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Απόλυτη βελούδινη αρμονία



Τα εργαστήρια της Adelco, συνδυάζοντας ιδανικά την σύγχρονη επιστήμη και την υψηλή ποιότητα μαζί με τη 
φροντίδα της φύσης, δημιούργησαν τη νέα σειρά περιποίησης Adelco Velvet hand & body. Τα προϊόντα, 
κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές της φαρμακευτικής βιομηχανίας, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιδερμίδας και να προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Τέλεια 
ισορροπημένες συνθέσεις με φυσικές Πρωτεΐνες από Βαμβάκι, λάδι Καλενδούλη (Calendula Oil), Βιταμίνη Ε, 
Shea Butter, Allantoin, Πανθενόλη, εκχυλίσματα Λεμονιού, Αλόης  και  Χαμομηλιού σε συνδυασμό με ενυδατικά 
και μαλακτικά συστατικά, φροντίζουν την επιδερμίδα αφήνοντας την τέλεια ενυδατωμένη, δροσερή και απαλή. 
Προσφέρουν βελούδινη απαλότητα, φυσική ομορφιά και αίσθηση ευχαρίστησης.
Νιώστε ανανεωμένοι και δυναμικοί. 

A groomed and healthy skin makes a woman feel beautiful, charming and desirable. Adelco’s laboratories combining high 
quality, science and nature’s care have created the new cosmetic line Adelco Velvet hand & body. The products, 
manufactured according to the guidlines of the pharmaceutical industry, have been designed  in such a way so as to 
respond to the skin’s needs and to offer immediate effects.
Perfectly balanced formulations with Natural Cotton Proteins, Calendula Oil, Vitamin E, Shea Butter, Allantoin, Panthenol, 
Natural  Lemon, Aloe  Vera and Chamomile extracts combined with moisturizing and conditioning ingredients protects 
your skin, leaving it perfectly moisturized, cool and smooth, offering velvet softness, natural beauty and a sense of well-
being. Experience a rejuvenating and powerful sensation to your skin.
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Adelco Velvet hand η Θρεπτική Κρέμα Χεριών 
είναι  συμπυκνωμένη θρεπτική κρέμα που επιτυγχάνει 
την ιδανική περιποίηση και δίνει λύση στις επιδερμίδες 
που έχουν ανάγκη από ενυδάτωση και φροντίδα. Η κρέμα  
τρέφει, τονώνει και ενυδατώνει τα χέρια. Η μη λιπαρή 
σύνθεση της απορροφάται αμέσως χαρίζοντας ευχάριστη 
βελούδινη απαλότητα και φυσική ομορφιά όλο το 24ωρο.

Adelco Velvet hand Nourishing Hand Cream is a 
concentrated hand cream, which is designed for 
absolute care and is ideal for dry skin that needs 
extra moisturizing. This cream nourishes, tones 
and moisturizes the hands. Its non-greasy formu-
la is readily absorbed offering a pleasant 
velvety softness and natural beauty all 
day long.

Adelco Velvet   hand  η Ενυδατική Κρέμα Χεριών Lemon 
προσφέρει άμεση ενυδάτωση φροντίζοντας τα χέρια όλο το 

24ωρο. Η βελτιωμένη σύνθεσή της περιποιείται 
αποτελεσματικά την επιδερμίδα χαρίζοντας 
πολύ απαλά, λεία και όμορφα χέρια. Έχει μη 
λιπαρή σύνθεσή που απλώνεται εύκολα και 

απορροφάται αμέσως. Το δροσερό άρωμα 
από εκχύλισμα εσπεριδοειδών αναδύει 
φρεσκάδα και απόλαυση.

Adelco Velvet hand Moisturising Lemon 
Hand Cream  offers an immediate moisturizing effect and care 
to the hands through the day. Its improved formula protects the 
skin while making hands very soft, smooth and beautiful. It is non-
greasy, spreads easily and it is immediately absorbed. With a cool 
fragrance from citrus extracts, the cream provides a feeling of  
freshness and delight.

Adelco Velvet body Smooth Care Moisturising το 
Αφρόλουτρο που είναι πραγματικό προϊόν περιποιήσης, 
μεταμορφώνεται σε έναν πλούσιο  κρεμμώδη αφρό 
αφήνοντας το δέρμα σας καθαρό, ενυδατωμένο, απαλό 
σαν βελούδο και λαμπερό, χωρίς  ίχνος λιπαρότητας. Το 
διακριτικό του άρωμα χαλαρώνει τις αισθήσεις 
για μια μοναδική εμπειρία στο μπάνιο. 
 
Adelco Velvet body Smooth Care 
Moisturising Shower Gel is an ultra care 
shower cream, which transforms into a luxuri-
ous rich foam and leaves your skin moistur-
ized, velvety-smooth and beautiful, with-
out any greasy after-feel. Its delicate 
fragrance soothes and relaxes your 
senses for an exceptional shower ex-
perience.

Adelco Velvet body η Θρεπτική Κρέμα Σώματος είναι μια πλούσια κρέμα σώματος που περιβάλει 
το σώμα με ένα βελούδινο πέπλο απαλότητας και φρεσκάδας. Τρέφει και αναζωογονεί  το δέρμα και 
καταπολεμάει την ξηρότητα. Η μη λιπαρή σύνθεσή της απορροφάται αμέσως προσφέροντας ταυτόχρονα 
ενυδάτωση και θρέψη. Το δέρμα ακτινοβολεί και αποκτά μια όψη υγιή, απαλή και δροσερή.

Adelco Velvet body Nourishing Body Cream is a rich nourishing cream that surrounds the body with a velvet veil of freshness 
and softness. This cream nourishes and revitalizes the skin and fights dryness. Its non-greasy formulation is readily absorbed resulting in 
immediate moisturizing and nourishing effect. The skin glows becoming healthier, cooler and softer.

Adelco Velvet body Smooth Care Nourishing το 
Αφρόλουτρο που καθαρίζει απαλά με τον κρεμώδη και 
πλούσιο αφρό του αφήνοντας την επιδερμίδα σας να σφύζει 
από φυσική ακτινοβολία. 
Το γοητευτικό του άρωμα ηρεμεί τις αισθήσεις σας. Το σώμα 
αισθάνεται ότι τυλίγεται με ένα βελούδινο πέπλο απαλότητας 
και φρεσκάδας. Μια πλούσια εμπειρία χαλάρωσης στο μπάνιο 
σας, τροφή για το δέρμα και τις αισθήσεις σας.

Adelco Velvet body Smooth Care 
Nourishing Shower Gel gently cleanses 

with its creamy and rich foam leaving your 
skin feeling clean, smooth and natu-

rally radiant. 
 Its charming fragrance calms 

your senses and surrounds 
your body with a velvet veil of 

freshness and softness.

Adelco Velvet body Smooth Care Refreshing το Αφρόλουτρο που φροντίζει την επιδερμίδα σας 
αφήνοντάς την αναζωογονημένη, βελούδινη, υπέροχα απαλή στο άγγιγμα. Το δροσερό άρωμά του 
χαρίζει μια έκρηξη φρεσκάδας που ξυπνάει τις αισθήσεις και αναζωογονεί το σώμα. Ανακαλύψτε την 
απόλαυση μιας μοναδικής εμπειρίας ανανέωσης στο καθημερινό σας μπάνιο. 

Adelco Velvet body Smooth Care Refreshing Shower Gel  has a unique formula, which 
leaves your skin feeling conditioned, velvety  smooth. Its refreshing fragrance provides a clean, fresh 
burst that awakes your senses and refreshes your body. 


