


Σας παρουσιάζουμε τα προϊόντα 
BLACK LAVA EFFECT που υπόσχονται να 
φροντίσουν την επιδερμίδα, χαρίζοντας 
αποτοξίνωση και αναζωογόνηση. 
Η περιποιητική σειρά καλλυντικών OLIVE 
TOUCH συναντά τις ευεργετικές ιδιότητες 
των ηφαιστειακών ιχνοστοιχείων που 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κολλαγόνου 
και οδηγούν στη μακροβιότητα των 
κυττάρων. Δημιουργήθηκαν χωρίς par-
abens, παραφίνες και propylene glycol, 
εμπνευσμένες από τη φύση.

We present to you BLACK LAVA EFFECT, a 
product line that promises to take care of 
your skin, detoxifying and rejuvenating you. 
The line of personal care cosmetics OLIVE 
TOUCH meets the beneficial properties of 
volcanic trace elements that promote colla-
gen production and cellular longevity. Cre-
ated without parabens, paraffin and propyl-
ene glycol, inspired by nature.

Πλούσια κρέμα καθαρισμού με 
ενεργό άνθρακα και εκχύλισμα 
ηφαιστειακού πετρώματος που 
απομακρύνουν μακιγιάζ και 
ρύπους από την επιδερμίδα. Οι 
ήπιοι καθαριστικοί παράγοντες 
που περιέχει αφήνουν την 
επιδερμίδα φρέσκια, καθαρή, 
απαλή και λαμπερή. Πλούσιο 
σε βιολογικό λάδι ελιάς, ένα 
συστατικό γνωστό από την 
ελληνική παράδοση για την 
ενυδάτωση του δέρματος 
και σε εκχύλισμα μορίνγκα 
γνωστό για τις εξαιρετικές ήπιες 
αντιμικροβιακές του ιδιότητες. 
Κατάλληλο για κάθε τύπο 
επιδερμίδας.

Rich cleansing cream with 
activated charcoal and volcanic 
soil extract that remove makeup 
and dirt from the skin. The mild 
cleansing agents it contains leave 
the skin fresh, clean, soft and ra-
diant. Rich in organic olive oil, an 
ingredient known from the Greek 
tradition for moisturizing the skin 
and in moringa extract known for 
its mild antimicrobial properties. 
Suitable for every skin type.



Μάσκα προσώπου με ηφαιστειακή λάβα, κόκκους από κουκούτσι ελιάς και εκχύλισμα 
ηφαιστειακού πετρώματος. Στα ηφαιστειακά ιχνοστοιχεία 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 τον ψευδάργυρο, ο οποίος απαιτείται για τη σύνθεση 
των πρωτεϊνών και του κολλαγόνου. 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.

Face mask with volcanic lava, olive seed granules and vol-
canic soil extract. The volcanic trace minerals include copper, which 

makes skin firmer and restores its elasticity, magnesium, which stimulates collagen growth 
in skin cells, and zinc, which is required for building proteins and collagen. The beneficial 
properties of volcanic ingredients detoxify cells and prolong their life. The olive granules ex-
foliate and improve the skin’s microcirculation. Kaolin acts as a magnet that attracts waste 
and toxins, clears clogged pores and removes blackheads. The mask’s active ingredients, 
such as red wine, aloe, argan oil and organic olive oil, nourish and revitalize the skin.

Κρέμα πλούσιας υφής που ενυδατώνει και 
βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος, 
χάρη στο εκχύλισμα ηφαιστειακού 
πετρώματος και στο υαλουρονικό 
οξύ που περιέχει. Η παρουσία 
λιποαμινοξέων κάνει το δέρμα να 
ανακτά τη χαμένη του λάμψη και 
νεανικότητα. Η δραστική από φύκια 
προσφέρει φυσική προστασία 
από τις επιβλαβείς επιδράσεις της 
μπλε ακτινοβολίας που εκπέμπεται 
από τις οθόνες των ηλεκτρονικών 
συσκευών και προκαλεί γήρανση, 
ενώ τα βιοφλαβονοειδή που περιέχει 
συμβάλλουν στην δημιουργία ενός 
αόρατου φράγματος που αποτρέπει 
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους να 
εισχωρήσουν στο δέρμα.

Rich face cream which moisturizes and improves the skin’s elasticity thanks to 
the volcanic rock extract and hyaluronic acid it contains.  The presence of lipoamino acids 
helps the skin to recapture its lost radiance and youthfulness. Its action due to seaweed pro-
vides natural protection from the harmful effects of blue light radiation emitted by the screens 
of electrical devices which causes aging, while the bioflavonoids it contains contribute to 
the creation of an invisible barrier which prevents atmospheric pollutants from penetrating 
the skin.

Βούτυρο σώματος, που περιποιείται την επιδερμίδα, χάρη στα θρεπτικά φυτικά έλαια, 
βούτυρα και βιταμίνες που περιέχει. Το εκχύλισμα 

ηφαιστειακού πετρώματος είναι πλούσιο 
σε μεταλλικά στοιχεία, όπως 

χαλκό, μαγνήσιο και ψευδάργυρο, 
γνωστά για τις αντιοξειδωτικές και 
αντιγηραντικές τους ιδιότητες. Τα 
κύτταρα ανανεώνονται και το δέρμα 
αναζωογονείται, αφήνοντας λεία και 
λαμπερή όψη.   

Body butter which cares for the skin 
thanks to the nourishing plant oils, but-
ter, and vitamins it contains. Volcanic 
rock extract is rich in minerals such as 
copper, magnesium, and zinc, known 
for their antioxidant and anti-aging 
properties.  The cells are renewed and 
the skin is revived, leaving a smooth 
and radiant appearance.

Μια μοναδική σύνθεση που τυλίγει τα χέρια με πολυτέλεια, 
ενώ απ οκαθιστά την υγρασία σε κυτταρικό επίπεδο, 
χαρίζοντας μακράς διάρκειας αποτέλεσμα. Με ηφαιστειακά 
ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός, που βοηθά στην απο κατάσταση 
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 luxurious hug, re-
stores 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.



Ο ορός σώματος και μαλλιών 
της σειράς Black Lava Ef-
fect συνδυάζει αρμονικά τις 
ευεργετικές ιδιότητες των 
φυσικών ελαίων και  προσφέρει 
εντατική φροντίδα. Το βιολογικό 
λάδι ελιάς σε συνδυασμό με το 
εκχύλισμα ηφαιστειακής λάβας 
χαρίζουν αποτοξίνωση και 
αναζωογόνηση στην επιδερμίδα. 
Το Υαλουρονικό οξύ και το  λάδι 
Αβησσυνίας εξασφαλίζουν 
εντατική ενυδάτωση ενώ 
δεσμεύουν και διατηρούν τα 
επίπεδα  υγρασίας υψηλά. Τα 
έλαια Baobab, Argan και Μonoi 
de Tahiti, αναδομούν τα μαλλιά 
που έχουν αποδυναμωθεί 
με την πάροδο του χρόνου 
και επαναφέρουν σε αυτά 
απαλότητα, δύναμη και λάμψη.  

The Body & Hair Serum of the 
Black Lava Effect series harmo-
niously combines the beneficial 
properties of natural oils to offer 
intense care. Organic olive oil in 
combination with the volcanic 
lava extract detoxify and regener-
ate the skin. Hyaluronic acid and 
Abyssinian oil offer intense care 
capturing and maintaining mois-
ture. Baobab, Argan and Monoi 
de Tahiti oils, regenerate hair that 
has become weaker with time and 
make it soft, strong and shiny. 

Παραδοσιακό σαπούνι ελαιολάδου με 
ηφαιστειακή λάβα. Ενυδατικός 
συνδυασμός που απομακρύνει 
απαλά τα νεκρά κύτταρα, 
βοηθώντας στην αποσυμφόρηση 
των φραγμένων πόρων.
Τα ηφαιστειακά ιχνοστοιχεία 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
κολλαγόνου και βοηθούν στη 
βελτίωση της ελαστικότητας του 
δέρματος.  Αναζωογονητική και 
αποτοξινωτική σύνθεση που αφήνει 
το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο.

Traditional olive oil soap with volcanic 
lava. Moisturizing combination which softly 
removes dead cells, helping pores get unclogged. The 
volcanic trace minerals stimulate collagen growth and improve 
skin elasticity.  Revitalizing and detoxifying composition that leaves the 
skin soft and moisturized.




