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Πού θα μας βρείτε: 

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8:30-13:00 14:00-17:30 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ : 10:00-14:00 



Η εταιρεία Heber Farma 

Η εταιρεία Heber Farma μια οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στην Μαδρίτη, ιδρύθηκε πριν 25 χρόνια με 
στόχο την πρωτοπορία στον τομέα της κοσμετολογίας. 
Μια πρωτοπόρος εταιρεία  στην εισαγωγή Επιδερμικών Αυξητικών Παραγόντων στα προϊόντα της, που  προσφέ-
ρουν  μια μοναδική εμπειρία στην αισθητικό και τον καταναλωτή. 
Η Heber Farma κατάφερε να δημιουργήσει μια Πατέντα για τοπική χρήση, η οποία επιτρέπει στους Επιδερμικούς 
Αυξητικούς Παράγοντες (EGF) σε νανοσφαιρίδια , να εισχωρήσουν και να παραδώσουν στους δέκτες του δέρματος 
εκείνα τα συστατικά που εκτελούν τις φυσιολογικές κυτταρικές λειτουργίες. 
Οι αυξητικοί παράγοντες είναι φυσικές πρωτεϊνούχες ουσίες οι οποίες δημιουργούνται από τα κύτταρα για συντή-
ρηση και διατήρηση του δέρματος! Οι αυξητικοί παράγοντες δεν είναι ορμόνες! Επίσης, δεν ενεργούν ως ένζυμα, 
αλλά ως μεσολαβητές μεσοκυττάρων. (Σήματα που ρυθμίζουν τις λειτουργίες του κυττάρου) 
Οι αυξητικοί παράγοντες είναι απαραίτητοι για : την δομική ακεραιότητα και λειτουργική ομαλότητα του δερμικού 
ιστού. 
Το δέρμα ωριμάζοντας, κατασκευάζει λιγότερους κυτταρικούς αυξητικούς παράγοντες. Έτσι ο πιο σωστός τρόπος 
προσέγγισης των ρυθμών αναγέννησης ,αναδόμησης και ανανέωσης του δέρματος είναι:  Η συχνή χρήση προϊό-
ντων με ψηλές δόσεις σταθερών κυτταρικών αυξητικών παραγόντων! 
Οι συνδυασμοί των αυξητικών παραγόντων με ισχυρά αντιοξειδωτικά στοιχεία,βιταμίνη C&E, επιφέρουν αποτελέ-
σματα πολύ πιο γρήγορα. 
Για να σταματήσεις τον χρόνο και το βιολογικό γήρας, πρέπει να δώσεις στο δέρμα  τους αυξητικούς επιδερμικούς 
παράγοντες! 
 



Τι είναι οι Επιδερμικοί Αυξητικοί Παράγοντες: 

 

EGF-Epidermal Growth Factor-Επιδερμικοί Αυξητικοί Παράγοντες επιφέρουν: 

Ανάπλαση, Αναδόμηση,Ανανέωση, Αντι-γήρανση,Θεραπεία Ακμής και Ραγάδων. 

Είναι η  ανθρώπινη, ενδογενής πρωτεϊνη στα υγρά του σώματος(δάκρυα,πλάσμα) η οποία επεξεργάστηκε με τη 
βιοτεχνολογία! 

Συμβάλλει στην βελτίωση της δερμο-επιδερμικής στοιβάδας, επίσης, επουλώνει και ενυδατώνει βαθιά το δέρμα. 

Βελτιώνει την παραγωγή ινών κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέως, βασικά στοιχεία για αναδόμηση και 
συντήρηση του δέρματος. 

Δρα ως ρυθμιστής του δέρματος, χωρίς να επηρεάζει το  σμήγμα ή την ξηρότητα. 

Καταπληκτικά αποτελεσματικός για χρήση και μετά από Laser, IPL, δερμαπόξεση (γι’αυτό και η εταιρεία προσφέρει 
τα προϊόντα της σε μορφή εμποτισμένης γάζας,κομπρέσες,αραιών υγρών,κρέμες,αναπλαστικά gels κτλ. 

Τα οφέλη της εφαρμογής EGF σε νανοσφαιρίδια είναι ορατά σε μόλις 5 ημέρες, αλλά φτάνουν το μέγιστο αποτέλε-
σμα μετά από δύο μήνες χρήσης.  

 

FGF-Fibroblast Growth Factor – Ινοβλαστικός Αυξητικός Παράγοντας  

-Διεγείρει τους ινοβλάστες. Ο FGF  σε νανοσφαιρίδια , βοηθά στον ανασχηματισμό των αγγείων που συνδέουν 
τους ιστούς με τα όργανα, αυξάνοντας την ελαστική ιδιότητα του δέρματος. 

-Βοηθά και επισπεύδει την καλύτερη κατασκευή Κολλαγόνου, Ελαστίνης και Υαλουρονικού Οξέως. 
-Δρα στα κύτταρα που βρίσκονται στον συνδετικό ιστό. 
-Υπεύθυνος για την σύνθεση των ινών  κολλαγόνου και της ενίσχυσης των ουσιών που διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στη διαδικασία ανανέωσης του κυρίως δέρματος. 
-Κατάλληλος για επούλωση πληγών , καθώς και στις διαδικασίες κανονικής ανανέωσης της επιδερμίδας. 
-Ανάπλαση,αναδόμηση, ανανέωση του δέρματος, αντι-γήρανση, αυξημένη ενυδάτωση,κατάλληλο για ουλές ακ-
μής, ραγάδες, δερματικές αλλοιώσεις και τραυματισμούς. 

 

KGF-Keratinocyte Growth—Κερατινο-κυτταρική αυξητική ουσία 

-Διορθώνει την κυτταρική φθορά από την υπεριώδη ακτινοβολία 
-Βρίσκεται στα πιο επιφανειακά κύτταρα (90% των κυττάρων της επιδερμίδας), τα οποία αποτελούν το ουσιαστικό 
προστατευτικό μέρος της επιδερμίδας.  
-Προκειμένου να διατηρηθεί το κανονικό πάχος στην επιδερμίδα, ο ρυθμός παραγωγής κυτταρικής ανανέωσης 
στην βασική στοιβάδα, πρέπει να είναι ίσος με το ποσοστό απολέπισης/αποφλοίωσης και αφαίρεσης κυττάρων 
στην κεράτινη στοιβάδα.  
-Ο KGF διατηρεί αυτή την ισορροπία, έτσι η επιδερμίδα αναζωογονείται, φαίνεται λεία και καθαρή χωρίς πρόωρη 
αφυδάτωση. 
-Επισκευάζει  την κυτταρική βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία laser, φωτο-γήρανση. 
-Αυξάνει την απορροφητικότητα του δέρματος, διευκολύνοντας τη μεταφορά των ιόντων και μακρομοριακών ου-
σιών μέσα στα κύτταρα της επιδερμίδας 

 
Η συνέργεια των τριών αυτών αυξητικών παραγόντων (καθώς και άλλων ενεργών συστατικών), μας επιτρέπουν να 
δράσουμε σε διαφορετικά δερμικά και επιδερμικά στρώματα με μια ενιαία, καθολική, ολιστική πράξη για: 

-Βελτίωση των αποτελεσμάτων της περιποίησης 

-Επίτευξη γρήγορου αποτελέσματος διάρκειας 

-Αποτέλεσμα όπου ο χρήστης αντιλαμβάνεται γρήγορα τη διαφορά και  βλέπει και αντιλαμβάνεται τα αποτελέσμα-
τα πολύ πιο γρήγορα.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΣΕΛΙΔΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (Emulsion Higiezante,Tonico Equilibrante,Kerathor,Elite Cream)  6 

PEELINGS ΟΞΕΩΝ  7-8 

ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΑ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΕΠΤΙΔΙΑ  8-9 

ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ 10-11 

COCTAIL AQUA Ο3 ΑΜΠΟΥΛΕΣ  12-13 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-MICRONEEDLE 14 

    

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

SKIN CLEANSING 15 

FIRST CARE-ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 15-18 

GLACEE ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 19-20 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ KORPO SLIM 22-24 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΣΩΜΑΤΟΣ KORPO SLIM 25-26 

  



 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 22449944, ΛΑΡΝΑΚΑ: 24632222, ΛΕΜΕΣΟΣ: 25662256, ΠΑΦΟΣ:26220098, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ:23000060                                                6 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

2024 Elite 200ml PROFESSIONAL  

Κρέμα με EGF σε νανοσφαιρίδια  , για τελική φάση θεραπειών (στα προϊόντα τελικής περιποίησης). 
-Αποτελείται από ένα κόκτειλ δραστικών ενυδατικών συστατικών Aloe, Vitamin E 
-Ανανεώνει, ενυδατώνει και δίνει μεγαλύτερη ελαστικότητα στο  δέρμα (λόγω EGF) 
-Δεν χρησιμοποιείται στην περιοχή των ματιών 

2020-Emulsion Higiezante 1000ml-Sanitising Emulsion 

Προϊόν Καθαρισμού και απολέπισης με κόκκους σελουλόζης (φυτικής κυτταρίνης) 

-Αφαιρεί νεκρά επιφανειακά κύτταρα 

-Καθαρίζει & Λειαίνει τους πόρους σε βάθος 

-Ομαλοποιεί την επιδερμίδα 

-Διεγείρει  και ενεργοποιεί την Μικρο-κυκλοφορία της δερμοεπιδερμικής στοιβάδας. 

2021-Tonico Facial Equilibrante-Balancing Face Tonic 1000ml  

-Ρυθμίζει,επαναφέρει και σταθεροποιεί το PH του δέρματος μέτα την χρήση πήλινγκ οξέων. 

-Τονώνει και ελαστικοποιεί την επιδερμίδα 

-Προετοιμάζει την επιδερμίδα για την απορρόφηση ενεργών συστατικών. 

-Τοποθετείται και γύρω από τα μάτια 

2022A-Kerathor 50 PLUS Professional 500ml  

Ισοτονική Λοσιόν απολέπισης με εκχύλισμα κρεμμυδιού, αιθέριο έλαιο μύρου και φρουτοξέων 
Απαραίτητη για τον Επαγγελματικό καθαρισμό πριν την εφαρμογή πήλινγκ και οξέων 

-Έχει αντισηπτικές  και ρυθμιστικές ιδιότητες. 
-Δρα ως απολεπτιστική πρώτη φάση κατά του σχηματισμού στιγμάτων και της  συσσώρευσης τοξι-
νών 

-Το δέρμα γίνεται λείο και απαλό  
-Υποβοηθά την καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων, συστήνεται και για το σπίτι 

-Για όλους τους τύπους δέρματος 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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PEELINGS 

2005-Peeling Intensive 100ml   

-Έντονα συμπυκνωμένο/παχύρευστο peeling απολέπισης και τριβής στο οποίο προσθέτουμε τα 

peelings οξέων, με μόρια ξύλου τριανταφυλλιάς,αιθέριο έλαιο μύρου και κοκτέιλ φρουτοξέων. 

-Χρησιμοποιείται σε όλες τις θεραπείες ως βάση για την προσθήκη οξέων 

2006-Piruvic Acid 30ml (από γλυκόλυση Acetyl CoA) 

-Για αναδόμηση, σύσφιξη,φωτογήρανση, βαθιές ρυτίδες, παλιά σημάδια, ουλές, λεκέδες και ώριμο 

δέρμα. 

-Η δράση του συνεχίζεται εβδομάδες μετά τη χρήση του. 

2007-Mandelic Acid 30ml (από πικραμύγδαλα) 

-Χρήσιμο για δέρματα με σημάδια μετά από ακμή, ραγάδες, ρυτίδες, διχρωμίες απο τραυματι-
σμούς, ουλές και τραχύτητα του δέρματος 

-Απολεπίζει τις κερατινοποιημένες στοιβάδες, διαβρώνοντας την επιδερμίδα 

-Ενεργοποιεί τις βαθύτερες επιδερμικές στοιβάδες 

-Ιδανικό για λιπαρά δέρματα 

2008-Glycolic Acid 30ml (από ζαχαροκάλαμο) 

- Χρήσιμο για δέρματα με: χλόασμα, μέλασμα(μάσκα εγκυμοσύνης), ακμή, ουλές, κηλίδες, επι-

δερμικές μέσες ή βαθιές ρυτίδες,  υπερμελαγχρωματικές κηλίδες, ιχθύωση, σμηγμαορροϊκή κερά-

τωση, μειώνει το  μεγέθος των διεσταλμένων πόρων,ραβδώσεις,σημάδια φωτογήρανσης , διόρθω-

ση των γραμμών έκφρασης, λειαίνει την επιδερμίδα. 

 

2009-Lactic Acid 30ml (από γαλακτικό οξύ) 

-Ισχυρό συστατικό που σταματά την έξαρση στα ακνεϊκά δέρματα, τις ρυτίδες και  τα σημάδια γήρα-
τος  

-Ενυδατώνει την επιδερμίδα και τη λειαίνει 

-Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης μεταξύ άλλων 

-Το πιο δημοφιλές μεταξύ των υδροξέων (AHA) στα προϊόντα ομορφιάς 

-Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους φωτότυπους και σε ελαφριά δερματικά προβλήματα 



 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 22449944, ΛΑΡΝΑΚΑ: 24632222, ΛΕΜΕΣΟΣ: 25662256, ΠΑΦΟΣ:26220098, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ:23000060                                                8 

2011-Kojic Acid 30ml (υποπροϊόν ζυθοποιίας ρυζιού) 

Για θεραπείες  λεύκανσης 

-Ισχυρός φυσικός λευκαντικός παράγοντας 
- Επιδρά/φράσσει  την  tyrosinase (ένζυμο που ευθύνεται για τις διχρωμίες και τους λεκέδες) 
-Αποτρέπει τον σχηματισμό υπερ-κεράτωσης λεκέδων και μελανογένεσης 

 

ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΑ 

2013-KGF Conditioning Gel 200ml  

-Ειδικό τζελ με αυξητικό παράγοντα κερατινοποίησης. Απαραίτητος για αναμείξεις ορρών. 

-Για ταχύτερη, πιο αποτελεσματική διείσδυση συστατικών (προσθήκη EGF,FGF σε νανοσφαιρίδια ), 

χρήση και με ηλεκτροφόρηση,ραδιοσυχνοτήτων, ηπέρηχων κτλ 

-Χρησιμοποιείται σε όλες τις θεραπείες 

2014-EGF Hidrosoluble 50ml (Επιδερμικός Αυξητικός Παράγοντας) 

-Κατάλληλο  για διεργασίες αναγέννησης,αναδόμησης,αναζωογόνησης και εξυγίανσης του δέρμα-
τος! (λόγω του EGF σε νανοσφαιρίδια) 

-Επουλώνει: Ρυτίδες, λεκέδες γήρατος,συσφίγγει τους χαλαρούς ινοβλάστες,ανανεώνει τη φθορά 
του δέρματος από επιθετικές επεμβάσεις. 

-Βοηθά στη αύξηση του κολλαγόνου,υαλουρονικού,ελαστίνης και κατά συνέπεια αύξηση του πά-
χους της στοιβάδας του δέρματος. 

2015-FGF Hidrosoluble 50ml (Ινοβλαστικός Αυξητικός Παράγοντας) 

-Αναδομεί, αναπλάθει, ανανεώνει και ενυδατώνει το  κυρίως δέρμα (λόγω του FGF σε νανοσφαιρί-
δια -επέρχεται αναδόμηση των ινοβλαστών) 

-Αναδομεί ρυτίδες, λεκέδες γήρατος, συσφίγγει τους χαλαρούς ινοβλάστες, αυξάνει τον όγκο του 
κυρίως δέρματος, καταργεί την χαλάρωση. 

PEELINGS 
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2026-Viscous Fluide with FCE/EGF 50ml 

-Παχύρευστο προϊόν, πλούσιο σε πρωτεϊνες, αμινοξέα,λακτικές ουσίες και υαλουρονικό οξύ. 

-FCE/EGF πρωτεϊνη σε νανοσφαιρίδια —ο υποδοχέας του Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα 
(ευνοεί την αναδημιουργία κυττάρων) 

-Δίνει την εντολή στους Επιδερμικούς Αυξητικούς Παράγοντες να εισχωρήσουν στα βαθύτερα στρώ-
ματα του δέρματος. 

-Τονώνει,συσφίγγει και ανανεώνει τους ινοβλάστες κολλαγόνου,ελαστίνης, τρέφει και αναδομεί το 
χαλαρό δέρμα,δίνει λάμψη, σύσφιξη στα κουρασμένα από το χρόνο πρόσωπα. 

-Ευεργετικός σε άτομα που έχουν υποστεί φθορά από επιθετικές επεμβάσεις, λείζερ,φωτο-
ανάπλαση, δερμοαπόξεση,χειρουργικό λίφτινγκ,ενέσιμες επεμβάσεις 

-Αποτελεσματικός σε ραγάδες, ρυτίδες,φωτογήρανση και χαλάρωση 

2016-Hialuronic Acid+ Peptides 50ml 

-Αυξάνει την συγκράτηση της κυτταρικής υγρασίας 

-Διεγείρει, αναπλάθει και αναδομεί τους ινοβλάστες κολλαγόνου και ελαστίνης 

-Ενυδατώνει,χαρίζει ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στους ιστούς. Η αντιοξειδωτική του δράση, 

καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και επουλώνει τραυματισμούς, ελαχιστοποιώντας τη πιθανότητα 

δημιουργίας ουλών και ανεπιθύμητων σημαδιών. 

2017-Silicio Organico+Peptides 50ml  

-Φυτική οργανική σιλικόνη. Προωθεί τον σχηματισμό υγειών ινών κολλαγόνου και ελαστίνης.  

-Με πρωτεϊνες και  πεπτίδια  που αναδομούν το δερμικό ιστό. 

-Υδατώνει ,αναπλάθει και ελαστικοποιεί την επιδερμίδα σε βάθος  

2018-Vitamin C+ Peptides 50ml  

-Ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς, ανανεώνει και λευκαίνει την επιδερμίδα 

-Διεγείρει τη φυσική διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης 

-Δίνει λάμψη, τόνωση και αντιοξειδωτική δράση 

ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΑ 
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ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ 

2028-TTS Moisturizing Mask (ATP+Ac Hialuronico) 6 units 

-Για υδατική ενεργοποίηση 
- Η περιεκτικότητά του σε Υαλουρονικό Οξύ και ΑΤΡ διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο και  καλά          
προστατευμένο. 

2029-TTS Essential Mask (Firming& Regenerating) 6 units 

-Συσφικτική, αναπλαστική,ανανεωτική 
-Με υψηλό περιεχόμενο συγκεκριμένων δραστικών συστατικών(FGF) και πεπτιδίων που καταπολεμούν 
τα σημάδια γήρανσης,  τις γραμμές έκφρασης, παρέχοντας επιπλέον ελαστικότητα,σύσφιξη, επιτυγχά-
νοντας έτσι ένα ομαλό και ανανεωμένο δέρμα. 

2031-TTS Ozone Ο3 Mask 6 unitsΟζονούχα Ο3 Μάσκα 

-Για οξυγόνωση, ρύθμιση, ενυδάτωση και αναζωογόνηση 
-Χάρη στην Αλόη Βέρα, και Λάδι Jojoba , συστατικά που  καθαρίζουν και διεγείρουν τα συστήματα 
άμυνας του δέρματος. 

2032-ATP + Alabaster Mask 200ml 

Μάσκα σε μορφή πάστας με αλαβάστρο,απαραίτητη πριν την εφαρμογή των γαζών/μασκών 

-Ενεργοποιεί τα κύτταρα, δραστηριοποιώντας την απορρόφηση των ενεργών συστατικών των μασκών 
TTS 

-Προσφέρει σύσφιξη και αναδόμηση των ιστών 

-Χρήση κάτω από τις μάσκες γάζας, στο λαιμό και ντεκολτέ  

-Αποφύγετε τη χρήση γύρω από τα μάτια  

 
TTS είναι μάσκα κυτταρίνης που χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα θεραπείας. 
Πρόκειται για ένα νέο, καινοτόμο σύστημα, TTS (TransDermal Transfer System-Διαδερμικό Μεταφορικό Σύστημα), 
το οποίο παρέχει στο δέρμα ενεργά συστατικά.  
Σε εμποτισμένη μορφή γάζας, αυτο-προσαρμοζόμενη (Self-Adjusting Mask) 

2030-TTS Whitening Mask 6 unitsΛευκαντική Μάσκα 

Με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, απαλύνει και ξεθωριάζει τις διχρωμίες και τους λεκέδες. Εμποτισμένη με 

Βιταμίνη C και πρωτεΐνες, αποτελεί απαραίτητη επισφράγιση θεραπειών λεύκανσης και αμυντικής  ενί-

σχυσης  του δέρματος.  Τα ενεργά συστατικά της, δρουν σε διαφορετικά επιδερμικά επίπεδα, καταπο-

λεμώντας  τις κηλίδες και λεκέδες  του  δέρματος και  επιβραδύνουν τη γήρανση που προκαλούν οι   

ελεύθερες ρίζες. 
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10073-SENITUL with EGF Δερμοκομπρέσα με EGF/FCE 

Κύριο συστατικό της μάσκας δερμοκομπρέσας είναι ο EGF σε νανοσφαιρίδια  (Επιδερμικός Αυξητικός Πα-
ράγοντας) 

-Ευνοεί την αναδημιουργία κυττάρων, ωθεί την επανεκκίνηση της διαδικασίας επούλωσης χρόνιων πληγών 
και τραυμάτων 

-Προωθεί μια αντιοξειδωτική δράση 

-Ευνοεί τον πολλαπλασιασμό υγειών ινοβλαστών και κερατινοκυττάρων 

-Αυξάνει την  σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης (ουσίες βασικές για αναγέννηση των ιστών ) 

-Επιταχύνει την ανανέωση των επιδερμικών κυττάρων 

-Ιδιαίτερα κατάλληλη μετά από έντονη τραυματική ιατρική θεραπεία (dermabrasion, πληγές και μετά από 
επιθετικά χημικά πήλινγκ, θεραπείες με λέιζερ και μεσοθεραπειών) 

 

ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ 

2027-TTS Energizing Mask 6 units Με βλαστοκύτταρα και βιταμίνες 

Μάσκα γάζας με διαδερμικό σύστημα μεταφοράς θρεπτικών ουσιών, που ενισχύει και αναζωογονεί την 

επιδερμίδα και παρατείνει την κυτταρική δραστηριότητα, καθιστώντας το δέρμα νεότερο. Δρα κατά των 

πρώτων σημείων γήρανσης, έλλειψης ζωτικότητας και φωτεινότητας του δέρματος. 

Δράση:  Αυξάνει τη ζωτικότητα του δέρματος και παρέχει βελτιωμένη υφή. Δρα ενάντια στη γήρανση 

του δέρματος και προωθεί την μακροζωία των επιθηλιακών βλαστικών κυττάρων.  Τα βλαστικά κύτταρα 

συμβάλλουν στην παράταση της δραστηριότητας των κυττάρων του δέρματος και, χάρη στη σύνθεσή τους 

(πλούσια σε βιταμίνες και λιπαρά οξέα) ευνοούν την αναγέννηση των κυττάρων. 

Χρήση: Σε θαμπά και ταλαιπωρημένα δέρματα.  Συνδυάστε την μάσκα ATP με αλάβαστρο και πιέστε α-

παλά για να τα συνδυάσετε. 
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COCTAIL AQUA Ο3 - ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
Με πολυστρωματικά νανοσφαιρίδια από οζονούχο σπορέλαιο ηλιοτροπίου 

2064-AquaO3 (GF) Antiaging 5x5ml  (με 19 ενεργά συστατικά) 

Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα αρχίζει να χάνει τις θεμελιώδεις ουσίες από τις οποίες αποτελείται. Το κολλαγόνο 
χάνεται και μειώνει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος. Ταυτόχρονα, ο μεταβολισμός των ινοβλαστών επιβραδύ-
νεται, η επιδερμίδα γίνεται επίπεδη, λεπταίνει ,ξηραίνει, και οι ρυτίδες εμφανίζονται, καθώς επίσης και οι  γραμμές 
έκφρασης  ως αποτέλεσμα της αφυδάτωσης. 

Χάρη στο κοκτέιλ δραστικών παραγόντων αντι-γήρανσης (αυξητικοί παράγοντες, πεπτίδια, βιταμίνες και αμινοξέα),  το 
AQUA O3 ANTIAGING (GF) δρα στην αναγέννηση των ιστών και την αναζωογόνηση του δέρματός . Η υψηλή περιεκτικότητά 
του σεΥαλουρονικό Οξύ προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση, βελτιώνοντας το ξηρό χωρίς λάμψη δέρμα. Ενδείκνυται για 
άτομα που παρουσιάζουν χρονική γήρανση ή φωτογήρανση. Βελτιώνει λεπτές ρυτίδες και γραμμές έκφρασης. 

Αντιγηραντικές Αμπούλες με Αυξητικούς Παράγοντες και 19 Δραστικές Αναπλαστικές ουσίες όπως: 

-Όζον Ο3– ενεργοποιεί τα κύτταρα και δίνει αντιοξειδωτική δράση 

-Επιδερμικούς Αυξητικούς Παράγοντες  (SH-Ολιγοπεπτίδια –1) 

-Ινοβλαστικούς Αυξητικούς Παράγοντες (SH-Πολυπεπτίδια  -11) 

-Κερατινοποιητικούς Αυξητικούς Παράγοντες (SH-Πολυπεπτίδια  -3) 

-Πολυπεπτίδια Χαλκού, Ολιγοπεπτίδια 24, Υαλλουρονικό Οξύ, ATP  

-5 αμινοξέα  - τρέφουν εις βάθος όλες τις στοιβάδες 

-Βιταμίνες: C (Ascorbic Acid) B6, Βιταμίνη Α και Ε 

2062-AquaO3 (GF) Firming 5x5ml  (με 5 ενεργά συστατικά) 

Η γήρανση χαρακτηρίζεται από υποβάθμιση του πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών και μείωση της σύνθεσης κολλαγόνου, 
ελαστίνης και γλυκοζαμινογλυκάνης. Οι ουσίες αυτές αποτελούν τη βάση στήριξης του κυρίως δέρματος, παρέχοντας ελαστι-
κότητα και σφριγηλότητα. 

Το AQUA O3 FIRMING περιέχει τους βασικούς δραστικούς παράγοντες για την τόνωση των ινοβλαστών, την αναγέννηση των 
ελαστικών ινών και την επίτευξη ιστολογικής ανανέωσης. 

Ενδείκνυται για δέρμα που παρουσιάζει σημάδια χαλάρωσης. Χρησιμοποιήστε το στο οβάλ του προσώπου, του λαιμού και 
του εσωτερικού των βραχιόνων και άνω περιοχή γονάτων. 

5 ενεργά συστατικά  (διεγείρει τους ινοβλάστες, αναδομεί το δέρμα) 

1. Όζον Ο3– Διεγείρει  την μικροκυκλοφορία  

2.Επιδερμικός Αυξητικός Παράγοντας (SH-Ολιγοπεπτίδια –1) αυξάνει την παραγωγή ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. 

3. Φυτική Οργανική Σιλικόνη– υποβοηθά την βαθιά εισχώρηση των ενεργών συστατικών , επισπεύδει την σύσφιξη των ιστών. 

4.Συσφικτικός Φυτικός Παράγοντας: Δημιουργεί ένα δίκτυο φιλμογόνων ουσιών που συσφίγγουν και συγκρατούν το δέρμα. 

5.Ελαστίνη– δραστηριοποιεί την ελαστικότητα και την άμυνα της επιδερμίδας στους εξωτερικούς μηχανισμούς. 

 

2063- AquaO3 (GF) Whitening 5x5ml  (με 7 ενεργά συστατικά) 
Η μελανίνη είναι η φυσική, χρωστική ουσία που δημιουργείται από μελανοκύτταρα στο δέρμα μας. Προστατεύει από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Όταν το δέρμα μας δημιουργεί υπερβολική μελανίνη, εναποτίθεται σε διαφορετικά στρώματα κερατι-
νοκυττάρων, σχηματίζοντας ένα σκοτεινό σημείο. Χάρη στη δράση των αποχρωματιστικών δραστικών ουσιών και της αντιο-
ξειδωτικής ισχύος του όζοντος, το AQUA O3 WHITENING δρα σε διαφορετικά επίπεδα για να καταπολεμήσει τις σκουρό-
χρωμες κηλίδες στο δέρμα ρυθμίζοντας τη σύνθεση μελανίνης και διασπάζοντας τη φωτογήρανση που προκαλούν οι ελεύ-
θερες ρίζες. Ενδείκνυται για το δέρμα που παρουσιάζει υπερχρωματισμένες ζώνες όπως οι ηλιακές κηλίδες και οι ορμονι-
κές κηλίδες 

Με 7 ενεργά συστατικά που ρυθμίζουν και τροποποιούν την σύνθεση μελανίνης 

1.Οζον (Ο3): διεγείρει την μικροκυκλοφορία και αποτοξινώνει  

2.Ολιγοπεπτίδια –34: Φράσσουν την μελανογένεση και ενισχύουν τις ίνες κολλαγόνου με φιμπρονεκτίνη 

3.Ολιγοπεπτίδια –50: Μειώνουν την μελανίνη των λεκέδων, μειώνουν την υπερκεράτωση  

4. Βιταμίνη C (Ascorbic Acid) : σταματά την κυτταρική οξείδωση, διεγείρει τους ινοβλάστες κολλαγόνου και ελαστίνης. 

5.Arbutine: Υποπροϊόν υδροκινόνης, φράσσει την τυροσινάζη, πρωτεϊνη υπεύθυνη για την μελανογένεση. 

6.Εκχύλισμα πλούσιο σε φλαβονοειδή– φράσσει την μελανογένεση, δίνει λάμψη στην επιδερμίδα. 

7.Λακτικό Οξύ: αποφλοιώνει την επιδερμίδα, επιταχύνει την απορρόφηση δραστικών ουσιών. 
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COCTAIL AQUA Ο3 - ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
Με πολυστρωματικά νανοσφαιρίδια από οζονούχο σπορέλαιο ηλιοτροπίου 

2061-AquaO3 Repair 5x5ml (με 7ενεργά συστατικά) 

Αμπούλες Αποκατάστασης σημαδιών ακμής, ραγάδων και ευρυαγγειών  

Οι ραγάδες εμφανίζονται ως παράλληλες γραμμές με κοκκινωπό, γυαλιστερό και λεπτό δέρμα και με την πάροδο του χρό-
νου γίνονται λευκές και με εμφάνιση ουλών. Παρατηρούνται  όταν το δέρμα τεντώσει γρήγορα (ως αποτέλεσμα της ανά-
πτυξης, αυξομείωσης του σωματικού βάρους και ορισμένων ασθενειών).  Εμφανίζονται ως αποτέλεσμα ενός μη φυσιολογι-
κού σχηματισμού ινοποιημένου κολλαγόνου, από λήψη φαρμάκων ή χημικών ουσιών . Η πιο συνηθισμένη παρουσία των 
ραγάδων είναι στο στήθος, τους γοφούς, τους μηρούς, τους γλουτούς, την κοιλιά και στο κάτω μέρος της πλάτης. 

Το AQUA 03 REPAIR με ενεργά συστατικά ,δρα σε συνέργεια με τα άλλα συστατικά, αυξάνοντας τον υγιή σχηματισμό βασι-
κών ουσιών κολλαγόνου,  ελαστίνης και  υαλουρονικού οξέως, βελτιώνοντας την εμφάνιση των σημείων και παρέχοντας 
μεγαλύτερη ελαστικότητα στο δέρμα. 

7 ενεργά συστατικά: 

1. Όζον 03 -διεγείρει και οξυγονώνει τα κύτταρα, βελτιώνει  τη μικροκυκλοφορία του δέρματος, προσφέρει μεγάλη 
αντιοξειδωτική δράση 

2. Ινοβλαστικός Αυξητικός Παράγοντας FGF (SH-Πολυπεπτίδια 11)- Επουλώνει το δέρμα, ευνοεί τον πολλαπλασιασμό 
των ινοβλαστών , ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος και τονώνει  τη σύνθεση υγειούς κολλαγόνου και ελαστί-
νης. 

3. Κερατινο-κυτταρική Αυξητική Ουσία KGF  (SH-Πολυπεπτίδια 3)- βοηθά στην ανανέωση της  επιδερμίδας, με την 
υποστηρίζει μιας υγιή, πλήρως αποκατεστημένη κεράτινη στοιβάδα .Ο KGF είναι υπεύθυνος για την κυτταρική βλα-
στική ομοιόσταση, η οποία μεταφέρεται στο ομοιογενές και καλά ενυδατωμένο στρώμα κερατοειδούς χιτώνα, χω-
ρίς να αλλοιώνει τον κυτταρικό κύκλο αναγέννησης. 

4. Aλλαντοΐνη– Ηρεμεί τις φλεγμονές ενυδατώνοντας 

5. Βιταμίνη Β6- υδατοδιαλυτή βιταμίνη , δρα ως συν-βοηθητική ουσία σε ποικίλες συστηματικές αλλοιώσεις του στρώ-
ματος της κερατοειδούς χιτώνα 

6. Λυσίνη HCL και πυριδοξίνη HCL– αμινοξέα που τρέφουν και αναζωογονούν δέρμα, νύχια και μαλλιά. 

7. Υαλουρονικό οξύ- ενυδατώνει και ελαστικοποιεί τα  στρώματα της επιδερμίδας και διεγείρει τους ινοβλάστες. 

2060-AquaO3 Lipo 5x5ml (με 9 ενεργά συστατικά) Αμπούλες για Μείωση Κυτταρίτιδας 

Όταν μειώνεται η ισορροπία ανάμεσα στη λιπόλυση και στη λιπογένεση, τα λιποκύτταρα συσσωρεύουν λίπος, νερό και τοξί-

νες. Ταυτόχρονα, το περίσσευμα γλυκόζης σκληραίνει τις ίνες κολλαγόνου, μεταβάλλοντας την ελαστικότητα του δέρματος. 

Έτσι, προκαλείται  κακή αποστράγγιση και η εμφάνιση της φλούδας πορτοκαλιού στο δέρμα μας. 
9 Ενεργά συστατικά : 

O3 (Όζον): Ενεργοποιεί την κυτταρική ενέργεια, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία με μεγάλη αντιοξειδωτική δράση.  

Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη που διαλύει τα λιποκύτταρα, μειώνοντας 

την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  

Καρνιτίνη: Δρα καταλυτικά στον λιπώδη ιστό, υποβοηθώντας την έναρξη ενέργειας του κυτταρικού μεταβολισμού.  

Καφεΐνη: Ισχυρός λιπολυτικός παράγοντας με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες που διεγείρει την καύση λίπους και 

έχει ισχυρό αποτέλεσμα αποστράγγισης. 

Φύκια: Επιταχύνει με καθαρτική εξαγνιστική δράση αποσυμφόρησης, απομακρύνοντας τα υγρά και τοξίνες.  

Ruscus: Είδος φυκιών που βελτιώνουν την κυκλοφορία. 

Hiedra: Περιέχει σαπωνίνες-που βοηθούν στη καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, διαλύει το λίπος,ενεργοποιεί την κυκλοφορία. 

Algin Lipase (LipoCell): Διαλύει επιλεκτικά τις τοξίνες και τα υγρά στα λιποκύτταρα που επιφέρουν κυτταρίτιδα, οίδημα, 

φλούδα πορτοκαλιού με συγκεκριμένη δράση. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την εμφάνιση της εμφανούς κυτταρίτιδας ενεργο-

ποιώντας την λεμφική αποστράγγιση και λείανση της επιφάνειας του δέρματος στις προβληματικές περιοχές. 

Αγκινάρα: Προστατεύει το δέρμα από την οξείδωση.  
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

005-MicroNeedle  

Είναι ένα αυτόματο, ηλεκτροκίνητο σύστημα για αισθητικούς.  

Χρησιμοποιεί 12 βελόνες titanium μιας χρήσης σε καψούλα. Η αλλαγή του βάθους διείσδυσης της 
κεφαλής cartridge κυμαίνεται από 0.25mm-2.0mm (αναλόγως της περιοχής και της θεραπείας) .Οι 
δονήσεις μπορεί να ρυθμιστούν σε 5 ταχύτητες, όπως και η αλλαγή χρώματος των φωτονίων (LED 
light) σε 7 διαφορετικούς χρωματισμούς (διαφορετικού μήκους κύματος). 

Με την χρήση της μεθόδου μικροβελονισμού, τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με αυτά της 
ιατρικής αισθητικής, αλλά είναι λιγότερο επιθετικό και με ένα ευκολότερο πρωτόκολο χρήσης. 

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και πολύ γρήγορα, προσομοιάζουν  με αυτά της μεσοθεραπείας,    
χωρίς τον κίνδυνο αιματώματος και ερεθισμού. Το δέρμα είναι εμφανέστατα πιο σφριγηλό με την 
σύσφιξη που επιφέρει, οι ρυτίδες σβήνουν και υπάρχει μια μεγιστοποίηση του αποτελέσματος με 
την πάροδο των ημερών, αφού το δέρμα χρειάζεται το χρόνο του για αφομοίωση των συστατικών. 
Με τη μηχανική μικρο-διέγερση, το δέρμα από την φύση του συμπεριφέρεται ακριβώς όπως σε κάθε 
τραυματισμό, αυξάνοντας την παραγωγή ινών κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέως.   
Κρατά δε όλα τα ενεργά σκευάσματα και ουσίες που έχουν μεταφερθεί μέσω των καναλιών          
διάνοιξης στο κυρίως δέρμα. 
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2033-Emulsión Higienizante 200 ml 

Γαλάκτωμα καθαρισμού διπλής δράσεως. Οι βιο-διαλυόμενοι φυτικοί κόκκοι κυτταρίνης, απολεπί-
ζουν σε βάθος την επιδερμίδα, μαλακώνουν και απολεπίζουν τις κερατινοποιημένες στοιβάδες. Ε-
πίσης, προωθεί την πιο εύκολη απορρόφηση ουσιών  που ακολουθούν.  

Χρήση: λίγη ποσότητα στο πρόσωπο και λαιμό με κυκλικές κινήσεις μασάζ μέχρι να μείνουν οι κόκ-
κοι. Ξεβγάζεται με γάζα βρεγμένη– με Tónico Facial Equilibrante 200 ml 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
SKIN CLEANSING  

 (για όλους τους τύπους δέρματος) 

2034-Tónico Facial Equilibrante 200 ml 

Λοσιόν ρύθμισης ΡΗ, αφαιρεί το γαλάκτωμα και τις ξένες ουσίες, τονώνει την επιδερμίδα, συσφίγ-
γει τους διεσταλμένους πόρους.  

Χρήση: με γάζα σε όλο το πρόσωπο και λαιμό  

 

2036-Kerathor 50 200ml 

Ισοτονική λοσιόν καθημερινής απολέπισης για όλους τους τύπους δέρματος . 

Το εκχύλισμα κρεμμυδιού μύρου και το απαλό κοκτέιλ φρουτοξέων, βοηθούν την καθημερινή απο-
μάκρυνση νεκρών κυττάρων. Επίσης, αποτοξινώνει και εξασφαλίζει τη βαθιά εισχώρηση των προϊό-
ντων ανανέωσης και αναδόμησης. 

Χρήση: Βρέξετε με εμποτισμένη γάζα ολόκληρο το πρόσωπο και λαιμό, αφήστε να απορροφήσει 5-
6 λεπτά. 

FIRST CARE– ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

2037-Fluido Viscoso Forte 30ml  

Ορρός ανανέωσης με EGF 

Προστατεύει το κυτταρικό σύστημα και δίνει στο δέρμα υγεία, ελαστικότητα και ανανέωση. Τοπο-
θετείται σε όλο το πρόσωπο με κυκλικό μασάζ δακτύλων. 

Χρήση: τοποθετήστε  αρκετή ποσότητα σε ολόκληρο το φάσμα προσώπου και λαιμού με κυκλικές 
κινήσεις πρωί και βράδυ  μέχρι την πλήρη απορρόφηση του .Συστήνουμε την χρηση  Crema Elite 50 
ml  από πάνω για ενίσχυση των αποτελεσμάτων. 
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2038-Crema Elite 50 ml  

24ωρη κρέμα με EGF σε νανοσφαιρίδια , για όλους τους τύπους δέρματος 

Περιέχει φυτικές πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία  που τρέφουν  ,ενυδατώνουν  σε βάθος και αναζωογο-
νούν το δέρμα . Τα  λιπίδια της μαλακώνουν και ελαστικοποιούν την επιδερμίδα, Βιταμίνη Ε που 
ενισχύει την άμυνα του δέρματος.Τέλος, η αλόη βέρα ηρεμεί και προστατεύει από φλεγμονές.  

Δεν χρησιμοποιείται γύρω από τα μάτια.  

 

2046-Ο3 Depur 50 ml 

Προϊόν με όζον από οζονοποιημένο σπορέλαιο Ηλιοτροπίου, το οποίο δρα με ισχυρό εξαγνιστικό 
αποτοξινωτικό τρόπο  στο δέρμα. 

Αναγκαίο για δέρματα με προβλήματα ακμής, λιπαρά με σπυράκια, για δέρματα με ατονία, 
έλλειψη οξυγόνωσης, δέρματα με ερεθισμούς και κοκκινίλες, δέρματα που εκτίθενται σε εξωγενείς 
παράγοντες γήρατος. Επαναφέρει το σωστό ρυθμό ανανέωσης του δέρματος και της επιδερμίδας 
και παράλληλα διεγείρει την άμυνα του δέρματος. 

 

2039-Nutriestimul 50 ml 

Θρεπτική Αντι-γηραντική 24ωρη κρέμα με EGF σε νανοσφαιρίδια , σχεδιασμένη για δέρματα  με τις 
πρώτες ρυτίδες έκφρασης, χαλάρωση, ατονία, ξηρότητα και αφυδάτωση.  

Εμπλουτισμένη με φυτικό βούτυρο SHEA και λιπαρά οξέα.  Οι αυξητικοί παράγοντες αναδομούν και 
ανανεώνουν το δέρμα, βοηθούν την βαθιά ενυδάτωση σε όλα τα στρώματα της επιδερμίδας, χαρί-
ζουν ελαστικότητα. Χρησιμοποιείται και μετά από χημικά πήλινγκ ή επιθετικές ιατρικές μεθόδους.  

 

 

2040-Regenerativo Celular 30ml  

Κυτταρικός, ανανεωτικός ορρός δέρματος με EGF σε νανοσφαιρίδια , για αναδόμηση και αντιγή-
ρανση. 

Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας εξασφαλίζει τη δημιουργία ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. 
(δρα καταλυτικά κατά της κυτταρικής και ιστολογικής γήρανσης του δέρματος– καταπολεμά το βιο-
λογικό γήρας) 

Χρήση: Τοποθετήστε στις επιρρεπείς σε ρυτίδες ζώνη (πόδι της χήνας, ανάμεσα στα φρύδια, γύρω 
από το στόμα, στο διπλοσάγονο και το λαιμό) πρωί και βράδυ σε καθαρό δέρμα πριν την κρέμα της 
επιλογής σας. 

 

FIRST CARE– ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
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2042-Claridermil serum 30ml 

 Ορρός Λεύκανσης Λεκέδων και Διχρωμιών  σε νανοσφαιρίδια   
Για χρήση στο σπίτι 
Ορρός που απορροφάται γρήγορα, που περιέχει βιταμίνη C,ολιγοπεπτίδια και εκχύλισμα γλυκόριζας.  
Δρα και μειώνει τα σημάδια ακμής, τα σημάδια φωτογήρανσης, τα σημάδια γήρατος, τις φακίδες, τη 
μάσκα εγκυμοσύνης και άλλες ατέλειες του δέρματος (λεκέδες). 
Χρήση: Το βράδυ, μετά από καθαρισμό του δέρματός σας, εφαρμόστε μερικές σταγόνες Claridermil 
αποκλειστικά στο σημάδι (τοπική χρήση) και τρίψτε απαλά με το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιώντας 
μια μπατονέτα. Αφήστε το τη  νύχτα και, το πρωί αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το δέρμα σας. 
Περιέχει:  
-Βιταμίνη C και ολιγοπεπτίδια(34&50) - προσφέρει λάμψη, λεύκανση και προστασία από τον σχημα-
τισμό προβλημάτων φωτογήρανσης 
-Εκχύλισμα γλυκόριζας , ισχυρότατο συστατικό αναχαίτισης  της  μελανογένεσης, επαναφέρει την λα-
μπερή όψη της   επιδερμίδας 
-Εκχύλισμα ελαίου σόγιας, το οποίο τρέφει και ελαστικοποιεί την επιδερμίδα. 
-Λακτικό οξύ για επιτάχυνση της υδάτωσης και αποφλοίωσης των κερατινοποιημένων σημαδιών 
-Επιδερμικός Αυξητικός Παράγοντας σε νανοσφαιρίδια (EGF)- επιτρέπει την σταθερότητα και την εις 
βάθος διείσδυση και εισχώρηση του πολύτιμου αυτού συστατικού, επαναφέροντας την αναδόμηση 
του δέρματος. 
 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

2052-Dermosun SPF50+  50ml 

Αντιηλιακό spf50+ με φίλτρα και δραστικές ουσίες που αναδομούν και προστατεύουν το δέρμα  

Αδιάβροχο, αντιοξειδωτικό, ανανεωτικό. 
Δράση:  

-Αδιάβροχο 

-Για ευαίσθητα δέρματα 

-Αντιοξειδωτικές ιδιότητες που εγκλωβίζουν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την πρόωρη οξείδωση του 
δέρματος. 

-Δεν λευκαίνει το δέρμα 

-Δεν αφήνει λιπαρότητα στο δέρμα 

Χρήση: Αντιηλιακό υψηλής προστασίας και ελαφριάς υφής ,με μεγάλη ποικιλία ηλιακών φίλτρων (Α+Β) που 
επιτυγχάνουν προστασία σε  ευρύ φάσμα  από την ηλιακή ακτινοβολία.  Το φυσικό φινίρισμα και η γρήγορη 
απορρόφησή του, το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση και πριν το  μακιγιάζ. 

Διαδικασία εφαρμογής:  Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε ποσότητα μεγέθους καρυδιού 30 λεπτά 

πριν από την έκθεση στον ήλιο. Η χρήση μικρότερης ποσότητας θα μειώσει σημαντικά το επίπεδο προστασί-

ας. Εφαρμόστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά μετά το μπάνιο στη θάλασσα, το στέγνωμα με πετσέτα 

και την υπερβολική εφίδρωση. Να μην χρησιμοποιείται γύρω από τα μάτια 

Περιέχει:  

-Φυσικά φίλτρα σε νανοσφαιρίδια  

-Χημικά φίλτρα  

-Αλόη Βέρα –ηρεμιστική 

-Αλλαντοΐνη–μαλακτική 
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2041-Collagen Booster serum 30ml 

 Ορρός Αναζωογόνησης  

Για χρήση στο σπίτι 

Μορφή: φιάλη σταγονόμετρου 30 ml 

Δράση: Η κύρια αρχή των ενισχυτικών  καλλυντικών (booster), συνίσταται για εφαρμογή και μεγιστοποίη-

ση της αποτελεσματικότητας άλλων προϊόντων που ακολουθούν μετά. Για παράδειγμα, για να φιξάρετε  το 

μακιγιάζ, να διατηρήσετε τη βάση μακιγιάζ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να βελτιώσετε ή να επιταχύ-

νετε την απορρόφηση του προϊόντος στο δέρμα. 

Χρήση: Μειώνει τις ρυτίδες και ελαχιστοποιεί τους πόρους του δέρματος. Κατάλληλο για λιπαρό δέρμα με 

ανοικτούς πόρους και για ώριμα δέρματα . Κατάλληλο επίσης για νυφικό μακιγιάζ. 

Διαδικασία εφαρμογής:  Εφαρμόστε πριν από οποιοδήποτε άλλο καλλυντικό προϊόν (κρέμα, ορό κλπ).  

Εφαρμόστε επίσης πριν από το μακιγιάζ.  

Περιέχει:  

-EGF-Epidermal Growth Factor– Επιδερμικοί Αυξητικοί παράγοντες: Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας 

αλληλεπιδρά με τον δέκτη του για να προκαλέσει απόκριση των κυττάρων του δέρματος που συνίσταται 

στον πολλαπλασιασμό κερατινοκυττάρων και ινοβλαστών, αυξάνει τη σύνθεση κολλαγόνου και ενεργοποιεί 

το σύστημα αντιστρες με δράση SOD (αντιοξειδωτικό και αντιγηραντικό αποτέλεσμα) . Επομένως, είναι το 

πιο σημαντικό προϊόν αναζωογόνησης και αντιγήρανσης. 

-Πολύ-λειτουργικός ενυδατικός παράγοντας: Μια σύνθεση που σχηματίζεται από διάφορα συστατικά όπως 

η ουρία, γαλακτικό οξύ και τα ελεύθερα αμινοξέα που διατηρούν το μέγιστο επίπεδο Φυσικού Ενυδατικού 

Παράγοντα (NMF).   O Φυσικός Ενυδατικός Παράγοντας,  αφορά στην ποσότητα ενδοκυτταρικής υγρασίας 

είναι παγιδευμένη μεταξύ των κυττάρων και παρέχει ευελιξία και ομοιομορφία στην κεράτινη στοιβάδα, 

έτσι ώστε να τρέφεται συνεχώς. Κατάλληλο για αφυδατωμένα ή ώριμα δέρματα, εφόσον παρέχει και  διατη-

ρεί το βέλτιστο επίπεδο ενυδάτωσης του δέρματος.  

-Κολλοειδές χρυσός: Ενσωματωμένα υδρόφιλα νανοσωματίδια χρυσού που αναγεννούν και διεγείρουν την 

κυτταρική δράση κατά των ελευθέρων ριζών .  

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
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GLACEE SKINCARE 

10052-Glacee Redensificante (Redefining) 50ml  

EGF+Peptides 

Κρέμα αντιγήρανσης, που βελτιώνει άμεσα το κουρασμένο στρεσαρισμένο δέρμα. Με διπλή χρήση 
αυξητικών παραγόντων  EGF/FGF σε νανοσφαιρίδια  και πεπτιδίων,  επαναφέρει την νεανικότητα 
στο δέρμα, που  επανακτά τη φρεσκάδα, ανανέωση και σφρίγος του. 

Προτείνεται ειδικά για θεραπείες σοκ σε πολύ ώριμα δέρματα.  

 

10081-Glacee Dynamizing Cream 50ml  

EGF+STEM CELLS 

Κρέμα δυναμικής ενεργοποιήσης με EGF σε νανοσφαιρίδια  και βλαστοκύτταρα. Σταματά και θερα-
πεύει τα σημάδια γήρατος, βελτιώνει την υδάτωση και υφή του δέρματος, ενώ παράλληλα αναδο-
μεί τους ινοβλάστες. Κατάλληλη και για νεαρά δέρματα, αφού αποτρέπει και θεραπεύει τα πρώτα 
σημάδια βιολογικού γήρατος. 

 

 

10080-Glacee Moisture-Revitalizing Cream 50ml  

Κρέμα υδρο-ανανεωτική με EGF + FGF σε νανοσφαιρίδια  

Κρέμα βελούδινης υφής που ενυδατώνει για 24 ώρες. 

Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλλουρονικού οξέως στο κυρίως δέρμα. 

Βελτιώνει  ευριαγγεία και την ροδόχρου ακμή. Ιδανική για δέρματα που ωριμάζουν και αφυδατώ-
νονται εύκολα. 

 

10061-Glacee Gen ADN 50 ml  

Gel-κρέμα που απορροφάται γρήγορα από το  δέρμα χάρη στα ενεργά συστατικά της. 

Θεραπευτική χρήση για λιπαρά δέρματα, ρυθμίζει το σμήγμα ,συσφίγγει και λειαίνει τους ανοι-
κτούς πόρους. 

Στα ξηρά δέρματα ενισχύστε την με Glacee Dinamizante / Hidrorevitalizante 
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10123-Glacee Contour K 15 ml  

Μειώνει τους μαύρους κύκλους, τις ρυτίδες και το πρήξιμο που εμφανίζονται στο περίγραμμα των 

ματιών, χάρη στη δράση της βιταμίνης Κ και φυτοπρωτεϊνών αποσυμφόρησης και   καφεϊνης για 

φουσκώματα και οίδημα. 

Περιέχει επιπλέον ένα παράγοντα πολλαπλής ενυδάτωσης που βασίζεται στην ουρία, τις πρωτεϊνες 

γάλακτος και τα απαραίτητα αμινοξέα τα οποία προσφέρουν θρέψη και προστασία στην ευαίσθητη 

αυτή περιοχή.  

10082-Glacee Serum Reparador Triple Action 

Ορρός τριπλής δράσης που  περιέχει και τους τρεις αυξητικούς παράγοντες, EGF+KGF+FGF  σε     
νανοσφαιρίδια που προάγουν τη συνεχή ανανέωση του δέρματος, ενισχύοντας  κολλαγόνο και        
ελαστίνη, καθιστώντας το δέρμα μαλακό, ενυδατωμένο , αναδομημένο και αναζωογονημένο. 

Ιδανικός για περιποιήσεις αντι-γήρανσης. Συστήνεται για χρήση ακόμη και στις πιο ακραίες          
περιπτώσεις γηρασμού δέρματος. Συνδυάζεται απόλυτα με τις κρέμες Redensificante,                 
Dinamizante ,   Hidrorevitalizante. 

 

 

GLACEE SKINCARE 

ΠΑΓΩΣΤΕ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ! 

10122-Glacee Antiox-C 50 ml Κρέμα παρασκευασμένη με βιταμίνη C και οζονούχο σπορέλαιο η-
λιοτροπίου. Τα δύο αυτά συστατικά ενεργούν  ως πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά και δίνουν δύναμη 
και ενέργεια στα κύτταρα του δέρματος.  Επιπλέον, περιέχει απαραίτητα αμινοξέα όπως Lisine & 
Proline, που διατηρούν την απαραίτητη ενυδάτωση του δέρματος. Ακόμα, περιέχει βιταμίνες Β3 και 
Β6.  Ο συνδυασμός συστατικών (βιταμίνες, αμινοξέα και όζον) δρα αμυντικά κατά της οξείδωσης 
του δέρματος και καθιστά  το δέρμα ελαστικό,τονωμένο και λαμπερό. 

Χρήση: Πρωί και βράδυ στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Προστατέψτε το δέρμα σας από τον 

ήλιο χρησιμοποιώντας παράλληλα τον ορρό Contour-K στα μάτια. 
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ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 

KORPO SLIM  
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KORPO SLIM  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2066-KORPO PEEL 1 500 ml Χημικό Πήλινγκ. 

Δράση: Γρήγορη και αποτελεσματική αποκερατινοποίηση και διασπορά νεκρών στοιχείων τοξι-

νών και μαύρων στιγμάτων από το σώμα. Χάρη στη σύνθεσή του (υψηλή σε κερατολυτικούς παρά-

γοντες, κόκτειλ οξέων όπως λακτικό, μάλικ, γλυκολικό και κιτρικό οξύ) , εξαλείφει τα νεκρά κύτταρα 

και διεγείρει την ανανέωση του δέρματος, βελτιώνοντας την ομαλότητα και απαλότητά του. 

Περιέχει: 

Μίγμα αλφα-υδροξυ-οξέων: Μειώνουν το πάχος της κεράτινης στοιβάδας, τις υπερκερατώσεις, 

ευνοώντας την αναπαραγωγή νέων κυττάρων.   Επιπλέον, μειώνει τη συνοχή των κερατινοκυττά-

ρων στην τριχοσμηγματογόνου θύλακα και ευνοεί τη σύνθεση των δερματικών μορίων. 

Γαλακτικό οξύ: Ένα άλφα-υδροξυ οξύ που διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος 

και βοηθά στην εξάλειψη των νεκρών κυττάρων στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Βελτιώνει, ομα-

λοποιεί, και χαρίζει την απαλότητα του δέρματος. 

Ρεσορκίνη: Έχει αντισηπτικές, αντιμυκητιακές, απολεπιστικές και κερατολυτικές ιδιότητες.  

Να εφαρμόζεται πάντοτε πριν από την περιποίηση σώματος και σε συνδυασμό με την Korpo Peel 2. 

2065-KORPO PEEL 2 200 ml Μηχανικό Πήλινγκ Τριβής. 

Δράση: Εξαλείφει και επιταχύνει την απομάκρυνση ξένων νεκρών στοιχείων από το δέρμα.  

Αποτελείται από δύο παράγοντες απολέπισης: Ηφαιστειογενή κονιορτοποιημένη πέτρα και αλάτι 

σε  βάση λίπους, για καλύτερη εφαρμογή του προϊόντος. Χάρη σε αυτή τη σύνθεση, έχουμε μια α-

πολέπιση η οποία αναζωογονεί το δέρμα, μαλακώνει την επιδερμίδα και δεν επηρεάζει το υδρολι-

πιδικό μανδύα. 

Περιέχει: 

Ρυολίτης: Φυσικό πήλινγκ , κατασκευασμένο από πέτρες λάβας, πλούσιο σε διοξείδιο του πυριτί-

ου. Προσφέρει μια φυσική απολέπιση που αναγεννά και μαλακώνει το δέρμα , χωρίς να επηρεάζει 

το υδρολιπιδικό μανδύα.  

Χλωριούχο νάτριο: Εξαιρετικό για την απομάκρυνση νεκρού δέρματος, τοξινών και ακαθαρσιών. 

Λειτουργεί άμεσα στην επιφάνεια του δέρματος. Είναι πολύ πλούσιο σε μέταλλα, επομένως εκτελεί 

μια πολύ υγιή και θεραπευτική θρέψη, με μεταλλικά στοιχεία. 

Υγρή και νηματώδης βαζελίνη: Έχει μαλακτικές, προστατευτικές και αποφρακτικές ιδιότητες. 

Μετά την εφαρμογή του Korpo Peel 1, εφαρμόζουμε με τα χέρια μας μια μικρή ποσότητα Korpo Peel 

2 στην περιοχή που θέλουμε, και εκτελούμε ένα ανοδικό μασάζ, από τα πέλματα μέχρι το διάφραγ-

μα, έτσι ώστε να επιτύχουμε την απομάκρυνση ξένων νεκρών στοιχείων από το δέρμα. Στο τέλος 

αφαιρούμε με μια βρεγμένη πετσέτα με χλιαρό νερό.   
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2047-KORPOSLIM CREAM 1000ml Κρέμα κατά της κυτταρίτιδας 

Δράση: Κρέμα κατά της κυτταρίτιδας και αναμόρφωσης της σιλουέτας. Χάρη στη θερμογένεση και 

στη σύνθεσή της κρέμας, αυξάνει τη λιπολυτική δράση, διασπά τις συσσωρευμένες αποθέσεις λί-

πους στη μέση, στους γοφούς, στα γόνατα κτλ. Εξασφαλίζει ένα γρήγορο αποτέλεσμα σμίλευσης, 

σε λίγες μόνο συνεδρίες. Αίσθηση  θερμότητας: παράγει ένα ελαφρύ ζέσταμα, που ευνοεί τη 

διείσδυση των ενεργών συστατικών. 

Περιέχει: 

Καφεΐνη: Είναι ένας ισχυρός λιπολυτικός παράγοντας με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινό-

λες που διεγείρει την καύση λίπους και έχει ισχυρό αποτέλεσμα αποστράγγισης. 

Καρνιτίνη: Δρα καταλυτικά στον λιπώδη ιστό, υποβοηθώντας την ενεργοποίηση του κυτταρικού 

μεταβολισμού. 

Φύκια: Επιταχύνει με καθαρτική εξαγνιστική δράση αποσυμφόρησης, απομακρύνοντας τα υγρά 

του λίπους. 

Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη διαλύοντας τα 

λιποκύτταρα, μειώνοντας την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  

Collagenase: Περιέχει καθαρή κολλαγενάση. Έχει μια ήπια επίδραση στην υδρόλυση κολλαγόνου 

και διεγείρει την αντικατάσταση του για νέο κολλαγόνο (δραστηριότητα αναγέννησης). Το κύριο 

συστατικό του είναι ένα εκχύλισμα από ένα μείγμα των κολλαγενασών που προάγουν την αναγέν-

νηση του κολλαγόνου. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας. 

Εφαρμόστε το προϊόν στη περιοχή που θέλετε, και εργαστείτε με το ανάλογο εξοπλισμό ΑΝ υπάρχει 

(radio frequency, cavitation). 

KORPO SLIM  

2048-KORPOSLIM GEL 1000ml Τζελ σύσφιξης και αδυνατίσματος  
Δράση: Βελτιώνει σημαντικά το αίσθημα των κουρασμένων ποδιών και την κακή κυκλοφορία 
του αίματος, που εμφανίζεται κυρίως στους αστραγάλους λόγω κατακράτησης υγρών.  Προκαλεί 
ένα ευχάριστο αίσθημα και μείωση του όγκου, που θα παρατηρηθεί από την πρώτη κιόλας εφαρ-
μογή.  
Περιέχει: 
Φύκια: Επιταχύνει με καθαρτική εξαγνιστική δράση αποσυμφόρησης, απομακρύνοντας το οίδη-
μα και τα υγρά. 
Ruscus: Φλεβοτονική,  αντι-φλεγμονώδη, κατά της κυτταρίτιδας. 
Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη που διαλύει τα 
λιποκύτταρα, μειώνοντας την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  
Lipase: Διαλύει επιλεκτικά τις τοξίνες και τα υγρά των λιποκυττάρων που επιφέρουν κυτταρίτιδα, 
οίδημα, φλούδα πορτοκαλιού με συγκεκριμένη δράση. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την εμφάνιση 
της ορατής κυτταρίτιδας ενεργοποιώντας την λεμφική αποστράγγιση και εξομαλύνει την επιφάνεια 
του δέρματος στις προβληματικές περιοχές. 
IVY-Κισσός: Ενεργοποιεί την κυκλοφορία και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Εφαρμόστε το προϊόν στη περιοχή που θέλετε και χρησιμοποιήστε βιοενεργειακή επαφή με συ-
σκευή ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν υπάρχει συσκευή ραδιοσυχνοτήτων, τότε μπορείτε να εκτελέσετε 
ένα χειροκίνητο μασάζ. 
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2083-KORPO CREMA LIGERA 1000ml    Κρέμα σώματος για τελικό μασάζ 

Τι είναι: Κρέμα ελαφριάς υφής με άρωμα εσπεριδοειδών. Χαλαρωτική, εύκολη στη χρήση, επι-

τρέπει το μασάζ-γλιστρά, ταχεία απορρόφηση.  

Χρήση: Ενδείκνυται και για την εκτέλεση τελικού μασάζ μετά από περιποίηση σώματος.  

Ενδείξεις:   

Χαλαρωτική 
Για κουρασμένα πόδια 

Περιγραφή: 

Πολύ ελαφριά υφή και εύκολη απορρόφηση 
Άρωμα εσπεριδοειδών 
Δεν αφήνει υπολείμματα στο δέρμα και στα ρούχα 
Ιδανική για μετά από πρεσοθεραπεία και θεραπεία βεντούζων 

Διαδικασία Εφαρμογής: 

Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα στη περιοχή που υποβλήθηκε θεραπεία, με ένα ελαφρύ χειροκίνητο 

μασάζ.  

Συστατικά: 

Ενισχυμένοι παράγοντες ροής, που δίνουν πλεονέκτημα έκκρισης/απόκρισης 
Αιθέριο πορτοκαλιού 

 

 

KORPO SLIM  
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KORPO SLIM  

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2051-KORPO SLIM SERUM 9X16ml -Λιπολυτικά Ένζυμα 

Δράση: Πρόκειται για  ένα προϊόν υψηλής αξίας, χάρη στον ποσοτικό και ποιοτικό τύπο του. Έχει 

διαμορφωθεί με ένζυμα και φωσφατιδυλοχολίνη που επιλεκτικά στοχεύουν τα λιπιδικά κύτταρα 

που εναποτίθενται στα λιποκύτταρα και τα οποία είναι υπεύθυνα για τα οζίδια κυτταρίτιδας. Οι 

δραστικές ουσίες έχουν διαμορφωθεί σε υψηλή συγκέντρωση και καθαρότητα. Αυτό είναι αναμφι-

σβήτητα ένα αποτελεσματικό προϊόν για την καταπολέμηση των επίμονων υποδόριων λιπαρών ο-

ξέων. Περιέχει δραστικά συστατικά που επιλύουν την περίσσεια των παρακρατηθέντων υγρών στα 

λιποκύτταρα, που είναι υπεύθυνα για την κυτταρίτιδα και την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού στο 

δέρμα.  

Περιέχει: 

Lipase: Διαλύει επιλεκτικά τις τοξίνες και τα υγρά των λιποκυττάρων που επιφέρουν κυτταρίτιδα, 

οίδημα, φλούδα πορτοκαλιού με συγκεκριμένη δράση. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την εμφάνιση 

της εμφανούς κυτταρίτιδας ενεργοποιώντας την λεμφική αποστράγγιση και εξομάλυνση της επιφά-

νειας του δέρματος στις πληγείσες περιοχές. 

Pure COLLAGENASE: Περιέχει καθαρή κολλαγενάση. Έχει μια ήπια επίδραση στην υδρόλυση του 

κολλαγόνου και διεγείρει την αντικατάστασή του για νέο κολλαγόνο (δραστηριότητα αναγέννησης). 

Το κύριο συστατικό του είναι ένα εκχύλισμα από ένα μείγμα κολλαγενάσης που προάγει την δια-

μόρφωση του άμορφου κολλαγόνου. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας. 

Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη και διαλύουν τα 

λιποκύτταρα, μειώνοντας την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  

ΧΡΗΣΗ: 

Συνιστάται για ενίσχυση των θεραπειών με  KorpoSlim Crema ή/και KorpoSlim Gel. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Στο σπίτι: Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το KorpoSlim ή/και Gel KorpoSlim Crema, 

σε σημεία λιπώδη ιστού όπως κοιλιά, χέρια, γλουτούς κτλ. 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: 

Διατηρήστε μια ισορροπημένη διατροφή και ασκηθείτε (περπάτημα 30 λεπτά την ημέρα). Το Korpo 

Slim Vials είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν που ενισχύει όλες τις ιδιότητες και το αποτέλεσμα της 

KorpoSlim Crema και KorpoSlim Gel. Ο συνδυασμός αυτών των προϊόντων αποτελεί εγγύηση  

επιτυχίας. 
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2049-KORPOSLIM CREAM 200ml Κρέμα κατά της κυτταρίτιδας 

Δράση: Κρέμα κατά της κυτταρίτιδας και αναμόρφωσης της σιλουέτας. Χάρη στη θερμογένεση και 

στη σύνθεσή της κρέμας, αυξάνει τη λιπολυτική δράση, διασπά τις συσσωρευμένες αποθέσεις λί-

πους στη μέση, στους γοφούς, στα γόνατα κτλ.. Εξασφαλίζει ένα γρήγορο αποτέλεσμα σμίλευσης, 

σε λίγες μόνο συνεδρίες. Αίσθηση  θερμότητας: παράγει ένα ελαφρύ ζέσταμα, που ευνοεί τη 

διείσδυση των ενεργών συστατικών. 

Περιέχει: 

Καφεΐνη: Είναι ένας ισχυρός λιπολυτικός παράγοντας με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινό-

λες που διεγείρει την καύση λίπους και έχει ισχυρό αποτέλεσμα αποστράγγισης. 

Καρνιτίνη: Δρα καταλυτικά στον λιπώδη ιστό, υποβοηθώντας την ενεργοποίηση του κυτταρικού 

μεταβολισμού. 

Φύκια: Επιταχύνει με καθαρτική εξαγνιστική δράση αποσυμφόρησης, απομακρύνοντας τα υγρά 

του λίπους. 

Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη διαλύοντας τα 

λιποκύτταρα, μειώνοντας την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  

Collagenase: Περιέχει καθαρή κολλαγενάση. Έχει μια ήπια επίδραση στην υδρόλυση κολλαγόνου 

και διεγείρει την αντικατάσταση του για νέο κολλαγόνο (δραστηριότητα αναγέννησης). Το κύριο 

συστατικό του είναι ένα εκχύλισμα από ένα μείγμα των κολλαγενασών που προάγουν την αναγέν-

νηση του κολλαγόνου. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας. 

Εφαρμόστε τη νύχτα στις περιοχές που θέλετε. Ακολούθως, πλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

 

KORPO SLIM  

2050-KORPOSLIM GEL 200ml -Τζελ σύσφιξης και αδυνατίσματος  
Δράση: Βελτιώνει σημαντικά το αίσθημα των κουρασμένων ποδιών και την κακή κυκλοφορία 
του αίματος, που εμφανίζεται κυρίως στους αστραγάλους λόγω κατακράτησης υγρών.  Προκαλεί 
ένα ευχάριστο αίσθημα και μείωση του όγκου, που θα παρατηρηθεί από την πρώτη κιόλας εφαρ-
μογή.  
Περιέχει: 
Φύκια: Επιταχύνει με καθαρτική εξαγνιστική δράση αποσυμφόρησης, απομακρύνοντας το οίδη-
μα και τα υγρά. 
Ruscus: Φλεβοτονική,  αντι-φλεγμονώδη, κατά της κυτταρίτιδας. 
Phosphatidylcholine (PC): Φωσφολιπίδια που διεγείρουν τη κυτταρική μεμβράνη που διαλύει τα 
λιποκύτταρα, μειώνοντας την εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού.  
Lipase: Διαλύει επιλεκτικά τις τοξίνες και τα υγρά των λιποκυττάρων που επιφέρουν κυτταρίτιδα, 
οίδημα, φλούδα πορτοκαλιού με συγκεκριμένη δράση. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την εμφάνιση 
της ορατής κυτταρίτιδας ενεργοποιώντας την λεμφική αποστράγγιση και εξομαλύνει την επιφάνεια 
του δέρματος στις προβληματικές περιοχές. 
IVY-Κισσός: Ενεργοποιεί την κυκλοφορία και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Εφαρμόστε στις περιοχές που θέλετε. Ακολούθως, μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Συνι-
στάται ο συνδυασμός του  προϊόντος μαζί με το μαζί με το  KorpoSlim Crema για μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων. 




