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Professional / Personal Use
Προϊόντα Καµπίνας / Λιανικής



ANTHΛΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5366 FACE SUNSCREEN CREAM SPF50+ 
WITH COLOR

150ml

5595 FACE SUNSCREEN CREAM SPF50+
ΜΑΤΤΕ 150ml

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

5168 PURIFYING LOTION

5045 PANTHENOL MILK (FACE & BODY MILK)

5151 PURIFYING MILK 1Lt

1Lt

5533

LIQUID CLEANSING GEL

300ml

5540

MICELLAR WATER

300ml

5687

BIPHASIC MAKEUP REMOVER

300ml

1Lt

KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Εξαιρετική τονωτική λοσιόν καθαρισµού προσώπου. Καθαρίζει αποτελεσµατικά και την ευαίσθητη 
περιοχή  γύρω από τα µάτια χωρίς να ερεθίζει και να ξηραίνει την επιδερµίδα.     

Εξαιρετικό καθαριστικό σε υγρή µορφή ιδανικό για τις ανάγκες της λιπαρής και µε τάση ακµής 
επιδερµίδας. Καθαρίζει την επιδερµίδα σε βάθος χωρίς να την αφυδατώνει.   

Εξαιρετικό Γαλάκτωµα προσώπου και σώµατος πλούσιο σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά. 
Περιέχει Πανθενόλη, Aloe Vera και υαλουρονικό. 

2-φασικό make-up remover, αφαιρεί το make-up αµέσως, αποτελεσµατικά και χωρίς τρίψιµο για 
µάτια, πρόσωπο και χείλη. Καθαρίζει την επιδερµίδα σε βάθος χωρίς να την αφυδατώνει. 

Νερό Ντεµακιγιάζ Micellar 3 σε 1 για πρόσωπο, µάτια και χείλη. Με µία κίνηση αφαιρεί το µακιγιάζ 
(ακόµα και το αδιάβροχο), αποµακρύνει τους ρύπους και καταπραϋνει την επιδερµίδα.  

5373 PEELING CREAM CALENDULA & OLIVE OIL 250ml

5755 CC COLOR CORRECTING CREAM-SPF20 150ml

5489 HYDRA CREAM 24h ALOE VERA 250ml

5038 NUTRILOVE MASSAGE-NIGHT CREAM 250ml

∆υνατή απολεπιστική κρέµα (peeling)  η οποία, χάρη στους ειδικούς κόκκους από ελιά και ρύζι, 
αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα χωρίς να ερεθίζει την επιδερµίδα.  

Θρεπτική κρέµα µασάζ πλούσια σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που χαρίζουν λάµψη και 
απαλότητα στην επιδερµίδα.  

24ωρη κρέµα προσώπου µε κολλαγόνο, λάδι Αλόης, εκχύλισµα ροδιού, υαλουρονικό οξύ, 
πανθενόλη & βιταµίνη Ε. Η συνδυαστική δράση των ενεργών συστατικών που περιέχει, βοηθά στην 
βαθιά ενυδάτωση. 

Ενυδατική κρέµα µε χρώµα, που εξασφαλίζει οµοιόµορφη κάλυψη, ρυθµίζει τη λιπαρή επιδερµίδα και 
ταυτόχρονα, της δίνει το επιθυµητό µατ αποτέλεσµα. Mπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως βάση για το 
make up.

ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ/ ΘΕΡΑΠΕΙΑ AHA  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Αντηλιακή κρέµα µε χρώµα για το πρόσωπο και τον λαιµό µε Argan oil & Πανθενόλη. Προσφέρει 
υψηλή προστασία από την UVA & UVB ηλιακή ακτινοβολία και προστασία από την επιβλαβή δράση 
των ελεύθερων ριζών.  

Αντηλιακή κρέµα για το πρόσωπο και τον λαιµό µε Υαλουρονικό οξύ, Ρόδι, Aloe Vera & Πανθενόλη 
η οποία αντικαθιστά κάλλιστα την κρέµα ηµέρας προσδίδοντας µατ εµφάνιση στο δέρµα. Προσφέρει 
υψηλή προστασία από την UVA & UVB ηλιακή ακτινοβολία και προστασία από την επιβλαβή δράση 
των ελεύθερων ριζών.   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Γαλάκτωµα καθαρισµού Nouvelyn για όλους τους τύπους δέρµατος µε κολλαγόνο, Ελαστίνη, Ρόδι 
και υαλουρονικό. 

500ml

500gr

5953 ENZYMATIC PEELING LOTION

5946 ENZYMATIC PEELING POWDER

Eιδική Λοσιόν ανάµειξης που περιέχει ένζυµο από ρόδι, Glycolic Acid, Multi Fruit BSC και επιτρέπει 
την µετατροπή των µακροµορίων σε µόρια µε µικρότερες διαστάσεις µε σκοπό την ευκολότερη 
διείσδυση.

Ισχυρή Ενζυµατική Πούδρα που σε  συνδυασµό µε τα οξέα που περιέχει η πούδρα και ο Καταλύτης/ 
Λοσιόν επιτυγχάνεται  βαθύς καθαρισµός και αποµακρύνονται ταχύτερα τα νεκρά κύτταρα µε 
αποτέλεσµα την πιο γρήγορη ανανέωση της επιδερµίδας.

MAΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

5465 WHITE  PEARL ELASTIC MASK

5564 EXOTIC FRUIT MASK RELAXANT 

5441 THERMOMASK 

5625 DARK CHOCOLATE MASK

5892 ROSE CLAY MASK  

5557 GREEN ELASTIC MASK 

Ελαστική Μάσκα σε µορφή σκόνης (τύπου Peel off λάτεξ) πλούσια σε βιταµίνες, αµινοξέα και 
ιχνοστοιχεία θαλάσσιας προέλευσης  που ενυδατώνει και συσφίγγει την επιδερµίδα. Αναµιγνύετε 
µε νερό.  

Μάσκα προσώπου σε κρεµώδη µορφή η οποία είναι πλούσια σε ενυδατικά καταπραϋντικά και 
αντιοξειδωτικά συστατικά. Η µελετηµένη συνθεσή της προσδίδει άµεση λάµψη και ενυδατωµένη 
επιδερµίδα.

Mάσκα σε µορφή σκόνης που προκαλεί  επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίµατος. Η τοπική αύξηση 
της θερµοκρασίας του δέρµατος διεγείρει τη διαδικασία της κυτταρικής ανανέωσης του και 
επιτυγχάνει καλύτερη και γρηγορότερη διείσδυση των ενεργών συστατικών των καλλυντικών 
προϊόντων.

Mάσκα προσώπου µε σοκολάτα, άµεσης ενυδάτωσης, πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά.

Εξαιρετική µάσκα µε ρόζ άργιλο ενισχυµένη µε καθαριστικούς και αντιµικροβιακούς παράγοντες. 
Εµπλουτισµένη µε  εκχυλίσµατα απο Propolis, Green Tea, Pomegranate & Spiraea Ulmaria γνωστά 
για τις µαλακτικές αντισηπτικές και προστατευτικές τους ιδιότητες. 
Ελαστική Μάσκα σε µορφή σκόνης (τύπου Peel off λάτεξ)  µε οργανική Αloe Vera (Barbadensis) για 
βαθειά ενυδάτωση, ελαστικότητα και λάµψη. Αναµιγνύετε µε νερό. Για όλους τους τύπους δέρµατος.

2Kg

250ml

5Kg

250ml

250ml

500gr

MGL-GEL AHA 30% (Αlpha hydroxy acids) 5908

5915 MGL-GEL AHA 40% (Αlpha hydroxy acids)

5816 NEUTRALISER SOLUTION

Tζέλ µε 30% AHA που βοηθούν στην αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στην ευκολότερη και 
βαθύτερη διεισδυσή ενεργών συστατικών στο δέρµα. (Χρήση µόνο απο επαγγελµατίες).

Ειδική Λοσιόν µε ενυδατικούς παράγοντες, όπως Allantoin και Panthenol, µελετηµένη για την 
εξουδετέρωση των Oξέων AHA. 

75ml

75ml

500ml

Tζέλ µε 40% AHA που βοηθούν στην αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στην ευκολότερη και 
βαθύτερη διεισδυσή ενεργών συστατικών στο δέρµα. (Χρήση µόνο απο επαγγελµατίες).

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ
  TIMH *

A010

A011

INSTANT BEAUTY WHITE MASK 

INSTANT BEAUTY BLACK MASK 

1x20ΤΕΜ.

1x20ΤΕΜ.

Βαµβακερή µάσκα εµποτισµού (cotton non woven)  κατάλληλη για θεραπείες υαλουρονικού, 
κολλαγόνου κ.α.

Βαµβακερή µάσκα εµποτισµού (cotton non woven)  κατάλληλη για θεραπείες υαλουρονικού, 
κολλαγόνου κ.α.

5103 PURE NUTRITION GEL MASK 
Tζέλ µάσκα µε ενυδατικές & θρεπτικές ιδιότητες που χάρη στα σύγχρονα βιολογικά και 
βιοτεχνολογικά συστατικά που περιέχει  δηµιουργεί µία αίσθηση Li�ing αµέσως µετά την χρήση 
της. Ιδανική µάσκα για µεσοθεραπείες.   

250ml

5233 FACE COLLAGEN MASK
Βαµβακερή µάσκα εµποτισµού (cotton non woven) µε κολλαγόνο & ίνες ελαστίνης κατάλληλη για 
θεραπείες προσώπου . 1pcs/60g

5240 FACE ULTRA MASK 
ALOE VERA + HYALURONIC ACID  

Βαµβακερή µάσκα εµποτισµού (cotton non woven) µε Υαλουρονικό οξύ & οργανική Aloe Vera για 
ενυδάτωση, ελαστικότητα & λάµψη.

1pcs/60g

5004 RETINOL WRINKLE
CORRECTION SPF15 CREAM

250ml
Αντιγηραντική κρέµα προσώπου & λαιµού πλούσια σε ρετινόλη που ενισχύει τη σύνθεση του 
κολλαγόνου & βιταµίνη Ε που παρέχει αποτελεσµατική προστασία από τις επιθέσεις των 
ελεύθερων ριζών.

KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

5349 ALOE VERA HYDRATING CLEANSER WASH Ενυδατικό Υγρό σαπούνι προσώπου µε Αloe Vera, εκχύλισµα χαµοµηλιού, φύλλα ελιάς & 
προβιταµίνη Β5 πλούσιο σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά. 300ml

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ



KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CAVIAR

CAVIAR CELLULAR CONCENTRATE

CAVIAR NUTRI RICH DAY CREAM

CAVIAR LUXE NIGHT CREAM

Ειδικά µελετηµένη φόρµουλα ορού πλούσια σε ενυδατικά & αντιοξειδωτικά συστατικά που 
χαρίζουν λάµψη & απαλότητα στην επιδερµίδα. Η συνδυαστική δράση των ενεργών συστατικών 
που περιέχει, βοηθά στη βαθιά ενυδάτωση και την άµεση λάµψη του δέρµατος.
24ωρη κρέµα προσώπου πλούσια σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που χαρίζουν λάµψη 
και απαλότητα στην επιδερµίδα. Για βαθιά ενυδάτωση και άµεση λάµψη του δέρµατος. 
Συνδυαστικά µε τον ορό.

Kρέµα προσώπου νυκτός πλούσια σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που χαρίζουν θρέψη 
και απαλότητα στην επιδερµίδα. Η µελετηµένη σύνθεσή της βοηθά στη βαθιά ενυδάτωση & την 
άµεση θρέψη του δέρµατος µε αποτέλεσµα την αύξηση της δραστηριότητας των κυττάρων.  

125ml

250ml

250ml

250mlCAVIAR ΕNERGIZING MASK
Μάσκα προσώπου σε κρεµώδη µορφή η οποία είναι πλούσια σε ενυδατικά, αντιγηραντικά &
αντιοξειδωτικά συστατικά. Η µελετηµένη συνθεσή της προσδίδει άµεση λάµψη και ενυδατωµένη 
επιδερµίδα.  

5519

5496

5748

5502

5397 EASY LIFT SERUM 100ml

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ LIFTING 
ΕΑSY LIFT

5403 EASY LIFT CREAM

5410 EASY LIFT MASK

Ορός άµεσης σύσφιξης για το πρόσωπο & το λαιµό, για άµεσα ορατό νεανικό δέρµα χωρίς ρυτίδες 
& χαλάρωση. Είναι η απόλυτη εναλλακτική προσέγγιση επεµβατικών διεργασιών li�ing.   
24ωρη Κρέµα άµεσης σύσφιξης για το πρόσωπο, για άµεσα ορατό νεανικό δέρµα χωρίς ρυτίδες 
και χαλάρωση. 150ml

200mlΜάσκα για την περιποίηση του προσώπου µε συσφιγκτικές, αντιρυτιδικές & µαλακτικές ιδιότητες. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΑ3  
HYALURONIC ΑCID

5120

ΗΑ3 HYALURONIC ACID CREAM 24h   

100ml

5243

ΗΑ3 HYALURONIC ACID SERUM

150mlΚρέµα πλούσια σε ενυδατικά, αντιρυτιδικά και αντιοξειδωτικά συστατικά. Περιέχει υαλουρονικό 
οξύ µε τρία µοριακά βάρη για τη διατήρηση της υγρασίας. 

Εξαιρετικό sérum µε τριπλό Υαλουρονικό οξύ & πεπτίδια το οποίο ρυθµίζει τους φυσικούς µηχανισµούς 
άµυνας της επιδερµίδας, ενώ παράλληλα διατηρεί την υγρασία της στα φυσιολογικά επίπεδα.  

5199 ΗΑ3 HYALURONIC ACID MASK
Μάσκα προσώπου σε κρεµώδη µορφή η οποία είναι πλούσια σε ενυδατικά, καταπραϋντικά και 
τονωτικά συστατικά, όπως κολλαγόνο, υαλουρονικό, ελαστίνη, αζουλένιο και µενθόλη. 250ml

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ VITAMIN C’

5380 VIT. C’ WHITE SERUM 125mlΟρός µε υψηλή συγκέντρωση φυσικής Βιταµίνης C' σε υγρή µορφή, a-Arboutin, για λεύκανση και 
λάµψη, ασπίδα κατά των ελεύθερων ριζών.

5458 500grΕλαστική Μάσκα σε µορφή σκόνης (τύπου Peel off λάτεξ),  πλούσια σε Βιταµίνη C'  για ενυδάτωση, 
λάµψη & αντιοξειδωτική δράση. Αναµιγνύετε µε νερό. Για όλους τους τύπους δέρµατος.

VIT. C’ 24h WHITE CREAM 

ELASTIC MASK - VIT. C’

5694 250ml
24ωρη κρέµα προσώπου µε υψηλή συγκέντρωση φυσικής Βιταµίνης C' . Πλούσια σε παράγοντες 
που ενυδατώνουν ενώ παράλληλα βοηθούν στην αντιµετώπιση των ελεύθερων ριζών 
(Υαλουρονικό οξύ, Vit. Ε', εκχύλισµα πορτοκαλιού-πράσινου τσαγιού & φύλλων ελιάς) & 
λευκαντικούς παράγοντες.

5134 ΗΑ3 HYALURONIC ACID EYE CREAM 75 mlΕξειδικευµένη κρέµα για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών που µειώνει αισθητά τις ρυτίδες, τους 
µαύρους κύκλους και τα πρηξίµατα, ενισχύοντας τη φυσική λειτουργία των κυττάρων.   

ΟΡΟΙ/AΜΠΟΥΛΕΣ/MEΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ορός προσώπου και λαιµού µε ειδικά µελετηµένη φόρµουλα καθαρού ορού Υαλουρονικού Οξέος.5304 HA 1 HYALURONIC ACID SERUM 125ml

Αµπούλες προσώπου και λαιµού µε υδρολυµένο κολλαγόνο, ελαστίνη και ολιγοπεπτίδια που 
διευκολύνουν στην συγκράτηση της υγρασίας και της σύσφιξης του δέρµατος. 5021 AMPOULES FIRMING FACE TREATMENT 20x2ml

5830 AMPOULES ANTI-AGING LIPOSOMES  20x2ml

5847 AMPOULES CELLULAR LIFTING  20x2ml

5854 AMPOULES MULTI VITAMINS 20x2ml

Αµπούλες προσώπου και λαιµού άµεσης σύσφιξης και ανάπλασης µε καινοτόµα ενεργά συστατικά   
(Manihot Esculenta Extract (Cassava), Acacia & Rhizobian Gum, Hyaluronic acid). Βοηθούν το 
οβάλ του προσώπου, την ελαστικότητα και τη σφριγιλότητα της επιδερµίδας. 

Αµπούλες προσώπου και λαιµού µε λιποσώµατα, Φωσφολιπίδια, Πρωτεϊνες γάλακτος, 
Τριπεπτίδιο-1, 7, πυρίτιο (Silica) & Sodium Hyaluronate.  Ιδανικές για θεραπείες ενυδάτωσης και 
αντιγήρανσης. Βελτιώνει την ελαστικότητα και την πυκνότητα του δέρµατος και αποδεσµεύουν 
σταδιακά µέσα σε 48 ώρες τα ενεργά συστατικά τους.  

Αµπούλες προσώπου και λαιµού Θρέψης & Αναζωογόνησης µε σύµπλεγµα βιταµινών A,E & F. 
Βοηθούν στην αναγέννηση και τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων τις επιδερµίδας. Ιδανική για 
θεραπείες ενυδάτωσης, τροφής και αντιοξείδωσης.  

5267 VITAMIN A' OIL

Ισορροπηµένο µίγµα Βιταµινών Ε,C,F  σε λάδι, µε αντιοξειδωτικές και αντιφλογιστικές ιδιότητες. 5274 VITAMINS MIX E+C+F  OIL

50mlΒιταµίνη Α µε εξαιρετικές αντιγηραντικές και αναπλαστικές ιδιότητες. Ενισχύει την παραγωγή 
κολλαγόνου, τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων και την ελαστικότητα της επιδερµίδας.  

50ml

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΤΙΩΝ *
Gel για την περιοχή γύρω από τα µάτια, µε πολύ απαλή υφή και ισχυρή δράση κατά των µαύρων 
κύκλων και τη γήρανση. 5076 150mlRENEWAL EYE GEL

5097 TRIPLE ACTIVE MESOTHERAPY 3X55mlΟλοκληρωµένη µεσοθεραπεία προσώπου για αντιγηραντικές θεραπείες σε 3 φάσεις. Φάση 1: E
νυδάτωση, Φάση 2: Τροφή/θρέψη, Φάση 3: Σύσφιξη.

TRIPLE ACTIVE MESOTHERAPY PERSONAL Ολοκληρωµένη µεσοθεραπεία προσώπου για αντιγηραντικές θεραπείες σε 3 φάσεις. Φάση 1: E
νυδάτωση, Φάση 2: Τροφή/θρέψη, Φάση 3: Σύσφιξη.

5977 COLLAGEN ELASTINE SERUM 125ml

5984 ΑLOE VERA & HYALURONIC ACID SERUM 125ml

Ορός προσώπου και λαιµού µε κολλαγόνο & ελαστίνη για ενυδάτωση, σύσφιξη & ελαστικότητα.

Ορός προσώπου και λαιµού µε Αloe Vera & Υαλουρονικό Οξύ για ενυδάτωση & αναζωογόνηση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ULTRA PERFECTION SNAIL 

5257

SNAIL MULTI EFFECT CREAM   

100mlSNAIL PURE SERUM

5264 150mlΑντιρυτιδική & αναπλαστική κρέµα  για  πρόσωπο & λαιµό µε έκκριµα σαλιγκαριού, Αλλαντοΐνη,    
Yαλουρονικό oξύ,  α-µπισαµπολόλη, βλαστοκύτταρα απο βότανα & Bιταµίνη Ε’.   

Oρός προσώπου και λαιµού  µε εξαιρετικές αναπλαστικές & αντιγηραντικές ιδιότητες, προσφέρει  
επανορθωτική δράση και έχει ως βασικό του συστατικό το φυσικό έκκριµα του Σαλιγκαριού.          
Eπίσης περιέχει Αλλαντοΐνη, Αλόη, Υαλουρονικό oξύ & Πρωτεΐνες σόγιας.

5288 SNAIL REPAIR SMOOTH MASK
Μάσκα ανάπλασης & αντιγήρανσης µε εκχύλισµα σαλιγκαριού. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες ανάπλασης 
και επανόρθωσης. Η µοναδική της σύνθεση υποστηρίζει τη φυσική ανάπλαση των κυττάρων του 
δέρµατος, βελτιώνει την ελαστικότητα και επαναφέρει τη βέλτιστη ενυδάτωση του δέρµατος.

250ml

5295 SNAIL YOUTH EYE CREAM 75ml
Εξειδικευµένη κρέµα για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών µε έκκριµα σαλιγκαριού, Αλλαντοΐνη, 
Αλόη, Υαλουρονικό oξύ & Πρωτεΐνες σόγιας. Μειώνει αισθητά τις ρυτίδες, τους µαύρους κύκλους 
και τα πρηξίµατα, ενισχύοντας τη φυσική λειτουργία των κυττάρων.

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 *  ΣΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΤΙΩΝ ΗΑ3 HYALURONIC ACID EYE CREAM & SNAIL YOUTH EYE CREAM. 

5387 3X7ml

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΡΕΜΕΣ /GEL ΣΩΜΑΤΟΣ

5045 PANTHENOL MILK (FACE & BODY MILK) 1Lt

5427 LIPODRAIN BODY CREAM 1Kg

5069 FIRMING BODY CREAM 1Kg

5236 SILHOUETTE SLIM - THERMO 1Lt

5250 LIPOSCULPTING GEL 1Lt

5014 FREEZE BIOACTIVE - CRYO 1Lt

5618 SLIMMING BODY CREAM 1Kg

5434 ULTRA SOUND GEL 5Lt

5328 ZIP RF CONDUCTIVE GEL 1Lt

5571 PRIONIC RF CREAM 1Lt

ΟΡΟΙ/ΑΜΠΟΥΛΕΣ/ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

5090 ANTICELLULITE GEL ELECTROPORATION  100ml

LIPOLYTIC GEL ELECTROPORATION  5106 100ml

5113 TONING GEL ELECTROPORATION  100ml

5793 MESO SLIM BODY AMPOULES 50x5ml

5809 MESO FIRM BODY AMPOULES 50x5ml

MAΣΚΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

5649 CLEOPATRA’S MILK 1Kg

5632 DARK CHOCOLATE MASK 1Kg

5441 THERMOMASK 5Kg

 

 

5052 BERGAMOT MASSAGE OIL 1Lt

5472 S00THING PATCH 60g

5083 MEMBRANE CRYOLIPOLISIS (29x38cm) 70g

ΛΑ∆ΙΑ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΣΩΜΑΤΟΣ

ANΑΛΩΣΙΜΑ PATCH/MEBRANE

ANΑΛΩΣΙΜΑ (ΚΕΡΙ-ΡΟΛΕΤΕΣ-
ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ)
ΡΟΛΕΤΑ CLASSIC ΚΙΤΡΙΝΟ (ΜΕΛΙ)Α005 Κερί Αποτρίχωσης µε Μέλι 100ml

ΡΟΛΕΤΑ CLASSIC ΜΠΛΕ (ΑΖΟΥΛΕΝΙΟ)Α007 Κερί Αποτρίχωσης µε Αζουλένιο 100ml
ΡΟΛΕΤΑ CLASSIC ΡOZ (ΤΙΤΑΝΙΟ)  Α006 Κερί Αποτρίχωσης µε Ροζ Τιτάνιο 100ml

ΡΟΛΕΤΑ CLASSIC ΠΡΑΣΙΝΟ (ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ) Α008 Κερί Αποτρίχωσης µε Χλωροφύλλη 100ml
ΡΟΛΕΤΑ ΜΕ ΛΑ∆Ι ΕΛΙΑΣ Α017 Κερί Αποτρίχωσης µε Λάδι Ελιάς 100ml

Α009 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ SUPER SOFT (100 µ.) Χαρτί αποτρίχωσης σε ρολό TEM.

MICRO NEEDLE ROLLER SYSTEM (0,50mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας προσώπουΑ023 TEM.
MICRO NEEDLE ROLLER SYSTEM (0,30mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας προσώπουΑ022 TEM.

MICRO NEEDLE ROLLER SYSTEM (1,00mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας προσώπουΑ025 TEM.

MICRO NEEDLE ROLLER SYSTEM (1,50mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας προσώπουΑ026 TEM.

MICRO NEEDLE BODY ROLLER (1.5mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας σώµατοςΑ041 TEM.

MICRO NEEDLE BODY ROLLER (2.0mm) Roller µεσοθεραπείας - ανάπλασης επιδερµίδας σώµατοςΑ040 TEM.

Εξαιρετικό Γαλάκτωµα προσώπου και σώµατος πλούσιο σε ενυδατικά & αντιοξειδωτικά συστατικά. 
Περιέχει Πανθενόλη, Aloe Vera & υαλουρονικό.

Εφιδρωτική και λιπολυτική κρέµα σώµατος, µε βάση το Castor oil & το ένζυµο Hyaluronidase.  

Κρέµα σώµατος για θεαµατικά αποτελέσµατα. Με εξαιρετικό συνδυασµό ενεργών συστατικών  που 
βοηθούν την ενυδάτωση και σύσφιξης της επιδερµίδας. 

Υπεραιµικό Κρεµο-τζελ σώµατος µε καινοτόµο φόρµουλα για την καταπολέµηση της κυτταρίτιδας, 
του τοπικού πάχους και για το αδυνάτισµα.  

Gel άµεσης απορρόφησης και υψηλής αγωγιµότητας  για την αντιµετώπιση του τοπικού πάχους. 
Κατάλληλο για όλα τα µηχανήµατα αδυνατίσµατος.  

Εξαιρετικά δροσιστικό gel µε ενεργά συστατικά που βοηθούν στην καταπολέµηση των 
προβληµάτων χαλάρωσης της επιδερµίδας. 
Κρέµα σώµατος  µε  εκχύλισµατα Ruscus, Ivy, Guarana, Fucus και δραστικά συστατικά απο Shea 
και Persea gratissima που βοηθούν στο αδυνάτισµα, στην σύσφιξη, στην ενυδάτωση & την αύξηση 
της φυσικής ελαστικότητας της επιδερµίδας.

∆ιάφανο Gel για θεραπείες υπερήχων / παλµικού φωτός (αποτρίχωση)
Το ZIP RF Conductive Gel είναι µια αγώγιµη γέλη που δηµιουργήθηκε για την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητάς αισθητικών & ιατρικών θεραπείων που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια & 
ραδιοσυχνοτήτες (RF).  
Το Prionic RF Cream είναι µια αγώγιµη κρέµα που βοηθά την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς 
αισθητικών & ιατρικών θεραπείων που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια & ραδιοσυχνοτήτες (RF).  

Gel πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά τα οποία βοηθούν στην αντιµετώπιση της 
κυτταρίτιδας & του τοπικού πάχους.  

Gel πλούσιο σε παράγοντες που βοηθούν στο αδυνάτισµα, στις ραγάδες και στη λιπόλυση. 

Τονωτικό gel που περιποιείται την επιδερµίδα αυξάνοντας την ελαστικότητα και τη λάµψη της.  

Το Meso Slim Body Ampoules (Fat Cells Reductor) είναι ένας ορός σχεδιασµένος για τη θεραπεία 
του σώµατος σε περιοχές µε τάση συσσώρευσης λιπωδών κυττάρων και δηµιουργία κυτταρίτιδας.  
Συνιστάται για θεραπείες αδυνατίσµατος. 

Το Meso Firm Body  Ampoules (Firming Expert) είναι ένας θρεπτικός ορός σχεδιασµένος για την 
σύσφιξη, ενυδάτωση & ανάπλαση του σώµατος. Συνιστάται για θεραπείες σύσφιξης.

Επίθεµα µε καταπραϋντικούς παράγοντες

Επίθεµα µε αντιψυκτικούς παράγοντες για µηχανήµατα Κρυολιπόλυσης

Μη λιπαρό λάδι σώµατος µε αιθέριο έλαιο περγαµόντου για όλους τους τύπους δέρµατος.  

Σκόνη υδατοδιαλυτή µε προλακτίνη γάλακτος για βαθειά ενυδάτωση και ευεξία

Mάσκα σώµατος µε σοκολάτα, άµεσης ενυδάτωσης, πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά.

Mάσκα σε µορφή σκόνης που προκαλεί  επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίµατος και επιτυγχάνει 
καλύτερη και γρηγορότερη διείσδυση των ενεργών συστατικών των καλλυντικών προϊόντων.

5080 HELICHRYSUM B0DY OIL 500ml

5073 500ml

Λάδι βαθιάς ενυδάτωσης και θρέψης για το σώµα µε ελίχρυσο.

Λάδι βαθιάς ενυδάτωσης και θρέψης για το πρόσωπο µε ελίχρυσο.

KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5400 GAIAMARE MASK 1KgΜάσκα σώµατος µε βάση την λάσπη από την περιοχή της Καταλονίας, πλούσια σε ιχνοστοιχεία & 
µέταλλα, συνδυάζεται άψογα µε όλες τις θεραπείες.

Απολεπιστικό gel peeling  σώµατος, µε pearl extract & caviar extract που ανανεώνει 
καθαρίζει & τονώνει την  επιδερµίδα.PEELING GEL-SEA EXFOLIATOR  5011 1Kg

HELICHRYSUM FACE OIL

5083 MEMBRANE CRYOLIPOLISIS (40x40cm) 100gΕπίθεµα µε αντιψυκτικούς παράγοντες για µηχανήµατα Κρυολιπόλυσης

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ



TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  (Retail PriceList)
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ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΗΑ3-HYALURONIC ΑCID

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

5182 PURIFYING LOTION

5175 PURIFYING MILK 300ml

300ml

5687 LIQUID CLEANSING GEL 300ml

5533 MICELLAR WATER 300ml

5540 BIPHASIC MAKEUP REMOVER 300ml

KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τονωτική λοσιόν καθαρισµού προσώπου. Καθαρίζει αποτελεσµατικά & την ευαίσθητη 
περιοχή  γύρω από τα µάτια χωρίς να ερεθίζει & να ξηραίνει την επιδερµίδα.     

Καθαριστικό σε υγρή µορφή ιδανικό για τις ανάγκες της λιπαρής & µε τάση ακµής 
επιδερµίδας. Καθαρίζει την επιδερµίδα σε βάθος χωρίς να την αφυδατώνει.   

2-φασικό make-up remover, αφαιρεί το make-up αµέσως, αποτελεσµατικά & χωρίς τρίψιµο 
για µάτια, πρόσωπο & χείλη. Καθαρίζει την επιδερµίδα σε βάθος χωρίς να την αφυδατώνει. 

Νερό Ντεµακιγιάζ Micellar 3 σε 1 για πρόσωπο, µάτια & χείλη. Με µία κίνηση αφαιρεί το 
µακιγιάζ (ακόµα & το αδιάβροχο), αποµακρύνει τους ρύπους & καταπραϋνει την επιδερµίδα.  

5861 PEELING CREAM-CALENDULA & OLIVE OIL 50ml

5762 CC COLOR CORRECTING CREAM-SPF 20 50ml

5939 HYDRA CREAM 24h ALOE VERA 50ml

5144 NUTRILOVE MASSAGE-NIGHT CREAM 50ml

∆υνατή απολεπιστική κρέµα (peeling)  η οποία, χάρη στους ειδικούς κόκκους από ελιά  
και ρύζι, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα χωρίς να ερεθίζει την επιδερµίδα.  

Θρεπτική κρέµα νυκτός πλούσια σε ενυδατικά & αντιοξειδωτικά συστατικά που 
χαρίζουν λάµψη & απαλότητα στην επιδερµίδα.  Ιδανική & για µασάζ προσώπου.

24ωρη κρέµα προσώπου µε κολλαγόνο, λάδι Αλόης, εκχύλισµα ροδιού, υαλουρονικό 
οξύ, πανθενόλη & βιταµίνη Ε, που βοηθούν στην βαθιά ενυδάτωση της επιδερµίδας. 

Ενυδατική κρέµα µε χρώµα, που εξασφαλίζει οµοιόµορφη κάλυψη, ρυθµίζει τη λιπαρή 
επιδερµίδα & ταυτόχρονα, της δίνει το επιθυµητό µατ αποτέλεσµα. (Χρήση & ως make up.)

ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΑΤΙΩΝ  

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

5656 ΗΑ3 HYALURONIC SERUM 30ml

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ VITAMIN C'

5878 VIT. C’ 24h WHITE CREAM 50ml

Εξαιρετικό sérum µε τριπλό Υαλουρονικό οξύ & πεπτίδια το οποίο ρυθµίζει τους φυσικούς 
µηχανισµούς άµυνας της επιδερµίδας, ενώ παράλληλα διατηρεί την υγρασία της. 

24ωρη κρέµα προσώπου µε υψηλή συγκέντρωση καθαρής Βιταµίνης C'- Ethyl 
ascorbic acid. Καταπολεµά τις δυσχρωµίες (πανάδες, φακίδες) δρώντας & σαν 
λευκαντικό προϊόν. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Γαλάκτωµα καθαρισµού για όλους τους τύπους δέρµατος µε κολλαγόνο, Ελαστίνη, 
Ρόδι & υαλουρονικό. 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΧΑΒΙΑΡΙ

5731 CAVIAR CELLULAR CONCENTRATE (SERUM) 

5724 CAVIAR NUTRI RICH CREAM

5823 CAVIAR LUXE NIGHT CREAM

Ειδικά µελετηµένη φόρµουλα ορού πλούσια σε ενυδατικά & αντιοξειδωτικά 
συστατικά. Για  βαθιά ενυδάτωση & άµεση λάµψη του δέρµατος.  

24ωρη κρέµα προσώπου πλούσια σε ενυδατικά & αντιοξειδωτικά συστατικά που χαρίζουν 
λάµψη και απαλότητα στην επιδερµίδα. Για  βαθιά ενυδάτωση & άµεση λάµψη του δέρµατος.  

Kρέµα προσώπου νυκτός πλούσια σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που 
χαρίζουν θρέψη & απαλότητα στην επιδερµίδα. Η µελετηµένη σύνθεσή της βοηθά 
στη βαθιά ενυδάτωση και την άµεση θρέψη του δέρµατος. 

30ml

50ml

50ml

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ LIFTING-ΕΑSY LIFT 

30ml

50ml

5717 EASY LIFT SERUM

5700 EASY LIFT CREAM Κρέµα άµεσης σύσφιξης για πρόσωπο & λαιµό, για άµεσα ορατό νεανικό δέρµα χωρίς 
ρυτίδες & χαλάρωση. Xαρίζει εξωτερική λάµψη & οµοιόµορφο τόνο.    

Ορός άµεσης σύσφιξης για πρόσωπο &  λαιµό. Απαλύνει & γεµίζει τις βαθιές ρυτίδες, 
µειώνει τη χαλάρωση του δέρµατος & επαναφέρει την ελαστικότητά του.

5526 ΗΑ3 HYALURONIC EYE CREAM 30ml
Εξειδικευµένη κρέµα για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών που µειώνει αισθητά τις 
ρυτίδες, τους µαύρους κύκλους & τα πρηξίµατα, ενισχύοντας τη φυσική λειτουργία 
των κυττάρων.

5127 RENEWAL EYE GEL 30mlGel για την περιοχή γύρω από τα µάτια, µε πολύ απαλή υφή & ισχυρή δράση. Πλούσιο 
σε ενεργά  συστατικά που βοηθούν στην καταπολέµηση των σηµαδιών γήρανσης.

MAΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

5172 ROSE CLAY MASK 50mlMάσκα µε ρόζ άργιλο ενισχυµένη µε καθαριστικούς & αντιµικροβιακούς παράγοντες.  

5189 PURE NUTRITION GEL MASK 50ml

5196 ΕΧΟΤΙC FRUIT MASK-RELAXANT 50ml

Tζέλ µάσκα µε ενυδατικές & θρεπτικές ιδιότητες που χάρη στα σύγχρονα βιολογικά 
& βιοτεχνολογικά συστατικά που περιέχει δηµιουργεί µία αίσθηση Li�ing αµέσως 
µετά την χρήση.
Μάσκα προσώπου σε κρεµώδη µορφή η οποία είναι πλούσια σε ενυδατικά & 
αντιοξειδωτικά συστατικά. Η µελετηµένη συνθεσή της προσδίδει άµεση λάµψη & 
ενυδατωµένη επιδερµίδα. 

5311 ΗΑ3 HYALURONIC 24h ACID CREAM 50ml

5885 VIT.C’ WHITE SERUM 30ml
Ισχυρός αντιοξειδωτικός ορός µε υψηλή συγκέντρωση καθαρής Βιταµίνης C'-Ethyl 
ascorbic acid,  a-Arboutin, για λεύκανση & καταπολέµηση των δυσχρωµιών 
(πανάδες, φακίδες). 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ULTRA 
PERFECTION SNAIL 

5301

5318 SNAIL MULTI EFFECT CREAM   

SNAIL PURE SERUM

SNAIL YOUTH EYE CREAM5332

30ml

50ml

30ml

Αντιρυτιδική & αναπλαστική κρέµα  για πρόσωπο & λαιµό µε έκκριµα σαλιγκαριού, 
Αλλαντοΐνη, Yαλουρονικό oξύ,  α-µπισαµπολόλη, βλαστοκύτταρα απο βότανα & Bιταµίνη Ε’.   

Oρός προσώπου και λαιµού  µε εξαιρετικές αναπλαστικές & αντιγηραντικές ιδιότητες, 
προσφέρει  επανορθωτική δράση & έχει ως βασικό του συστατικό το φυσικό έκκριµα του 
Σαλιγκαριού. Eπίσης περιέχει Αλλαντοΐνη, Αλόη, Υαλουρονικό oξύ & Πρωτεΐνες βρώµης.

Εξειδικευµένη κρέµα για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών µε έκκριµα σαλιγκαριού, 
Αλλαντοΐνη, Αλόη, Υαλουρονικό oξύ & Πρωτεΐνες βρώµης. Μειώνει αισθητά τις 
ρυτίδες, τους µαύρους κύκλους και τα πρηξίµατα.

5349 ALOE VERA HYDRATING CLEANSER WASH Ενυδατικό Υγρό σαπούνι προσώπου µε Αloe Vera, εκχύλισµα χαµοµηλιού, φύλλα 
ελιάς & προβιταµίνη Β5 πλούσιο σε ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά. 300ml

Κρέµα πλούσια σε ενυδατικά, αντιρυτιδικά και αντιοξειδωτικά συστατικά. Περιέχει 
υαλουρονικό οξύ µε τρία µοριακά βάρη για τη διατήρηση της υγρασίας. 

5028
RETINOL WRINKLE
CORRECTION SPF15 CREAM 50ml

Αντιγηραντική κρέµα προσώπου & λαιµού πλούσια σε ρετινόλη που ενισχύει τη 
σύνθεση του κολλαγόνου & βιταµίνη Ε που παρέχει αποτελεσµατική προστασία από τις 
επιθέσεις των ελεύθερων ριζών.



Οι συνθέσεις των προϊόντων µας Nouvelyn Dermo   Cosmetics.
είναι καινοτόµες & πρωτοποριακές µε νέα ενεργά Βιοτεχνολογικά συστατικά, 

νέα συµπλέγµατα & νέες τεχνικές, υψηλής ποιότητας & αποτελεσµατικότητας. 

Είµαστε στην διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε  πληροφορία επιθυµείτε.

 the team of the “The Green Lab”
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆/ΝΣΗ:
The Green Lab
Αντιόπης 31 | Άγ. ∆ηµήτριος | Τ.Κ. 17343 | Αθήνα
Τ.: 2109733609 | Mob.: 6944591909 | F: 2109733659
e-mail: info@thegreenlab.gr
www.thegreenlab.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:
EbeautyLab
Βασ. Ηρακλείου 14 |  Τ.Κ. 546 25 | Θεσσαλονίκη  
Τ.: 2311263199 | Mob.: 6946749750 
e-mail: info@ebeautylab.gr - ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 09:00-18:00 
www.ebeautylab-cosmetics.gr

ANTHΛΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 5359 FACE SUNSCREEN CREAM SPF50+, COLOR 50ml

5588 FACE SUNSCREEN CREAM SPF50+, ΜΑΤΤΕ 50ml

SERUM/ΟΡΟΙ/ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

5335 HA1 HYALURONIC SERUM 30ml

Αµπούλες προσώπου & λαιµού µε υδρολυµένο κολλαγόνο, ελαστίνη και 
ολιγοπεπτίδια που διευκολύνουν στην συγκράτηση της υγρασίας & της σύσφιξης του 
δέρµατος. 

5021 AMPOULES FIRMING FACE TREATMENT 20x2ml

5830 AMPOULES ANTI-AGING LIPOSOMES  20x2ml

5847 AMPOULES CELLULAR LIFTING  20x2ml

5854 AMPOULES MULTI VITAMINS  20x2ml

ΕΙ∆ΙΚΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΕΛΑΙΑ
 

5281 VITAMIN A' OIL  12ml

5298 VITAMINS MIX E+C+F  OIL  12ml

5342 PANTHENOL MILK (FACE & BODY MILK) 300ml

5205 SILHOUETTE SLIM THERMO
Υπεραιµικό Κρεµο-τζελ σώµατος µε καινοτόµο φόρµουλα για την καταπολέµηση της 
κυτταρίτιδας, του τοπικού πάχους & για το αδυνάτισµα. 200ml

5212 FIRMING BODY CREAM 200ml

5670 SLIMMING BODY CREAM 
Κρέµα σώµατος µε ενεργά  συστατικά που βοηθούν στο αδυνάτισµα (τοπικό-ολικό), 
την καταπολέµηση της κυτταρίτιδας & την ανάκτηση της σφριγηλότητας της 
επιδερµίδας. 

200ml

5229 FREEZE BIOACTIVE CRYO
∆ροσιστικό gel µε ενεργά συστατικά που βοηθούν στην καταπολέµηση των 
προβληµάτων χαλάρωσης της επιδερµίδας.  

200ml

Απολεπιστικό gel peeling  σώµατος, µε pearl extract & caviar extract που ανανεώνει 
καθαρίζει & τονώνει την  επιδερµίδα.5110 PEELING GEL-SEA EXFOLIATOR  200ml

KΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αντηλιακή κρέµα µε χρώµα για το πρόσωπο & τον λαιµό µε Argan oil & Πανθενόλη. 
Προσφέρει υψηλή προστασία από την UVA & UVB ηλιακή ακτινοβολία.

Αντηλιακή κρέµα για το πρόσωπο & τον λαιµό µε Υαλουρονικό οξύ, Ρόδι, Aloe Vera 
& Πανθενόλη Προσφέρει υψηλή προστασία από την UVA & UVB ηλιακή ακτινοβολία.    

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κρέµα σώµατος για θεαµατικά αποτελέσµατα. Με εξαιρετικό συνδυασµό ενεργών 
συστατικών που βοηθούν την ενυδάτωση, την ανάπλαση & την σύσφιξη  της 
επιδερµίδας. 

Εξαιρετικό Γαλάκτωµα προσώπου & σώµατος πλούσιο σε ενυδατικά & 
αντιοξειδωτικά συστατικά. Περιέχει Πανθενόλη, Aloe Vera & υαλουρονικό. 

Βιταµίνη Α µε εξαιρετικές αντιγηραντικές & αναπλαστικές ιδιότητες. 

Αµπούλες προσώπου και λαιµού άµεσης σύσφιξης και ανάπλασης µε καινοτόµα 
ενεργά συστατικά   (Manihot Esculenta Extract (Cassava), Acacia & Rhizobian Gum, 
Hyaluronic acid). Βοηθούν το οβάλ του προσώπου, την ελαστικότητα και τη 
σφριγιλότητα της επιδερµίδας. 

Αµπούλες προσώπου & λαιµού µε λιποσώµατα, Φωσφολιπίδια,  Πρωτεϊνες γάλακτος, 
(Τριπεπτίδιο-1, 7) Silica (πυρίτιο) & Sodium Hyaluronate.  Ιδανικές για θεραπείες 
ενυδάτωσης &αντιγήρανσης. Βελτιώνει την ελαστικότητα & την πυκνότητα του 
δέρµατος. 

Αµπούλες προσώπου & λαιµού Θρέψης & Αναζωογόνησης µε σύµπλεγµα βιταµινών 
A,E & F. Βοηθούν στην αναγέννηση & τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων τις 
επιδερµίδας. Ιδανική για θεραπείες ενυδάτωσης, τροφής & αντιοξείδωσης.  

Τζέλ για το πρόσωπο & όλο το σώµα. Προστατεύει καταπραΰνει & ενυδατώνει. 
∆ροσίζει & αναζωογονεί την αφυδατωµένη επιδερµίδα µετά από την έκθεση στον 
ήλιο.  

5601 ALOE VERA GEL 300ml

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ισορροπηµένο µίγµα Βιταµινών Ε,C,F σε λάδι, µε αντιοξειδωτικές και 
αντιφλογιστικές ιδιότητες. 

Ορός προσώπου και λαιµού µε ειδικά µελετηµένη φόρµουλα καθαρού ορού 
Υαλουρονικού Οξέος.

5493 BODY & FACE SUNSCREEN CREAM SPF30   250ml
Aντιηλιακό γαλάκτωµα προσώπου και σώµατος µε πανθενόλη, υαλουρονικό οξύ, 
βιταµίνη Ε και αλόη.

5554 BRONZE TANNING OIL SPF10 250ml
Αντηλιακό λάδι σώµατος, µε φυσικά έλαια, που θρέφουν το δέρµα, το προστατεύουν 
από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία UVA / UVB, ενώ παράλληλα παρέχουν ένα 
βαθύ & διαρκές µαύρισµα.

https://www.facebook.com/Nouvelyn/https://www.instagram.com/nouvelyndermocosmetics/

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μον. ΙΚΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μον. ΙΚΕ

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  (Retail PriceList)


