόρων εκδηλώσεων πρόωρης γήρανσης του 
δέρματος. Διεγείρει ενεργά την ανανέωση των κυττάρων, ενισχύει τις μεταβολικές διεργασίες, αναγεννά 
και αποκαθιστά τη δομή του δέρματος, αυξάνει την τοπική ανοσία. Περιέχει ένα σύμπλεγμα υψηλής τε-
χνολογίας μορίων Neodermyl®, το οποίο λειαίνει τις ρυτίδες και αυξάνει τη σπαργή του δέρματος διε-
γείροντας τη φυσική σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, ενισχύει τη δομική ακεραιότητα στα βαθιά 
στρώματα της επιδερμίδας και έχει εφέ "μπότοξ". Οι αντιγηραντικές ιδιότητες της κρέμας ενισχύονται 
από το φυσικό σύμπλεγμα Meadowfoam Seed Oil, το οποίο περιέχει έναν σταθερό συνδυασμό λιπαρών 
οξέων με ιδιότητες αναγέννησης και αποκατάστασης. Το υαλουρονικό οξύ 3D, σε συνδυασμό με βιτα-
μίνη Ε και ενυδατικά συστατικά, προάγει τη βαθιά ενυδάτωση, επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης και 
έχει αντιοξειδωτική δράση. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της κρέμας, το δέρμα γίνεται πιο πυκνό και 
πιο ελαστικό, η σοβαρότητα των ρυτίδων μειώνεται σημαντικά. Το παρασκεύασμα έχει ευχάριστη, λεπτή 
υφή, απορροφάται εύκολα, δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση. Κατάλληλο για αναζωογονητική περιποίηση 
δέρματος του προσώπου, το λαιμού και του ντεκολτέ, καθώς και ως βάση μακιγιάζ. 
Τρόπος εφαρμογής: Για καθημερινή χρήση, εφαρμόστε με ελαφρές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί 
τελείως. Μη χρησιμοποιείτε γύρω από τα μάτια! 
Κωδικός: 8404 - 50 ml.

Λευκαντική μάσκα | Glare Mask 
Συμπυκνωμένη μάσκα για ασφαλή, εντατική και ολοκληρωμένη φροντίδα του δέρματος που απαιτεί 
διόρθωση υπέρχρωσης. Προωθεί την εξομάλυνση της χροιάς, αποτρέπει την εμφάνιση νέων κηλίδων 
γήρανσης. Η μάσκα περιέχει το σύμπλεγμα κοζικού και γαλακτικού οξέος σε συνδυασμό με εκχύλισμα 
γλυκόριζας, την υψηλής συγκέντρωσης α-αρβουτίνη, καθώς και τα α- και β-υδροξυοξέα (AHA και BHA), 
τα οποία έχουν έντονο αποτέλεσμα αποχρωματισμού λόγω του συνδυασμού λευκαντικών συστατικών 
με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Ενυδατικά και θρεπτικά συστατικά – βιταμίνες Ε και C – προ-
στατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, εμποδίζουν την εμφάνιση χρωματισμού, αποκαθιστούν 
την ελαστικότητα του δέρματος, παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο ενυδάτωσης και αντιοξειδωτικής 
προστασίας. Η χρήση της μάσκας σας επιτρέπει να εξομαλύνετε σημαντικά το χρώμα του δέρματος, 
να ελαφρύνετε τη χρώση, να αυξήσετε τον τόνο και την ελαστικότητα. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε τη μάσκα σε ομοιόμορφο στρώμα, περιμένετε 15 λεπτά και ξεπλύνετε 
καλά. Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την εβδομάδα. Συνιστάται η χρήση αντηλιακού. Μη χρησιμοποιείτε 
γύρω από τα μάτια! 
Κωδικός: 8405 - 100 ml.



Κατά της πρόωρης 
γήρανσης του δέρματος

Όλα τα πρόϊόντα της σειράς Timeless επανενεργοποιούν τις φυσικές διαδικασίες αναγέννησης που 
έχουν εξασθενήσει από το χρόνο, τον ρυθμό της ζωής και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Είναι κατάλ-
ληλα για ξηρό, πολύ ξηρό, ώριμο και εξασθενημένο δέρμα. Τα παρασκευάσματα έχουν αναπτυχθεί για 
να επηρεάσουν αποτελεσματικά το έργο όλων των φυσικών βιολογικών μηχανισμών σε όλα τα στρώματα 
του δέρματος. 

Οι κύριοι στόχοι της σείρας Timeless: 

• Αντιγηραντική φροντίδα 

• Ενίσχυση ευεξίας
• Ανορθωτική φροντίδα προσώπου 

• Εναλλακτικές λύσεις στις ενέσιμες διαδικασιες 



Τα βασικά σημεία επιρροής των προϊόντων της σειράς: 

• γενική αντιγηραντική επίδραση, 

• αποκατάσταση του σχήματος του προσώπου, 

• συσφιξη του χαλαρού δέρματος κάτω από το πηγούνι, 

• ανύψωση των ζυγωματικών ζωνών, 

• σφριγηλότητα και ελαστικότητα του δέρματος, 

• αντιμετώπιση των λεπτών ρυτίδων και της χαλάρωσης στη περιοχή των μιμητικών μυών, 

• αποκατάσταση της ενυδάτωσης της κεράτινης στιβάδας και οικοδόμηση ενός υγιούς και πλήρους 
επιδερμικού φραγμού, 

• βελτίωση του χρώματος και της υφής του δέρματος. 

Όλα τα προϊόντα της σειράς περιέχουν τα ακόλουθα ενεργά συστατικά: 

Ενεργό σύμπλεγμα SMRT © (Sculpture, Matix Repair, Total Lipofilling), βασισμένο στη χρήση σύγχρονων, 
βιοτεχνολογικών πρώτων υλών που έχουν περάσει κλινικές δοκιμές, προκειμένου να επιτευχθούν μακρο-
πρόθεσμα και ορατά αποτελέσματα. 

Το σύμπλεγμα Progeline™ βασίζεται στη χρήση του βιομιμητικού πεπτιδίου Tripeptide-2, αναστολέα του 
ενζύμου προγερίνης, το οποίο διασπά την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης στο χόριο. Η χρήση 
αυτού του συμπλέγματος παρέχει ένα ανορθωτικό αποτέλεσμα, επαναφέρει τη σφριγηλότητα και την 
ελαστικότητα στο δέρμα, μειώνοντας τις βαθιές ρυτίδες. 

Το σύμπλεγμα Adipofillin™ – αμινοξύ, φυτική ορνιθίνη, διεγέρτης της διαδικασίας σχηματισμού λιπο-
κυττάρων και αναστολέας της λιπόλυσης των λιποκυττάρων. Ο μοναδικός μηχανισμός παράδοσης αυτού 
του συμπλέγματος (Ionosome™Delivery System) του επιτρέπει να διεισδύσει βαθιά στο δέρμα, ενεργώ-
ντας στα κύτταρα της υποδερμίδας, αποκαθιστώντας τον φυσικό όγκο του προσώπου. 

Το σύμπλεγμα DermCom© – ένας συνδυασμός εκχυλίσματων δύο φυτών – Crocus Chrysanthus (κρόκος 
ο ήμερος) και Acacia senegal (αραβικό κόμμι) – πυροδοτεί τον μηχανισμό αλληλεπίδρασης κερατινοκυτ-
τάρων και ινοβλαστών μέσω διέγερσης της αυξητικής ορμόνης. Η δραστηριότητα της εξωκυττάριας μή-
τρας συνοδευόμενη από τη σύνθεση κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος προσδίδει 
ελαστικότητα και σφριγηλότητα στο δέρμα. 

Σύνθετο CM-Glucan© – πολυσακχαρίτης β-γλυκάνη, τροποποιημένο εκχύλισμα ζύμης – ένα μοναδικό 
αντιφλεγμονώδες συστατικό, σταθεροποιητής του ανοσοποιητικού συστήματος του δέρματος. 

Όλα τα προϊόντα Timeless είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, προηγμένα ενυ-
δάτικά συστατικά, φυσικά έλαια και λιπαρά οξέα – όλα όσα είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική 
αποκατάσταση των διαφόρων ιδιοτήτων του δέρματος και την αύξηση της αντοχής του σε επιθετικές 
επιδράσεις. 

Τα ενεργά συστατικά της σειράς Timeless παρέχουν στο δέρμα ενέργεια που θέτει σε λειτουργία τον 
φυσικό βιολογικό μηχανισμό, προάγοντας την ανανέωση, την επιδιόρθωση και την αντιοξειδωτική προ-
στασία. 

Η τακτική χρήση των προϊόντων αυξάνει την απόδοση και δίνει προφανή αποτελέσματα!



Τονωτικό για κανονικό και ξηρό δέρμα 
Rehydrating Toner 
Ένα μαλακό και λεπτό τονωτικό με αποτελεσματική ισορροπημένη σύνθεση. Διατηρεί το απαραίτητο 
επίπεδο ενυδάτωσης του δέρματος, αποκαθιστά την οξεοβασική ισορροπία, ολοκληρώνει τη διαδι-
κασία καθαρισμού του δέρματος από το μακιγιάζ και τις ακαθαρσίες. Προετοιμάζει το δέρμα για πε-
ραιτέρω καθημερινή φροντίδα, δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας, καθαριότητας και άνεσης. Περιέχει 
εκχυλίσματα χαμομηλιού και αγγουριού. Σχεδιασμένο για κανονικό έως ξηρό δέρμα. Δεν περιέχει 
αλκοόλ. 
Τρόπος εφαρμογής: Βρέξτε ένα βαμβάκι με τονωτικό και σκουπίστε απαλά το δέρμα του προσώπου, 
του λαιμού και του ντεκολτέ. Συνιστάται να χρησιμοποιείται όποτε το δέρμα χρειάζεται φρεσκάδα 
και ενυδάτωση. 
Κωδικός: 7820 - 100 ml, 7802 - 250 ml.

Προστατευτική κρέμα ματιών 
Eye Shield 
Μια εντατική θρεπτική κρέμα με αντιγηραντικές επιδράσεις. Βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος 
γύρω από τα μάτια, επιβραδύνει τη γήρανση, βοηθά στην εξάλειψη του πρηξίματος και των μαύρων 
κύκλων. Τα ενεργά ενυδατικά, θρεπτικά και καταπραϋντικά συστατικά που λαμβάνονται με τη βοήθεια 
της σύγχρονης βιοτεχνολογίας δίνουν μακροπρόθεσμα και αισθητά αποτελέσματα. Προωθεί την 
αποκατάσταση των συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών στρωμάτων κυττάρων του δέρματος και επα-
νεκκινεί τις διαδικασίες αναγέννησης, οι οποίες εξασθενούν με την ηλικία. Η κρέμα περιέχει βιοε-
νεργά μιμητικά πεπτίδια που ανακουφίζουν από την ένταση στους υποδόριους μύες, μειώνοντας τον 
αριθμό και το βάθος των ρυτίδων του προσώπου. Η τακτική χρήση βοηθά στη διατήρηση της υγρα-
σίας, βελτιώνει τη δομή του δέρματος, αποκαθιστά την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του, δί-
νοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε την κρέμα γύρω από τα μάτια με ελαφριές κινήσεις μέχρι να απορ-
ροφηθεί τελείως. 
Κωδικός: 7804 - 30 ml.

Ενεργός ορός 
Supreme Serum 
Ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός ορός για ώριμo δέρμα. Σχεδιασμένο με τις τελευταίες εξελίξεις 
στη βιοτεχνολογία για μακροπρόθεσμα, ορατά αποτελέσματα. Η δράση του παρασκευάσματος απο-
σκοπεί στην αποκατάσταση των συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών στρωμάτων των κυττάρων του δέρ-
ματος και στην επανεκκίνηση των διαδικασιών αναγέννησης που εξασθενίζουν με την ηλικία. Το 
σύμπλεγμα SMRT© διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, παρέχει αποτέλεσμα εντατικής 
σμίλευσης προσώπου, μειώνει ορατά τις βαθιές ρυτίδες, επαναφέρει τη σφριγηλότητα και την ελα-
στικότητα στο δέρμα. Κατάλληλο ως βάση για καθημερινά προϊόντα περιποίησης του δέρματος για 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε μια μικρή ποσότητα ορού στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ ως 
βάση για την Εντατική ενυδατική κρέμα (Day Repair) ή την Αναζωογονητική κρέμα νύχτας (Night Re-
pair). 
Κωδικός: 7805 - 50 ml.



Εντατική ενυδατική κρέμα 
Day Repair 
Μια πλούσια ενυδατική κρέμα που παρέχει στο δέρμα την απαραίτητη ενυδάτωση και αντιοξειδωτική 
προστασία. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Βελτιώνει το περίγραμμα του προσώπου. Σχεδιασμένο 
για εντατική θεραπεία ορατών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία. Τα ενεργά συστατικά αναπτύσ-
σονται με βάση τις σύγχρονες, βιοτεχνολογικές πρώτες ύλες που έχουν υποβληθεί σε κλινικές δοκιμές 
προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα και ορατά αποτελέσματα. 
Χάρη στη σύνθεσή της αναστέλλονται τα ένζυμα που καταστρέφουν το σύμπλεγμα κολλαγόνου-ελα-
στίνης του δέρματος. Το σύμπλεγμα SMRT ©, βασισμένο στο πεπτίδιο Progeline, παρέχει αποτέλεσμα 
εντατικής σμίλευσης προσώπου, επαναφέρει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα στο δέρμα, μειώνει 
τις βαθιές ρυτίδες. Η τακτική χρήση αυξάνει την αποτελεσματικότητα ενώ παράγει εμφανή αποτελέ-
σματα. 
Τρόπος εφαρνογής: Εφαρμόστε σε καθαρισμένο δέρμα προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ. Για να βελ-
τιώσετε το αποτέλεσμα, συνιστάται η εφαρμογή του Ενεργού ορού (Supreme Serum) ως βάση. 
Κωδικός: 7806 - 50 ml.

Αναζωογονητική κρέμα νύχτας 
Night Repair 
Ειδικό προϊόν για εντατική αναγέννηση δέρματος με ορατά σημάδια ηλικίας. Βασίζεται στην πρόοδο 
της βιοτεχνολογίας χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστατικά για μακροπρόθεσμα και ορατά αποτελέ-
σματα. Ενεργοποιεί τις φυσικές διαδικασίες του κυτταρικού μεταβολισμού και της βιοσύνθεσης κολλα-
γόνου και ελαστίνης, με τη βοήθεια του συμπλέγματος SMRT, διορθώνει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις 
της ηλικίας στο δέρμα, εμποδίζοντας την εμφάνιση νέων ρυτίδων. Αποτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας 
στην επιδερμίδα. Επαναφέρει την ενυδάτωση στο δέρμα γενικά, το θρέφει και το καταπραΰνει. Έχει 
έντονο αντιγηραντικό αποτέλεσμα, αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση απαλότητας και βελούδου. 
Τρόπος εφαρμογής: Το βράδυ, απλώστε μια μικρή ποσότητα κρέμας στο καθαρισμένο δέρμα του 
προσώπου, του λαιμού και του ντεκολτέ. Για παρατεταμένο αποτέλεσμα συνιστάται η χρήση του Ενερ-
γού ορού (Supreme Serum) ως βάση. 
Κωδικός: 7807 - 50 ml.

Μάσκα αναζωογόνησης 
Vitality Mask 
Συμπυκνωμένη, θρεπτική μάσκα με ευχάριστη και ελαφριά υφή, σχεδιασμένη για εντατική φροντίδα 
δέρματος με ορατά σημάδια ηλικίας. Αυξάνει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος, καθώς σχη-
ματίζει το οβάλ του προσώπου. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και προάγει την αναγέννηση των 
κυττάρων. Περιέχει ενεργά θρεπτικά και καταπραϋντικά συστατικά: βούτυρο καριτέ και εκχυλίσματα 
βοτάνων με αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση. Η μάσκα βοηθά στην εξομάλυνση των ρυτίδων 
στην περιοχή των μιμητικών μυών και έχει έντονο αποτέλεσμα ανύψωσης. Μετά την εφαρμογή, το δέρμα 
φαίνεται ξεκούραστο, λείο και ανανεωμένο. 
Τρόπος εφαρμογής: Απλώστε ένα παχύ στρώμα της μάσκας σε καθαρισμένο δέρμα του προσώπου, 
του λαιμού και του ντεκολτέ, αφήστε για 10-15 λεπτά. Μετά το μασάζ, σκουπίστε με μια πετσέτα ή ξε-
πλύνετε. 
Κωδικός: 7811 - 100 ml 



Τέλειες λύσεις στον τομέα  
της κοσμετολογίας!

Η σειρά καλλυντικών Unicare έχει σχεδιαστεί για πολύπλοκη φροντίδα του δέρματος. Η ευελιξία των 
σκευασμάτων παρέχει μια ευρεία επιλογή για την πλήρη και ποιοτική εργασία των ειδικών σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα, καθώς και για μεμονωμένα προγράμματα καθημερινής φροντίδας στο σπίτι. Προ-
κειμένου να επιτευχθούν ορατά και παρατεταμένα αποτελέσματα αποκατάστασης και "επανεκκίνησης" 
του δέρματος, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες φόρμουλες, οι οποίες αποτελούν έναν μοναδικό συνδυασμό 
φυσικών συστατικών με ενεργά συστατικά νέας γενιάς. 
Χάρη στα βιοσυμβατά συστατικά και την τεχνολογία μικροενθυλάκωσης, όλα τα προϊόντα της σειράς 
Unicare συνδυάζονται αποτελεσματικά με παρασκευάσματα άλλων σειρών. Η τεχνική της μικροενθυλά-
κωσης βελτιώνει τη διέλευση των ενεργών συστατικών μέσω του λιπιδικού φραγμού και την επακόλουθη 
διείσδυσή τους στα βαθιά στρώματα του δέρματος, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η μέγιστη διατή-
ρηση των πολύτιμων ιδιοτήτων όλων των συστατικών. Τα σκευάσματα της σειράς Unicare λύνουν πολλά 
προβλήματα και διατηρούν το επιτευγμένο αποτέλεσμα, τη λάμψη, τη ζωντάνια, την υγεία και τη νεανι-
κότητα του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Μικκυλιακό νερό 
Micellar Water 
Αποτελεσματικό καθαριστικό. Αφαιρεί εύκολα και απαλά το μακιγιάζ και τυχόν ακαθαρσίες του δέρμα-
τος. Δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης και δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Έχει λεπτή επίδραση 
στην επιδερμίδα, δεν στεγνώνει το δέρμα. Κατάλληλο για αφαίρεση μακιγιάζ από μάτια και χείλη. Συνι-
στάται για καθημερινή χρήση, για όλους τους τύπους δέρματος. Χωρίς αλκοόλ, παραβένες, σιλικόνες 
και σαπούνι. 
Τρόπος εφαρμογής: Βρέξτε ένα βαμβάκι με Μικκυλιακό νερό και κάντε απαλό μασάζ καθαρίστε το 
δέρμα του προσώπου και των χειλιών. Για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ ματιών μακράς διάρκειας, εφαρ-
μόστε ένα βαμβάκι που έχει υγρανθεί με μικελλιακό νερό στα κλειστά σας μάτια για λίγα δευτερόλεπτα 
και στη συνέχεια αφαιρέστε απαλά το υπόλοιπο μακιγιάζ. Δεν απαιτείται τριβή ή ξέπλυμα. 
Κωδικός: 8020 - 100 ml, 8021 - 250 ml.

Ενισχυτική κρέμα 
Cell Booster 
Η εντατική κρέμα αναγέννησης διεγείρει το σχηματισμό του επιδερμικού φραγμού, ενυδατώνει έντονα 
και βαθιά, παρέχει αντιοξειδωτική προστασία και βελτιώνει την τοπική ανοσία του δέρματος. Επαναφέρει 
το υδρολιπιδικό φράγμα, αυξάνει την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και την πυκνότητα του δέρματος, 
το λειαίνει και επαναφέρει το υγιές χρώμα του. Ιδανικό για αποκατάσταση και σταθεροποίηση του δέρ-
ματος μετά από αισθητικές επεμβάσεις (βαθύς καθαρισμός, αναζωογόνηση, ξεφλούδισμα, μεσοθερα-
πεία). Κατάλληλο για κουρασμένο δέρμα, αγχωτικές καταστάσεις, ορμονικές αλλαγές. Περιέχει ένα 
σύμπλεγμα βιολογικά ενεργών συστατικών, βιταμίνες Α, Ε, Β5, ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά. 
Η σύνθεση περιλαμβάνει έλαιο λεβάντας, το οποίο έχει αντιφλεγμονώδη, αντισηπτικά και επουλωτικά 
αποτελέσματα, αποτρέπει τον σχηματισμό ουλών και βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος. Επίσης 
αποτρέπει την πρόωρη γήρανση. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρισμένο δέρμα προσώπου και λαιμού, μία ή δύο φορές την 
ημέρα. Σε περίπτωση διαδικασιών απολέπισης, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την κρέμα 48 ώρες μετά 
τη διαδικασία. 
Κωδικός: 8006 - 50 ml., 8015 - 250 ml.

Ορός για την περιοχή των ματιών 
Eye Tech Serum 
Ο πολυλειτουργικός ορός φροντίζει ολοκληρωτικά το δέρμα γύρω από τα μάτια, έχει δροσιστικό απο-
τέλεσμα, δυναμώνει και συσφίγγει το δέρμα, λειαίνει τις ρυτίδες στην περιοχή των μιμητικών μυών. 
Απορροφάται γρήγορα, περιέχει το ενεργό σύμπλεγμα "Unisooth-eg", το οποίο λειτουργεί σε τρεις κα-
τευθύνσεις: εξαλείφει το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία. Η σύνθεση 
περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα βιομιμητικών πεπτιδίων και το υαλουρονικό οξύ. Έχει ελαφριά και ευχά-
ριστη υφή. Δεν περιέχει παραβένες. 
Τρόπος εφαρμογής: Με ελαφρές κινήσεις μασάζ, απλώστε στην περιοχή γύρω από τα μάτια και μετά 
εφαρμόστε την Προστατευτική κρέμα ματιών (Eye Shield). Χρησιμοποιήστε το πρωί και το βράδυ. 
Κωδικός: 8012 - 30 ml.



Μάσκες 

Οι μάσκες της σειράς Unicare είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές λόγω της επίδρασης των ενεργών συ-
στατικών τους και των φυτικών εκχυλισμάτων στα κύτταρα της επιδερμίδας. Μειώνουν την ευαισθησία 
του δέρματος, αυξάνουν την αντίσταση του στις επιθετικές επιδράσεις, διεγείρουν την αναπνοή των ιστών 
και την κυκλοφορία του αίματος, επιταχύνουν τον κυτταρικό μεταβολισμό. Οι μάσκες έχουν μια μοναδική 
ικανότητα να επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Χαλαρωτική μάσκα 
Instant Calm Mask 
Η κρεμώδης μάσκα καταπραΰνει άμεσα το ερεθισμένο δέρμα, ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος 
και τις υποδόριες μεταβολικές διεργασίες. Εξαλείφει αποτελεσματικά τη φλεγμονή και τον ερεθισμό. 
Ενυδατώνει, αποτοξινώνει και τονώνει το δέρμα. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ερυθρότητας του δέρ-
ματος, σμηγματόρροιας, μετά από βαθύ καθαρισμό, αισθητικές επεμβάσεις, μεσοθεραπεία, απολέπιση 
και αποτρίχωση, καθώς και ως μάσκα ομορφιάς. Το σκεύασμα περιέχει καλαμίνη, aloe vera και αμαμη-
λίδα (Hamamelis) γνωστές για τις αντισηπτικές και καταπραϋντικές τους ιδιότητες. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα, αφήστε για 10-15 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε 
καλά. Συνιστάται να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία 1-2 φορές την εβδομάδα. 
Κωδικός: 8007 - 100 ml, 8008 - 250 ml.

Αλγινική μάσκα 
Over All Mask 
Η μάσκα έχει τη μορφή σκόνης με βάση αποξηραμένα και θρυμματισμένα φύκια. Όταν αλληλεπιδρά με 
το νερό, σχηματίζεται ένα παχύ μείγμα, το οποίο, καθώς στεγνώνει, μετατρέπεται σε σφιχτή μεμβράνη 
που αφαιρείται με μία κίνηση.Περιέχει καταπραϋντικά και δροσερά συστατικά που προάγουν τη βαθιά 
χαλάρωση. Η διείσδυση των δραστικών συστατικών των παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται κάτω 
από τη μάσκα βελτιώνεται σημαντικά. Χρήση μασκας ενισχύει την επίδραση πολλών καλλυντικών επεμ-
βάσεων, παρέχει άμεσο, ορατό και παρατεταμένο αποτέλεσμα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρ-
ματος. 
Τρόπος εφαρμογής: Ανακατέψτε καλά δύο μεζούρες σκόνη με δύο μεζούρες κρύο νερό, επιτυγχάνο-
ντας μια ομοιογενή υφή, εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα στο δέρμα του προσώπου, του λαιμού και του 
ντεκολτέ. Η μάσκα σκληραίνει μέσα σε 6-10 λεπτά. Αφαιρέστε την με μία κίνηση, από το κάτω μέρος 
του πηγουνιού προς το μέτωπο. 
Κωδικός: 8010 - 1000 ml (450 γρ.)

Μάσκα γάζας 
Gauze Mask 
Μάσκα μιας χρήσης με σχισμές για μάτια, μύτη και στόμα. Σχεδιασμένο για αισθητικές επεμβάσεις. Η 
μάσκα εφαρμόζεται σε καθαριστική, αναζωογονητική ή οποιαδήποτε άλλη καλλυντική σύνθεση που 
εφαρμόζεται στο πρόσωπο και ως βάση για μάσκα αλγινικού άλατος. 
Κωδικός: 8019 - 20 τεμάχια



Απολέπιση 

Η απολέπιση είναι μία από τις πρόσθετες θεραπείες που βελτιώνουν αποτελεσματικά τη συνολική κατά-
σταση του δέρματος. Ασφαλής, δημοφιλής διαδικασία που επιταχύνει το φυσικό ξεφλούδισμα του δέρ-
ματος, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, διεγείρει τον μεταβολισμό, ενεργοποιεί το σχηματισμό 
κολλαγόνου και ελαστίνης, ανανεώνοντας και αναζωογονώντας έτσι το δέρμα. Εξαλείφει τις ρυτίδες και 
άλλες βλάβες.

Υγρό εξουδετέρωσης SOS 
SOS Neutralizer 
Το σκεύασμα προορίζεται για την εξουδετέρωση της δράσης των οξέων, εάν είναι απαραίτητο. Επανα-
φέρει την οξεοβασική ισορροπία του δέρματος. Έχει ηρεμιστική δράση, εξαλείφει τον ερεθισμό, το ερύ-
θημα και τα σημάδια φλεγμονής. Περιέχει καταπραϋντικά φυσικά εκχυλίσματα αμαμηλίδας (Hamamelis), 
χαμομηλιού, αλφα βισαβολόλης και αλλαντοΐνης. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Στην αναγκη, εάν υπάρχει έντονη αίσθηση καψίματος, σκουπίστε την πληγείσα 
περιοχή με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με Υγρό εξουδετέρωσης SOS. Στη συνέχεια, συνιστάται να ξε-
πλύνετε με νερό. 
Κωδικός: 8004 - 150 ml.

Απολιπαντικό 
Degreaser 
Το προϊόν προορίζεται να μειώσει το επίπεδο του pH. Χρησιμοποιείται στην ειδική προετοιμασία του 
δέρματος για διαδικασίες απολέπισης. Καθαρίζει, διαλύει λίπους και ομαλοποιεί την έκκριση σμήγμα-
τος. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος χρήσης: Μουλιάστε ένα βαμβάκι με υγρό και σκουπίστε καλά το δέρμα. Μην ξεπλύνετε! Συνι-
στάται η εφαρμογή προστατευτικής κρέμας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Κωδικός: 8003 - 150 ml.

Γαλακτικό peeling 
LactiPeel 
Το peeling περιέχει 13,5% γαλακτικού οξέος. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλες τις 
εποχές. Είναι αποτελεσματικό στη σύνθετη θεραπεία λεύκανσης και διόρθωσης της φωτογήρανσης, 
προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και έχει αντιοξειδωτική δράση. Διεγείρει τη σύνθεση 
κολλαγόνου, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, αναζωογονεί το δέρμα και του δίνει λάμψη. Κατάλληλο για 
ξηρό, ευαίσθητο δέρμα, για περιπτωσεις ροδόχρου νόσου και τηλεαγγειεκτασίες. Δεν προκαλεί ερεθι-
σμούς. Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Για μία εφαρμογή βάλτε 20 σταγόνες με ένα απλικατέρ σε προ-καθαρισμένο με 
το Απολιπαντικό (Degreaser) δέρμα, σταθείτε για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε απαλά και σχολα-
στικά, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια και τα χείλη. Ακολουθήστε την αντίδραση, μην αφήνετε 
τον πελάτη χωρίς επιτήρηση. 
Κωδικός: 8026-100 ml.



Γλυκολικό peeling 
GlycoliPeel 
Επιφανειακό peeling, που περιέχει 15% γλυκολικό οξύ. Προωθεί την ανανέωση του ανώτερου στρώμα-
τος της επιδερμίδας, επηρεάζει ενεργά τους ινοβλάστες, αυξάνει το στροβιλισμό και την ελαστικότητα, 
δίνει ανυψωτικό και αναζωογονητικό αποτέλεσμα. Βελτιώνει την αναπνοή των ιστών, τις προστατευτικές 
ιδιότητες και τη μικροκυκλοφορία του δέρματος. Η διαδικασία απολέπισης πραγματοποιείται με στόχο 
την λείανση, βιοδιέγερση και ενυδάτωση του δέρματος, την εξάλειψη των επιφανειακών κηλίδων και 
ρυτίδων. Μετά τη διαδικασία, το δέρμα γίνεται λαμπερό και φρέσκο. Το γλυκολικό peeling είναι μια καλή 
προετοιμασία για μετέπειτα καλλυντικές διαδικασίες. Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Για μία εφαρμογή βάλτε 20 σταγόνες με ένα απλικατέρ σε προ-καθαρισμένο με 
το Απολιπαντικό (Degreaser) δέρμα, σταθείτε για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε απαλά και σχολα-
στικά, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια και τα χείλη. Ακολουθήστε την αντίδραση, μην αφήνετε 
τον πελάτη χωρίς επιτήρηση. 
Κωδικός: 8027 - 100 ml.

Μανδελικό Peeling 
MandeliPeel 
Περιέχει 10% μανδελικού οξέος. Χρησιμοποιείται για μια διαδικασία καθαρισμού με αντιβακτηριδιακή 
δράση. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλες τις εποχές. Συνιστάται για χρήση πριν 
από τις διαδικασίες βαθιάς απολέπισης. Μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για την ακμή. Βελ-
τιώνει τη δομή του δέρματος, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και άλλων ουσιών της 
εξωκυτταρικής μήτρας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τοπική ανοσία. Κατάλληλο για ευαίσθητο και 
προσβεβλημένο από ροδόχρου ακμή δέρμα. Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Για μία εφαρμογή βάλτε 20 σταγόνες με ένα απλικατέρ σε προ-καθαρισμένο με 
το Απολιπαντικό (Degreaser) δέρμα, σταθείτε για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε απαλά και σχολα-
στικά, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια και τα χείλη. Ακολουθήστε την αντίδραση, μην αφήνετε 
τον πελάτη χωρίς επιτήρηση. 
Κωδικός: 8028 - 100 ml.

Πολλαπλό Peeling 
All In One Peel 
Ένα πολύ ενεργό πολυσύνθετο peeling που λύνει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα στο πλαίσιο μιας δια-
δικασίας. Περιέχει ένα μοναδικό σύμπλεγμα α- και β-υδροξυ οξέων: σαλικυλικό, γλυκολικό και γαλακτικό 
(συγκέντρωση 10%, pH- 3,5). Ο συνδυασμός οξέων σε ένα παρασκεύασμα καθιστά δυνατή την επίτευξη 
σημαντικών αποτελεσμάτων λόγω της πολύπλοκης δράσης και της αμοιβαίας ενίσχυσης των κερατο-
λυτικού, απολεπιστικού, αντιφλεγμονώδη, φαγεσωρολυτικού και ενυδατικού εφέ. Συνιστάται το να χρη-
σιμοποιηθεί τόσο ως ανεξάρτητη διαδικασία, όσο και ως προετοιμασία του δέρματος για διαδικασίες 
βαθείς καθαρισμού και διείσδυσης. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένου 
του προβληματικού, ευαίσθητου και ερεθισμένου δέρματος. Κατάλληλο για όλες τις εποχές. Μόνο για 
επαγγελματική χρήση. 
Τρόπος εφαρμογής: Για μία εφαρμογή βάλτε 20 σταγόνες με ένα απλικατέρ σε προ-καθαρισμένο με το 
Απολιπαντικό (Degreaser) δέρμα, ξεκινώντας από το μέτωπο προς τα κάτω και αποφεύγοντας την επαφή 
με τα μάτια και τα χείλη. Κατάλληλο για την περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ. Ο χρόνος έκθεσης 
κυμαίνεται από 5 έως 10 λεπτά ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μια εφάπαξ 
διαδικασία όσο και μέρος μιας θεραπείας. Παρακολουθήστε την αντίδραση, μην αφήνετε τον πελάτη 
χωρίς επιτήρηση. 
Κωδικός: 8029 - 100 ml.



Ευρύ φάσμα προστασίας από τις 
ακτίνες UVA & UVB με SPF 50

Ενυδατικό γαλάκτωμα SPF50 
Safe & Sun Moisturizing Lotion SPF50 
Ενεργό, πολυλειτουργικό, αντηλιακό. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα προστασίας από τις ακτίνες UVA & UVB 
με δείκτη SPF50. Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΕ). Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα μονα-
δικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που προστατεύει το δέρμα από τις επιβλαβείς επιδράσεις του 
ήλιου, ενισχύει το φυσικό προστατευτικό του σύστημα και διατηρεί επίσης ένα βέλτιστο επίπεδο υγρα-
σίας. Το φάρμακο είναι εμπλουτισμένο  με εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και aloe vera, τα οποία έχουν 
αντιοξειδωτικό και καταπραϋντικό αποτέλεσμα. Βοηθά στη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος και 
στην πρόληψη  της φωτογήρανσης. Η κρέμα έχει μια λεπτή και ελαφριά υφή, απορροφάται γρήγορα 
χωρίς να αφήνει λιπαρή αίσθηση. Έχει λεπτό και ευχάριστο άρωμα. Αφήνει το δέρμα απαλό, λείο και 
λαμπερό. Ιδανικό για μακιγιάζ και επίσης ως βάση για καθημερινή χρήση. Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους δέρματος. Δημιουργεί διαφανή επίστρωση. Δεν περιέχει παραβένες. 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο, το λαιμό, το ντεκολτέ και τα χέρια. Η δια-
δικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται, εάν είναι απαραίτητο, μετά το μπάνιο και τη χρήση καλλυντικών 
μαντηλιών. 
Κωδικός: 6409 - 80 ml.
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