Φροντίδα από ελαιόλαδο
Τα πλεονεκτήματα και οι ευεργετικές
ιδιότητες του ελαιόλαδου:
Τα υψηλά ποσοστά βιταμίνης K και τα
ιχνοστοιχεία, όπως νάτριο και κάλιο είναι
ευεργετικά για το δέρμα.
Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες
και σίδηρο που δυναμώνουν τα μαλλιά.
Όι πολυφαινόλες και η βιταμίνη E
προστατεύουν το δέρμα από πρόωρη
γήρανση.
Η χλωροφύλλη βελτιώνει την υφή των
μαλλιών και βελτιώνει την ξηρότητα
έχει ως κύριο συστατικό το σκουαλένιο,
συστατικό που μειώνει την πιθανότητα
εμφάνισης μελανώματος στο δέρμα
Πλούσιο σε Ω:3 και Ω:6, προστατεύει
την μεμβράνη των κυττάρων από την
απώλεια του νερού μέσα από το κύτταρο
και αποτρέπει την είσοδο των τοξινών από
την επιδερμίδα. Η πλούσια περιεκτικότητα
του σε βιταμίνες (ασκορβικό οξύ, νιασίνη,
παντοθενικό οξύ, Β6, Α, Ε και Κ) θρέφει
την επιδερμίδα και συμβάλλει στην υγιή
ανάπτυξη και διατήρηση του δέρματος.

Care by olive
The large amounts of Vitamin K and trace
elements such as sodium and potassium
are highly beneficial to the skin. It is rich in
antioxidants and iron, which have a hair
strengthening effect.
Polyphenols and vitamin E protect the skin
from premature aging. Chlorophyll improves
hair texture and fights dryness Its main ingredient is squalene, which reduces the possibility to exhibit a skin melanoma. Rich in
omega-3 and omega-6 fatty acids, it protects
the membrane of cells against loss of water
from inside the cell and prevents entrance of
toxins through the skin. Its high vitamin content (ascorbic acid, niacin, pantothenic acid,
B6, A, E and K) nourishes the skin and helps
with healthy growth of the skin and preservation of the skin’s youthful appearance.
The presence of vitamin E advances production of collagen and elastin, creates a
barrier against ultraviolet radiation and protects from oxidization. It is a source of trace
elements (Ca, Fe, K, Na, Zn, Cu, Mn, Se) that
are necessary for structuring of new tissues
and for the vital skin functions. It contains
amino-acids, which are very important components of the normal moisturizing factor of
the skin (NMF) and necessary for the preservation of the normal metabolic activity of
the cells, as they participate in the formation
of collagen, elastin and keratin. Its squalene
content, which has antioxidant activity, is
considerable.

Η παρουσία της βιταμίνης Ε προάγει την
δημιουργία κολλαγόνου και ελαστίνης,
παρεμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία
και προστατεύει από την οξείδωση.
Αποτελεί πηγή ιχνοστοιχείων (Ca, Fe, K, Na,
Zn, Cu, Mn, Se), απαραίτητα για τη δομή
νέων ιστών και τις ζωτικές λειτουργίες
του δέρματος. Περιέχει αμινοξέα, τα
οποία είναι πολύ σημαντικά συστατικά
του φυσιολογικού ενυδατικού παράγοντα
It provides protection from ultraviolet raτου δέρματος (NMF) και είναι απαραίτητα
για τη διατήρηση της φυσιολογικής diation and creates a protective membrane
μεταβολικής
δραστηριότητας
των on top of the skin, preventing moisture loss.
κυττάρων, καθώς συμμετέχουν στη
σύνθεση του κολλαγόνου, της ελαστίνης
και της κερατίνης.
Σημαντική είναι η περιεκτικότητα
του
σε σκουαλένιο, το οποίο διαθέτει
αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει από
την υπεριώδη ακτινοβολία και δημιουργεί
μία μεμβράνη προστασίας πάνω από την
επιδερμίδα με αποτέλεσμα την προστασία
της από την απώλεια υγρασίας.

Φυτικά καλλυντικά με ελαιόλαδο
Η νέα και ανανεωμένη σειρά προϊόντων Olive Touch αποτελεί
ένα μοναδικό ελιξίριο φροντίδας και ομορφιάς για το σώμα
και το πρόσωπο. Με ελληνικό ελαιόλαδο και εκχυλίσματα
βιολογικής καλλιέργειας και χωρίς parabens,
προπυλενογλυκόλη και παραφινέλαιο είναι
το απόλυτο φυσικό άγγιγμα ομορφιάς. Όλα
τα προϊόντα Olive touch είναι πιστοποιημένα
και δερματολογικά ελεγμένα.

Herbal cosmetics based on
olive-oil
The new and renewed Olive Touch
product line is a unique elixir of care
and beauty for the body and face. Based
on Greek olive oil and extracts from
biological cultivation, being parabens,
propylene glycol and paraffin oil free,
they serve as the ultimate touch of
beauty. All Olive touch products are
certified and dermatologically tested.

24hours HYDRA FACE CREAM 50ml - 24ωρη ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-11-102
Πλούσιας υφής κρέμα για 24ωρη ενυδάτωση. Όι ενυδατικές ιδιότητες του ελαιολάδου μαζί με τις αναπλαστικές
της αλόης δημιουργούν έναν ιδανικό συνδυασμό για την καθημερινή περιποίηση. Δρα ενάντια στα πρώτα
σημάδια γήρανσης χάρη στην παρουσία βιταμίνης
Ε, προβιταμίνης Β5 και υαλουρονικού οξέος, που
προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία, ρυθμίζοντας
την υδατική ισορροπία των κυττάρων καθ’ όλη την
διάρκεια της ημέρας.
Rich 24hour moisturizing cream. The moisturizing properties of olive oil along with the regenerative properties of
aloe form a combination that is ideal for everyday care.
Protects against the first signs of ageing, thanks to the
presence of vitamin E, provitamin B5 and hyaluronic acid,
which has an antioxidant effect,while regulating the water
balance of the cells throughout the day.

24hours ANTIAGEING-FIRMING FACE CREAM 50ml
24ωρη ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - 14-3-11-103
24ωρης διάρκειας εμπλουτισμένη σύνθεση με φυτικούς παράγοντες για αντιγήρανση και σύσφιξη.
Όι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ελαιολάδου, του σταφυλέλαιου και της βιταμίνης Ε ουδετεροποιούν τη δράση
των ελεύθερων ριζών. Όι πρωτεΐνες σιταριού ενισχύουν το
υδρολιπιδικό μανδύα, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή
και ελαστική. Το υαλουρονικό οξύ βοηθά την επιδερμίδα
να συγκρατεί την υγρασία στο εσωτερικό των κυττάρων
του δέρματος βελτιώνοντας το οβάλ και την όψη του
προσώπου.
24h cream enhanced with plant agents for anti-ageing and
tightening. The anti-oxidant properties of olive oil, grape
seed oil and vitamin E counterbalance the effect of free
radicals. Wheat proteins strengthen the hydro-lipidic film
leaving the skin soft and elastic. The hyaluronic acid helps
the skin preserve its moisture inside the cells, thus improving the oval shape of the face and its overall appearance.

ANTI-WRINKLE CONTROL SYSTEM FACE CREAM 50ml
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-11-107
Μη λιπαρή αντιρυτιδική κρέμα ημέρας, που ενισχύει το φυσικό σύστημα αντιοξειδωτικής άμυνας της επιδερμίδας
και παγιδεύει τις ελεύθερες ρίζες. Εξασφαλισμένη ενυδάτωση και των τριών επιπέδων της επιδερμίδας,
με τρεις τύπους υαλουρονικού οξέος διαφορετικού
μοριακού βάρους και διαφορετικής διαβατότητας,
προάγοντας την ελαστικότητα του δέρματος. Με
βιολογικό λάδι ελιάς, έλαιο αργκάν και σκουαλένιο
προσφέρει πρόληψη και επανορθωτική περιποίηση.
Εμπλουτισμένη και εμπνευσμένη από το σύμβολο
ομορφιάς και νεότητας της αρχαιότητας, την μυρτιά.
Non-greasy anti-wrinkle day cream that enhances the
natural anti-oxidant defense of the skin and traps free
radicals. Ensured moisturization of all three layers of the
skin, with three types of hyaluronic acid, of different molecular weighs and different permeability that enhance
the elasticity of the skin. Thanks to the organic olive oil,
the argan oil and the squalene, it offers preventive and
repairing action. Enriched and inspired by the ancient symbol of youth and beauty, the myrtle.

HYDRA FIRMING EYE & LIP AREA CREAM 15ml
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ & ΧΕΙΛΙΩΝ - cod. 14-3-12-101

HYDRACTIVE FIRMING FACE SERUM 30ml
ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΣ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-13-101

Ενυδατική φροντίδα για την περιοχή των ματιών και των χειλιών. Τα φυτικά έλαια, σε συνδυασμό με βιταμίνες και
υαλουρονικό οξύ, βοηθούν στη λείανση των γραμμών έκφρασης
και στην ανάπλαση των απαταιτητικών αυτών περιοχών. Με
την παρουσία καφεΐνης η εμφάνιση και το μέγεθος των μαύρων
κύκλων μειώνονται, ενώ χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες του
αγγουριού το πρήξιμο και τα σημάδια κούρασης απαλύνονται.

Ενυδατικός – Συσφικτικός ορός προσώπου για ενίσχυση της καθημερινής περιποίησης. Τα εκχυλίσματα
αλόης, αγγουριού και φύλλων ελιάς, σε συνδυασμό με το έλαιο άργκαν,
ενεργοποιούν όλες τις διεργασίες ενυδάτωσης της επιδερμίδας.
Βιοσακχαρίτες, προβιταμίνη Β5, βιταμίνη Ε και υαλουρονικό οξύ
βελτιώνουν τη σφριγηλότητα και προάγουν την αναγέννηση νέων
κυττάρων. Ενας πολύτιμος βοηθός ομορφιάς.

Moisturizing care for the area around the eyes and the lips.
The plant-derived oils, in combination with the vitamins and hyaluronic acid help soften small expression lines and regenerate these
demanding areas. Thanks to the presence of caffeine, the appearance and the size of dark cycles is reduced, while thanks to the
beneficial properties of cucumber swelling and signs of fatigue are
minimized.

Moisturizing - Firming face serum for the enhancement of the daily beauty
care routine. The aloe, cucumber and olive leaf extracts, along with the argan
oil activate all moisturizing processes of the skin. The biosaccharides, provitamin B5, vitamin E and hyaluronic acid improve the firmness of the face and
promote cell regeneration. A valuable beauty care assistant.

ANTISPOT WHITENING DERMOTHERAPY FACE CREAM 50ml - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ - cod. 14-3-11-008
Λευκαντική κρέμα ημέρας με σύνθεση που απαλύνει και
αποχρωματίζει τις μελαγχρωματικές κηλίδες, τα σημάδια
γήρανσης, τις πανάδες και παλιές ουλές, με τη συμβολή του
αιθέριου ελαίου λεμονιού. Βοηθά στην συνολική βελτίωση της
όψης της επιδερμίδας, διεγείροντας την κυτταρική ανανέωση.
Με ενεργά συστατικά που αναστέλλουν το κύριο ένζυμο
που καταλύει την παραγωγή της μελανίνης. Η εξαφάνιση
των μελανών κηλίδων επιτυγχάνεται σταδιακά, με
καθημερινή χρήση, χωρίς την παρουσία της ερεθιστικής
υδροκινόνης κι άλλων βλαβερών λευκαντικών ουσιών.
Whitening day cream with composition that soothes and discolors pigmentation
spots, aging signs, freckles and old scars, thanks to the lemon essential oil. It helps in
the overall improvement of the skin, stimulating cell renewal. With active ingredients
that stop the effects of the main enzyme that catalyzes the production of melanin.
The disappearance of dark spots is gradually achieved through everyday usage, without hydroquinone, which causes irritation, and other harmful whitening substances.

COLOR SATIN FACE CREAM WITH SUNSCREEN FACTORS
cod. 14-3-11-009

Αντηλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα και βελούδινη υφή.
Προσφέρει αντηλιακή προστασία, δίνοντας ομοιόμορφο
τόνο χρώματος και ισορροπημένη κάλυψη. Προστατεύει την
επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες, χάρη στις ευεργετικές
ιδιότητες του βιολογικού ελαιολάδου και της βιταμίνης Ε.
Sunscreen color face cream with velvet texture. Protects against
the sun and offers even color tone and balanced coverage. Protects the skin from free radical damage, thanks to the beneficial
properties of organic olive oil and vitamin E.

ANTI-WRINKLE CONTROL SYSTEM FACE SERUM 30ml
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-13-102
Όρός προσώπου με αντιρυτιδική δράση και με τρεις τύπους υαλουρονικού οξέος διαφορετικού μοριακού
βάρους και διαφορετικής διαβατότητας, που εξασφαλίζουν ενυδάτωση και των τριών
επιπέδων της επιδερμίδας. Εμποδίζει την αποδόμηση του κολλαγόνου
διατηρώντας τη σωστή λειτουργία των επιθηλιακών ιστών. Διεγείρει
την σύνθεση πρωτεϊνών που ευνοούν την κυτταρική μακροβιότητα.
Εμπνευσμένος από την μυρτιά, το σύμβολο ομορφιάς και νεότητας
της αρχαιότητας με συνέργεια βιολογικού λαδιού ελιάς και δραστικών
συστατικών για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Face serum with anti-wrinkle effect and three types of hyaluronic acid of
different molecular weights and of different permeability that ensure the
moisturization of all three layers of the skin. It stops the degradation of
collagen maintaining the proper function of epithelial tissues. It stimulates
the synthesis of proteins that assist the longevity of cells. Inspired by myrtle,
the ancient symbol of youth and beauty, and with organic olive oil and active
ingredients for maximum effectiveness.

FACE PEELING CREAM 50ml
ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-15-001
Απολεπιστική κρέμα προσώπου με κόκκους από κουκούτσι ελιάς.
Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και τα μαύρα στίγματα, αναζωογονεί και
λειαίνει την επιδερμίδα, αφήνοντας την απαλή.
Peeling cream with olive stones and organic olive oil. Removes dead
cells and black heads, regenerating , smoothing the skin , leaving it with
velvet touch.

FACE CLEANSING GEL 250ml
GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-17-000
Ό καθαρισμός αποτελεί το πρώτο βήμα για μία λαμπερή επιδερμίδα.
Αφρίζον ήπιο καθαριστικό προσφέρει απαλό και βαθύ καθαρισμό. Απομακρύνει μακιγιάζ,
ρύπους και λιπαρότητα, παρουσία Tea tree oil. Με το χάδι της αλόης, δρα αντιερεθιστικά,
χωρίς να προκαλεί ξηρότητα.
Face cleansing is the first step towards a shiny skin.
Mild foaming cleansing gel for soft and deep cleansing. It removes makeup,
pollutants and excessive oil thanks to the presence of Tea tree oil. With the
soft touch of aloe, it has an anti-irritation effect and does not cause dryness.

GREEN CLAY CLEANSING FACE MASK 50ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΓΙΛO - cod. 14-3-16-002
Καθαριστική μάσκα προσώπου με πράσινη άργιλο ρυθμίζει αποτελεσματικά την έκκριση
σμήγματος, συσφίγγει τους πόρους και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Ιδανική για λιπαρές
και με τάσεις ακμής επιδερμίδες. Σύνθεση εμπλουτισμένη με έλαιο άργκαν και
εκχυλίσματα σαπωναρίας , αλόης, χαμομηλιού , πρόπολης και υαλουρονικού
οξέος για ενυδατωμένη, αναζωογονημένη και χωρίς ερεθισμούς επιδερμίδα.
Face cleansing mask with green clay that effectively regulates the generation of sebum, tightens the
pores and removes dead cells. Ideal for oily, acne-prone skin. Composition enriched with argan oil
and saponaria officinalis, aloe, chamomile, propolis and hyraluronic acid extracts for a moisturized,
revitalized and irritation-free skin.

MOISTURIZING – ANTIAGEING FACE MASK 50ml
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-16-001
Μάσκα προσώπου με ενυδατική και αντιγηραντική σύνθεση. Με την αξιοποίηση των μοναδικών
ιδιοτήτων των ελαίων αβοκάντο, λεμονιού, τριαντάφυλλου και άργκαν και του υαλουρονικού
οξέος βοηθά στην επαναφορά της ελαστικότητας και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας. Τα
εκχυλίσματα μελιού και φύλλων ελιάς ενυδατώνουν και θρέφουν έως τα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος.
Face mask with moisturizing and anti-ageing composition. With the utilization of the unique properties of avocado, lemon, rose and argan oils and hyraluronic acid, it helps restore the elasticity
and firmness of the skin. The honey and olive leaf extracts nourish the deeper layers of the skin.

MULTIVITAMIN NOURISHING FACE MASK 50ml
ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - cod. 14-3-16-003
Πλούσια σε βιταμίνες μάσκα για θρέψη της επιδερμίδας. Μία εντατική αγωγή που χάρη στις
βιταμίνες A,F,H,E και το σύμπλεγμα βιταμινών Β επιτυγχάνει αναγεννητική δράση ξαναδίνοντας
την απαραίτητη υγρασία και ελαστικότητα. Τα εκχυλίσματα πορτοκαλιού και πρόπολης και
τα έλαια ελιάς, άργκαν, καλέντουλας και σιταριού βελτιώνουν τη συνολική λειτουργία του
δέρματος. Το δέρμα ανακτά την υγιή, λαμπερή και βελούδινη υφή του.
Mask rich in vitamins for nourishment of the skin. An intensive treatment with a regenerative action thanks to the vitamins A, F, H, E and the vitamin B complex that restores the required moisture and elasticity to the skin. The orange
and propolis extracts, as well as the olive, argan, calendula and wheat oils improve the overall function of the skin.
The skin regains its healthy, shiny and velvety texture.

FOR MEN

AFTER SHAVE GEL 100ml - GEL ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ
cod. 14-3-33-000

After Shave σε μορφή gel για μετά το ξύρισμα. Μοναδική σύνθεση με
εκχύλισμα βαλσαμόχορτου, αλόη, βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Β5. Καταπραΰνει
τις κοκκινίλες και μαλακώνει την επιδερμίδα. Το εκχύλισμα από θαλάσσια
φυτά της Καραϊβικής δίνει μια επιπλέον αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας. Το
υαλουρονικό οξύ διευκολύνει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από την
επιδερμίδα, εξασφαλίζοντας έτσι την υγιή εμφάνιση του δέρματος. Χωρίς
οινόπνευμα.
After shave in the form of gel. Unique formula based on St John’s extract, aloe,
vitamin E and provitamin B5. Soothes rednesses and softens the skin. The extract
of Caribbean marine plants gives an extra sense of coolness and freshness. The
hyaluronic acid facilitates the intake of nutrients from the skin, ensuring that it
looks healthy. Alcohol-free.

SHOWER GEL WITH ORGANIC OIL 300ml - ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΕΛΙΑΣ - cod. 14-3-18-000
Αφρόλουτρο με εκχύλισμα φύλλων ελιάς προσφέρει απαλό καθαρισμό για την καθημερινή
περιποίηση. Ενυδατώνει, ενισχύει την ελαστικότητα, χαρίζει μεταξένια αίσθηση και ευεξία.
Shower gel with olive leaf extract that offers soft cleansing, ideal for the everyday care. Moisturizes, improves the elasticity and offers a silky feel and a
sense of euphoria.

BODY MILK OLIVE 250ml
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΙΑ - cod. 14-3-19-000

BODY MILK HONEY 250ml
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΙ - cod. 14-3-19-001

Απαλό γαλάκτωμα ενυδάτωσης
περιποίησης
σώματος.
Εμπλουτισμένο
με
εκχύλισμα
φύλλων ελιάς, ενισχύει την
ενυδάτωση της επιδερμίδας, δρα
αντιοξειδωτικά και συμβάλλει στην
ανάπλαση του δέρματος. Απλώνεται
και απορροφάται εύκολα.

Θρεπτικό και ενυδατικό γαλάκτωμα
περιποίησης σώματος με εκχύλισμα
μελιού. Με σύνθεση πλούσια σε
φυτικά λάδια και βιταμίνες, προσφέρει
ενυδατική δράση, ενεργοποιεί την
ανανέωση των κυττάρων, θρέφει
και προστατεύει την επιδερμίδα.
Απλώνεται και απορροφάται εύκολα.

Soft moisturizing milk, ideal for body
care. Enriched with olive leaf extract
that enhances the moisturizing of the
skin, has an antioxidant effect and
contributes to the regeneration of
the skin.Easily spread and quickly absorbed.

Nourishing and moisturizing body care
milk with honey extract. With a composition rich in plant oils and vitamins, it
offers a moisturizing effect, stimulates
the renewal of cells, nourishes and protects the skin. Easily spread and quickly
absorbed.

BODY MILK POMEGRANATE 250ml - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙ
cod. 14-3-19-002
Αναζωογονητικό και ενυδατικό γαλάκτωμα περιποίησης σώματος με εκχύλισμα ρόδι.
Πλούσια σύνθεση με φυτικά λάδια και βιταμίνες, προσφέρει αίσθηση ευεξίας, εξασφαλίζει
ενυδάτωση και επιβραδύνει τα σημάδια γήρανσης. Απλώνεται και απορροφάται εύκολα.
Revitalizing and moisturizing body care milk with pomegranate extract. Thanks to its rich composition that includes plant-based oils and vitamins, it offers a sense of
euphoria and moisturizing and slows down the signs of ageing. Easily
spread and quickly absorbed.

SILKY SHIMMERING BODY CREAM 200ml.
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΑΜΨΗΣ - cod. 14-3-19-021
SHOWER GEL WITH POMEGRANATE 300ml - ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΡΟΔΙ cod. 14-3-18Αναζωογονητικό αφρόλουτρο καθημερινής περιποίησης. Χαρίζει καθαριότητα με εκχύλισμα
ροδιού, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Ενυδατώνει, ενώ αφήνει την επιδερμίδα
απαλή και με υγιή όψη.
Refreshing shower gel for everyday care. It offers a sense of cleanliness with
pomegranate extract, which is renowned for its antioxidant properties. It moisturizes and leaves the skin soft and healthy looking.

SHOWER GEL WITH ALOE VERA 300ml - ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΛΟΗΣ - cod. 14-3-18-001
Αφρόλουτρο καθημερινής περιποίησης και φρεσκάδας. Χαρίζει καθαριότητα με εκχύλισμα
αλόης, που ενυδατώνει και προσφέρει αίσθηση απαλότητας και δροσιάς.
Shower gel for everyday care that offers a sense of freshness. It offers a sense of
cleanliness, while thanks to the aloe extract, it moisturizes the skin and offers it a
sense of softness and coolness.

Μεταξένια αίσθηση ενυδάτωσης και φρεσκάδας, ενισχυμένη με
απαλό shimmer για διακριτική γυαλάδα στο σώμα. Προσφέρει
πολυτελή ενυδάτωση χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες του ελαίου
αργκάν που ενυδατώνει το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, βελτιώνοντας
την ελαστικότητά του. Με αλόη και βιολογικό λάδι ελιάς για ενίσχυση
της φυσικής άμυνας, αφήνοντας ένα απαλό πέπλο γυαλάδας στην
επιδερμίδα.
Silky feel of moisturization and freshness enhanced with a soft shimmer
that gives the skin a discrete shine. It offers luxurious moisturization thanks to
the beneficial properties of the argan oil that moisturizes the dry and sensitive skin and improves
its elasticity. With aloe and organic olive oil for the strengthening of the natural defense mechanisms, it leaves a soft shiny veil to the skin.

SATIN SHIMMERING BODY CREAM 200ml
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΑΜΨΗΣ - cod. 14-3-19-020
Βελούδινη αίσθηση ενυδάτωσης και φρεσκάδας, ενισχυμένη με απαλό shimmer για διακριτική
γυαλάδα στο σώμα. Προσφέρει πολυτελή ενυδάτωση χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες του
ελαίου άργκαν, που ενυδατώνει το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά
του. Με αγγούρι και βιολογικό λάδι ελιάς για τόνωση της κυτταρικής ανανέωσης, αφήνοντας
ένα δροσερό χάδι στη επιδερμίδα.
Velvety feel of moisturization and freshness enhanced with a soft shimmer that gives the skin a discrete shine. It offers luxurious moisturization thanks to the beneficial properties of the argan oil that moisturizes the
dry and sensitive skin and improves its elasticity. With cucumber and organic olive oil for the enhancement of cell
renewal, it leaves a sense of coolness to the skin.

BODY BUTTER OLIVE 200ml - ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΙΑ
cod. 14-3-20-000
Ενυδατικό βούτυρο σώματος με εκχύλισμα φύλλων ελιάς αποκαθιστά τη
φυσιολογική δομή ακόμα και της πιο ξηρής επιδερμίδας. Φυσική φροντίδα που
ανανεώνει, τονώνει και θρέφει εντατικά το δέρμα.
Moisturizing body butter with olive leaf extract that manages to restore the natural
structure of extremely dry skin. Natural care that revitalizes, tones and nourishes
the skin.

BODY BUTTER POMEGRANATE 200ml - ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙ
cod. 14-3-20-003
Ενισχυμένη ενυδάτωση ακόμα και για τις πιο ξηρές επιδερμίδες. Το εκχύλισμα
ροδιού χαρίζει εντατική περιποίηση, αποκαθιστώντας τη λεία όψη. Φυσική
φροντίδα για μεταξένια αίσθηση που διαρκεί, ιδανική για καθημερινή χρήση.
Enhanced moisturizing even for extremely dry skin. The pomegranate extract offers intense care, restoring smooth appearance. Natural care for lasting silky feel,
ideal for everyday use.

BODY BUTTER FUCUS 200ml
ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΤΑ - cod. 14-3-20-002
Βούτυρο σώματος θαλάσσιας αύρας με εκχύλισμα φυκιών για ενυδάτωση και
προστασία του δέρματος, επιβραδύνοντας τη διαδικασία γήρανσης. Θρεπτικά
φυτικά συστατικά για δέρμα απαλό, λαμπερό και λείο.
Sea breeze body butter with seaweed extract for moisturizing and skin protection that slows down the ageing process. Nourishing plant ingredients for soft
and shiny skin.

BODY BUTTER ALOE 200ml - ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΗ
cod. 14-3-20-001
Βουτυρώδης κρέμα σώματος με εκχύλισμα αλόης, που καταπραΰνει ακόμα
και τις πιο ξηρές επιδερμίδες. Ενεργοποιεί την αναγέννηση των κυττάρων και
διατηρεί το δέρμα λείο και απαλό, χαρίζοντας μεταξένια αίσθηση.
Buttery body cream with aloe extract that soothes even extremely dry skin. It stimulates the revitalization of the cells and keeps the skin soft and smooth, giving it a
silky feel.

BODY BUTTER COCONUT 200ml - ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΑ
cod. 14-3-20-004
Πλούσια σύνθεση ενυδάτωσης σώματος ακόμα και για τις πιο ξηρές
επιδερμίδες. Το λάδι καρύδας αποκαθιστά την ξηροδερμία,
επαναφέροντας τη φυσική ελαστικότητα του
δέρματος. Αναζωογονεί με άρωμα που αφήνει
την αίσθηση καλοκαιριού.
Rich composition for the moisturizing of
the skin, suitable even for extremely dry
skin. The coconut oil soothes dry skin and
restores the natural elasticity of the skin. Revitalizes the skin leaving it
smelling like summer.

BODY MIST MOISTURIZING 200ml
cod. 14-3-21-000
Απολαύστε μία έκρηξη φρεσκάδας
με το ενυδατικό και αρωματικό spray
σώματος. Με ενυδατικό παράγοντα
από ζάχαρη καλαμποκιού και άμυλο
αραβοσίτου, που ενεργοποιεί την
παραγωγή φυσικής υγρασίας. Τα
εκχυλίσματα φύλλων ελιάς και φυκιών
ενισχύουν την φυσική άμυνα του
δέρματος. Διατηρεί την επιδερμίδα
ήρεμη και ενυδατωμένη, σκορπίζοντας
ένα δροσερό άρωμα.
Enjoy a burst of freshness with this moisturizing and aromatic body spray. With
a moisturizing agent made of corn sugar and maize starch that stimulates the
production of moisture naturally. The
extracts of olive leaves and seaweed strengthen the
natural defense mechanisms of the skin. It soothes the
skin and leaves it moisturized and freshly scented.

BODY MIST REFRESHING 200ml
cod. 14-3-21-001
Απολαύστε μία έκρηξη φρεσκάδας και
αναζωογόνησης με το αρωματικό spray
σώματος. Αποκαθιστά την υγρασία και
την ενυδάτωση της επιδερμίδας καθώς
περιέχει στη σύστασή του εκχυλίσματα
φύλλων ελιάς και πορτοκαλιού.
Απαλύνει
και
προστατεύει
την
επιδερμίδα, σκορπίζοντας ένα δροσερό
άρωμα.
Enjoy a burst of freshness and revitalization with this aromatic body
spray. It restores the moisture of the skin thanks to
the extracts of olive leaves
and orange contained in its
formula. It soothes and
protects the skin, giving it a fresh
scent.

BODY MIST TONING WITH OLIVE LEAVES & JASMINE EXTRACTS 200ml
cod. 14-3-21-002
Τονωτικό και αρωματικό spray σώματος. Με ενυδατικό παράγοντα από ζάχαρη και άμυλο
αραβοσίτου, που ενεργοποιεί την παραγωγή φυσικής υγρασίας. Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς
και γιασεμιού ενισχύουν την φυσική άμυνα του δέρματος.
Toning and fragrance body spray. With moisturizing agent from sugar and corn starch that
stimulates the production of natural moisture. The jasmine and olive leaf extracts boost the skin’s
natural defenses.

BODY SCRUB 250ml
cod. 14-3-22-000
Κρεμώδες
απολεπιστικό
προϊόν με φυσικούς κόκκους
από κέλυφος αμυγδάλου και
από πυρήνα ελιάς. Απομακρύνει
απαλά τα νεκρά κύτταρα και
διεγείρει την μικροκυκλοφορία.
Όι κόκκοι
εξομαλύνουν τα
τραχιά σημεία του σώματος, όπως
γόνατα, φτέρνες και αγκώνες.
Χρησιμοποιήστε το σε ολόκληρο
το σώμα για να αποκαλυφθεί ένα
απαλότερο και πιο λείο δέρμα,
και για να το προετοιμάσει για τη
μέγιστη δυνατή ενυδάτωση από τα
επακόλουθα προϊόντα φροντίδας
Creamy exfoliating scrub with natural almond kernel
and olive stone granules. Gently removes dead skin cells
and stimulates skin surface microcirculation. Granules
smooth away rough spots, especially over the knees,
heels and elbows. Use over the entire body to reveal
softer and smoother skin and to prepare skin for maximum hydration absorption from next beauty products.

GEL ALOE 200ml
GEL ΑΛΟΗΣ cod. 14-3-23-001
Gel σώματος με 95 % εκχύλισμα
αλόης και βιταμίνη Ε που
ανακουφίζει, θρέφει, ενυδατώνει
και
μαλακώνει
το
δέρμα
βοηθώντας στην αποκατάσταση
του ξηρού και κατεστραμμένου
δέρματος. Ιδανικό για ηλιακά
εγκαύματα, για μετά το ξύρισμα,
για ξηρά και ταλαιπωρημένα
δέρματα.
Αloe vera body gel with 95% aloe vera
extract and vitamin E that relieves,
nourishes, hydrates and softens
skin helping the restoration of dry
and destroyed skin. Ideal for sunshine burn,after shaving, for dry, suffered skin.

BODY OIL 200ml - ΛΑΔΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
cod. 14-3-24-001
Εμπλουτισμένο λάδι σώματος με
βιολογικό λάδι ελιάς, λάδι άργκαν, λάδι
σταφυλιού και βιταμίνη Ε που θρέφει,
ενυδατώνει σε βάθος και μαλακώνει
το δέρμα δίνοντας βελούδινη αίσθηση
χωρίς να αφήνει υπολείμματα λαδιού.
Κατάλληλο για μασάζ.
Enriched body oil with organic olive
oil, argan and grapeseed oil, vitamin
E that nourishes, deeply hydrates and
softens the skin giving a velvet after
feel without leaving oily residue. Ideal
for massage.

ALMOND OIL 100ml - ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ
cod. 14-3-24-000
Κατάλληλο για ενυδάτωση
προσώπου, σώματος και για
ντεμακιγιάζ προσώπου. Τρέφει
και τονώνει τις βλεφαρίδες.
Χρησιμοποιείται σαν φορέας
αιθέριων ελαίων.
Ιdeal for face and body
hydration. Suitable to remove
make up. Tones and nourishes
lashes. Use it to dilute essential oils.

BRONZE SHIMMER OIL 100ml
ΙΡΙΔΙΖΟΝ ΛΑΔΙ ΣΩΜΑΤΟΣ - cod. 14-3-24-004
Απολαύστε μία έκρηξη φρεσκάδας και
αναζωογόνησης με το αρωματικό spray
σώματος. Αποκαθιστά την υγρασία και
την ενυδάτωση της επιδερμίδας καθώς
περιέχει στη σύστασή του εκχυλίσματα
φύλλων ελιάς και πορτοκαλιού.
Απαλύνει και προστατεύει την
επιδερμίδα,
σκορπίζοντας
ένα
δροσερό άρωμα.
Enjoy a burst of freshness and revitalization with this aromatic body spray. It
restores the moisture of the skin thanks
to the extracts of olive leaves and orange contained in its formula. It soothes
and protects the skin, giving it a fresh
scent.

MASSAGE OIL 100ml - ΛΑΔΙ ΜΑΣΣΑΖ
cod. 14-3-24-002
Το βιολογικό λάδι ελιάς, το λάδια jojoba,
avocado και το αμυγδαλέλαιο δίνουν
βελούδινη υφή, ενυδάτωση και εξαιρετική
μαλακτική δράση. Το λάδι σταφυλιού
διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες και
η βιταμίνη Ε αυξάνει την ελαστικότητα
του δέρματος. Το αιθέριο έλαιο
λεβάντας προσφέρει χαλάρωση και
ξεκούραση κατά τη διάρκεια του
μασάζ, ενώ το λάδι λεμονιού τονώνει
την επιδερμίδα.
The organic olive oil, the oils of jojoba,
avocado and almond offer you a velvet texture, a major hydration and an exceptionally emollient action. The grape seed oil protects from ageing
and the vitamin E increases the elasticity of the skin.
Lavender essential oil offers relaxation and relieving
throughout massage. The lemon oil stimulates the
skin.

SUNTAN BODY OIL 200ml - ΛΑΔΙ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ - cod. 14-3-24-003
Λάδι μαυρίσματος με μεταξένια σύνθεση, πλούσιο σε φυτικά έλαια για βαθύ, ομοιόμορφο
και χρυσαφένιο μαύρισμα. Το βιολογικό λάδι ελιάς ενυδατώνει το δέρμα, το λάδι από
καρύδι είναι πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ, το οποίο βοηθάει σημαντικά στην αναζωογόνηση,
ενώ το λάδι από καρότο, πλούσιο σε προβιταμίνη Α, ενισχύει και διατηρεί το φυσικό
μαύρισμα της επιδερμίδας.
Tanning oil with silky formula, rich in plant oils for a uniform, golden tan. The organic olive oil
helps the skin preserve its moisture, the walnut oil, rich in linoleic acid, has antioxidant properties, while the carrot oil, rich in provitamin A, enhances and preserves the natural tanning
of the skin.

SHAMPOO FOR EVERYDAY USE 300ml
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
cod. 14-3-25-000
Φυτική φροντίδα για την καθημερινή
περιποίηση. Καθαρίζει απαλά, ενώ το
εκχύλισμα χαμομηλιού προστατεύει
από τους ερεθισμούς το τριχωτό
της κεφαλής. Για υγιή, λαμπερά και
ευκολοχτένιστα μαλλιά.
Plant care for everyday use. It cleans
hair softly, while the chamomile extract protects the scalp against irritations. For healthy, shiny and easy to
comb hair.

TONIC SHAMPOO FOR DAMAGED HAIR 300ml

ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

cod. 14-3-25-001

SUNCARE N REPAIR HAIR MIST 125ml
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ cod. 14-3-28-004

LAUREL OIL 100ml - ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ
cod. 14-3-28-001

Βοηθά τα μαλλιά να βρουν την χαμένη
τους λάμψη. Καθαρίζει απαλά και
επανορθώνει ριζικά τα αδύναμα και
κατεστραμμένα μαλλιά. Όι ενυδατικές
ιδιότητες της αλόης και της κερατίνης
αφήνουν τα μαλλιά δυνατότερα και
πιο υγιή, ενώ το εκχύλισμα μελιού
επανορθώνει κάνοντας τα μαλλιά
μεταξένια
,αποτρέποντας
την
δημιουργία κόμπων.

Σύνθεση μη λιπαρή για μεταξένια
μαλλιά, με προβιταμίνη Β5 και
ενυδατικό παράγοντα από λάδι ελιάς.
Προσφέρει ενυδάτωση, προστασία
και επανόρθωση στα μαλλιά που
ταλαιπωρούνται από την έκθεση στον
ήλιο, από το νερό της θάλασσας και
το χλώριο της πισίνας. Δεν βαραίνει τα
μαλλιά, ενώ τα αφήνει λαμπερά και
απαλά.

Το Δαφνέλαιο, που είναι γνωστό για την
τονωτική του δράση στα μαλλιά, είναι
ιδανικό για γυναίκες και άνδρες με μόνιμο
ή εποχικό πρόβλημα τριχόπτωσης. Είναι
πλούσιο σε βιταμίνες Α, Ε και λιπαρά
οξέα. Προστατεύει και ενισχύει τη δομή
της τρίχας, τρέφει, δυναμώνει και δίνει
λάμψη στα μαλλιά, χάρη στις μαλακτικές
και ενυδατικές του ιδιότητες. Αποτελεί
ιδανική φροντίδα για τα ξηρά και
ταλαιπωρημένα μαλλιά.

It helps hair regain its lost shine. It cleans
hair softly and completely regenerates
weak and damaged hair. The moisturizing properties of aloe and keratin leave hair
stronger and healthier, while the honey extract repairs it,
leaving it silky soft and without knobs.

Non-greasy composition for silky hair
with provitamin B5 and moisturizing
agent from olive oil. It offers moisturizing, protection and restoration to hair
that is damaged due to exposure to the sun, salt water and chlorinated pool water. It does not weigh hair
down, but rather leaves it looking shiny and soft.

The laurel oil, which is known for its stimulating effect on the hair, it is ideal for women and men
with permanent or seasonal hair loss problem. It is rich in
vitamins A, E and fatty acids. Protects and enhances the
hair structure, nourishes, strengthens and gives shine to
the hair, due to its emollient and moisturizing properties.
Best treatment for dry and damaged hair.

HAIR CONDITIONER 250ml.
ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ - cod. 14-3-27-000
Ενυδατώνει, αναζωογονεί και μαλακώνει τα μαλλιά. Εμπλουτισμένη με εκχύλισμα αλόης,
κερατίνη και έλαιο άργκαν περιποιείται τα μαλλιά και τα ξεμπερδεύει. Πλούσιο σε βιταμίνες
αφήνει τα μαλλιά υγιή και λαμπερά, ενώ προστατεύει από την ψαλίδα.
Moisturizes, revitalizes and softens the hair. Enriched with aloe extracts, keratin and argan oil, it
nourishes hair and untangles it. Rich in vitamins, it leaves hair healthy and shiny and protects it
against split ends.

FEET CARE CREAM50ml - ΚΡΕΜΑ ΠΟΔΙΩΝ cod. 14-3-31-000
Κρέμα περιποίησης ποδιών που αποκαθιστά την φυσική απαλότητα. Επιταχύνει την
ανάπλαση της επιδερμίδας χάρη στην παρουσία εκχυλίσματος μελιού και βούτυρο
καριτέ. Η βιταμίνη Ε τονώνει την αναγέννηση των κυττάρων. Βελτιώνει την υφή του
δέρματος και προλαμβάνει την ξηροδερμία και τους ερεθισμούς.
Feet care cream that restores natural softness. Accelerates the regeneration of the skin
thanks to the presence of honey extracts and shea butter. Vitamin E improves cells regeneration. It improves the texture of the skin and prevents dry skin and irritations.

HAND AND NAIL CREAM WITH OLIVE 100ml - ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΕΛΙΑ cod. 14-3-30-000
HAIR MASK 150ml - ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
cod. 14-3-26-000
Πλούσια μάσκα επανόρθωσης για ξηρά και βαμμένα μαλλιά. Αποκαθιστά
την φθορά και θρέφει σε βάθος τα μαλλιά, χάρη στην παρουσία
εκχυλίσματος αλόης και μελιού. Όι πρωτεΐνες σιταριού και η κερατίνη
αναδομούν την αφυδατωμένη και ταλαιπωρημένη τρίχα. Για απαλά, υγιή, λαμπερά, ευκολοχτένιστα και χωρίς
ψαλίδα μαλλιά.
Rich hair repairing mask for dry and colored hair. Repairs the damage and deeply nourishes hair thanks to the presence of the aloe extract and honey. Wheat proteins and keratin repair dehydrated, tired hair. For soft, healthy, shiny,
easy to comb hair without split ends.

SILICONE HAIR SERUM 30ml
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ
ΟΡΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
cod. 14-3-28-003
Αόρατος μανδύας
προστασίας.
Περιποιείται την όψη
ταλαιπωρημένων
μαλλιών από κάθε
είδους κατεργασίες.
Invisible protection. It is the ideal care
for hair that is damaged due to various
processes.

TONIC HAIR OIL AFTER WASHING 125ml
ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ
cod. 14-3-28-002
Λάδι μαλλιών με οργανικό λάδι ελιάς, λάδι άργκαν και
λάδι μεταξιού. Χαρίζει άμεση θρέψη και έντονη λάμψη στα
μαλλιά. Ανάλαφρη σύνθεση, της οποίας την δράση ενισχύει
το λάδι αβυσσηνίας και η βιταμίνη Ε, που προσφέρουν
ευκολία στο χτένισμα και απαλότητα. Χρησιμοποιείστε το
και το καλοκαίρι, καθώς προστατεύει από την ακτινοβολία
UV.
Hair oil with organic olive oil, argan oil and silk oil. It offers immediate nourishment and brightness to the hair. Light composition, the effect of which is enhanced by Abyssinian oil and
vitamin E, which facilitate combing and provide softness. Use
it during summertime as well; it protects your hair from UV
radiation.

Ενυδατική κρέμα χεριών με εκχύλισμα φύλλων ελιάς. Εισχωρεί άμεσα, καταπραΰνει και
προσφέρει αντιγηραντική και αντιοξειδωτική δράση, χάρη στο βιολογικό λάδι ελιάς. Διατηρεί
τα χέρια απαλά, ενώ τα προστατεύει από τους εξωτερικούς παράγοντες με τη συμβολή της
γλυκερίνης και του αμυγδαλέλαιου. Η κερατίνη θρέφει και σκληραίνει τα νύχια.
Moisturizing hand cream with olive leaf extract. It penetrates immediately, soothes
and provides anti-aging and antioxidant activity with organic olive oil. It will keep
hands smooth and silky, while protecting them against adverse external factors thanks
to the existence of glycerin and almond oil. Keratin nourishes and harden nails.

HAND CREAM POMEGRANATE 100ml - ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΡΟΔΙ - cod. 14-3-30-001
Κρέμα χεριών και νυχιών με εκχύλισμα ρόδι για ξηρά και ταλαιπωρημένα χέρια. Όι ευεργετικές
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ροδιού και του ελαιολάδου σε συνδυασμό με την ενυδατική και
καταπραϋντική δράση της προβιταμίνης Β5 και της αλλαντοΐνης προλαμβάνουν την ξηρότητα των
χεριών σας και τους χαρίζουν μεταξένια υφή. Θρέφει και σκληραίνει τα νύχια χάρη στην παρουσία
κερατίνης. Hand and nail cream with pomegranate extract for dry and chapped hands. The beneficial
and antioxidant properties of pomegranate and olive oil, in combination with the moisturizing and soothing effect of provitamin B5 and allantoin, prevent your hands from getting dry and leave them silky soft. It nourishes
and harden nails thanks to the existence of keratin in its formula.

AND CREAM ALOE 100ml - ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΑΛΟΗ - cod. 14-3-30-002
Κρέμα επανορθωτικής δράσης με εκχύλισμα aloe vera, αποτελεί την καλύτερη φροντίδα ακόμα και
για τα πιο αφυδατωμένα χέρια. Διατηρεί τη φυσική υγρασία χάρη στον σωστό συνδυασμό φυτικών
συστατικών, μαζί με προβιταμίνη Β5 και ουρία, αποκαθιστώντας τη λειτουργία δερματικού φραγμού
που έχει καταστραφεί. Σκληραίνει τα νύχια χάρη στην παρουσία κερατίνης. Μαλακώνει, θρέφει και
δίνει μεταξένια απαλότητα, ενώ απορροφάται γρήγορα.
Reconstructive cream with aloe vera – the ideal care product even for extremely dry hands. It preserves
the natural moisture thanks to the right combination of plant ingredients, provitamin B5 and urea, and restores the function of the skin barrier that has been destroyed. It hardens the nails thanks to the existence
of keratin in its formula. It soothes, nourishes and leaves the nails silky soft, while it is quickly absorbed.

1. cod. 14-3-29-010 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΦΥΛΛΑ
ΕΛΙΑ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & OLIVE LEAVES
2. cod. 14-3-29-006 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ , AΙΘΕΡΙΟ
ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΕΛΛΑ & ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL, CINNAMON ESSENTIAL OIL & PROPOLIS EXTRACT
3. cod. 14-3-29-013 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ &
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL &
CUCUMBER EXTRACT

4. cod. 14-3-29-008 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ &

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΛΟΗΣ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & ALOE
VERA EXTRACT

5. cod. 14-3-29-002 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ, ΜΕ ΓΑΛΑ
ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ & ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE
OIL, DONKEY MILK & HONEY EXTRACT
6. cod. 14-3-29-004 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΛΑΔΙ
ΓΙΑΣΕΜΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL &
JASMINE OIL

7. cod. 14-3-29-011 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ &
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΤΑ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC ΟLIVE
OIL & SEA PLANT EXTRACT

8. cod. 14-3-29-005 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ, ΜΕ
ΚΟΚΚΟΥΣ ΕΛΙΑΣ & ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL
WITH ALMOND & OLIVE GRANULES
9. cod. 14-3-29-003 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΑΙΘΕΡΙΟ
ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & LAVENDER
ESSENTIAL OIL
10. cod. 14-3-29-001 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΜΕ

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL &
LEMON OIL

11. cod. 14-3-29-014 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ

& ΕΛΑΙΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL& ΟRANGE OIL

12. cod. 14-3-29-000 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ &
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΟΔΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & POMEGRANATE EXTRACT
13. cod. 14-3-29-009 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΜΕ

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL &
CHAMOMILE EXTRACT

14. cod. 14-3-29-007 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΕΛΑΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & ROSE OIL
15. cod. 14-3-29-012 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ME ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ & ΦΡΑΟΥΛΑ
HANDMADE NATURAL SOAP BAR WITH ORGANIC OLIVE OIL & STRAWBERRY

