Greek organic virgin olive oil, an ally for youthful skin.

H ΕΤΑΙΡEΙΑ
H PROPHARM είναι μια ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων και
στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτήριο στην Καμπάνη Kιλκίς,
μια όμορφη μικρή πόλη μόλις 25 χλμ έξω από την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Με μια ιστορία πολλών ετών, προσφέρει στους
καταναλωτές καλλυντικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας
που παρασκευάζονται με τα πιο ευεργετικά βότανα και φυτά
της μεσογειακής φύσης και σύμφωνα με τους κανόνες ορθής
παραγωγικής διαδικασίας της Ε.Ε.
Το εργοστάσιο διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα και
τεχνολογικά εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο που το καθιστούν
ιδανικό για έρευνα και ανάπτυξη σύγχρονων φυτικών καλλυντικών.
Παράλληλα, το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και
τεχνικό προσωπικό, η επιλογή των πρώτων υλών και των υλικών
συσκευασίας σε συνδυασμό με τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο
στα εργαστήρια της εταιρείας και στα εξωτερικά συνεργαζόμενα
εργαστήρια του ελληνικού ινστιτούτου έρευνας και εκτίμησης
κοσμητολογικών προϊόντων εξασφαλίζουν άριστης ποιότητας
καλλυντικά προϊόντα.
THE COMPANY
PROPHARM is a Greek company active in the field of cosmetics
manufacturing and trading processes and is housed in a modern
building in Kampanis, Kilkis, a small, beautiful town only 25 km
away from the city of Thessaloniki. Throughout its long history,
PROPHARM has been providing consumers with premium-quality
cosmetic products made with medicinal herbs and plants from the
Mediterranean nature in accordance with the European Union’s
Good Manufacturing Practices.
The factory is equipped with state-of-the-art machinery and
a technologically advanced laboratory providing an ideal environment for research and development of modern plant-based
cosmetics. At the same time, the experienced and highly qualified
scientific and technical staff, the selection of raw and packaging
materials in combination with strict quality control performed in
the company’s laboratories as well as in the laboratories of our
partner, Hellenic Institute of Research and Evaluation of Cosmetic
Products, ensure excellent quality cosmetic products.

Ελαιόλαδο: Το εθνικό μας προϊόν

Στην αρχαιότητα οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο τόσο στη διατροφή τους όσο
και στην περιποίηση της επιδερμίδας. Είναι γνωστή η χρήση αρωματικού ελαιολάδου για τον
καλλωπισμό του σώματος και των μαλλιών μετά το λουτρό, αλλά και πριν την άσκηση για
τόνωση των μυών και προστασία από το κρύο.

Πολλαπλά οφέλη

Πλούσιο σε «καλά» - ακόρεστα λιπαρά, σε λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως η βιταμίνη E, σε
αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή και πολλά ευεργετικά
ιχνοστοιχεία, αποτελεί ασπίδα για υγιή οργανισμό και λαμπερό, σφριγηλό δέρμα. Τα
αντιοξειδωτικά προστατεύουν από τη φθορά των μορίων και των μεμβρανών των κυττάρων
και αναστέλλουν το σχηματισμό των βλαβερών ελευθέρων ριζών, γεγονός που τα καθιστά
σημαντικό παράγοντα επιβράδυνσης της γήρανσης.

Το ελληνικό βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο, σύμμαχος της
νεότητας της επιδερμίδας.
Η πηγή έμπνευσης μας

Με πηγή έμπνευσης την ελληνική φύση, τα πολυάριθμα ευεργετικά της βότανα και
τεχνογνωσία πολλών χρόνων, η PROPHARM παρουσιάζει την OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL, τη νέα σειρά καλλυντικών προϊόντων που βασίζεται στην ελληνική παράδοση
του ελαιολάδου, που ξεκινά απ’ την αρχαιότητα και διατηρείται στα βάθη των χρόνων μέχρι
και σήμερα.
Η σειρά περιποίησης OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL περιλαμβάνει προϊόντα
περιποίησης και καθαρισμού για το πρόσωπο, το σώμα, τα μαλλιά και τα άκρα. Οι
ξεχωριστές βελούδινες υφές της, θρέφουν την επιδερμίδα και την διατηρούν απαλή ενώ τα
αναζωογονητικά και φρέσκα αρώματα της καλύπτουν κάθε προτίμηση.

Olive Oil: Our national product

Premium quality Greek organic virgin olive oil is undoubtedly one of the top national products. In the ancient times, the Greeks used olive oil in their nutrition but also as a skincare
product. Aromatic olive oil is commonly known to be applied to their body and hair after
bath, but also before exercise for muscle stimulation and protection against cold.

Multiple benefits

Rich in “good” - unsaturated fats, fat-soluble vitamins such as vitamin E, antioxidants, such
as polyphenols and flavonoids and many other precious trace elements, olive oil is a shield
to a healthy body and radiant, firm skin. Antioxidants protect cell molecules and membranes from damage and prevent the formation of harmful free radicals, which makes them
an important factor in slowing down aging process.

Greek organic virgin olive oil, an ally for youthful skin.
Our Inspiration

Inspired by the Greek nature and its variety of beneficial herbs, along with
the company’s accumulated know-how, PROPHARM launches OLIVIN
WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL, the new cosmetic line of products
based on the Greek olive oil tradition, the one that dates back to
ancient times and was preserved through the years to this
day.OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL provides
skincare products for face, body, hair and limbs. Its
special velvet textures nourish and soften the skin while a
variety of revitalizing and fresh scents cover every single taste.

ΠΡΟΣΩΠΟ
Η καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας είναι επιτακτική ανάγκη για να διατηρηθεί η
όψη της νεανική και λαμπερή. Η εταιρεία Propharm αξιοποιώντας το ανεκτίμητο δώρο της
φύσης, το λάδι ελιάς, δημιούργησε για τη σειρά OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL
δύο κρέμες προσώπου που καλύπτουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για κάθε ηλικία και τύπο
δέρματος.
Για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών και χειλιών δημιούργησε ένα εξειδικευμένο προϊόν
που χαρίζει ξεκούραστο βλέμμα που ακτινοβολεί λάμψη και νεανικότητα, χάρη στην υψηλή
του περιεκτικότητα του σε πολύτιμα συστατικά που παρέχει απλόχερα η ελληνική φύση.
FACE
Everyday skincare is essential for a youthful and luminous complexion. Building upon this
priceless gift of nature, olive oil, Propharm created OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE
OIL line, comprising of two face creams suitable to cover the skin needs of any age and
skin type.
For the sensitive areas of eyes and lips we created a targeted product which makes eyes
look fresh, radiant and youthful due to its high content of precious ingredients generously
gifted by the Greek Nature.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
Πρώτο βήμα για τη σωστή περιποίηση του προσώπου είναι ο καθημερινός καθαρισμός
της επιδερμίδας. Το Cleansing Gel της σειράς OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE
OIL απομακρύνει τους ρύπους και το μακιγιάζ από το πρόσωπου ενώ παράλληλα
διατηρεί τους φυσικούς υγραντικούς παράγοντες της επιδερμίδας και συμβάλει
στην διόρθωση των ατελειών που ίσως έχουν εμφανιστεί. Εξίσου σημαντική είναι η
απολέπιση της επιδερμίδας 1-2 φορές την εβδομάδα. Η απολεπιστική κρέμα προσώπου
της OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL με κόκκους από κουκούτσι ελιάς
αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και τα μαύρα στίγματα αφήνοντας μία βελούδινη, λεία και
λαμπερή επιδερμίδα.
CLEANSERS - SCRUBS
The first step to a proper face care routine is the daily cleansing of the skin. The
OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL Cleansing Gel removes impurities and
excess makeup from face while maintaining the skin’s natural moisturizing factors and
blurring away any imperfections. At least as important is scrubbing, which should be
applied 1-2 times per week. OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL face scrub
with olive kernel grains helps remove dead cells and blackheads leaving a velvety
smooth, soft and luminous skin.

ΜΑΣΚΕΣ
Για τη σωστή φροντίδα της επιδερμίδας δε θα πρέπει να παραλείπεται 1-2 φορές
την εβδομάδα τη χρήση μίας μάσκας ομορφιάς. Οι μάσκες προσώπου της σειράς
OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL δημιουργήθηκαν σε συνέργεια με την
πλούσια ελληνική φύση. Φόρμουλες εμπλουτισμένες με μία μεγάλη ποικιλία ελληνικών
φυτών και φρούτων, πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, που προσφέρουν άμεση
περιποίηση και τόνωση της επιδερμίδας. Η σειρά OLIVIN WITH GREEK ORGANIC
OLIVE OIL παρέχει 5 διαφορετικές μάσκες που τροφοδοτούν την επιδερμίδα με τα
απαραίτητα και ωφέλιμα γι’ αυτήν συστατικά.
MASKS
For a proper skincare routine, the use of a beauty mask 1-2 times per week should
not be left out. OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL beauty masks were created
in synergy with the rich Greek Nature. Formulas infused with a huge variety of Greek
plants and fruits, rich in vitamins and trace elements, offering instant care and boost
to the skin. The OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL line includes 5 different
masks infusing your complexion with skin-replenishing ingredients.

ΜΑΛΛΙΑ
Το σαμπουάν της σειράς OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL παρέχει
ολοκληρωμένη φροντίδα για την καθημερινή περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής.
Συνδυάζει το βιολογικό λάδι ελιάς με το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, συστατικά
πλούσια σε πολυφαινόλες και ιχνοστοιχεία, που βοηθούν στην ενδυνάμωση των
μαλλιών. Παράλληλα, οι μαλακτικοί παράγοντες που περιέχει αφήνουν τα μαλλιά
λαμπερά, μαλακά και ευκολοχτένιστα.
HAIR
OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL shampoo provides complete care for everyday scalp treatment. Organic
olive oil is combined with green tea extract, ingredients rich
in polyphenols and trace elements which help improve hair
strength. Its softening agents leave hair radiant, silky
smooth and easy to manage.

ΣΩΜΑ
Τα αφρόλουτρα της σειράς OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL καθαρίζουν
και περιποιούνται το σώμα ενώ παράλληλα τα μοναδικά τους αρώματα αναζωογονούν
και τονώνουν τις αισθήσεις. Εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα από φυτά της ελληνικής
χλωρίδας και βιολογικό λάδι ελιάς, ενυδατώνουν και φροντίζουν το δέρμα αφήνοντάς
το απαλό, καθαρό και μεταξένιο.
BODY
OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL foam baths clean and nourish the body
while their unique scents revitalize and stimulate senses. Enriched with plant extracts
derived from Greek flora species and organic olive oil, they hydrate and pumper the
skin, leaving it soft, clean and silky.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
H επιδερμίδα του σώματος απαιτεί συστηματική καθημερινή περιποίηση για να
παραμένει ενυδατωμένη, ελαστική και να ακτινοβολεί υγεία. Το χειμώνα η ενυδάτωση
αποτρέπει την αφυδάτωση και το τράβηγμα που μπορεί να προκαλέσει το κρύο, ενώ
το καλοκαίρι επιτρέπει την προστασία από τις φθορές που μπορεί να προκαλέσει ο
ήλιος, η θάλασσα και το χλώριο της πισίνας. Η σειρά OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL διαθέτει τρία γαλακτώματα σώματος που συνδυάζουν αρμονικά το
βιολογικό λάδι ελιάς με βιταμίνες και εκχυλίσματα από την ελληνική φύση ενώ τα
μοναδικά τους αρώματα δίνουν μία νότα ευεξίας, ανανέωσης και λάμψης.
BODY LOTION
A daily body care routine is essential for the skin to remain
hydrated, bouncy and radiantly healthy. Proper moisturizing
prevents skin dehydration and the appearance of stretch marks
caused by cold weather in winter, while it provides protection
against damages from the sun, the sea and swimming pool chlorine in summer. OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL line
includes three body lotions combining organic olive oil with vitamins
and extracts from the Greek nature with their unique scents transmitting a sense of wellness, revitalization and radiance.

ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η σειρά OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL προσφέρει μέγιστη φροντίδα για την
επιδερμίδα του σώματος μέσα από τα 5 διαφορετικά βούτυρα σώματος που δημιούργησε με
γνώμονα τις πιο απαιτητικές και ξηρές επιδερμίδες. Εμπλουτισμένα με βιολογικό λάδι ελιάς,
φυσική πηγή βιταμινών και αντιοξειδωτικών, προβιταμίνη Β5, βιταμίνη Ε, κερί μέλισσας,
βούτυρα κακάο & καριτέ, λάδι καρύδας, αμυγδαλέλαιο και τονωτικά εκχύλισμα από την φύση
της Μεσογείου συμβάλλουν στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας της επιδερμίδας.
BODY BUTTER
The OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL line offers the skin maximum care through 5
different body butters created in order to cover the needs of the most demanding types of
dry skin. Enriched with greek organic olive oil, a natural source of vitamins and antioxidants,
provitamin B5, vitamin E, beeswax, cocoa & shea butters, coconut oil, sweet almond oil
and high-powered extracts from the Mediterranean nature, they reinforce the skin’s natural
defenses.

GEL ALOE
Το Gel Aloe της σειράς OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL με 95%
περιεκτικότητα σε αλόη προάγει μια υγιή και ενυδατωμένη επιδερμίδα. Πλούσιο σε
φυσικούς ενυδατικούς και μαλακτικούς παράγοντες λειτουργεί ως καταπραϋντικό
για ερεθισμένα δέρματα μετά από έκθεση στον ήλιο, αποτρίχωση και καψίματα.
Απορροφάται γρήγορα από το δέρμα, δροσίζει και αφήνει μία απαλή και βελούδινη
υφή, δημιουργώντας μια φυσική, υγιή λάμψη.
OLIVIN WITH GREEK ORGANIC OLIVE OIL Gel Aloe contains
95% aloe, promoting a healthy and well-hydrated skin.
Rich in natural moisturizing factors and softening factors, soothes skin irritations caused by sun exposure,
hair removal and burns. It is quickly absorbed, leaving
the skin with a sense of freshness and a velvety smooth
texture and creating a natural, healthy glow.

HAND CREAM

Τα χέρια είναι το σημείο του σώματος που εκτίθεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες
καιρικές συνθήκες. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρίζετε στα χέρια σας την
πρέπουσα καθημερινή φροντίδα για να τα διατηρείτε απαλά, λεία και όμορφα χωρίς
σκασίματα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η σειρά OLIVIN WITH GREEK ORGANIC
OLIVE OIL δημιούργησε τρεις κρέμες χεριών πλούσιες σε ελληνικό βιολογικό λάδι ελιάς,
προβιταμίνη Β5, ουρία, αμυγδαλέλαιο και κερατίνη, που ενυδατώνουν και προστατεύουν
τα χέρια, καθώς επίσης και μία πιο εξειδικευμένη, εμπλουτισμένη με βούτυρο καριτέ για
άμεση επανόρθωση των σκασμένων και ταλαιπωρημένων χεριών.
Ηands are directly exposed to the constantly changing weather conditions. This is why
it is important to ‘feed’ them, following a proper skincare routine, in order to keep them
soft, smooth and beautiful, avoiding cracks throughout the year. The OLIVIN WITH
GREEK ORGANIC OLIVE OIL line created three hand creams rich in Greek organic olive
oil, provitamin B5, urea, sweet almond oil and keratin, which moisture and pamper
hands, as well as an additional targeted product to cracked, chapped hands, enriched
with shea butter.

Βουτυρώδης κρέμα χεριών εντατικής περιποίησης με πράσινο τσάι μάτσα που
ενυδατώνει σε βάθος και επανορθώνει τα ξηρά, ταλαιπωρημένα χέρια. Πλούσια σε
ευεργετικά φυτικά έλαια, βούτυρo καριτέ και προβιταμίνη Β5 που επαναφέρουν τη
φυσική υγρασία της επιδερμίδας και αποκαθιστούν την ελαστικότητα του δέρματος.
Το πράσινο τσάι μάτσα, προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία από τις ελεύθερες ρίζες
που προκαλούν γήρανση. Τα σκασμένα χέρια αφήνονται λεία και απαλά.
Intensive care buttery hand cream with matcha green tea which thoroughly moisturizes and repairs dry, worn hands. Rich in beneficial plant oils, shea butter and provitamin B5, which restore the skin’s natural moisture level and elasticity. Matcha green tea
provides antioxidant protection from free radicals that cause aging.
Chapped hands are left smooth and soft.

