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Strengthening Shampoo (400ml)

•  Gently cleanses and effectively 
    removes residues
•  Contains natural extracts from 
    Aloe Vera, Chamomille, which 
    moisturize and care hair and scalp
•  Enriched with Panthenol for more 
    hydration and protection
•  Hair is looking healthy and full 
    of strength
•  For everyday use

Δυναμωτικό Σαμπουάν (400ml)

•  Καθαρίζει απαλά και αφαιρεί 
    αποτελεσματικά τα κατάλοιπα
•  Περιέχει σύμπλεγμα ενυδατικών 
    συστατικών, φυτικών εκχυλισμάτων 
    από Αλόη και Χαμομήλι, που 
    ενυδατώνει και περιποιείται τα μαλλιά         
    και το τριχωτό σε βάθος
•  Σύνθεση πλούσια σε Πανθενόλη για
    περισσότερη ενυδάτωση και προστασία
•  Χαρίζει ζωντάνια στα μαλλιά από 
    την ρίζα ως την άκρη
•  Κατάλληλο για καθημερινή χρήση 

STRENGTHENING 
SHAMPOO

Concentrated Shampoo 
Traveller (75ml)

•  Gently cleanses and effectively 
    removes residues
•  For all hair types 
•  Ideal for travel, Jym and Camp 

Συμπυκνωμένο Σαμπουάν 
Traveller (75ml)

•  Καθαρίζει σε βάθος και αφαιρεί 
    αποτελεσματικά τα κατάλοιπα 
•  Κατάλληλο για όλους τους 
    τύπους μαλλιών 
•  Ιδανικό για ταξίδι, γυμναστήριο 
    κατασκήνωση

CONCENTRATED 
SHAMPOO TRAVELLER

especially developed for men

Facial Cleansing Gel (150ml)

•  Deeply cleans skin, without 
    drying
•  Removes effectively dirt,
    impurities and excess oil
•  Prepares skin and beard
    for shaving
•  Leaves the skin fresh,
    soft and revitalized during
    the day

Gel Καθαρισμού Προσώπου (150ml)

•  Καθαρίζει σε βάθος το πρόσωπο, 
    χωρίς να ξηραίνει το δέρμα
•  Απομακρύνει αποτελεσματικά την περιττή
    λιπαρότητα και τη σκόνη
•  Προετοιμάζει το δέρμα και
    τα γένια για το ξύρισμα
•  Διατηρεί το δέρμα φρέσκο,
    απαλό και δροσερό κατά τη
    διάρκεια της ημέρας

FACIAL 
CLEANSING GEL

Wet Look Gel (150ml)

•  Provides perfect Wet Look 
    effect and strong long-
    lasting hold all day long
•  Without leaving a sticky
    residue
•  Provides extra shiny effect
•  Leaves hair non-greasy and
    it’s easily wash out
•  Alcohol-free formula

Wet Look Gel (150ml)

•  Προσφέρει τέλειο Wet Look
    και δυνατό κράτημα που
    διαρκεί όλη μέρα
•  Δεν αφήνει κατάλοιπα
    στα μαλλιά
•  Χαρίζει έξτρα λαμπερό
    αποτέλεσμα
•  Δεν λαδώνει τα μαλλιά και
    φεύγει εύκολα με το λούσιμο
•  Χωρίς οινόπνευμα

WET LOOK 
GEL 



Σειρά Περιποίησης
Ειδικά Σχεδιασμένη για Άνδρες
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Σειρά Περιποίησης
Ειδικά Σχεδιασμέμη για  ΆνδρεςMANUFACTURED IN GREECE BY

ADELCO S.A.

PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY
37, PIREOS AV. P.C. 18 346, MOSCHATO, ATHENS

T.: +30 210 48 19 311-4, W.: www.adelco.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Moisturizing Face Cream (75ml)

•  Leaves skin refreshed and revitalized
    all day long
•  Non-greasy moisturizing cream
•  Contains Hyaluronic Acid, natural
    extracts from Aloe Vera, Chamomille,
    Panthenol, for more hydration after
    shaving
•  Absorbed immediately
•  Leaves soft and smooth skin

Ενυδατική Κρέμα Προσώπου (75ml)

•  Αφήνει μια δροσερή και
    αναζωογονητική αίσθηση όλη μέρα
•  Ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα
•  Περιέχει ενεργά συστατικά,
    Υαλουρονικό Οξύ, φυτικά εκχυλίσματα
    από Αλόη και Χαμομήλι, Πανθενόλη,
    για περισσότερη ενυδάτωση μετά
    το ξύρισμα
•  Απορροφάται αμέσως
•  Χαρίζει λεία και απαλή επιδερμίδα

MOISTURIZING 
FACE CREAM

After Shave Balm (150ml)

•  Calms, tones and revives shaved 
    skin
•  Delivers an intense level of long
    lasting moisture
•  Leaves the skin fresh and smooth
•  Non-greasy and quickly absorbed
    cream
•  Mild, alcohol-free formula

After Shave Balm (150ml)

•  Τονώνει και ανακουφίζει την
    φρεσκοξυρισμένη επιδερμίδα
•  Διατηρεί ενυδατωμένη και
    γεμάτη ενέργεια την επιδερμίδα
    όλη την ημέρα
•  Αφήνει στο δέρμα μια ευχάριστη
    αίσθηση φρεσκάδας και
    απαλότητας
•  Ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα που
    απορροφάται αμέσως
•  Χωρίς οινόπνευμα

AFTER SHAVE 
BALM


