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Η εταιρεία PROPHARM εδώ και χρόνια προσφέρει στους καταναλωτές 
καλλυντικά προϊόντα άριστης ποιότητας που παρασκευάζονται με τα πιο 
ευεργετικά βότανα και φυτά της φύσης της Μεσογείου και σύμφωνα με τους 
κανόνες ορθής παραγωγικής διαδικασίας της Ε.Ε. 
Μετά από πολυετή έρευνα εντοπίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του δέρματος 
του σύγχρονου ανθρώπου, ανέπτυξε τη σειρά καλλυντικών B-TOUCH με σκοπό 
να αγγίξει 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.

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία ομορφιάς στο σπίτι σας...
με την εξειδικευμένη σειρά καλλυντικών  B.TOUCH.

Eξειδικευμένες συνθέσεις με πληθώρα δραστικών συστατικών 
και ποιότητα υψηλών προδιαγραφών 

για την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Επαναστατικές φόρμουλες 
βασισμένες στις παραδοσιακές συνταγές ομορφιάς

για την ευρύτερη περιοχή του σώματος.



INTENSIVE MOISTURE LOCK SERUM  30ml

Ενυδατικός - Συσφικτικός ορός προσώπου καθημερινής περιποίησης.
Τα εκχυλίσματα αλόης, αγγουριού και φύλλων ελιάς, το έλαιο άργκαν, 
οι βιοσακχαρίτες, η προβιταμίνη Β5 η βιταμίνη Ε και το υαλουρονικό οξύ 
βελτιώνουν τη σφριγηλότητα και προάγουν την αναγέννηση νέων 
κυττάρων.

Άπλωσε σε καθαρό πρόσωπο & λαιμό, κάτω από την κρέμα, πρωί - βράδυ.

(INTENSIVE MOISTURE LOCK SERUM)

INTENSIVE MOISTURE LOCK CREAM  50ml

Πλούσιας υφής κρέμα για 24ωρη ενυδάτωση. 
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.

Άπλωσε σε καθαρό πρόσωπο & λαιμό, πρωί - βράδυ.

"Θέλω ενυδάτωση και θρέψη, κάθε ημέρα"
Το πρόσωπό σου το αξίζει!

(INTENSIVE MOISTURE LOCK CREAM)

Περιέχoυν:
YAΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Τι είναι:
Tο Υαλουρονικό οξύ αποτελεί κύριο δομικό 

συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού. 
Παράγεται από τους ινοβλάστες έχοντας ελαστικές και 

κολλώδεις ιδιότητες, ενώ είναι ένα εξαιρετικά υδρόφιλο 
μόριο (δεσμεύει νερό μέχρι και 1000 φορές το 

βάρος του). Η απώλεια του, με την πάροδο της 
ηλικίας οδηγεί σε μια εικόνα αφυδατωμένου, 
λεπτού δέρματος, με προδιάθεση στη
 δημιουργία λεπτών ρυτίδων 
ή σημείων ατροφίας και 
βαθιών πτυχών
του δέρματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΕ 
ΤΑ!



Περιέχει:
ΦΛΟΙΟ ΙΤΙΑΣ

Τι κάνει:
Ο Φλοιός του δένδρου Ιτιά έχει πολυάριθμες 

θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι πλούσιος σε βιταμίνες 
και σαλικυλικο οξύ, ενώ ενυδατώνει και ανανεώνει 

σε βάθος την επιδερμίδα διορθώνοντας τυχόν 
ατέλειες όπως διεσταλμένους πόρους, 
μαύρα στίγματα, θαμπάδα 
& υπερέκκριση σμήγματος.

"Θέλω λαμπερό πρόσωπο, χωρίς λιπαρότητα!"
Μείωσε δραστικά το σμήγμα, απόκτησε φυσική λάμψη!

(OILY CONTROL MAT CREAM)

OILY CONTROL MAT CREAM  50ml

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.

Άπλωσε σε καθαρό πρόσωπο & λαιμό, πρωί - βράδυ.

(ANTI-WRINKLE SMOOTHING FACE CREAM)

Περιέχει:
ΜΥΡΤΙΛΟ

Το μύρτιλο είναι πλούσιο σε φυτοθρεπτικά 
συστατικά, ιδιαίτερα προανθοκυανιδίνες, 

αντιοξειδωτικές ουσίες απαραίτητες για την ολική 
ευεξία του οργανισμού. Συγκεκριμένα οι καρποί περιέχουν 

ένα μεγάλο αριθμό ουσιών που προσφέρουν προστασία 
από διάφορες παθήσεις, ενώ οι αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως 

οι ολιγομερείς προανθοκυανιδίνες, τα φλαβονοειδή, 
η κυανιδίνη και η κερσετίνη προλαμβάνουν είναι 

απολύτως ευεργετικές. Επιπλέον, το κόκκινο 
μύρτιλο, αποτελεί φυσική πηγή βιταμινών, 
όπως βιταμίνη C και Α, β-καροτένιο, 
λουτεΐνη, ζεα-ξανθίνη, φιλικό 
οξύ και μέταλλα, 
όπως  κάλιο και 
μαγνήσιο.

«Όχι πια ρυτίδες, νεανική όψη!»

ANTI-WRINKLE SMOOTHING FACE CREAM  50ml

Μη λιπαρή κρέμα ημέρας με αντιρυτιδικούς παράγοντες, που ενισχύουν το 
φυσικό σύστημα αντιοξειδωτικής άμυνας της επιδερμίδας και παγιδεύουν 
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.

Άπλωσε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό.



CAVIAR CELL RENEWAL SERUM  30ml

Ορός Προσώπου με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, πλούσιο σε 
αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά, 
σύμπλεγμα βιταμινών Α,Ε,F,H και προβιταμίνη Β5, που συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας.

Άπλωσε σε καθαρή επιδερμίδα, σε πρόσωπο και λαιμό, 
πριν την κρέμα προσώπου.

CAVIAR CELL RENEWAL CREAM  50ml

Κρέμα Προσώπου με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, 
πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 
και ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν τη διαδικασία ανανέωσης 
των κυττάρων και της αναδόμησης της επιδερμίδας.

Άπλωσε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο & λαιμό.

"Θέλω ανανέωση και αναζωογόννηση 
της επιδερμίδας μου"

Περιέχoυν:
ΧΑΒΙΑΡΙ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ

Τι κάνει:
Tο χαβιάρι αποτελείται από ωφέλιμες πρωτεΐνες, 

οι οποίες ενισχύουν τον κυτταρικό μεταβολισμό 
και διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου. 

Επίσης, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά 
στοιχεία, που ενισχύουν τη δομή των κυτταρικών 
μεμβρανών, προστατεύοντας το εσωτερικό 
των κυττάρων από την οξείδωση 
& τη δημιουργία.

"CAVIAR
COMBO"

(CAVIAR CELL RENEWAL CREAM)(CAVIAR CELL RENEWAL SERUM)



(REPAIRING EYE & LIP ZONE SERUM)

CAVIAR- REPAIRING EYE & LIP ZONE CREAM  30ml

Κρέμα Ματιών & Χειλιών με εκχύλισμα χαβιάρι από οξύρρυγχο, πλούσιο σε 
αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά, που βοηθούν 
τη 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.

Άπλωσε κάτω και στα πλάγια των ματιών & στην περιοχή 
πάνω από το άνω χείλος.

"Θέλω αναζωογόνηση στην περιοχή των ματιών"

(CAVIAR- REPAIRING EYE & LIP ZONE CREAM)

Περιέχoυν:
KΑΦΕΪΝΗ

Τι κάνει:
Η καφεΐνη, γνωστή για την τονωτική της δράση. 

Λειτουργεί ως φυσικό συσφιγκτικό, 
ως αποσυμφορητικό, μειώνοντας την κατακράτηση 

ύδατος, ως κερατολυτικό, αφαιρώντας 
τα νεκρά κύτταρα και κάνει το δέρμα απαλό 

και λαμπερό. Ταυτόχρονα, απαλύνει 
την όψη των μαύρων κύκλων.

ΣΥΝΔΥΑΣΕ 
ΤΑ!

REPAIRING EYE & LIP ZONE SERUM  15ml

Αντιγηραντικός - Συσφικτικός ορός ματιών και χειλιών, με βιολογικό λάδι ελιάς, 
λάδι άργκαν, εκχυλίσματα αγγουριού, αλόης, υαλουρονικό οξύ, σύμπλεγμα 
βιταμινών και γάλα γαϊδουράγκαθου. 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.

Άπλωσε σε καθαρό δέρμα στην περιοχή των ματιών και των χειλιών, κάτω από 
την κρέμα, πρωί και βράδυ.



(sun defence face cream spf 50)

«Προστασία 
από τις βλαβερές ακτίνες

του ηλίου, 
ενυδάτωση και θρέψη!»

SUN DEFENCE FACE CREAM SPF 50  50ml

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  σε φωτότυπους ανοιχτόχρωμου δέρματος, υψηλού βαθμού προστασία. 
Με βιολογικό λάδι ελιάς και βιταμίνη Ε, συστατικά με έντονη αντιοξειδωτική 
δράση που βοηθούν στην προστασία από πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Άπλωσε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την 
έκθεση στον ήλιο και ανανέωνε την τακτικά. Επαναλάμβανε τη χρήση συχνά 
ειδικά μετά από κολύμπι, εφίδρωση ή σκούπισμα.



«Η σωστή απολέπιση 
με κάνει να νιώθω νεότερη!»

(BLACK LAVA EXFOLIATING FACE MASK)

Περιέχει:
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΛΑΒΑ

Το εκχύλισμα ηφαιστειακού πετρώματος με 
τις αμέτρητες ωφέλιμες ιδιότητες και τις ευεργετικές 

δράσεις στην ομορφιά. Το θαυμαστό εκχύλισμα 
ηφαιστειακής λάβας κρύβει θησαυρούς αφού αποτελεί 

πλούσια πηγή ιχνοστοιχείων. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται 
ο χαλκός, ο οποίος βοηθά στην σύσφιξη και στην αποκατάσταση 

της ελαστικότητας του δέρματος, το μαγνήσιο, το οποίο ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη του κολλαγόνου στα κύτταρα του δέρματος και 

ο ψευδάργυρος, ο οποίος απαιτείται για την σύνθεση 
των πρωτεϊνών και του κολλαγόνου.  Οι ευεργετικές 
ιδιότητες των ηφαιστειακών συστατικών 
οδηγούν σε αποτοξίνωση των κυττάρων και 
μακροβιότητα. Επομένως, συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στην νεανική 
όψη της επιδερμίδας.

BLACK LAVA EXFOLIATING FACE MASK  50ml

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 
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 μάσκας, όπως 
κόκκινο κρασί, αλόη, λάδι αργκάν και βιολογικό λάδι ελιάς, παρέχουν ζωτικής 
σημασίας θρέψη και αναζωογόνηση.

Άπλωσε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. 
Άφησε για 15-20 λεπτά και μετά κάνε μασάζ  για βαθύ απολεπιστικό καθαρισμό. 
Ξέπλυνε καλά με χλιαρό νερό. (MULTI VITAMIN REVITALIZING FACE MASK)

Περιέχει:
ΠΡΟΠΟΛΗ

Τι κάνει:
Η πρόπολη η ουσία, που συλλέγουν οι 

μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν 
με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες. Η πρόπολη 

αποτελείται από ρητίνες, κερί, αιθέρια έλαια, γύρη, 
οργανικές/ανόργανες ουσίες, περιέχει φλεβονοειδή, 

αλειφατικά αρωματικά οξέα, φαινολικά στοιχεία, 
αρωματικές αλδεΰδες, αμινοξέα, ζάκχαρα και 
βιταμίνες. Τα πολλά φλοβονοειδή και 
τα αρωματικά μόρια είναι η αρχή 
της αντιβακτηριδιακής και 
επουλωτικής της 
δράσης.

"Θέλω λαμπερή, βελούδινη και υγιή υφή στο δέρμα"
Αναγέννηση τώρα, με μια θεραπεία ομορφιάς!

MULTI VITAMIN REVITALIZING FACE MASK  50ml

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.

Άπλωσε σε καθαρό και στεγνό δέρμα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. 
Άφησε για 10 με 15 λεπτά, ξέπλυνε με άφθονο νερό.



ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ  200ml

Η μοναδική του σύνθεση με φυσικούς κόκκους αμυγδάλου και ελιάς 
απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα, βελτιώνει την 
μικροκυκλοφορία και τονώνει την επιδερμίδα αφήνοντας την απαλή και 
αναζωογονημένη. Επίσης, το οργανικό λάδι ελιάς γνωστό για τις μαλακτικές 
και ενυδατικές του ιδιότητες σε συνδυασμό με το εκχύλισμα μελιού θρέφει, 
ενυδατώνει και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας της επιδερμίδας.

Άπλωσε ένα πλούσιο στρώμα σε καθαρό και υγρό δέρμα. 
Κάνε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις και ξέπλυνε με άφθονο νερό. 
Χρησιμοποίησέ το 1-2 φορές την εβδομάδα.  (ALMOND BODY SCRUB)

Περιέχoυν:
KΟΚΚΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Τι κάνει:
       Οι κόκκοι αμυγδάλου καθαρίζουν σε βάθος 

      τους πόρους, απολεπίζουν την επιδερμίδα,
     απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα 

     από την επιφάνειά τους.

"SCRUB IT
COMBO"

(FACE CLEANSING GEL)

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  250ml

Αφρίζον gel καθαρισμού με βιολογικό λάδι ελιάς 
για ντεμακιγιάζ και βαθύ καθαρισμό προσώπου 
που αφήνει απαλή και ενυδατωμένη  επιδερμίδα.

Σε υγρή επιδερμίδα κάνε απαλό αφρό και ξέπλυνε καλά με άφθονο νερό.

Περιέχει:
ΤEA TREE OIL

Είναι ισχυρό, είναι φυσικό και παρέχει σημαντική 
απολυμαντική δράση. Είναι αντιμικροβιακό, αντισηπτικό, 

αντιιακό, βακτηριοκτόνο, αποχρεμπτικό, μυκητιοκτόνο, 
τονωτικό και απολυμαντικό. Το καλύτερο αιθέριο έλαιο 

εναντίον των ιών, βακτηρίων και μυκήτων. Το tea tree oil έχει 
σημαντικές αντισηπτικές ικανότητες και θεωρείται από 
πολλούς σαν το ιδεώδες φυτικό απολυμαντικό του 
δέρματος, λόγω της αποτελεσματικότητας 
του εναντίον μεγάλου φάσματος 
μικροοργανισμών. Δεν ερεθίζει το 
δέρμα και διεισδύει εύκολα 
μέχρι την τελευταία 
στοιβάδα.

«Όμορφο, καθαρό πρόσωπο κάθε ημέρα»



(BODY ENHANCING CREAM)

Περιέχει:
ΑΓΓΟΥΡΙ

Τι κάνει:
Το εκχύλισμα αγγουριού είναι ευεργετικό για την 

επιδερμίδα, με πολλές τονωτικές, αντιοξειδωτικές, 
μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες, χάρη στο

 συνδυασμό βιταμινών C και B1, ιχνοστοιχείων, 
σακχάρων και καροτενίων που περιέχει.

"Θέλω το δέρμα μου να είναι για χάδια!"

BODY ENHANCING CREAM  200ml

Βελούδινη αίσθηση ενυδάτωσης και φρεσκάδας. 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, 
αφήνει ένα δροσερό χάδι στην επιδερμίδα.

Εφάρμοσε μια μέτρια ποσότητα πάνω σε καθαρό δέρμα.

(CELLU-SLIM GEL RAPIDLY ACTIVE)

Περιέχει:
KAKAO

Τι κάνει:
Δημιουργεί μια μεταξένια αίσθηση, προκαλεί λείανση 

σε ραγάδες και τραχιές πτυχές. 
Εξισορροπεί το δέρμα και του δίνει μια απίθανη 

αντιοξειδωτική τροφή. Λειτουργεί αποτοξινωτικά 
και διεγείρει τη δημιουργία κολλαγόνου, 
συμβάλλωντας στη λείανση.

"Θέλω λεία και σφριγηλή επιδερμίδα"

CELLU-SLIM GEL RAPIDLY ACTIVE  200ml

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 
τη χαμένη σφριγηλότητά του, ενεργοποιώντας τη μικροκυκλοφορία 
και το μηχανισμό λιποδιάλυσης. Απορροφάται εύκολα και αφήνει αίσθημα 
τόνωσης και ευεξίας. 

Εφάρμοσε με μασάζ στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα.



"Θέλω να λάμπω ολόκληρη!"

Περιέχει:
ΕΛΑΙΟ ΑΡΓΚΑΝ

Τι κάνει:
Tο Argan Oil αποτελεί μυστικό ομορφιάς για το 

πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά. Συμβάλλει στην 
καθημερινή φροντίδα του σώματος, στην πρόληψη 

και τη θεραπεία του σκασμένου δέρματος, αλλά και την 
καταπολέμηση των ρυτίδων. Η πιο σπουδαία δράση 

του Argan Oil είναι η αντιγηραντική του δύναμη, 
αφού βοηθά την επιδερμίδα 
να διατηρεί την ελαστικότητα, 
τη σφριγηλότητα 
και τη νεανική 
της λάμψη.

ENRICHED BODY OIL  100ml

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.

Εφάρμοσε σε ολόκληρο το σώμα, όσο συχνά χρειάζεται.

(ENRICHED BODY OIL)



(ALOE VERA GEL)

Περιέχουν:
ALOE VERA

Τι κάνει:
Φημίζεται για τις αναπλαστικές της ιδιότητες, έχει 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ βοηθά στο σχηματισμό 
κολλαγόνου του δέρματος και στη διατήρηση της υγείας 

της κυτταρικής μεμβράνης. 
H αλόη είναι επίσης πλούσια πηγή μεταλλικών 

στοιχείων, ενζύμων, που έχουν εξαιρετικές 
θεραπευτικές ιδιότητες για το δέρμα 
και τους ιστούς, αμινοξέων 
και άλλων θρεπτικών 
συστατικών.

"Θέλω φυσική ανάπλαση στο δέρμα μου!"

ALOE VERA GEL  200ml

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.

Εφάρμοσε σε ολόκληρο το σώμα όσο συχνά χρειάζεται.

ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ  100ml

Απαλό βούτυρο σώματος με σύνθεση που περιποιείται βαθιά την 
επιδερμίδα. Είναι εμπλουτισμένο με  Αλόη και Πανθενόλη που 
προστατεύουν την επιδερμίδα και  καταπραΰνουν τους δερματικούς 
ερεθισμούς. Το βούτυρο κακάο και το βούτυρο καριτέ θρέφουν και 
ενυδατώνουν το δέρμα, βοηθώντας το να διατηρεί την ελαστικότητά του. 

Άπλωσε το βούτυρο σώματος σε όλο το σώμα όσο συχνά χρειάζεται.

«Η πλούσια ενυδάτωση είναι must 
για τη δική μου ρουτίνα ομορφιάς...»

(ALOE VERA BODY BUTTER)
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