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ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ  

ΕΝΥ∆ΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Πλούσια Ενυδατική Μάσκα µε κρεµώδη υφή, που περιέχει ισχυρά ενυδατικά 
συστατικά και φυτικά εκχυλίσµατα.
Χαρίζει άµεση βαθιά ενυδάτωση και θρέψη που διαρκεί, ενώ βοηθά την επιδερµίδα 
να διατηρεί τη φυσική της υγρασία. Η επιδερµίδα ενυδατώνεται αµέσως και δείχνει 
λαµπερή, νεανική και βελούδινα απαλή.

Πλούσια κρέµα που θρέφει και αναζωογονεί το δέρµα καθ’όλη τη διάρκεια της 
νύχτας. Η µη λιπαρή υφή της απλώνεται εύκολα και απορροφάται γρήγορα. 
Η τέλεια ισορροπηµένη σύνθεσή της που είναι εµπλουτισµένη µε δραστικά 
συστατικά όπως εκχυλίσµατα από βότανα, έλαια, ενυδατικές ουσίες, θρέφει και 
ενυδατώνει το δέρµα. Η επιδερµίδα ενυδατώνεται σε βάθος και είναι πιο απαλή, 
λεία, λαµπερή και όµορφη από το επόµενο πρωί.

Nourishing Night Cream/Θρεπτική Κρέµα Νύχτας µε Hyaluronic acid, Bisabolol, Chamomilla,
Aloe Vera, Achillea, Crithmum, Hypericum, Urtica Dioica, Calendula Extracts, Panthenol, 
Salvia Oil, Beeswax

Απαλή, µη λιπαρή κρέµα ηµέρας µε βελούδινη και ελαφριά υφή, απλώνεται εύκολα, 
απορροφάται γρήγορα.
Η τέλεια ισορροπηµένη σύνθεσή της µε δραστικά συστατικά όπως εκχυλίσµατα από 
βότανα, έλαια και  ενυδατικές ουσίες, ενυδατώνει και θρέφει σε βάθος το δέρµα. 
∆ηµιουργεί ένα υδροπροστατευτικό πέπλο, που συγκρατεί και προστατεύει τη φυσική  
υγρασία της επιδερµίδας. Αναζωογονεί και βελτιώνει την εµφάνιση της επιδερµίδας, 
προσφέρει λαµπερό πρόσωπο όλη την ηµέρα. Ιδανικό για όλους τους τύπους 
δέρµατος.

Moisturising Day Cream/Ενυδατική Κρέµα Ηµερας µε Hyaluronic acid, Bisabolol, Chamomilla, 
Aloe Vera, Achillea, Crithmum, Calendula Extracts, Panthenol, Salvia Oil, Beeswax, Shea Butter

Rich Moisturising Mask/Πλούσια Ενυδατική Mάσκα µε Hyaluronic acid, Chamomilla, Aloe Vera, 
Hypericum, Urtica Dioica Extracts, Hydrolyzed Cottonseed Protein, Panthenol, Salvia Oil 
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GEL ΒΑΘΙΑΣ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΑΠΑΛΗ ΜΑΣΚΑ AΠΟΛΕΠΙΣΗΣ

Ενυδατικό και αναζωογονητικό Gel µε µεταξένια 
και απαλή υφή, ενυδατώνει εντατικά και 
καταπραΰνει την επιδερµίδα.
Η τέλεια ισορροπηµένη σύνθεση µε ενεργά 
εκχυλίσµατα βοτάνων, έλαια, συστατικά 
περιποίησης και ενυδάτωσης δηµιουργεί 
προστατευτική µεµβράνη, που διατηρεί και 
αποκαθιστά τη φυσική ισορροπία της υγρασίας 
του δέρµατος, προσφέροντας πιο βαθιά 
ενυδάτωση, περισσότερη απαλότητα και φυσική 
οµορφιά.
Το δέρµα ακτινοβολεί και αποκτά µια όψη υγιή, 
λαµπερή και δροσερή. Το δέρµα τονώνεται και 
γίνεται λείο µετά από µία µόνο χρήση.

Μάσκα Απολέπισης µε φυσικούς Κόκκους 
Ελιάς και εκχυλίσµατα βοτάνων µε απαλή και 
µεταξένια υφή.

Καθαρίζει το δέρµα ήπια και αποτελεσµατικά 
διευκολύνοντας την αφαίρεση των νεκρών 
κυττάρων του δέρµατος, των ατµοσφαιρικών 
ρύπων και της λιπαρότητας, ενώ βοηθάει 
στην ανανέωση των κυττάρων.

Το δέρµα αποκτά µοναδική απαλότητα, 
ενυδάτωση και φυσική λάµψη. 

Soft Peeling Mask /Απαλή Μάσκα Απολέπισης 
µε Olive Seed Granules, Chamomila, Aloe Vera, 
Hydrolyzed Cottonseed Protein, Hypericum, Urtica 
Dioica, Panthenol, Salvia Oil Intense Hydrating Gel/ Gel Βαθιάς Ενυδάτωσης  µε  

Hyaluronic acid, Chamomilla, Aloe Vera, Achillea, 
Origanum, Urtica Dioica Extracts, Panthenol, Salvia Oil 

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ 
DERMATOLOGICALLY TESTED

ΧΩΡΙΣ PARABEN
PARABEN FREE

AIRLESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
AIRLESS TECHNOLOGY

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ 
ALL SKIN TYPES


