


Τα επαγγελματικά καλλυντικά  προϊόντα B-TOUCH, προσώπου και σώματος, παράγονται από την εταιρία PROPHARM LTD που στεγάζεται σε σύγχρονο 
κτίριο με υψηλών προδιαγραφών μονάδα παραγωγής.

Η εταιρία είναι εναρμονισμένη με το ISO 22716/2007 της  Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που εξασφαλίζει  άριστης ποιότητας ασφαλή προϊόντα.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει διδάξει ότι η άριστη ποιότητα επιτυγχάνεται  με άρτια εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού  και συνεχή 
παρακολούθηση των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της κοσμετολογίας.  

Μετά από πολυετή έρευνα εντοπίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του δέρματος του σύγχρονου ανθρώπου, που καταπονείται από τους γρήγορους 
ρυθμούς,  αναπτύχθηκαν τα B-TOUCH  με σκοπό να αγγίξουν την αποτελεσματικότητα της αισθητικής ιατρικής.

Με ιδιαίτερη προσήλωση και πάθος στην συνεχή αναζήτηση καινοτόμων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε ιδανικές αναλογίες, προκύπτουν 
μετά από συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, δερματολογικούς ελέγχους, μελέτες σταθερότητας και μελέτες ασφαλείας εξειδικευμένα προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας  που παρέχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Τα B-TOUCH με τις εξειδικευμένες συνθέσεις, την πληθώρα δραστικών συστατικών,  την ποιότητα υψηλών προδιαγραφών αποτελούν ασφαλές 
εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών αισθητικών, που με την εμπειρία τους έχουν  την ικανότητα να διακρίνουν την ποιότητα και  με την χρήση 
τους να κρατήσουν ενθουσιασμένο και ικανοποιημένο το πελατολόγιό τους.

Τα Β-TOUCH ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών ομορφιάς γιατί είναι προϊόντα μέγιστης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
και  συνδυάζουν άριστη σχέση ποιότητας/τιμής με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης τους.

B-TOUCH PROFESSIONAL COSMETICS, face and body skincare products, produced by PROPHARM LTD which is housed in a modern building, high tech-
nical specification production unit.

Production Quality System is harmonized with ISO 22716/2007 on the Guidelines of Good Manufacturing Practice (GMP) according to European Union 
directives, which ensures that products and services are safe, reliable and of good quality

Our long term experience has taught us that excellent quality is achieved with highly-qualified scientific staff and continuous monitoring of rapid devel-
opment in the field of cosmetology

After years of research, we identified modern human skin’s real needs, which is overworked as a result of hectic lifestyle, and finally we developed 
B-TOUCH in order to be almost as effective as aesthetic medicine.

Our dedicated and passionate continuous search for innovative raw materials, being used at optimum levels, generates specialized advanced tech-
nology products, providing maximum efficiency, with quality control, dermatological tests, stability tests and safety assessments having been preceded. 

B-TOUCH products provide specialized formulations with a plurality of active ingredients and high quality standards, rendering them secure “tool” for 
beauty professionals, who have necessary experience to distinguish their quality and can keep their customers excited and satisfied.

B-TOUCH products satisfy the highest demands of beauty professionals in compliance with their maximum effectiveness and safety criteria. Offering an 
excellent price-quality ratio, they gain profitability and competitive advantage in business.



Βασικά Συστατικά: Βιοβλαβονοειδή Εσπεριδοειδών, 
Εκχύλισμα Μπρόκολου, Πολυφαινόλες Αλόης, 
Καστορέλαιο, Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Γλυκερίνη, 
Εκχύλισμα Πρόπολης, Εκχύλισμα Καλέντουλας.

Main Ingredients: Citrus bioflavonoids, Brassica sulfora-
phane, Aloe polyphenols, Castor Oil, Organic Olive Oil, 
Glycerin, Propolis Extract, Calendula Extract. 

Ολοκληρώστε το τελετουργικό καθαρισμού σας με το 
ανακουφιστικό Multi-Action Facial Toner. Εμπλουτισμένη 
με ενεργά συστατικά από βιοφλαβονοειδή 
εσπεριδοειδών, μπρόκολο και αλόη  προσφέρει βαθιά 
ενυδάτωση,  απαλό καθαρισμό και προετοιμάζει 
το δέρμα για να λάβει τα μέγιστα οφέλη από τις 
θρεπτικές φόρμουλες που ακολουθούν. Η υψηλή της 
περιεκτικότητα σε  πρόπολη και  καλέντουλα δίνει 
στο δέρμα ένα μαλακό φρέσκο και απίστευτα άνετο 
συναίσθημα.

Complete your cleansing ritual with comforting Multi-Ac-
tion Facial Toner. Enriched with active ingredients of 
citrus bioflavonoids, brassica and aloe deeply hydrates, 
gently purifies and prepare skin to receive the maxi-
mum benefits from the nutritious formulas that follow. 
It high contents in propolis and calendoula gives skin a 
soft fresh and incredibly comfortable feeling.

Τρόπος Χρήσης: Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε με 
βαμβάκι το Multi-Action Facial Toner σε όλο το πρόσωπο 
και το λαιμό. 

How to use: After cleansing, apply Multi-Action Facial 
Toner all over face and neck with a cotton pad.

Βασικά συστατικά: Βιολογικό λάδι ελιάς, 
Λάδι Macadamia, Αμυγδαλέλαιο, Σησαμέλαιο, 
Εκχύλισμα Πρόπολης, Εκχύλισμα Καλέντουλας, 
Προβιταμίνη Β5, Αλλαντοΐνη, Σκουαλένιο

Main ingredients: Organic Olive oil, Macadamia oil, 
Almond oil, Sesame oil, Propolis extract, Calendula 
extract, Provitamin B5, Allantoin, Squalene

Περιποιητική δροσερή σύνθεση με γαλακτώδη 
υφή που απομακρύνει αποτελεσματικά μακιγιάζ 
και ρύπους από πρόσωπο, μάτια και χείλη, χωρίς 
να ερεθίζει. Εμπλουτισμένο με βιολογικό λάδι 
ελιάς και λάδι macadamia, ενυδατώνει χωρίς 
να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Οι αντισηπτικές 
ιδιότητες της πρόπολης και οι καταπραϋντικές 
της καλέντουλας εξασφαλίζουν μια υγιή και 
λαμπερή επιδερμίδα.

Nurturing formulation with fresh and lightweight 
milky texture that removes make-up and impu-
rities from face, eyes and lips, without irritation. 
Enriched with organic olive oil and macadamia oil, 
moisturizes without being greasy. The antiseptic 
properties of propolis and soothing of calendula 
ensure a healthy and radiant skin.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε με απαλές κυκλικές 
κινήσεις σtο πρόσωπο, τα μάτια και το λαιμό και 
στη συνέχεια αφαιρέστε το προϊόν με βαμβάκι. 
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

How to use: Apply with gentle circular movements 
on face, eyes and neck and then remove with a 
cotton pad. No rinsing necessary.

Βασικά Συστατικά: Θαλάσσιοι  Πολυσακχαρίτες, Ενεργός 
Άνθρακας, Ελαφρόπετρα, Μενθόλη, Καμφορά, Αιθέριο Έλαιο 
Ευκαλύπτου.

Main Ingredients: Marine Polysaccharides, Active Charcoal, 
Pumice, Menthol, Camphor, Eucalyptus Essential Oil.

Το scrub χαβιαριού είναι μια αληθινή εξέλιξη για τις 
επαγγελματικές θεραπείες, καθώς είναι συγχρόνως ένα 
scrub το οποίο δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και ένα προϊόν 
περιποίησης της επιδερμίδας. Αφήνει πίσω μια προστατευτική 
μεμβράνη που απελευθερώνει σταδιακά δραστικά συστατικά. 
Ο ενεργός άνθρακας γνωστός για την αποτοξινωτική του 
δράση σε συνδυασμό με την ελαφρόπετρα και θαλάσσιους 
πολυσακχαρίτες διεγείρουν την κυτταρική ανανέωση και 
αφήνουν το δέρμα απαλό και φωτεινό.

The exfoliating caviar is a true evolution for professional treat-
ments since it is both a no-rinse scrub and a skincare product. 
It leaves behind a protective residual film and a matrix that 
releases active ingredients. Active charcoal known for its de-
toxifying action combined with pumice stone and marine poly-
saccharides stimulate cell renewal and leave the skin smooth 
and bright.

Τρόπος Χρήσης: Τοποθετήστε περίπου 2g  πέρλες σε σημεία 
πίεσης (μέτωπο και πηγούνι), πιέστε με την παλάμη του χεριού 
και κάντε ελαφρύ μασάζ σε ολόκληρο το πρόσωπο. Μετά από 
λίγα λεπτά, μπορείτε να αφαιρέσετε τα σωματίδια με το χέρι 
ή με πινέλο.

How to use: Place around 2g of pearls on pressure points (fore-
head and chin), press with the palm of the hand and stretch 
on the entire face. After a few minutes, you can remove the 
exfoliating particles with the hand or brush.

Βασικά Συστατικά:  Κόκκοι ελιάς, Βιολογικό Λάδι 
ελιάς. 

Main Ingredients:  Olive stone granules, Organic 
Olive oil

Απολεπιστική κρέμα προσώπου με κόκκους 
από κουκούτσι ελιάς για κανονικές/ξηρές 
επιδερμίδες. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και τα 
μαύρα στίγματα. Συμβάλλει στη σωστή αιμάτωση, 
στην ανανέωση των κυττάρων και στην αύξηση 
της παραγωγής κολλαγόνου. Το δέρμα γίνεται πιο 
απαλό  και λαμπερό

Peeling cream with olive stone grains for normal 
dry skin. Removes dead cells, blackheads and se-
bum get trapped within the skin pores. Contribute 
by improving blood flow, supporting the skin cell 
renewal process and stimulating collagen produc-
tion. Beautiful soft,smooth and glowing skin

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε με κυκλικές κινήσεις σε 
νωπή επιδερμίδα κάνοντας ταυτόχρονα ελαφρύ 
μασάζ, αφήστε τη κρέμα να δράσει για μερικά 
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. 
Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

How to Use: Apply on cleansed, damp skin with 
gentle, circular massage movements, avoiding the 
eye area. Then rinse thoroughly. 

προϊόντα προσώπου - face care products1
Καθαρισμός προσώπου - Face cleansing

MULTI-ACTION FACIAL TONER4 in1 CLEANSING MILK 12-3-17-00212-3-17-001 1000ml1000ml

Απολέπιση προσώπου - Face peeling Μάσκες προσώπου - Face masks

BLACK CAVIAR EXFOLIATOR FACE PEELING CREAM12-3-15-001 12-3-15-000100ml 200ml

Βασικά συστατικά: Κόκκοι ηφαιστειακής λάβας, Εκχύλισμα ηφαιστειακού 
πετρώματος, Καολίνης, Αλλαντοΐνη, Προβιταμίνη Β5, Βιολογικό λάδι 
ελιάς, Λάδι Αργκάν, Λάδι Σταφυλιού, Εκχύλισμα 
Κόκκινου Κρασιού, Εκχύλισμα Αλόης

Main ingredients: Volcanic sand, Volcanic soil Extract, Kaolin Clay, Allantoin, 
Provitamin B5, Organic Olive Oil, Argan Oil, Grape seed Oil, Red Wine Ex-
tract, Aloe vera extract

Μάσκα προσώπου με ηφαιστειακή λάβα, κόκκους από κουκούτσι ελιάς 
και εκχύλισμα ηφαιστειακού πετρώματος. Οι ευεργετικές ιδιότητες των 
ηφαιστειακών συστατικών οδηγούν σε αποτοξίνωση των κυττάρων και στη 
μακροβιότητα. Οι κόκκοι ελιάς απολεπίζουν και συμβάλλουν στην αύξηση 
της μικροκυκλοφορίας της επιδερμίδας. Ο καολίνης δρα σαν μαγνήτης, 
που προσελκύει τις ακαθαρσίες και τις τοξίνες από τους συμφορημένους 
πόρους, απομακρύνοντας τα μαύρα στίγματα. Τα δραστικά συστατικά 
της, όπως κόκκινο κρασί, αλόη, λάδι αργκάν και βιολογικό λάδι ελιάς, 
παρέχουν ζωτικής σημασίας θρέψη και αναζωογόνηση.

Face & Body Μask infused with a combination of volcanic sand, olive stone 
granules and volcanic soil extract. The beneficial volcanic ingredients lead 
to skin cell detoxification and longevity. Olive stone granules exfoliate and 
tone the microcirculation of the skin. Activated kaolin clay has a magnetic 
effect that draws impurities and toxins from congested pores, getting rid 
of blackheads.  Its drastic ingredients, such as red wine, aloe, argan and 
organic olive oils, provide vital nutrition and rejuvenation.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο, αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών. Αφήστε για 15-20 λεπτά και μετά κάντε μασάζ  για 
βαθύ απολεπιστικό καθαρισμό. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό.

How to Use: Apply the mask over entire face, avoiding eye area. Leave for 
15-20 minutes then massage gently for a deep clean exfoliation. Rinse thor-
oughly with warm water. 

BLACK LAVA EFFECT SCRUBBING FACE MASK12-3-16-005 200ml
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Μάσκες προσώπου - Face masks

Βασικά Συστατικά:  Πράσινη Άργιλος, Εκχύλισμα 
Αλόης, Αλλαντοΐνη, Προβιταμίνη Β5, Α-Bisabolol, 
Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Λάδι Αργκαν, Εκχύλισμα 
Χαμομήλι, Εκχύλισμα Σαπωνάρια, Εκχύλισμα 
Πρόπολης. 

Main Ingredients:  Green Clay, Aloe Extract, Allan-
toin, Provitamin B5, A-Bisabolol, Organic Olive Oil, 
Argan Oil, Chamomile Extract, Soapwort Extract, 
Propolis Extract

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 για ενυδατωμένη, αναζωογονημένη και 
χωρίς ερεθισμούς επιδερμίδα.

Face cleansing mask with green clay that effec-
tively regulates the generation of sebum, tight-
ens the pores and removes dead cells. Ideal for 
oily, acne-prone skin. Composition for a moistur-
ized, revitalized and irritation-free skin.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο 
και αφήστε για 10-20 λεπτά. Ξεβγάλετε με 
άφθονο νερό και συνεχίστε με την ενυδατική 
κρέμα, για τέλειο αποτέλεσμα.

How to Use: Apply on clean face and leave on for 
10-20 minutes. Rinse off with plenty of water. For 
best results, apply moisturizing face cream. 

Βασικά Συστατικά: Κολλαγόνο, Υαλουρονικό Οξύ,

Main Ingredients: Collagen, Hyaluronic Acid. 

Πολυδραστική μάσκα προσώπου με κολλαγόνο 
και υαλουρονικό οξύ. Σε πρώτο στάδιο, καθαρίζει 
τους πόρους, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα, 
το σμήγμα και τη σκόνη. Ακολούθως, ενυδατώνει 
την επιδερμίδα και συμβάλλει στην ανανέωση των 
κυττάρων, παρέχοντας ισχυρή αντιοξειδωτική 
και αντιγηραντική προστασία. Αφήνει αίσθηση 
απαλότητας και φρεσκάδας.

Multifunctional face mask with collagen and hyal-
uronic acid. Initially, it helps to clean the clogged 
pores by removing dead cells, sebum and dirt. Af-
terwards, it boosts skin’s moisture and helps to ac-
celerate cell renewal, providing powerful antioxidant 
protection and superior anti-aging benefits. Velvety 
feeling of freshness.

Τρόπος Χρήσης: Σε ένα μπολ αναμίξτε καλά και 
γρήγορα για περίπου 2 λεπτά, 1 μέρος όγκου 
μάσκας (20g) με 3 μέρη όγκου νερού(60g) μέχρι να 
σχηματιστεί μία ομοιογενής πάστα. Απλώστε το 
μίγμα στο δέρμα σε ομοιόμορφο στρώμα. Αφήστε τη 
μάσκα για 10- 15 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε 
τη μονοκόμματα σαν ελαστικό φιλμ.

How to Use: Mix one part of the powder with 3 parts 
of water in the bowl. Mix  vigorously for about 2 min-
utes until you get smooth and homogeneous paste. 
Apply the mask in a uniform layer over face. Leave 
the mask on for 10-15 minutes and then remove eas-
ily in one piece without leaving any trace.

GREEN CLAY
CLEANSING MASK 

COLLAGEN HYALURONIC
PEEL OFF FACE MASK12-3-16-000 12-3-16-004200ml 200ml

Μάσκες προσώπου - Face masks

Βασικά Συστατικά: Εκχύλισμα Χαβιάρι, Εκχύλισμα 
Σπιρουλίνας,  Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Λάδι Σταφυλιού, 
Προβιταμίνη Β5, Αλλαντοϊνη, Υαλουρονικό Οξύ.

Main Ingredients: Caviar Extract, Spirulina Extract, Or-
ganic Olive Oil, Grape seed Oil, Provitamin B5, Allanto-
in, Hyaluronic Acid. 

Μάσκα Προσώπου με εκχύλισμα χαβιάρι από 
οξύρρυγχο, πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν 
την διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων και της 
αναδόμησης της επιδερμίδας. Περιέχει εκχύλισμα 
του ευεργετικού φυκιού, σπιρουλίνα, γνωστό για την 
πολυδιάστατη δράση του. Ο φυσικός πολυσακχαρίτης 
πουλλουλάνη δημιουργεί ένα φιλμ με έντονα 
συσφικτική αίσθηση. 

Face Mask with sturgeon caviar extract, rich in amino 
acids, proteins, vitamins, omega-3 and omega-6 fatty 
acids, that help with cell regeneration and skin recon-
struction. It contains extracts from the beneficial alga, 
spirulina, which is renowned for its multidimensional 
action. The natural polysaccharide pullulan forms a 
film that has a strong firming effect. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ένα πλούσιο στρώμα σε 
καθαρό πρόσωπο αποφεύγοντας την ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών. Αφήστε για 20-25 λεπτά και 
ξεπλύνετε με νερό.

How to Use: Apply a thick layer on clean skin avoiding 
the sensitive areas around your eyes. Leave it on for 
20-25 minutes and rinse it off with water.

Βασικά Συστατικά:  Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Λάδι 
αβοκάντο, Αιθέριο έλαιο Λεμονιού, Λάδι Αργκάν, 
Λάδι Τριαντάφυλλου, Εκχύλισμα Μελιού, Εκχύλισμα 
Φύλλων Ελιάς, Υαλουρονικό Οξύ. 

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Avocado Oil, Lem-
on Essential Oil, Argan Oil, Rose Oil, Honey Extract, Ol-
ive leaf Extract, Hyaluronic Acid. 

Με την αξιοποίηση των μοναδικών ιδιοτήτων 
των ελαίων αβοκάντο, λεμονιού, αργκάν, 
ελιάς και τριαντάφυλλου, ανασυγκροτείται  ο 
δερματικός φραγμός και ευνοείται η επαναφορά 
της ελαστικότητας και σφριγηλότητας της 
επιδερμίδας. Τα εκχυλίσματα μελιού και φύλλων 
ελιάς συνδυάζονται για να ηρεμήσουν και να 
ενισχύσουν το δέρμα, βοηθώντας το δέρμα να γίνεται 
λιγότερο αντιδραστικό. Καταπραϋνει και εξισορροπεί 
κοκκινίλες και ερεθισμούς.

With the utilization of the unique properties of avoca-
do, lemon, argan, olive and rose, rebuild the cutaneous 
barrier and utilize your skin’s natural power to restore 
elasticity and firmness. Honey and olive leaf extracts 
combine to calm and fortify skin, helping skin to be-
come less reactive. soothes and balances redness and 
irritation. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε σε καθαρό και στεγνό δέρμα, 
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Αφήστε για 
10 με 15 λεπτά, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

How to Use: Apply on clean and dry skin making sure 
to avoid the areas around the eyes. Leave it on for 10 
to 15 minutes and rinse off with plenty of water.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα Αλόης, Προβιταμίνη 
Β5, Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Λάδι Αργκαν, Εκχύλισμα 
Ιπποκάστανο, Εκχύλισμα Πορτοκάλι, Υαλουρονικό οξύ, 
Εκχύλισμα Πρόπολης, Εκχύλισμα Καλέντουλας. 

Main Ingredients:  Aloe Extract, Provitamin B5, Organic Ol-
ive Oil, Argan Oil, Horse Chestnut Extract, Orange Extract, 
Propolis Extract, Hyaluronic Acid, Calendula Extract.

Πλούσια σε βιταμίνες μάσκα για θρέψη και ενυδάτωση 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 
βελτιώνουν τη συνολική λειτουργία του δέρματος. Το 
δέρμα ανακτά την υγιή, λαμπερή και βελούδινη υφή του.

Mask rich in vitamins for nourishment and moisturizing of 
the skin.  An intensive treatment with a regenerative action 
thanks to the vitamins A, F, H, E and the vitamin B com-
plex that restores the required moisture and elasticity to 
the skin. The orange and propolis extracts, as well as the ol-
ive, argan, calendula oils improve the overall function of the 
skin. The skin regains its healthy, shiny and velvety texture.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε σε καθαρό και στεγνό δέρμα, 
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Αφήστε για 10 με 
15 λεπτά, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

How to Use: Apply on clean and dry skin making sure to 
avoid the areas around the eyes. Leave it on for 10 to 15 
minutes and rinse off with plenty of water. 

INSTANT FIRMING ACTION 
CAVIAR FACE MASK

ANTIAGEING SOOTHING 
FACE MASK

MULTIVITAMIN MOISTURIZING 
FACE MASK12-3-16-003 12-3-16-001 12-3-16-002100ml 200ml 200ml
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Serum προσώπου - Face serum

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα μυρτιάς, Βιολογικό λάδι 
ελιάς, Υαλουρονικό οξύ, Κολλαγόνο

Main Ingredients:  Myrtle extract, Organic olive oil, Hyal-
uronic acid, Collagen

Ορός προσώπου με αντιρυτιδική δράση και με 
τρεις τύπους υαλουρονικού οξέος διαφορετικού 
μοριακού βάρους και διαφορετικής διαβατότητας, 
που εξασφαλίζουν την 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 action and with three types 
of  hyaluronic acid of different molecular weight and dif-
ferent permeability that ensure the moisturization of all 
three layers of the skin. It stops the degradation of col-
lagen maintaining the proper function of epithelial tis-
sues. It stimulates the synthesis of proteins that assist 
the longevity of the cell. Inspired by myrtle, the ancient 
symbol of beauty and youth, and with organic olive oil 
and  active ingredients for maximum effectiveness. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με ελαφρύ 
μασάζ μέχρι να απορροφηθεί, πριν την κρέμα προσώπου.

How to Use: Apply to clean skin and massage gently un-
til absorbed, before applying face cream.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα χαβιαριού, Εκχύλισμα 
Αλόης, Εκχύλισμα Αγγουριού, Εκχύλισμα Ροδιού, 
Βιολογικό Λάδι ελιάς, Προβιταμίνη Β5, Αλλαντοΐνη, 
Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου, 
Καρνοσίνη

Main Ingredients:  Caviar Extract, Aloe Extract, Cucum-
ber Extract, Pomegranate Extract, Organic olive oil, 
Provitamin B5, Allantoin, Hyaluronic Acid, Milk Thistle 
extract, Carnosine

Ορός Προσώπου με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, 
πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 
και ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν την διαδικασία 
ανανέωσης των κυττάρων και της αναδόμησης 
της επιδερμίδας. Σύνθεση με βιολογικό λάδι ελιάς, 
υαλουρονικό οξύ, εκχυλίσματα ροδιού, αλόης 
κι αγγουριού, σύμπλεγμα βιταμινών Α,Ε,F,H και 
προβιταμίνη Β5 που συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας της επιδερμίδας σας.

Face Serum with extract from sturgeon caviar, rich in 
amino acids, proteins, vitamins, omega-3 and omega-6 
fatty acids, that help with cell regeneration and skin re-
construction. Formula with organic olive oil, hyaluronic 
acid, pomegranate, aloe and cucumber extract, vitamin 
A, E, F, H complex and provitamin B5 which contribute 
to the improvement of your skin’s quality.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με 
ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί, πριν την κρέμα 
προσώπου.

How to Use: Apply to clean skin and massage gently 
until absorbed, before applying face cream.

ANTI-WRINKLE CONTROL 
SYSTEM FACE SERUM

ADVANCED CAVIARLIFT
FACE SERUM 12-3-13-00212-3-13-001 100ml100ml

Serum προσώπου - Face serum

Βασικά Συστατικά: Εκχύλισμα Αλόης, Εκχύλισμα 
Αγγουριού, Εκχύλισμα Φύλλων Ελιάς, Βιολογικό λάδι 
ελιάς,  Λάδι Αργκαν, Υαλουρονικό οξύ, Βιταμίνη Ε, 
Προβιταμίνη Β5, Ολιγοσακχαρίτες

Main Ingredients: Aloe vera extract, Cucumber Extract, 
Organic Olive Oil, Hyaluronic Acid, Vitamin E, Provita-
min B5, Oligosaccharides

Ενυδατικός – Συσφικτικός ορός προσώπου είναι ένας 
πολύτιμος βοηθός ομορφιάς. 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. 

Hydractive – Firming face serum is a valuable beauty 
care assistant. The aloe, cucumber and olive leaf ex-
tracts, along with the olive and argan oils 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.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με 
ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί, πριν την κρέμα 
προσώπου.

How to Use: Apply to clean skin and massage gently 
until absorbed, before applying face cream.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα Αλόης, Εκχύλισμα Αγγουριού, 
Εκχύλισμα Αμαμελίδας, Καφεΐνη, Βιολογικό Λάδι ελιάς, Λάδι 
Αργκαν, Εκχύλισμα Ιπποκάστανου, Εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου, 
Υαλουρονικό οξύ, Καρνοσίνη

Main Ingredients:  Aloe Extract, Cucumber Extract,Witch Hazel 
Extract, Caffeine, Organic Olive oil, Argan oil, Horse Chestnut Ex-
tract, Hyaluronic Acid, Milk Thistle extract, Carnosine

Αντιγηραντικός – Συσφικτικός ορός ματιών και χειλιών με 
βιολογικό λάδι ελιάς, λάδι άργκαν, εκχυλίσματα αγγουριού, 
αλόης, υαλουρονικό οξύ, σύμπλεγμα βιταμινών, που βοηθούν 
στην διατήρηση της ενυδάτωσης του δέρματος. Η παρουσία 
αμαμελίδας, πλούσια σε τανίνες και φλαβονοειδή, συμβάλλει 
στη βελτίωση της σφριγηλότητας της επιδερμίδας, ενώ η 
σύνθεση με πολυπεπτίδια και ολιγοσακχαρίτες ενισχύει την 
παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, μειώνοντας την εμφάνιση 
των ρυτίδων έκφρασης. Η καφεΐνη συμβάλλει στην τόνωση της 
μικροκυκλοφορίας και  απαλύνει την όψη των μαύρων κύκλων.

Anti-ageing - Firming eye and lip area serum with organic olive 
oil, argan oil, cucumber extracts, aloe, hyaluronic acid, vitamin 
complex which helps the skin preserve its moisture. The addition 
of witch hazel, which is rich in tannins and flavonoids, contributes 
to the improvement of the tightness of the skin, while its peptide 
and oligosaccharides-based formula increases collagen and elas-
tin production, thus reducing the formation of expression lines. 
Caffeine helps improve microcirculation and reduces the appear-
ance of dark cycles.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε κάτω και στα πλάγια των ματιών 
καθώς και στην περιοχή πάνω από το άνω χείλος.

How to Use: Apply under and around the corners of the eyes as 
well as on the area above the lip.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα χαβιαριού, Λάδι ροδιού, λάδι 
Χοχόμπα, Λάδι σταφυλιού, Βιολογικό Λάδι ελιάς, Βιταμίνη Ε, 
Προβιταμίνη Β5, Βούτυρο καριτέ, Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλισμα 
Γαϊδουράγκαθου, Καρνοσίνη. 

Main Ingredients:  Caviar Extract, Pomegranate oil, Jojoba oil, 
Grape seed oil, Organic olive oil, Vitamin E, Provitamin B5, Shea 
Butter, Hyaluronic Acid, Milk Thistle extract, Carnosine

Κρέμα Προσώπου με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, 
πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και 
ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν την διαδικασία ανανέωσης των 
κυττάρων και της αναδόμησης της επιδερμίδας.  Φόρμουλα 
ενισχυμένη με βιολογικό λάδι ελιάς, υαλουρονικό οξύ, λάδι 
ροδιού, βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Β5, ακόμα και για τις πιο 
απαιτητικές επιδερμίδες. Με ολιγοσακχαρίτες και δραστικές 
που απαλύνουν τις ρυτίδες έκφρασης και βελτιώνουν την 
ελαστικότητα του δέρματος. 

Face Cream with extract from sturgeon caviar, rich in amino ac-
ids, proteins, vitamins, omega-3 and omega-6 fatty acids, that 
help with cell regeneration and skin reconstruction.  Formula 
enriched with organic olive oil, hyaluronic acid, pomegranate 
oil, vitamin E and provitamin B5, suitable even for the most de-
manding types of skin. With oligosaccharides and active agents 
that soften expression lines and improve the skin’s elasticity. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με ελαφρύ μασάζ 
μέχρι να απορροφηθεί. 

How to Use: Apply to clean skin. Massage gently until absorbed.

HYDRACTIVE FACE SERUM
ANTIAGEING FIRMING  EYE & LIP 

AREA SERUM 24h LUXURY CAVIAR SKIN12-3-13-000 12-3-14-000 12-3-11-000100ml 50ml 200ml

Κρέμες προσώπου - Face cream



προϊόντα προσώπουπροϊόντα προσώπου                                                                       face care products1
Κρέμες προσώπου - Face cream

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα χαβιαριού, Λάδι αργκάν, Λάδι 
σταφυλιού, Βιολογικό Λάδι ελιάς, Βιταμίνη Ε, Προβιταμίνη Β5, 
Υαλουρονικό οξύ, Λεκιθίνη, Δεξτράνη. 

Main Ingredients:  Caviar Extract, Argan oil, Grape seed oil, Organic 
olive oil, Vitamin E, Provitamin B5, Hyaluronic Acid, Lecithin, Dextran 

Κρέμα προσώπου προηγμένης τεχνολογίας και βελούδινης υφής 
με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, πλούσιο σε αμινοξέα, 
πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν 
την διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων και της αναδόμησης της 
επιδερμίδας. Με βιολογικό λάδι ελιάς, λάδι άργκαν, υαλουρονικό 
οξύ, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5 και λεκιθίνη, που δεσμεύουν 
τις ελεύθερες ρίζες και λειαίνουν τις ρυτίδες και τις γραμμές 
έκφρασης. Η δεξτράνη δρα αποσυμφορητικά, ενισχύοντας την 
κυκλοφορία του αίματος, ενώ η L-ορνιθίνη και τα φωσφολιπίδια 
καθυστερούν τα σημάδια γήρανσης δραστηριοποιώντας τη 
λιπογένεση και ενισχύουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Advanced technology face cream with velvet texture and extract 
from sturgeon caviar, rich in amino acids, proteins, vitamins, ome-
ga-3 and omega-6 fatty acids, that help with cell regeneration and 
skin reconstruction. With organic olive oil, argan oil, hyaluronic acid, 
vitamin E, provitamin B5 and lecithin that capture free radicals and 
smooth wrinkles and expression lines. Dextran eases puffiness, 
stimulating blood circulation, while L-ornithine and phospholipids 
delay the signs of aging, activating lipogenesis and improving skin 
elasticity.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε μια μικρή ποσότητα κρέμας σε καθαρό 
πρόσωπο και λαιμό και εφαρμόστε με μικρές κυκλικές κινήσεις 
κάνοντας ταυτόχρονα απαλό μασάζ.

How to Use: Apply a small quantity of cream on clean face and neck 
and gently massage in circular motions.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα μυρτιάς,  Σκουαλένιο, 
Νιασιναμίδη, Βιταμίνη Ε, Λάδι Αβησσυνίας, Λάδι Argan, 
Βιολογικό λάδι ελιάς, Υαλουρονικό οξύ, Κολλαγόνο

Main Ingredients:  Myrtle extract, Squalene, Niacina-
mide, Provitamin B5, Allantoin, Vitamin E, Abyssinian 
Oil, Organic olive oil, Hyaluronic acid, Collagen

Μη λιπαρή κρέμα ημέρας με αντιρυτιδικούς παράγοντες 
που ενισχύουν το φυσικό σύστημα αντιοξειδωτικής 
άμυνας της επιδερμίδας και παγιδεύουν τις ελεύθερες 
ρίζες. Η παρουσία τριών τύπων υαλουρονικού οξέος, 
εξασφαλίζει ενυδάτωση της επιδερμίδας σε βάθος, 
ενώ ταυτόχρονα προάγει την ελαστικότητα στο δέρμα. 
Προσφέρει πρόληψη και επανορθωτική περιποίηση. 
Εμπλουτισμένη και εμπνευσμένη από το σύμβολο 
ομορφιάς και νεότητας της αρχαιότητας, την μυρτιά.

Non-greasy day cream with anti-wrinkle factors that en-
hance the natural anti-oxidant defense of the skin and 
traps free radicals. Τhe presence of three types of hy-
aluronic acid, ensures deep hydration, while provides 
skin elasticity. 
It offers preventive and restorative action. Enriched and 
inspired by the symbol of beauty and youth of antiquity, 
the myrtle.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με ελαφρύ 
μασάζ μέχρι να απορροφηθεί.

How to Use: Apply to clean skin. Massage gently until 
absorbed.

ADVANCED TECHNOLOGY 
CAVIARLIFT FACE CREAM

ANTI-WRINKLE CONTROL 
SYSTEM FACE CREAM12-3-11-001 12-3-11-004100ml 200ml

Κρέμες προσώπου - Face cream

Βασικά Συστατικά: Εκχύλισμα Αλόης, Εκχύλισμα 
Αγγουριού, Βιολογικό λάδι ελιάς, Υαλουρονικό οξύ, 
Βιταμίνη Ε, Προβιταμίνη Β5.

Main Ingredients: Aloe vera extract, Cucumber Ex-
tract, Organic Olive Oil, Hyaluronic Acid, Vitamin E, 
Provitamin B5.

Οι ενυδατικές ιδιότητες του ελαιολάδου μαζί με 
τις αναπλαστικές της αλόης δημιουργούν έναν 
ιδανικό συνδυασμό για την 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.

The moisturizing properties of olive oil along with the 
regenerative properties of aloe form a combination 
that is ideal for care. Protects against the first signs 
of ageing, thanks to the presence of vitamin E, provi-
tamin B5 and hyaluronic acid, which has an antioxi-
dant effect, while regulating the water balance of the 
cells throughout the day.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με 
ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. 

How to Use: Apply to clean skin. Massage gently until 
absorbed.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα χαβιαριού, Καφεΐνη, Λάδι 
ροδιού, λάδι Χοχόμπα, Λάδι σταφυλιού, Βιολογικό Λάδι ελιάς, 
Βιταμίνη Ε, Προβιταμίνη Β5, Βούτυρο καριτέ, Υαλουρονικό οξύ, 
Εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου, Καρνοσίνη

Main Ingredients:  Caviar Extract, Caffeine, Pomegranate oil, Jo-
joba oil, Grape seed oil, Organic olive oil, Vitamin E, Provitamin 
B5, Shea Butter, Hyaluronic Acid, Milk Thistle extract, Carnosine

Κρέμα Ματιών & Χειλιών με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, 
πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και 
ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν την διαδικασία ανανέωσης των 
κυττάρων και της αναδόμησης της επιδερμίδας. Φόρμουλα 
ενισχυμένη με βιολογικό λάδι ελιάς, υαλουρονικό οξύ, λάδι 
ροδιού, βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Β5, ακόμα και για τις πιο 
απαιτητικές επιδερμίδες. Καταλυτική η παρουσία καφεΐνης 
στην σύνθεση, που τονώνει την μικροκυκλοφορία των αγγείων, 
μειώνει την υγρασία στα κύτταρα και απαλύνει την όψη των 
μαύρων κύκλων.

Eye & Lip Area Cream with extract from sturgeon caviar, rich 
in aminoacids, proteins, vitamins, omega-3 and omega-6 fatty 
acids, that help with cell regeneration and skin reconstruction. 
Formula enriched with organic olive oil, hyaluronic acid, pome-
granate oil, vitamin E and provitamin B2, suitable even for the 
most demanding types of skin. The presence of caffeine in the 
composition is vital, since it improves microcirculation in the ves-
sels, reduces the humidity in cells and reduces the appearance 
of dark cycles.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε κάτω και στα πλάγια των ματιών 
καθώς και στην περιοχή πάνω από το άνω χείλος.

How to Use: Apply under and around the corners of the eyes as 
well as on the area above the lip.

Βασικά Συστατικά:  Εκχύλισμα φλοιού λευκής ιτιάς, 
Σκουαλένιο, Νιασιναμίδη, Προβιταμίνη Β5, Αλλαντοΐνη, 
Βιταμίνη Ε, Λάδι Αβησσυνίας, Βιολογικό λάδι ελιάς, 
Υαλουρονικό οξύ. 

Main Ingredients:  White willow bark extract, Squalene, Nia-
cinamide, Provitamin B5, Allantoin, Vitamin E, Abyssinian Oil, 
Organic olive oil, Hyaluronic acid

Ενυδατική κρέμα για τις ανάγκες της λιπαρής, με τάσεις 
ακμής επιδερμίδας. Έχει βελούδινη, μη λιπαρή και 
λεπτόρρευστη υφή, ενώ εξασφαλίζει ματ αποτέλεσμα. Το 
εκχύλισμα από φλοιό ιτιάς, φυσική πηγή σαλικυλικού οξέος, 
επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων και μειώνει την 
ερυθρότητα. Το έλαιο αβησσυνίας θρέφει και ενυδατώνει, 
χωρίς να αφήνει σημάδια λιπαρότητας και η νιασιναμίδη 
προσδίδει σμηγματορρυθμιστική δράση. Αποτελεί 
εξαιρετική βάση μακιγιάζ.

Moisturizing cream for oily, acne-prone skin. Velvety, non-
grease and light fluid texture with matte finish. The willow 
bark extract, a natural source of salicylic acid, stimulates cell 
regeneration and reduces redness. The abyssinian oil nour-
ishes and moisturizes the skin without leaving any greasy 
residue, and niasinamide acts as a sebo-regulator. At the 
same time it protects  skin from free radicals and harmful 
environmental factors. The imperfections disappear while  
firmness, shine and elasticity are restored. It is a great make-
up base.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνεται σε καθαρό δέρμα με ελαφρύ 
μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. 

How to Use: Apply to clean skin. Massage gently until ab-
sorbed.

24h HYDRA FACE CREAM
ADVANCED CAVIARLIFT EYE & LIP 

AREA CREAM
HYDRA MAT OIL BALANCE 

FACE CREAM12-3-11-002 12-3-12-00012-3-11-003200ml 100ml200ml
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Ειδικά προϊόντα - Special products

Βασικά Συστατικά:  Αιθέριο έλαιο λεμονιού, Εκχύλισμα 
πορτοκαλιού, Βιταμίνη Ε, Sodium PCA, Βιολογικό λάδι ελιάς, A-Bis-
abolol, 

Main Ingredients:  Essential lemon oil, Orange extract, Vitamin E, 
Sodium PCA, Organic olive oil, A-Bisabolol

Λευκαντική κρέμα ημέρας με σύνθεση που βοηθά στην συνολική 
βελτίωση της όψης της επιδερμίδας, διεγείροντας την κυτταρική 
ανανέωση. Απαλύνει και αποχρωματίζει τις μελαχρωματικές 
κηλίδες, τα σημάδια γήρανσης, τις πανάδες και παλιές ουλές 
παρουσία αιθέριου έλαιου λεμονιού. Με ενεργά συστατικά που 
αναστέλλουν το κύριο ένζυμο που καταλύει την παραγωγή 
της μελανίνης, τη Τυροσινάση, αλληλεπιδρούν στο ενζυμικό 
υπόστρωμα και μειώνουν δραστικά τη μετατροπή της Τυροσίνης 
σε μελανίνη.  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 smoothes and discolors 
pigmentation spots, aging signs, freckles and old scars thanks to 
the lemon essential oil. It helps the overall improvement of the skin, 
stimulating cell regeneration. With active ingredients that stop the 
effets of the main enzyme that catalyzes the production of mela-
nin, Tyrosinase, interact with the enzyme sucture and drastically re-
duce the conversion of tyrosine into melanin. The disappearance of 
black spots is gradually achieved through everyday usage. Without 
hydroquinone, which causes irritation and other harmful whitening 
substances. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό 
για τουλάχιστον 3 μήνες για ικανοποιητικά αποτελέσματα.                              

How to Use: Apply evenly onto face and neck at least 3 months to 
obtain satisfactory results.

Βασικά Συστατικά:  Βιταμίνη Ε, Βιολογικό 
λάδι ελιάς. 

Main Ingredients:  Vitamin E, Organic olive oil

Αντηλιακή κρέμα προσώπου  SPF 50+ για 
την βέλτιστη προστασία από UVA/UVB και 
τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου. Περιέχει 
φίλτρα με ανακλαστικές και απορροφητικές 
ιδιότητες ώστε να παρέχει σε κάθε τύπο 
δέρματος, ακόμη και στους πιο ευαίσθητους 
φωτότυπους, υψηλού βαθμού προστασία. 
Με βιολογικό λάδι ελιάς και βιταμίνη Ε 
ενυδατώνει και προλαμβάνει τη δημιουργία 
μελαγχρωματικών βλαβών και την πρόωρη 
γήρανση του δέρματος.

Sunscreen Cream SPF 50+ provides optimal 
protection against UVA / UVB and the harm-
ful effects of the sun. Contains filters with re-
flective and absorptive properties to provide 
every type of skin, even the most sensitive 
phototypes, high degree of protection. With 
organic olive oil and vitamin E moisturizes 
and prevents pigmented lesions and prema-
ture skin aging. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ομοιόμορφα στο 
πρόσωπο και το λαιμό τουλάχιστον 30 λεπτά 
πριν την έκθεση στον ήλιο και ανανεώνετε 
τακτικά. 

How to Use: Apply evenly onto face and neck 
at least 30 minutes before exposure to the 
sun.  

ANTI-SPOT WHITENING CREAM
SUNSCREEN FACE

CREAM SPF 5012-3-11-005 12-3-11-006200ml 200ml
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Βασικά Συστατικά: Κόκκοι Αλατιού, Βιολογικό Λάδι Ελιάς, 
Λάδι Καρύδας, Σησαμέλαιο Βιταμίνη Ε.

Main Ingredients: Sea Salt, Organic Olive Oil, Coconut Oil, 
Sesame Oil, Vitamin E.

Εμπνευσμένο από τις μεσογειακές ομορφιές και 
εμπλουτισμένο με αγνό ελληνικό ελαιόλαδο, 
το Mer Ritual Sea Salt Scrub απομακρύνει τα νεκρά 
κύτταρα για απαλότερο δέρμα. Το μίγμα φυσικών ελαίων 
τονώνει και αναζωογονεί το δέρμα, αφήνοντάς το 
πραγματικά λείο και φωτεινό.

Inspired by Mediterranean beauty rituals and infused with 
pure Greek Olive Oil our Mer Ritual Sea Salt Scrub exfoli-
ates for softer skin. The blend of natural oils stimulates 
and revitalizes the skin leaving it really smooth and lumi-
nous.

Τρόπος Χρήσης: Κάντε απαλό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα 
κατά τη διάρκεια του μπάνιου όσο συχνά χρειάζεται. 
Χρησιμοποιείστε το συνδυαστικά με το Mer Ritual Mas-
sage Oil  για ενισχυμένη εμπειρία.

How to use: Massage gently over skin during shower or 
bath as often as is needed. Try using with the Mer Ritual 
Massage Oil to enhance the experience.

Βασικά Συστατικά: Κόκκοι Ζάχαρης, Βιολογικό Λάδι 
Ελιάς, Λάδι Καρύδας, Σησαμέλαιο Βιταμίνη Ε.

Main Ingredients: Sugar, Organic Olive Oil, Coconut Oil, 
Sesame Oil, Vitamin E.

Εμπνευσμένο από τις μεσογειακές ομορφιές και 
εμπλουτισμένο με αγνό ελληνικό ελαιόλαδο, το Amber 
Royal Sugar Scrub απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα για 
απαλότερο δέρμα. Το μίγμα φυσικών ελαίων τονώνει και 
αναζωογονεί το δέρμα, αφήνοντάς το πραγματικά λείο 
και φωτεινό.

Inspired by Mediterranean beauty rituals and infused with 
pure Greek Olive Oil our Amber Royal Sugar Scrub exfo-
liates for softer skin. The blend of natural oils stimulates 
and revitalizes the skin leaving it really smooth and lumi-
nous.

Τρόπος Χρήσης: Κάντε απαλό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα 
κατά τη διάρκεια του μπάνιου όσο συχνά χρειάζεται. 
Χρησιμοποιείστε το συνδυαστικά με το Amber Royal Mas-
sage Oil  για ενισχυμένη εμπειρία.

How to use: Massage gently over skin during shower or 
bath as often as is needed. Try using with the Amber Royal 
Massage Oil to enhance the experience.

MER RITUAL SEA SALT SCRUB AMBER ROYAL SUGAR SCRUB12-3-22-002 12-3-22-0011000ml 1000ml

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό λάδι ελιάς, 
Εκχύλισμα μελιού, Κόκκοι από κουκούτσι ελιάς, 
Κόκκοι από κέλυφος αμυγδάλου

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Honey ex-
tract, Olive stone granules, Almond kernel gran-
ules.

Κρεμώδες απολεπιστικό προϊόν  με φυσικούς 
κόκκους από κέλυφος αμυγδάλου και από 
πυρήνα ελιάς. Απομακρύνει απαλά τα νεκρά 
κύτταρα και διεγείρει την μικροκυκλοφορία. 
Οι 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 mi-
crocirculation. Granules smooth away rough 
spots, especially over the knees, heels and el-
bows. Use over the entire body to reveal softer 
and smoother skin and to prepare skin for max-
imum hydration absorption from next beauty 
products.

Τρόπος χρήσης:  Απλώστε σε στεγνή ή βρεγμένη 
επιδερμίδα κάνοντας μασάζ. Ξεβγάζετε με νερό. 

How to use: Apply on dry or wet skin and mas-
sage gently. Rinse off with water.

Δραστικό Συστατικό: Φύκια των βράχων (Fucus vesic-
ulosus)

Active Ingredient: Seaweed Bladder wrack (Fucus vesic-
ulosus)

Σκόνη από αποξηραμένα φύκια με εξαιρετική δράση  
κατά της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. 
Περιέχουν πολλά πολύτιμα συστατικά που διεισδύουν 
στο δέρμα, προκαλούν αύξηση του επιπέδου υγρασίας, 
διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος και λειαίνουν 
εντέλει την επιδερμίδα.

Seaweed powder with excellent action against cellulite 
and localized fat. They contain many precious ingredi-
ents that penetrate the skin, causing increase of humid-
ity levels. They help stimulate blood flow for ultimately 
smooth skin

Τρόπος Χρήσης: Αναμίξτε καλά 1 μέρος όγκου μάσκας 
με 1 μέρος όγκου νερού μέχρις ότου σχηματιστεί ένα 
μαλακό και ομοιογενές μίγμα. Απλώστε τη μάσκα τοπικά 
ή σε όλο το σώμα, σε ομοιόμορφο στρώμα. Ακολούθως 
σκεπάστε το σώμα με θερμαινόμενη κουβέρτα ή τυλίξτε 
το με πλαστική μεμβράνη. Αφαιρέστε την μάσκα μετά 
από 20 λεπτά με ζεστό νερό.

How to use: Mix 1 part of powder with 1 part of water, 
until forming a homogenous paste. Apply the mask on 
the treated areas or the whole body. Wrap the body in 
heating blanket or in a plastic sheet. After 20 minutes 
remove it with lukewarm water.

Βασικά Συστατικά: Υαλουρονικό Οξύ, Λάδι Αβησσυνίας, 
Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Καστορέλαιο, Εκχύλισμα Αλόης,  
Εκχύλισμα Καλέντουλας, Προβιταμίνη Β5, Ουρία, 
Αλλαντοϊνη

Main Ingredients: Hyaluronic Acid, Crambe Abyssinica 
Seed Oil, Organic Olive Oil, Castor Oil, Calendula Ex-
tract, Provitamin B5, Urea, Allantoin

Το αφυδατωμένο και ηλιοκαμένο δέρμα δέχεται με 
ευχαρίστηση τις ευεργετικές και αναζωογονητικές 
ιδιότητες της Deep Hydra Sensation Body Mask. Ο 
συνδυασμός του τζέλ αλόης, της καλέντουλα και του 
ελαιόλαδου ηρεμούν και αποκαθιστούν την ισορροπία 
του δέρματος δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο 
αίσθημα δροσιάς. Το Argan Oil και το Abyssian Oil 
ενυδατώνουν το δέρμα ενώ το υαλουρονικό οξύ 
ενισχύει την κυτταρική αναγέννηση.

Dehydrated and sunburned skin graciously welcomes 
the beneficial and invigorating qualities of the Deep Hy-
dra Sensation Body Mask. The combination of aloe vera 
gel, calendula and olive oil calm and restore the balance 
of the skin while giving a pleasant feeling of coolness. 
Argan Oil and Abyssian Oil moisturize the skin and hyal-
uronic acid enhances cellular regeneration.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε τη μάσκα σε ολόκληρο το 
σώμα. Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 15 λεπτά και 
στη συνέχεια αφαιρέστε την με χλιαρό νερό κάνοντας 
ελαφρύ μασάζ.

How to use: Smooth mask all over your skin. Leave on 
for 15 minutes then rinse-off with warm water, massag-
ing as you go.

BODY SCRUB
FUCUS BODY TREATMENT
CELLULITE FAT REDUCER

DEEP HYDRA SENSATION
BODY MASK12-3-22-000 12-3-21-00212-3-21-0011000ml 1000ml1000ml
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Δραστικά Συστατικά: Λάσπη νεκράς 
θάλασσας, Μπεντονίτης Άργιλος

Active Ingredients: Maris Limus, Bentonite

Η λάσπη Νεκράς Θάλασσας είναι μία πλούσια 
πηγή σε ορυκτά, άλατα και ιχνοστοιχεία. 
Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του 
απομακρύνουν τις τοξίνες από τους 
πόρους, αφήνοντας το δέρμα πιο καθαρό 
και φωτεινό. Διεγείρει την κυκλοφορία, 
βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και 
μειώνει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας. 
Συνιστάται για τη φυσική ανακούφιση από 
μυϊκούς πόνους και πόνους στην πλάτη.

Dead sea mud is rich in a variety of miner-
als, salts and other powerful substances. 
The powerful nutrients help to draw out the 
toxins from your pores, leaving your skin 
clearer and brighter. It stimulates circula-
tion, refines skin’s texture and reduces the 
appearance of cellulite. Recommended for 
natural relief of aching muscles and back 
pain.

Τρόπος Χρήσης: Απλώνουμε στο σώμα 
ικανή ποσότητα λάσπης και τυλίγουμε με 
σελοφάν. Αφήνουμε για 30 λεπτά περίπου. 
Ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

How to use: Apply the mud on the body in a 
thick layer. Wrap the body in a plastic sheet. 
After 30 minuter remove it with plenty of 
water.

Βασικά Συστατικά: Εκχύλισμα Αλόης, Εκχύλισμα 
Σεντέλλα, Εκχύλισμα Φυκιών, Εκχύλισμα 
Κισσού, Εκχύλισμα Λαγομηλιάς, Βιολογικό λάδι 
Ελιάς

Main Ingredients: Aloe extract, Centella extract, 
Fucus extract, Ivy extract, Butcher’s Broom ex-
tract, Organic olive oil.

Gel για τη σμίλευση της σιλουέτας με ένα 
δροσερό συνδυασμό φυτικών εκχυλισμάτων 
και ενεργών συστατικών. Στοχεύει στην 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και της όψης 
«φλοιού πορτοκαλιού». Το δέρμα αποκτά την 
χαμένη σφριγηλότητά του, ενεργοποιώντας 
την μικροκυκλοφορία  και τον μηχανισμό 
λιποδιάλυσης.  Απορροφάται εύκολα και αφήνει 
αίσθημα τόνωσης και ευεξίας. 

Body sculpting gel with a combination of plants 
extracts and active ingredients. Αims at reduc-
ing the cellulite and fighting the causes of the 
formation of “orange peel”. Improves losing skin 
elasticity. These ingredients boost microcircula-
tion and activate fat burning mechanism. Leaves 
a sense of stimulation and wellness and is easily 
absorbed.

Τρόπος χρήσης:  Απλώστε σε στεγνή ή βρεγμένη 
επιδερμίδα κάνοντας μασάζ. 

How to use: Apply on dry or wet skin and mas-
sage gently.

Βασικά Συστατικά: Εκχύλισμα Αλόης, Εκχύλισμα 
αγγουριού, Αλλαντοϊνη, Βιταμίνη Ε, Βιολογικό λάδι 
ελιάς

Main Ingredients: Aloe extract, Cucumber extract, Al-
lantoin, Vitamin E, Organic Olive Oil

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 ξηρά και ταλαιπωρημένα δέρματα. Η 
θαυματουργή γέλη της αλόης περιέχει περισσότερα 
από 75 θρεπτικά συστατικά και 200 άλλες ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 20 μετάλλων, 18 αμινοξέων 
και 12 βιταμίνων. Ενεργεί φυσικά, τρέφοντας και 
αναδομώντας τα κύτταρα. Εξαιρετικά ενυδατική, 
αποκαθιστά την ελαστικότητα του δέρματος. 

Αloe vera body gel with 95% aloe vera extract,organic 
olive oil and vitamin E that relieves, nourishes, deeply 
hydrates and softens skin helping the restoration of 
dry and destroyed skin. Ideal for sunshine burn, for 
dry and suffered skin. The miraculous aloe gel con-
tains over 75 nutrients and 200 other compounds, 
including 20 minerals, 18 amino acids and 12 vita-
mins. It nourishes and has the ability to regenerate 
skin cells. Highly moisturizing, restores skin elasticity. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ικανοποιητική ποσότητα 
στα σημεία που το δέρμα έχει υποστεί ερεθισμό. 
Εφαρμόστε, όσο συχνά χρειάζεται.

How to Use: Take an adequate amount and gently ap-
ply on irritated areas. Repeat as often as necessary.

DETOXIFYING 
DEAD SEA MUD

CELLU-SLIM 
CONTROL BODΥ GEL ALOE VERA GEL12-3-21-003 12-3-23-001 12-3-23-0001000ml 1000ml 1000ml

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό λάδι ελιάς, 
Εκχύλισμα Αλόης, Βούτυρο Καριτέ, Μελισσοκέρι, 
Αμυγδαλέλαιο, Βούτυρο Κακάο, Λάδι Καρύδας, 
Βιταμίνη Ε, Προβιταμίνη Β5

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Aloe Extract, 
Shea Butter, Beeswax, Almond Oil, Cocoa Butter, 
Coconut Oil, Vitamin E, Provitamin B5

Ενυδατικό βούτυρο σώματος με εκχύλισμα αλόης 
αποκαθιστά τη φυσιολογική δομή και καταπραϋνει 
ακόμα και τις πιο ξηρές επιδερμίδες. Ενεργοποιεί 
την αναγέννηση των κυττάρων και διατηρεί το 
δέρμα λείο και απαλό. Για μεταξένια αίσθηση που 
διαρκεί. 

Moisturizing  body butter with aloe vera extract 
that manages to restore the natural structure and 
soothes even extremely dry skin. It stimulates the 
revitalization of the cells and keeps the skin soft and 
smooth. Natural care for lasting silky feel.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ικανοποιητική ποσότητα 
σε όλο το σώμακαι δώστε επιπλέον προσοχή στα 
αφυδατωμένα σημεία, όπως τους αγκώνες και τα 
γόνατα.

How to Use: Apply an adequate amount all over the 
body taking care to pay extra attention to really dry 
areas, like elbows and knees.

To Αμυγδαλέλαιο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 
στοιχεία, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες 
Ε, Α, D και Β, περιέχει πρωτεΐνες και είναι επίσης 
πλούσιο σε ελαϊκό και  λινελαϊκό οξύ. Βιταμίνες 
Α, Β και Ε είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί 
το δέρμα σας νεανικό. Όντας μη φαγεσωρογόνο 
και μη λιπαρό, διεισδύει στο δέρμα εύκολα, χωρίς 
να φράζει τους πόρους. Αυτό το πολλαπλών 
εφαρμογών στην περιποίηση του δέρματος φυτικό 
έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
 
1. Καθαρισμό του δέρματος
2. Ενυδάτωση και διατήρηση λάμψης
3.  Πρόληψη και φροντίδα ξηρού και ερεθισμένου 
δέρματος
4. Καθυστέρηση στα σημάδια γήρανσης
5. Καθιστά την επιδερμίδα εύπλαστη, λεία και 
απαλή

Almond oil is packed with antioxidants, high in vi-
tamins E, A, D and B, contains proteins and is also 
rich in oleic and linoleic acids.  Vitamins A, B and E 
are essential to keep your skin, young and supple. 
Being noncomedogenic and non greasy lubricant, 
it gets into your skin easily without blocking skin 
pores. This versatile natural oil for skin care pro-
vide following skin benefits and helps to:

1. Cleanse the skin.
2. Moisturize naturally and preserve glow.
3. Prevent dry and irritated skin
4. Delay the signs of skin aging.
5. Nurture skin, making it supple, smooth and soft.

BODY BUTTER ALOE ALMOND OIL12-3-20-000 12-3-24-0021000ml 1000ml
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Βασικά Συστατικά: Βιολογικό Λάδι Ελιάς, 
Αμυγδαλέλαιο, Λάδι Τζοτζόμπα, Λάδι 
Αβοκάντο, Σταφυλέλαιο, Βιταμίνη Ε. 

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Almond 
Oil, Jojoba Oil, Avocado Oil, Grape Seed Oil, 
Vitamin E.

Το βιολογικό λάδι ελιάς, το λάδια jojoba, av-
ocado 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.

Ideal composition of oils from biological culti-
vation. The organic olive oil, the oils of jojoba, 
avocado and almond offer you a velvet tex-
ture, 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 of-
fers relaxation and relieving throughout mas-
sage. The lemon oil stimulates the skin. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε ικανοποιητική 
ποσότητα και κάντε μασάζ μέχρι να 
απορροφηθεί. 

How to Use: Apply a sufficient quantity and 
massage until it is absorbed.

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό Λάδι Ελιάς, 
Αμυγδαλέλαιο, Λάδι Τζοτζόμπα, Λάδι Αβοκάντο, 
Σταφυλέλαιο, Βιταμίνη Ε.

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Almond Oil, Jojoba 
Oil, Avocado Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E.

Το βιολογικό λάδι ελιάς, τα λάδια jojoba, avoca-
do 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. 
Ο συνδυασμός ξύλου και θάλασσας στο άρωμα 
προκαλούν το αίσθημα ευχαρίστησης, ελευθερίας 
και αναζωογόνησης.

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. The combination of wood 
and sea in its essence evoke the feeling of pleasure, 
freedom and escape into nature.

 
Τρόπος Χρήσης: Απλώστε σε ολόκληρο το σώμα όσο 
συχνά χρειάζεται. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε  
συνδυαστικά με το Mer Ritual Sea Salt Scrub για 
ενισχυμένη εμπειρία.

How to use: Apply on your body as often as is need-
ed. Try using with the Mer Ritual Sea Salt Scrub to 
enhance the experience.
 

MASSAGE OIL
MER RITUAL

MASSAGE OIL12-3-24-000 12-3-24-0041000ml

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό Λάδι Ελιάς, 
Αμυγδαλέλαιο, Λάδι Τζοτζόμπα, Λάδι Αβοκάντο, 
Σταφυλέλαιο, Βιταμίνη Ε.

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Almond Oil, Jojo-
ba Oil, Avocado Oil, Grape Seed Oil, 
Vitamin E.

Το βιολογικό λάδι ελιάς, τα λάδια jojoba, avoca-
do 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 κεχριμπάρι έχει ένα φυσικό 
χαλαρωτικό άρωμα που αποκαθιστά την πνευματική 
ισορροπία και εξάπτει τις αισθήσεις. 

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 in-
creases the elasticity of the skin. Amber has a nat-
ural relaxing scent which restores spiritual balance 
and intrigues senses. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε σε ολόκληρο το σώμα όσο 
συχνά χρειάζεται. Χρησιμοποιείστε το συνδυαστικά 
με το  Amber Royal Sugar Scrub για ενισχυμένη 
εμπειρία.

How to use: Apply on your body as often as is need-
ed. Try using with the Amber Royal Sugar Scrub to 
enhance the experience.

AMBER ROYAL 
MASSAGE OIL12-3-24-003 1000ml 1000ml

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Ουρία, 
Εκχύλισμα Ηφαιστειακού Πετρώματος, Προβιταμίνη 
Β5, Αλλαντοΐνη

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Urea, Volcano Ex-
tract, Provitamin B5, Allantoin

Μια μοναδική σύνθεση που τυλίγει τα χέρια με 
πολυτέλεια, ενώ αποκαθιστά την υγρασία σε 
κυτταρικό επίπεδο, χαρίζοντας μακράς διάρκειας 
αποτέλεσμα. Με ηφαιστειακά ιχνοστοιχεία όπως 
ο χαλκός, που βοηθά στην αποκατάσταση της 
ελαστικότητας των ταλαιπωρημένων χεριών και 
ο ψευδάργυρος, που ενισχύει την προστατευτική 
λειτουργία της επιδερμίδας. Θρεπτική, 
αποτοξινωτική και αντιγηραντική κρέμα, μη λιπαρή 
που διατηρεί τα χέρια απαλά, με βιολογικό λάδι 
ελιάς, προβιταμίνη Β5 και ουρία.

A unique composition that gives your hands a luxuri-
ous hug, restores hydration on a cellular level, offering 
long lasting effects. With volcanic trace minerals, such 
as copper, that restores skin elasticity, and zinc, that 
enhances the skin’s protective function. Nourishing, 
detoxifying and antiaging cream, which is not oily and 
keeps hands soft. With organic olive oil, provitamin B5 
and urea.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε στα χέρια όσο συχνά 
χρειάζεται.

How to Use: Apply on your hand as often as is needed.

Βασικά Συστατικά: Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Βούτυρο 
Καριτέ, Εκχύλισμα Μελιού, Εκχύλισμα Αλόης, 
Αλλαντοΐνη, Πανθενόλη

Main Ingredients: Organic Olive Oil, Shea Butter, Hon-
ey Extract, Aloe Extract, Allantoin, Provitamin B5

Η κρέμα περιποίησης ποδιών της  B.TOUCH προσφέρει 
πλούσια ενυδάτωση αποκαθιστώντας τη φυσική 
ισορροπία του δέρματος, προστατεύοντας  από τη 
δημιουργία σκληρύνσεων. Το βούτυρο καριτέ και 
το οργανικό λάδι ελιάς, περιέχουν υψηλή ποσότητα 
ακόρεστων λιπαρών οξέων και παρέχουν στο ξηρό 
δέρμα τα απαραίτητα λιπίδια με αποτέλεσμα να 
αποτρέπεται η διαδερμική απώλεια ύδατος. Πλούσια 
σε ενυδατικούς και καταπραϋντικούς  παράγοντες 
όπως είναι η πανθενόλη, το εκχύλισμα αλόης και 
μελιού είναι ιδανική για πολύ ξηρά, σκασμένα και 
ταλαιπωρημένα πόδια. Απορροφάται γρήγορα από το 
δέρμα κάνοντας τα πόδια λεία και απαλά.

B.TOUCH Feet Care Cream offers rich moisturization 
that restores natural skin balance, protecting against 
hardening. Shea Butter and Organic Olive Oil contain 
high amounts of unsaturated fatty acids and provide 
the skin with the necessary lipids to prevent transder-
mal water loss. Rich in moisturizing and soothing fac-
tors such as panthenol, aloe and honey extract is ideal 
for very dry, chapped and damaged feet. It absorbs 
quickly from the skin making the feet smooth and soft.

Τρόπος Χρήσης: Απλώστε στα πόδια όσο συχνά 
χρειάζεται. 

How to Use: Apply on your feet as often as is needed.

HAND & NAIL CREAM FEET CARE CREAM12-3-30-000 12-3-31-000500 ml 500 ml



 
Bisabolol 

Βελτιώνει την εμφάνιση του αφυδατωμένου δέρματος , μειώνοντας την ξηροδερμία 
και αποκαθιστώντας την ελαστικότητα. 

 It enhances the appearance of dehydrated skin by reducing dry flaking and restoring suppleness to the skin. 

  Sodium PCA 
 Σημαντικός ενυδατικός παράγοντας, που εμποδίζει την απώλεια νερού από τα 
κύτταρα του δέρματος. 

 It is an important humectant, preventing skin cells from losing water and drying out. 

Αβησσυνία λάδι  Abyssinian oil  Φυτικό λάδι με αφθονία λινολενικού οξέος.  A natural seed oil that contains an abundance of Linolenic Acid. 

Αγγούρι εκχύλισμα  Cucumber extract Έχει ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες. Possesses moisturizing and emollient properties. 

Αλλαντοΐνη  Allantoin 
Ενυδατώνει το δέρμα, ενώ μειώνει τις φλεγμονές και  την ξηρότητα. Βοηθάει στην 
μείωση των ρυτίδων και του ερεθισμού. 

It hydrates your skin while reducing inflammation and dryness and can help reduce wrinkles and irritation. 

Αλόη εκχύλισμα  Aloe vera extract 
 Ισχυρή θεραπευτική δράση λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα πάνω στο δέρμα και 
βοηθά στην αναπλήρωση της υγρασίας του. 

 powerful healing activity acts as a protective layer on the skin and helps replenish its moisture. 

Αμαμελίδα 
εκχύλισμα  

Witch Hazel extract Συμβάλλει στη βελτίωση της σφριγηλότητας της επιδερμίδας. It contributes to the improvement of the tightness of the skin. 

Αμυγδαλέλαιο  Almond Oil Διαθέτει ήπια αντιοξειδωτική, ενυδατική και μαλακτική ικανότητα. It possesses mild antioxidant, moisturizing and conditioning capacity. 

Αργκάν λάδι  Argan Oil 
Ενυδατώνει, μαλακώνει και προστατεύει το δέρμα. Είναι ένα βάλσαμο για να σβήσετε 
τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης. 

It hydrates, softens and protects the skin. It's a balm to erase signs of premature aging. 

Βιοφλαβονοειδή 
Εσπεριδοειδών 

Citrus 
BioFlavonoids 

Ισχυρά αντιοξειδωτικά, παρέχουν  προστασία έναντι βλαβών  από οξείδωση και 
ελεύθερες ρίζες. 

Powerful antioxidants by giving protection against oxidative and free radical damage. 

Βιταμίνη Ε  Vitamin E  Αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση  των ελεύθερων ριζών.  Αn antioxidant that helps neutralize free radicals. 

Βούτυρο Κακάο  Cocoa Butter 
Βελτιώνει την υγεία του δέρματος, προλαμβάνει τα σημάδια του χρόνου και είναι 
αντιφλεγμονώδες. 

 it has the ability to improve skin health, prevent signs of aging and reduce inflammation. 

Βούτυρο Καριτέ  Shea Butter  Θεωρείται ένα σούπερ τροφή για το δέρμα και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. It is considered a super food for the skin and stimulates the production of collagen. 
Γαϊδουράγκαθο 
εκχύλισμα  

Milk Thistle extract  Αντιοξειδωτική ασπίδα προστασίας.  Having antioxidant-rich protection shields skin. 

Δεξτράνη  Dextran  Δρα αποσυμφορητικά, ενισχύοντας την κυκλοφορία του αίματος. It eases puffiness, stimulating blood circulation. 

Ελαφρόπετρα Pumice 
Δρα ως φυσικός απολεπιστικός παράγοντας ,χάρη της  λεπτότητας καθαρίζει 
αφήνοντας απαλή την επιφάνεια της επιδερμίδας.  

It is a natural exfoliating agent that because of its fineness,  it refines skin texture to smooth the surface of the 
skin. 

Ελιάς λάδι 
βιολογικό  

Olive oil organic 
Περιέχει βιταμίνες και πολλά αντιοξειδωτικά συστατικά.  Πέραν του ότι είναι 
εξαιρετικά ενυδατικό, ενισχύει στην ανανέωση των κυττάρων για πιο σφριγηλή και 
λεία επιδερμίδα. 

It’s loaded with vitamins and strong antioxidants. Besides being an excellent skin moisturizer, it helps stimulate 
cell repair for firmer and smoother skin. 

Ενεργός άνθρακας Active Charcoal 
Γνωστός για την αποτοξινωτική του δράση, καθαρίζει το δέρμα απορροφώντας τις 
τοξίνες και τις ακαθαρσίες. 

Known for its detoxifying action, it purifies the skin by absorbing toxins and impurities. 

Ευκάλυπτος Αιθέριο 
Έλαιο 

Eucalyptus 
essential oil 

Παρέχει δροσιστική και αντισηπτική δράση στο δέρμα. It provides refreshing and antiseptic action on the skin. 

Θαλάσσιοι 
Πολυσακχαρίτες 

Marine 
Polysaccharides 

Δημιουργούν ένα λεπτό φιλμ ενυδάτωσης και προστασίας του δέρματος. Create a light film to moisturize and protect the skin. 

Ιπποκάστανο 
εκχύλισμα  

Horse chestnut 
extract 

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει το οίδημα στην περιοχή των 
ματιών. 

It improves blood circulation and minimizes the swelling(eye puffs) in the eye area. 

Καλέντουλα 
εκχύλισμα  

Calendula extract Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μαλακτική δράση. It has antibacterial and anti-inflammatory properties and softening benefits. 

Καρνοσίνη  Carnosine  Προλαμβάνει τον εκφυλισμό του κολλαγόνου . It prevents collagen degeneration. 

Καρύδα λάδι  Coconut Oil 
Ισχυρός ενυδατικός παράγοντας με ευεργετική δράση στην αποκατάσταση του ξηρού 
δέρματος. Συμβάλει στην ενίσχυση των ιστών και στην εξάλειψη των νεκρών κυττάρων, 
ενώ απορροφάται γρήγορα. 

It is a powerful moisturizer that is beneficial to restoring dry skin. Helps to strengthen skin tissue more deeply and 
eliminate dead skin cells while absorbing quickly into your skin. 

Καφεΐνη  Caffeine 
Συμβάλλει στην τόνωση της μικροκυκλοφορίας και  απαλύνει την όψη των μαύρων 
κύκλων. 

It helps improve microcirculation and reduces the appearance of dark cycles. 

Κισσός εκχύλισμα Ivy extract Ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει και συσφίγγει το δέρμα. It helps boost blood circulation, tone and tighten the skin. 

λεξικό συστατικών - ingredient dictionary

Κολλαγόνο  Collagen 
 Είναι η πιο κοινή πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα, καταλαμβάνει ποσοστό 30% στο 
σύνολο των πρωτεϊνών στο ανθρώπινο σώμα. Βοηθά το δέρμα να διατηρήσει την 
ελαστικότητα του και μειώνει τις θερμίδες. 

Collagen is the most common protein in the human body, comprising about 30 % of the body's total protein 
content. It helps your skin maintain its elasticity and  minimizes  wrinkles. 

Λαγομηλιά 
εκχύλισμα 

Butcher's Broom 
extract 

Αυξάνει την κυκλοφορία, μειώνει το πρήξιμο και δρα ως αντιφλεγμονώδες. It helps to  increase circulation, reduce swelling and to act as an anti-inflammatory . 

Λεκιθίνη  Lecithin 
Φυτικός ενυδατικός παράγοντας που διεισδύει βαθιά στην επιδερμίδα και λειτουργεί 
ως φορέας μεταφέροντας τα θρεπτικά συστατικά  στα κύτταρα και τους ιστούς. 

 Natural moisturizing agent that penetrates deep into the skin and acts as a carrier transporting nutrients to cells 
and tissues. 

Λεμόνι αιθέριο 
έλαιο  

Lemon essential oil 
Είναι στυπτικό, αποτοξινωτικό, λευκαντικό και μπορεί να συμβάλει στην ελάφρυνση 
των κηλίδων του δέρματος. 

It is styptic, detoxifying, whitening and can contribute to the alleviation of skin spots. 

Λευκή ιτιά 
εκχύλισμα  

White willow bark 
extract 

Φυσική πηγή σαλικυλικού οξέος, επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων και μειώνει 
την ερυθρότητα. 

A natural source of salicylic acid, stimulates cell regeneration and reduces redness.  

Μακαντέμια λάδι  Macadamia Oil 
Είναι υποαλλεργικό, μη φαγερωσογόνο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που ενισχύει την 
υγεία των κυτταρικών μεμβρανών, ενυδατώνει το δέρμα και υποστηρίζει την 
επούλωσή του. 

It is hypoallergenic and non-comedogenic and a powerful antioxidant that supports healthy cell membranes 
hydrates the skin and supports skin healing. 

Μέλι εκχύλισμα  Honey extract Θρέφει, καταπραΰνει και ισορροπεί τα επίπεδα υγρασίας του δέρματος. It helps to nourish, soothe and balance the skins moisture levels. 

Μελισσοκέρι  Beeswax 
Η ικανότητα του να συγκρατεί την υγρασία του δέρματος  και η υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη Α διεγείρει την παραγωγή των κυττάρων του δέρματος, διατηρώντας το 
δέρμα μονωμένο από περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

The ability to keep moisture in the skin and the high vitamin A content stimulate the production of skin cells while 
keeping the skin insulated from environmental dangers. 

Μπετονίτης Άργιλος  Bentonite Clay 

Αποτελείται από ηφαιστειακή τέφρα. Ένας μοναδικός άργιλος χάρη στην ικανότητά του 
να παράγει ένα "ηλεκτρικό φορτίο" όταν ενυδατώνεται. Κατά την επαφή με υγρό, το 
ηλεκτρικό φορτίο του μεταβάλλεται, δίνοντας τη δυνατότητα να απορροφήσει και να 
αφαιρέσει τις τοξίνες, βαρέα μέταλλα, ακαθαρσίες και τα χημικά προϊόντα. 

It is composed of volcanic ash. It is a unique clay due to its ability to produce an “electrical charge” when hydrated. 
Upon contact with fluid, its electrical components change, giving it the ability to absorb and remove toxins, heavy 
metals, impurities, and chemicals. 

Μυρτιά εκχύλισμα  Myrtle extract 
Ενισχύει τη φυσική αντιοξειδωτική άμυνα, ενισχύοντας έτσι την αντοχή του δέρματος 
και εμφανίζει αντιρυτιδική δράση. 

It boosts the natural anti-oxidant defense systems, thus reinforcing skin resistance and shows an anti-radical 
activity. 

Νιασιναμίδη  Niacinamide Παράγωγο της βιταμίνης Β3, έχει σμηγματορρυθμιστική δράση. It is made from niacin, also known as vitamin B3 and acts as a sebo-regulator.  
Πορτοκάλι 
εκχύλισμα  

Orange extract Αναζωογονεί και τονώνει την επιδερμίδα. It revitalizes and stimulates the skin. 

Πράσινη Άργιλος  Green Clay 
Απομακρύνει αποτελεσματικά την υπερβολική λιπαρότητα που φράζει τους πόρους. 
Βοηθά το δέρμα να επουλωθεί και να απαλλαγεί από βλαβερές τοξίνες. 

It effectively removes excess oil and other impurities that cause clogged pores. It can aid the skin in healing and 
ridding itself of harmful toxins. 

Προβιταμίνη Β5  Provitamin B5 
 Γνωστή και ως πανθενόλη, σταθεροποιεί τη λειτουργία του δερματικού φραγμού, 
μειώνοντας την ποσότητα του νερού που χάνεται και βελτιώνει την απαλότητα και 
ελαστικότητα του. 

Also known as panthenol, it stabilizes the skin barrier function, reducing the amount of water lost through the skin 
and improves its softness and elasticity. 

Πρόπολη εκχύλισμα  Propolis extract Παρέχει αντισηπτικές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. It contains antiseptic, anti-oxidant and anti-inflammatory  properties. 

Πρωτεΐνες Σιταριού  Wheat Proteins Παρέχει αμινοξέα και υψηλά επίπεδα γλουταμίνης στο δέρμα. Provides amino acids & high glutamine levels to skin. 

Ρόδι εκχύλισμα  
Pomegranate 
extract 

 Βοηθά με την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, την αύξηση της 
μικροκυκλοφορίας και την επούλωση του δέρματος. 

It helps with skin cell regeneration, increasing circulation and healing the skin. 

Ρόδι λάδι  Pomegranate Oil 
Διεγείρει τα "κερατινοκύτταρα", αναστρέφει τις βλάβες του δέρματος, αναζωογονεί 
και βελτιώνει την δομή του. 

It stimulates “keratinocytes", reverses skin damage, revives and improve skin texture. 

Σαπωνάρια 
εκχύλισμα  

Soapwort extract Πολύτιμο συστατικό που καταπραΰνει το ξηρό και ερεθισμένο δέρμα. Valuable for soothing dry and irritated skin. 

Σεντέλλα εκχύλισμα Centella extract 
Βελτιώνει τη ροή του αίματος, ενισχύοντας παράλληλα τις φλέβες και τα τριχοειδή 
αγγεία. Αποκαθιστά επίσης το δέρμα και τους συνδετικούς ιστούς και εξομαλύνει την 
κυτταρίτιδα. 

It improves the flow of blood while strengthening the veins and capillaries.It is also useful in repairing skin and 
connective tissues and smoothing out cellulite. 

Σησαμέλαιο  Sesame Oil 
Δρα ως ενυδατικός και μαλακτικός παράγοντας, ενώ προλαμβάνει την οξείδωση των 
κυττάρων. 

It can act as both moisturizer and softener for skin and prevent the skin cells from oxidation . 

Σκουαλένιο  Squalene 
Είναι αντιοξειδωτικό, προλαμβάνει τις βλαβερές συνέπειες των ακτινων UV και έχει την 
ικανότητα να διεισδύει πλήρως και ταχύτατα στο δέρμα. 

It is an antioxidant, prevents UV damage and has the ability to completely and rapidly penetrate the skin. 



Σπιρουλίνα 
εκχύλισμα  

Spirulina extract 
 Είναι φυσικό φύκι περιέχει διάφορους παράγοντες αντι-γήρανσης, μειώνει τις λεπτές 
γραμμές και τις ρυτίδες, βελτιώνει την ελαστικότητα και απομακρύνει τις τοξίνες από 
το δέρμα. 

It is natural algae contains various anti-ageing agents, reduces fine lines and wrinkles, improves elasticity and 
removes toxins from the skin. 

Σταφύλι λάδι  Grape seed Oil 
Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που συμβάλλουν στην επιβράδυνση της διαδικασίας 
γήρανσης του δέρματος. 

It is full of antioxidant properties that are excellent for slowing down the skin aging process. 

Σουλφοραφάνη 
Μπρόκολου 

Brassica 
sulforaphane 

Ενισχύει την αντίσταση των κυττάρων του δέρματος από τους περιβαλλοντικούς 
ρύπους και τις ενδογενείς αντιδράσεις. 

It enhances the resistance of skin cells against environmental pollutants and intrinsic reactive molecules. 

Τριαντάφυλλο Λάδι  Rose Oil 
 Έχει μοριακή δομή απόλυτα συμβατή με αυτή του δέρματος και ενυδατώνει και 
προωθεί τον κύκλο εργασιών των κυττάρων. 

Its molecular structure is very compatible to the skins tissue. Easily moisturizing and promoting cell turnover. 

Υαλουρονικό οξύ  Hyaluronic Acid 
Είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη,  ζωτικής σημασίας φυσική ουσία που υποστηρίζει την 
νεότητα της επιδερμίδας. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο με τη μοναδική ικανότητά του 
να συγκρατεί την υγρασία. Γεμίζει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες. 

It is a glycosaminoglycan, a vital natural substance that’s a youth-supporting part of skin. It plays a critical role in 
skin health with its unique ability to hold in moisture. Improves the appearance of fine lines and wrinkles. 

Φύκια  Seaweed 
Περιλαμβάνουν πάνω από 50 πολύτιμα στοιχεία που θρέφουν και αναζωογονούν το 
δέρμα, καταπολεμούν την κυτταρίτιδα και ελαχιστοποιούν την εμφάνιση των ορατών 
ρυτίδων. 

Seaweed has more than 50 powerful minerals that nourish and rejuvenate the skin, fight cellulite and minimize 
the visible appearance of wrinkles.  

Φύλλα Ελιάς 
εκχύλισμα  

Olive Leaves 
extract 

Περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά και προσφέρει αντιβακτηριδιακές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, λόγω της συνέργειας των φλαβονοειδών, φαινολών και 
ελευρωπαΐνης. Έχει ισχυρή ικανότητα παγίδευσης των ελευθέρων ριζών. 

Packed full of antioxidants and boasting antibacterial and anti-inflammatory properties due to the synergy of 
flavonoids, phenols and oleuropein. It has strong free-radical scavenging capacity.   

Χαβιάρι εκχύλισμα  Caviar extract 
Πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά, που 
βοηθούν την διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων και της αναδόμησης της 
επιδερμίδας. 

Rich in amino acids, proteins, vitamins, omega-3 and omega-6 fatty acids, that help with cell regeneration and skin 
reconstruction. 

Χαμομήλι 
εκχύλισμα  

Chamomile extract 
Έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ικανότητες που βοηθούν στην αποσυμφόρηση 
των φραγμένων πόρων. 

It  has antiseptic and anti-inflammatory abilities that help to decongest clogged pores. 

Χοχόμπα λάδι  
 

Jojoba Oil 
Η δομή του μοιάζει με αυτή του σμήγματος, γεγονός που το βοηθά να δρα σαν φυσικό 
μαλακτικό. 

It closely resembles sebum, so it can act as a natural skin conditioner. 
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Oι Θεραπείες Spa B.TOUCH είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν σε συνέργεια με το δέρμα, το σώμα και το μυαλό. Κάθε θεραπεία έχει στόχο να προσφέρει μία μοναδική 
ολοκληρωμένη εμπειρία, χρησιμοποιώντας  ισχυρές ακολουθίες μασάζ  και τις πιο προηγμένες τεχνολογικά δραστικές ουσίες  που είναι σήμερα διαθέσιμες. Ζητήστε να 
λάβετε το αναλυτικό έντυπο με προτεινόμενες θεραπείες.

Spa Therapies B.TOUCH are designed to work in synergy with the skin, body and mind. Each treatment is designed to offer a unique integrated experience, using powerful mas-
sage sequences and the most advanced technologically active substances currently available. Ask to receive the detailed form with recommended treatments.

CAVIAR TOUCH
Προσφέρει: βαθιά ενυδατωση, αντιγήρανση, ανάπλαση, αποκατάσταση της συνοχής 
των ιστών.
Offers: deep hydration, anti-aging, regeneration, restoration of tissue cohesion.

BLACK LAVA
Προσφέρει: βαθύς καθαρισμό, εξισορρόπηση σμήγματος, σύσφιξη πόρων, λεύκανση 
λάμψη, ενυδάτωση.
Offers: deep cleansing, sebum balancing, pores tightening, glow whitening, hydration.

AGE CONTOURING
Προσφέρει: άμεσο σβήσιμο ρυτίδων, άμεσο αποτέλεσμα lifting, σύσφιξη, αντιγήρανση, 
αναζωογόνηση.
Offers: direct wiping, direct lifting, tightening, anti-aging, revitalizing.

HYDRA CONCEPT
Προσφέρει: ενυδάτωση, θρέψη, οξυγόνωση, αναζωογόνηση, τόνωση, ελαστικότητα.
Offers: hydration, nourishment, oxygenation, revitalization, stimulation, elasticity.

BEAUTY EXPRESS
Προσφέρει: ενυδάτωση, λάμψη, θρέψη, βελούδινη υφή, αναζωογόνηση, αναγέννηση.
Offers: hydration, shine, nourishment, velvety texture, revitalization, regeneration.
 

FUCUS LIPO ATTACK
Προσφέρει: σύσφιξη, ενυδάτωση, λείανση, μείωση 
όψης φλοιού πορτοκαλιού.
Offers: tightening, hydration, polishing, reduction of 
orange peel appearance.

SIGNATURE AFTER SUN BLISS   
Προσφέρει: ενυδάτωση, θρέψη, ανάπλαση, 
ανακούφιση.
Offers: hydration, nourishment, regeneration, relief.

HOLISTIC DETOXIFYING DEAD SEA MUD
Προσφέρει: λάμψη, αποτοξίνωση, ενυδάτωση, 
σφριγηλότητα.
Offers: glow, detoxification, hydration, firmness.
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