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Body Science  
derma.cosmetics  

Πείτε αντίο στην κυτταρίτιδα σας! 



Body Wrapping –   

Αποτελεσματική θεραπεία κυτταρίτιδας 
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Το Body Wrapping είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους καλλυντικής θεραπείας. Τα 

αποτελέσματα παρατηρούνται ήδη μετά από μερικές εβδομάδες. Είναι αποτελεσματική και εύκολη 

στη διεξαγωγή. Μέσω της περιτύλιξης με πίεση η θέρμανση μπορεί να διατηρηθεί στο σώμα χωρίς να 

γίνει άβολη. 

Σε συνδυασμό με τα προηγουμένως εφαρμοζόμενα ενεργά προϊόντα και την πίεση που ασκείται, τα 

λιποκύτταρα ενεργοποιούνται και αυξάνεται ο μεταβολισμός τους. Με αυτόν τον τρόπο, το νερό και τα 

μεταβολικά απόβλητα των κυττάρων διαρρέουν και απομακρύνονται. 



 

Τα σωστά προϊόντα είναι αποτελεσματικά κατά της 
κυτταρίτιδας 
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Shape Perfection 

Body Oil 

Ενεργοποιητικό λάδι 

σώματος 

CelluContour Body 

Cream 

Αποτελεσματική 

φόρμουλα κατά της 

κυτταρίτιδας 

Super Body Peeling  

Καθαριστική κρέμα 

απολέπισης 

Τα τρία νέα αποτελεσματικά προϊόντα Body Science της derma.cosmetics είναι 

τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους και επιτρέπουν μια ειδική αντιμετώπιση 

ανεπιθύμητων προβληματικών περιοχών 

Body Science 

the new derma.cosmetics 

Body line 



Shape Perfection Body Oil 

• Ενεργοποιητικό σπρέι λαδι σώματος για μία τέλεια σιλουέτα  

• Πολύτιμα λάδια φροντίδας  με γάλα από γαϊδουράγκαθο, σησαμέλαιο και 

ελαιόλαδο αμάραντου, εμπλουτισμένα με ένα αδυνατιστικό συστατικό βασισμένο 

στο τσίλι και το φυτό μουστάρδας 

• Σύσφιξη, αποτοξίνωση και αναγέννηση ιστών 

• Ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία, υποστηρίζει τον μεταβολισμό των κυττάρων του 

δέρματος και μια πιο λεπτή σιλουέτα 

• Μπορεί απαλά και εύκολα να εφαρμοστεί με μασάζ στο δέρμα, δεν αφήνει κολλώδη 

αίσθηση στο δέρμα. 
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Shape Perfection Body Oil 
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Λάδι γαϊδουράγκαθου 

(Σιλυμαρίνη) 

Λάδι αβοκάντο Εκχύλισμα δεντρολίβανου 

Λάδι από σπόρους 

αμάραντου 

Shape Perfection 

Σησαμέλαιο 



CelluContour Body Cream 

• Αποτελεσματική φόρμουλα κατά της κυτταρίτιδας 

• Καινοτόμος συνδυασμός συστατικών που διεγείρει τον μεταβολισμό καθώς και τις 

φυσικές διαδικασίες αποτοξίνωσης του δέρματος 

• Ανακουφίζει και σταθεροποιεί το δέρμα, βελτιώνει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας 

• Υποστηρίζει τη μείωση του λίπους στις προβληματικές περιοχές 

• Το ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής μασάζ βοηθάει στην αύξηση της μηχανικής 

διέγερσης και έτσι προωθεί τη μείωση του λίπους 

• Κρέμα ζελέ που δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση στο δέρμα 
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CelluContour Body Cream 
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B-Shape 

Pentavitin Βιοτίνη  

Εκχύλισμα Guarana 

Bodyfit ® 

Ginkgo 



Super Body Peeling 

• Λειαντική  κρέμα- απολέπισης με ένζυμα και guarana 

• Αποτελεσματικό μίγμα μηχανικής και ενζυμικής απολέπισης 

• Τα ξηρά νεκρά κύτταρα του δέρματος και η υπερκεράτωση απομακρύνονται 

εντατικά 

• Σε περίπτωση έντονα κερατινοποιημένου δέρματος, το μασάζ βοηθάει να ενωθούν 

τα νεκρά δερματικά κύτταρα και να γίνουν ορατά μέσα από την απολέπιση 

• Το δέρμα γίνεται πολύ δεκτικό για τα επόμενα προϊόντα φροντίδας 

• Η εμφάνιση του δέρματος είναι μαλακή και λεία 

• Το Guarana έχει αναζωογονητικό αποτέλεσμα, διεγείρει το μεταβολισμό και 

προωθεί την κυκλοφορία 
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Super Body Peeling 
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Εκχύλισμα Guarana 

Μοριακή απολέπιση 

(χωρίς μικρο - πλαστικά) 

Keratoline™ 

Πανθενόλη  



 

Οι μέθοδοι θεραπείας που αυξάνουν την επιτυχία 
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Η επίδραση των προϊόντων Science Body αυξάνεται και 

εντατικοποιείται μέσω ειδικών μεθόδων θεραπείας. 

 

Οι δοκιμές στο σπίτι επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα. 

Δύο αποτελεσματικές δυνατότητες θεραπείας για εφαρμογή 

στην καλλυντική καμπίνα: 

 

1. Αδυνάτισμα Περιποίηση Περιποίησης (με Body Massage 

Science Body) 

 

2. GREEN PEEL® Body Energy 



Body Science – Το νέο σχέδιο φροντίδας του σώματος 
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Αποτελεσματικά ειδικά προϊόντα 

Body Science 

+ 

Ειδικές θεραπείες σώματος 

= 

Βέλτιστη προσέγγιση επίλυσης 

προβλημάτων κατά της 

κυτταρίτιδας 

 

Ο σωστός συνδυασμός επιτυγχάνει την επιτυχία 



Συμβουλές πώλησης 

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik 12 

Πολύ αποτελεσματικές ενεργές 

φόρμουλες  

Δερματολογικά επιβεβαιωμένη 

δερματική ανοχή  

"Τα λιποκύτταρα  μπαίνουν σε 

μια δίαιτα" 

Βοηθάει στη μείωση της 

υπάρχουσας κυτταρίτιδας 

Απαλλαγμένα από parabens, 

ορυκτέλαια, γαλακτωματοποιητές 

που περιέχουν PEG, επιθετικοί 

παράγοντες θέρμανσης 

Υποστηρίζει τη μείωση του 

περιγράμματος κατά μερικά εκατοστά 

μέσα σε 6 εβδομάδες 

Κάνει το δέρμα πιο 

σφιχτό και απαλό 

Προωθεί την καύση λίπους 

Ειδικά σχεδιασμένες θεραπείες 

για εντατικά αποτελέσματα 
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Η δύναμη της ιατρικής ομορφιάς. 


