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Αποτελεσματικά προϊόντα φροντίδας δέρματος.

Αγαπητοί φίλοι,
Με τα δερμοκαλλυντικά σας προσφέρουμε μία μεγάλη ποικιλίαderma.cosmetics 
δραστικών προϊόντων, για να φροντίσετε και να θεραπεύσετε το δέρμα σας στο 
σπίτι. Αντίστοιχα, υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που 
εφαρμόζονται από τις εξειδικευμένους μας αισθητικούς στην καμπίνα του 
ινστιτούτου για την ακόμη ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζει το 
δέρμα σας.

Στόχος μας είναι ένα υγιές και όμορφο δέρμα!

Είναι ένας πολύ επιτυχημένος σχεδιασμός, όπου συνδυάζει με ευφυΐα τις γνώσεις
της δερματολογίας με τα νεότερα και καλύτερα φυτικά ενεργά συστατικά.
Για όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές , η φύση είναι το επίκεντροGREEN PEEL®

μας. Φυσικά θεραπευτικά πλάνα στο ινστιτούτο και στη φροντίδα στο σπίτι, με
φυτικά συστατικά, που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε την αγωγή απόλυτα
στις ανάγκες του δέρματος σας.

Θα είμαστε πάντα κοντά σας για ένα δέρμα λαμπερό, νεανικό…υπέροχο!

Dr. med Christine Schrammek Kosmetik , ότι καλύτερο για το δέρμα σας!

Δική σας,
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Καθημερινή φροντίδα για όλους τους τύπους δέρματος

Τα προϊόντα στη σειρά αποτελούν τη βάση και την καθημερινή φροντίδα, κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος. ESSENTIAL 
Ο απαλός αλλά εν τω βάθει καθαρισμός της επιδερμίδας, ανοίγει το σωστό δρόμο για την εφαρμογή των κρεμών ή των μασκών. 

Δεν διαταράσσεται η φυσική ισορροπία του δέρματος.  
Πολυβιταμινούχα, ενυδατικά και αντιγηραντικά κάνουν το δέρμα πιο δυνατό και σφριγηλό.

Η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:ESSENTIAL 

SUPER SOFT CLEANSER                                                                                                                               26€
Απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού για ευαίσθητα και ξηρά δέρματα  | Μπουκάλι 200ml 

Καθαρίζει αποτελεσματικά, περιέχει φυτικά έλαια (έλαια avocado και jojoba).  
Απομακρύνει το μακιγιάζ  χωρίς να ξηραίνει το δέρμα .Oυδέτερο ph.
*Ιδανικό και για το ντεμακιγιάζ των ματιών.  

SUPER RICH TONIC                                                                                                             26€
Ήπια, μαλακτική ,συσφικτική  λοσιόν για την αναζωογόνηση του δέρματος  | Μπουκάλι 200ml

Ενεργοποιεί το δέρμα με  συνδυασμό  από φυτικά συστατικά (Aloe vera, Πανθενόλη). 
Αποτρέπει την απώλεια του νερού του δέρματος . 
*Αναζωογονήστε με αυτήν το δέρμα σας πολλές φορές την ημέρα.          

HERBAL CARE LOTION                                                                                                       31€
Λοσιόν από βότανα για τόνωση και ενυδάτωση του δέρματος | Μπουκάλι 200ml 

Βοηθάει τις άμυνες και την ισορροπία του δέρματος χάρη στα εκχυλίσματα από νούφαρο, μελισσόχορτο και πανθενόλη. 

Δεν περιέχει αλκοόλη.Ιδανική για  ευαίσθητα δέρματα. 

*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®

* Ιδιαίτερα ανακουφιστική όταν χρησιμοποιείται σαν κομπρέσα στα μάτια   

PERFECT SKIN PEELING                                                                                                      40€
Ήπια απολέπιση για κανονικά και ευαίσθητα δέρματα | Σωληνάριο 50ml 

Ένα ιδιαίτερο απαλό και θρεπτικό peeling 2 σε 1 . Οι κόκκοι Bamboo απομακρύνουν το επιπλέον σμήγμα και τα νεκρά 
κύτταρα. Κατά τη διάρκεια της τριβής οι κόκκοι Bamboo λιώνουν προσφέροντας μία εξαιρετικά θρεπτική δράση. 
Το χαμομήλι και τα φύκια ηρεμούν και ενυδατώνουν το δέρμα. Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος.

*Απλώστε με υγρά χέρια

*Μετά την τριβή αφήστε το για 10 λεπτά στο δέρμα για επιπλέον θρεπτική δράση

SPECIAL CARE CREAM                                                                                                     43€
Άμεση βοήθεια για ευαίσθητα, ξηρά δέρματα | Σωληνάριο 50ml 

Αποτελεσματική καθημερινή φροντίδα για κανονικά, ξηρά και ευαίσθητα δέρματα. Σημαντικά φυτικά έλαια και φυτικά 
εκχυλίσματα ( χαμομήλι, ιβίσκος και κατηφές)  μαζί με την πανθενόλη και τις βιταμίνες, καταπραΰνουν το δέρμα . 
Ο προστατευτικός φραγμός ενεργοποιείται. Iδανική για προληπτική αντιγήρανση. 
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.
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SOFT FOAM CLEANSER                                                                                                                              22 €
Απαλό  ς καθαριστικός αφρός για κάθε τύπο δέρματος | Dispenser 120ml 

Ελαφρύς, μαλακός καθαριστικός, αφρός για καθημερινή εφαρμογή. Απαλός σαν πούπουλο και τόσο αποτελεσματικός 
σαν ένα gel. Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, αφήνοντας ελαστική και βελούδινη  αίσθηση στο δέρμα. 
Πλούσιο σε ενυδατικά συστατικά που φροντίζουν ταυτοχρόνως το δέρμα. 



OPTIMUM PROTECTION CREAM  SPF 20                                                                         30€ 

Πολυδραστική αντιηλιακή κρέμα ημέρας 
για όλους τους τύπους δέρματος - SPF 20   | Σωληνάριο 75ml

Βελούδινη κρέμα ημέρας με δείκτη προστασίας από τον ήλιο. Συνδυάζει την καθημερινή προστασία από την υπεριώδη 
UVA & UVB ακτινοβολία με επιλεγμένα εκχυλίσματα ντομάτας, νούφαρου και ιπποφαούς. Tο δέρμα ενυδατώνεται, 
αναπλάθεται και ενδυναμώνεται άριστα. Αποτρέπει τη φωτογήρανση, το ερύθημα και τη φλεγμονή. 

 *Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          

BB PERFECT BEAUTY FLUID | SPF 15                                                                                  50€ 

Ενυδατικό και άριστο καλυπτικό για κανονικά ή ξηρά δέρματα 

με αντηλιακή προστασία - SPF 15   | Σωληνάριο 40ml 

Πολυβιταμινούχα κρέμα ημέρας με χρώμα και αντηλιακή κάλυψη. Ενυδατώνει το δέρμα, προσφέροντας προληπτική 

αντιγήρανση με λεκιθίνη και σόγια. Η ma�  υφή του καλύπτει τις ατέλειες χωρίς να δίνει την όψη ενός βαρύ καλυπτικού.  

Καταπραϋντική και ευχάριστη στην αίσθηση. Όλα σε 1 προϊόν! Σε 3 αποχρώσεις (Ivory, Beige, Peach).

                                                                                                                                                                                                                                           

ENERGY POWER                                                                                                               26€
Ενέργεια σε άτονα κουρασμένα δέρματα που χρειάζονται άμεση λάμψη  | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml 

Συνδυάζει μία αποτελεσματική αποθήκη ενέργειας και βιταμινών ταυτόχρονα. Το αυθεντικό και ένα συνένζυμο Q10 

ειδικά κατασκευασμένο κοκτέιλ από ενεργοποιούν την παραγωγή ενέργειας  στα κύτταρα και μέσα Βιταμίνη Ε, C και Β5, 

στο δέρμα.

* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.

ALO CALM GEL MASK
Ενυδατική, καραπραυντική μάσκα Αλόης    | Σωληνάριο 75ml                                                            36€
Η δροσιστική αυτή μάσκα βασίζεται σε εξαιρετικά συμπυκνωμένο εκχύλισμα Aloe Vera, υαλουρονικό οξύ και άλλες 

δραστικές ουσίες όπως η πανθενόλη. Είναι επίσης κατάλληλη για το ευαίσθητο δέρμα που τείνει προς φλεγμονές, αλλά 

και για όλους τους τύπους δέρματος, καθώς βοηθά στην ενυδάτωση και στη μείωση των ερεθισμών και επουλώνει το 

δέρμα και μετά από έντονη ηλιακή ακτινοβολία και μετά από επιθετικούς παράγοντες.  Μειώνει τις γραμμές που 

προκαλούνται από ξηρότητα

SOLAR+ PROTECT FLUID SPF 50+
Ενυδατικό, αντιγηραντικό αντηλιακό fluid ημέρας “on top” | Μπουκάλι με πιπέτα 50ml                                                                          38€
Εντατική προστασία από τον ήλιο, με πολύ εύκολη τοποθέτηση. Αποτρέπει τις βλάβες που προκαλούν οι Υπεριώδεις 
ακτίνες. Το νέο αντηλιακό fluid με SPF 50+ επιτρέπει πλέον την σωστή αντηλιακή κάλυψη χωρίς να χρειάζεται να 
θυσιαστούν κάποιο από τα αγαπημένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Είναι σχεδιασμένη για να δρα σαν 
ασπίδα προστασίας πάνω από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.
Τρόπος χρήσης
Τοποθετήστε λίγες σταγόνες στο πρόσωπο, το λαιμό, το ντεκολτέ, τις ευαίσθητες ζώνες και το σώμα και ταμπονάρετε 
απαλά με τα χέρια σας. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο δέρμα ή πάνω από τα προϊόντα φροντίδας σας.
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HIGH PERFECTION EYE CREAM                                                                                        40€

Πολυδραστική κρέμα ματιών για την μείωση των ρυτίδων 

και των μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια. | Βάζο 15ml 

Η βελούδινη υφή της επαναφέρει την ευαίσθητη και  “κουρασμένη" περιοχή των ματιών. Ένας μοναδικός συνδυασμός 

από Υαλουρονικό οξύ, βιοπεπτίδια και Indian gooseberry,  φυτικών εκχυλισμάτων και καφεΐνης που ενυδατώνει, 

προστατεύει το δέρμα και μειώνει τους μαύρους κύκλους. Εντατική αντιρυτιδική δράση. Οφθαλμολογικά ελεγμένο.   
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Εντατική ενυδατική & αντιγηραντική φροντίδα για ξηρά δέρματα

Το νερό είναι το ελιξίριο του δέρματος. Το δέρμα είναι οργανικά εξοπλισμένο με φυσικές λειτουργίες ενυδάτωσης 
που είναι ικανές να διατηρήσουν την πολύτιμη υγρασία στην κεράτινη στοιβάδα. Τα προϊόντα της Dr. Med. Christine Schrammek 

στη σειρά περιέχουν εκχυλίσματα βοτάνων και Υαλουρονικό οξύ σε ένα Moisturizing Complex για να ενισχύσουν HYDRATING 
τις φυσικές λειτουργίες του δέρματος και να διατηρήσουν την υγρασία στα κύτταρα. Για ένα δυνατό και νεανικό δέρμα.

Η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:HYDRATING 

HYDRA MAXIMUM DAY CREAM                                                                                44€

Αντιγηραντική, ενυδατική κρέμα ημέρας | Βάζο 50ml

Πηγή ενυδάτωσης και προστασίας, με Υαλουρονικό οξύ, έλαιο Macadamia και ελαιόλαδο, θεραπεύει την 

αφυδάτωση που οφείλεται σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και οργανικούς  παράγοντες. Περιέχει ισχυρά 

ενυδατικά στοιχεία, μειώνει τη δημιουργία ρυτίδων και λεπτών γραμμών, προστατεύει και δυναμώνει την 

επιδερμίδα με πολύτιμα φυσικά έλαια.                                                                                                             

HYDRA MAXIMUM NIGHT CREAM                                                                             46€

Εντατική αντιγηραντική, ενυδατική κρέμα νύχτας για αφυδατωμένες επιδερμίδες | Βάζο 50ml 

Πλούσιο προϊόν σε Εκτοίνη, Υαλουρονικό οξύ, κερί μέλισσας και έλαιο καριτέ, βελτιώνει το ενυδατικό σύμπλεγμα της 

επιδερμίδας, την περιποιείται ,την ενυδατώνει ενισχύει τη δερματική λειτουργία φραγμού και ελαχιστοποιεί τις ,  

λεπτές ρυτίδες. Παράλληλα προφυλάσσει την επιδερμίδα από την δημιουργία άλλων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DAILY HYDRA MAXIMUM  SPF 20                                                                                48€
Καθημερινή ενυδάτωση και βελούδινη υφή με αντηλιακή προστασία με SΡF 20  | Σωληνάριο 50ml

Ιδιαίτερη κρέμα προσφέρει εντατική ενυδάτωση στο δέρμα, προστατεύει από τις ακτίνες UVA-UVB και έχει 
αντιοξειδωτική δράση. Αποτρέπει την πρόωρη γήρανση και προσφέρει φρεσκάδα και ενέργεια στο δέρμα χάρη στο 
Gingo Biloba και το Avocado που περιέχει. Έχει ελαφριά υφή και απορροφάται άμεσα κάτι που την κάνει ιδιαίτερα 
αρεστή σε άτομα που προτιμούν τις fluid υφές λόγω λιπαρότητας ή εφίδρωσης, άνδρες ή σε άτομα που ασχολούνται 
με τον αθλητισμό.

                                                                                                                     

HYDRA MAXIMUM EYE FLUID                                                                                      36€
Αντιγηραντική, αποσυμφορητική κρέμα ματιών, που ενυδατώνει και μειώνει το πρήξιμο γύρω από 
την περιοχή των ματιών μειώνοντας τις λεπτές ρυτίδες  | Dispenser 15ml

Ειδικά διαμορφωμένο για την υψηλή ευαισθησία της περιοχής των ματιών για νεότερα, λαμπερά μάτια και 
αναζωογονημένο βλέμμα. Παρέχει έντονη ενυδάτωση και αποσυμφορητική δράση στις σακούλες. Εξαφανίζει τα 
σημάδια κούρασης που οφείλονται σε επιθετικούς παράγοντες  πχ. Υπολογιστής, κλιματιστικό, έντονος αέρας, 
ηλιοφάνεια κτλ. Οφθαλμολογικά ελεγμένο.

                                                                                                                   

HYDRA MAXIMUM MASK                                                                                           40€

Αντιγηραντική εντατική ενυδατική μάσκα προσώπου | Σωληνάριο 75ml

Παρέχει ισχυρή ενυδάτωση και αναζωογόνηση, λειαίνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, χάρη στο βαμβακέλαιο 

και το χαμομήλι. Είναι έντονα, ηρεμιστική και δροσιστική και βοηθά στη μείωση της απώλειας νερού της 

επιδερμίδας. Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.
*Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν “μάσκα ύπνου”

                                                                                                                  

MOISTURE INTENSE                                                                                                      26€
Αμπούλα για ενυδάτωση και την καταπολέμηση των πρώτων ρυτίδων.    
Κατάλληλη και για την περιοχή των ματιών | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml

Εντατική φροντίδα ενυδάτωσης που αποτρέπει την απώλεια νερού του δέρματος. Οι γραμμές μειώνονται και το 

δέρμα είναι πιο σφριγηλό. Ο συνδυασμός από Υαλουρονικό οξύ διαφορετικού μοριακού βάρους επιτρέπει την 

παράλληλη απορρόφηση του από διαφορετικές στοιβάδες δέρματος.

* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.
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Καταπραϋντική και αναπλαστική φροντίδα για ευαίσθητα δέρματα
Το ευαίσθητο δέρμα παρουσιάζεται αντιδραστικό στους εξωγενείς (σκόνη, χημικά στοιχεία κ.α) και στους εσωγενείς παράγοντες 

(stress, κούραση, ορμονικές διαταραχές κ.).Εμφανίζει παράλληλα συμπτώματα όπως ερυθρότητα, τάση, κνησμό, ξηρότητα ή λιπαρότητα 
ή και τα 2 μαζί, ακόμη και βλάβες ακμής. Μπορούν να οδηγηθεί ακόμη και σε αλλεργικές αντιδράσεις. Τα προϊόντα της σειράς SENSITIVE 

ηρεμούν, ενυδατώνουν και καταπραΰνουν το ευαίσθητο δέρμα, ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό του σύστημα και να είναι 
πιο ανθεκτικό στους ερεθιστικούς παράγοντες. Απομακρύνει όλα τα συμπτώματα και το οδηγεί στην ισορροπία και την υγεία. 

Κατάλληλα για δερματοπάθειες όπως έκζεμα, ατοπικές δερματίτιδες κ.α Όλα τα προϊόντα της σειράς είναι υποαλλεργικά, SENSITIVE 
δεν περιέχουν χρωστικές, αρώματα, ορυκτέλαια και είναι συμβατά για όλους τους τύπους δέρματος.

Η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:SENSITIVE 

SENSIDERM CLEANSING SOLUTION  3 in 1                                                                      30€
Όλα σε 1, καθαριστικό, τονωτική λοσιόν και ντεμακιγιάζ ματιών  | Μπουκάλι  200ml  

Ιδιαίτερα απαλό και  αποτελεσματικό καθαριστικό με υποαλλεργικά συστατικά,  με την τεχνολογία  Μicellar. Κατάλληλο 

για το βαθύ καθαρισμό του δέρματος και το ντεμακιγιάζ ματιών για την ευαίσθητη επιδερμίδα χωρίς ερεθισμούς . 

Άοσμο, εξαιρετικά απαλό αλλά πολύ αποτελεσματικό. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος αλλά απαραίτητο σε 

ευαίσθητα αντιδραστικά δέρματα ή σε άτομα με αλλεργίες στα μάτια. Οφθαλμολογικά ελεγμένο. Απλώστε το σε ένα 

co�on pad και σκουπίστε απαλά το πρόσωπο και την περιοχή των ματιών.                                                                                                                                                        

SENSIDERM STRESS PROTECT CREAM                                                                              55€
Πλούσια κρέμα ημέρας-νύχτας για ευαίσθητα ή/και ξηρά δέρματα  | Βάζο 50ml 

Αυτή η κρέμα εντατικής φροντίδας SOS ηρεμεί το ξηρό και πολύ ευαίσθητο δέρμα με ερυθρότητα. Τα πολύτιμα 

συστατικά της ηρεμούν το δέρμα άμεσα και βοηθούν στην ενίσχυση της αντίστασής του στους εξωτερικούς παράγοντες 

που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμούς. Επαναφέρει επίσης το επίπεδο υγρασίας του δέρματος. Η 

Βιταμίνη Ε, τα στοιχεία αιθέριων ελαίων από σπόρους σταφυλιών και καρπούς macadamia το μαλακώνουν και το 

προστατεύουν. Το δέρμα γίνεται απαλό και βελούδινο.               

                                                                                                              

ROSEA CALM CREAM                                                                                                      47€
Ειδική φροντίδα για ευαίσθητα δέρματα με ερυθρότητα ή ευρυαγγείες  | Βάζο 50ml

H ROSEA CALM είναι ένα ειδικό προϊόν με εκχύλισμα Cantella asia�ca για δέρματα με ευαισθησία, ερυθρότητα, 
ευρυαγγείες ή αντιδραστική ακμή και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Απορροφάται άμεσα, κάνει την όψη του δέρματος 
πιο ομοιόμορφη. Παράλληλα δημιουργεί φιλμ για να το προστατέψει από περιβαλλοντικούς παράγοντες & 
περιλαμβάνει φυτικούς φωτοανακλαστές.

                                                                                                                                                                            

PROBIOSENSE BALM    66                                                                                                        €
Καταπραϋντικό βάλσαμο  |  50mlκαινοτόμο βάζο χωρίς αέρα για προστασία

Επουλωτικό βάλσαμο με προβιοτικά για την θεραπεία ευαίσθητων, ευαισθητοποιημένων ή αντιδραστικών δερμάτων. 
Ενυδατώνει και μειώνει την ερυθρότητα χάρης στο εκχύλισμα Μιμόζα, το υαλουρονικό οξύ και έλαιο Μπουραντζο. 
Υποστηρίζει την υγιή ισορροπία του δέρματος και είναι ιδανικό για δερματοπάθειες όπως το έκζεμα, η ψωρίαση , οι 
ατοπικές δερματίτιδες και άλλες ψυχοσωματικές δερματικές αντιδράσεις, σαν θεραπεία αλλά και για καθημερινή χρήση.

                                                                                        

SENSIDERM MASK                                                                                                             47€
Καταπραϋντική, αναπλαστική  κρεμομάσκα για ευαίσθητα δέρματα | Σωληνάριο 75ml

Μάσκα άμεσης βοήθειας μεταμορφώνει την ευαίσθητη, κουρασμένη και ερεθισμένη επιδερμίδα σε υγιή και λαμπερή. Το 
επαναστατικό εκχύλισμα από Τιγρόχορτο, καθώς και ένας συνδυασμός από συστατικά με κύριο το ψευδάργυρο 
δυναμώνουν τις άμυνες της επιδερμίδας και ανεβάζουν την υγρασία του δέρματος
*Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν “μάσκα ύπνου”

                                                                                            

SENSI CALM                                                                                                                      26€
Αμπούλα για ευαίσθητα ή ερεθισμένα δέρματα ή για αντιδραστική ακμή | Κουτι με 7 αμπούλες των 2ml 

Με πολύ ισχυρή καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδη δράση, οι αμπούλες SENSI CALM μειώνουν άμεσα την ερυθρότητα 
και ενδυναμώνουν το αδύναμο αγγειακό σύστημα. Ιδανικές σε στιγμές άμεσης καταπράυνσης, όπως μετά τον βαθύ 
καθαρισμό, σε ερυθήματα ή εγκαύματα, σε δερματοπάθειες ή σε αντιδραστική ακμή.

* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.

SENSIDERM SUN CREAM SPF 50+                                                                                    34                                                                                                                      €
Αντηλιακή κρέμα ημέρας, ειδική για ευαίσθητα δέρματα και παιδιά | Σωληνάριο 75ml 

Μία νέας τεχνολογίας προστασία κατά των ηλιακών ακτινών και της φωτογήρανσης .   
Προστατεύει ,ενυδατώνει και προφυλάσσει  το δέρμα . Καλύπτει πλήρως το δέρμα στις καθημερινές του ανάγκες
Αποτρέπει την δημιουργία ερυθήματος και περιέχει ΥΠΟ αλλεργικά ενεργά συστατικά .                                                                               
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Η λύση στα προβλήματα της ακμής και της λιπαρότητας

Τα λιπαρά και τα ακάθαρτα δέρματα είναι το πιο σύνηθες δερματολογικό πρόβλημα, το οποίο είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί 
εξειδικευμένο συνδυασμό ενεργών συστατικών: πρέπει να ελεγχθεί και να εξισορροπηθεί η παραγωγή σμήγματος, 

να επιτευχθεί αντιφλεγμονώδη δράση χωρίς όμως να δημιουργηθεί ξηρότητα στο δέρμα. 
Η σειρά συνδυάζει καταπραϋντικά με σμηγματορυθμιστικά ενεργά συστατικά για ένα ολιστικό αποτέλεσμα για ένα υγιές δέρμα.  REGULATING

Η σειρά  περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:REGULATING 

PURE SKIN CLEANSING FOAM                                                                                                                                                     26€ 
Αναζωογονητικός καθαριστικός αφρός  | Σωληνάριο 100 ml

Καθαρίζει βαθιά το δέρμα απομακρύνοντας το μακιγιάζ, τους ρύπους και τις επιπλέον εκκρίσεις του δέρματος με 
εκχύλισμα από Bamboo & νούφαρο. Δίνει μία αίσθηση φρεσκάδας και κάνει το PH του δέρματος ουδέτερο. Δραστικός 
αλλά παράλληλα απαλός καθαρίζει χωρίς να περιέχει σαπωνοποιητές. Ιδιαίτερα οικονομικός καθώς απαιτείται μικρή 
ποσότητα για κάθε εφαρμογή.

DEEP PORE CLEANSER                                                                                                      26€
Καθαριστικό γαλάκτωμα για κανονικά και λιπαρά δέρματα   | Μπουκάλι 200ml

Εξισορροπητικό και στυπτικό γαλάκτωμα καθαρισμού που απελευθερώνει την επιδερμίδα από τους ρύπους, το μακιγιάζ 
και το επιπλέον σμήγμα. Αφήνει μία βελούδινη αίσθηση, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, το ενδυναμώνει με το εκχύλισμα 
Αμαμελίδας και κατηφέ.

GEL SUPER PURIFIANT                                                                                                       34€
Ειδικό ισχυρό αντισηπτικό gel  | Dispenser 50ml

Είναι  ισχυρό αντισηπτικό, στυπτικό, αντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριδιακό gel το οποίο παράλληλα μειώνει την 
ερυθρότητα, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος και αποτρέπει τη δημιουργία νέων βλαβών ακμής με έλαιο μέντας και 
καμφοράς. Προσφέρει μία δροσιστική και καταπραϋντική αίσθηση. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό στους άντρες που 
υποφέρουν από θυλακίτιδα ή γυρισμένες τρίχες μετά το ξύρισμα. Συστήνεται είτε μετά το ξύρισμα είτε κατά τη διάρκεια. 
Εξαιρετικά θεραπευτικό για άτομα που υποφέρουν από ακμή για να ελέγξει τη μόλυνση και να επαναφέρει την υγεία 
στο δέρμα.

CLEAR SKIN SILVER FLUID                                                                                                 47€
Ισχυρή φόρμουλα κατά της ακμής με ασήμι  | Σωληνάριο 50ml 

Συμπυκνωμένη φόρμουλα με ενεργά συστατικά για την εξάλειψη της ακμής, με μεγάλης διάρκειας δράση ma� στο 
δέρμα χάρη στην Πανθενόλη. Ιδιαίτερη αντιβακτηριδιακή δράση από ιόντα ασημιού. Ενυδατώνει ενώ παράλληλα 
μειώνει τη σμηγματόρροια. Η επιδερμίδα ηρεμεί και λειαίνεται καθώς έχει κερατολυτική δράση. Η ελαφριά fluid oil-free 
υφή του, απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει αίσθηση τραβήγματος ή ξηρότητας στην επιδερμίδα.

SPECIAL REGULATING CREAM                                                                                         43€
Ρυθμιστική κρέμα για λιπαρά, ακάθαρτα ή μικτά δέρματα  | Σωληνάριο 50ml 

Αντιμετωπίζει δραστικά τη σμηγματόρροια και την ακμή ενώ παράλληλα ενυδατώνει, μαλακώνει και αναπλάθει το 
δέρμα. Ενεργοποιεί τις λειτουργίες του δέρματος και έχει αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση. Μειώνει την 
αίσθηση κνησμού ή ερεθισμού που επιφέρουν οι βλάβες τις ακμής και μειώνει την ερυθρότητα. Απορροφάται άμεσα 
και κάνει την υφή του δέρματος ma�. Συνδυάστε την με την BLEMISH BALM.                                                                                                                                          
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.
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ΒLACK CLEARING MASK  40                                                                                               €
Ειδική καθαριστική μαύρη μάσκα με ξυλάνθρακα από bamboo για λιπαρά ακάθαρτα δέρματα  
| Σωληνάριο 75ml

Μετά από έρευνα η Dr. Med Chris�ne Schrammek δημιούργησε την πολυπόθητη Black Clearing Mask, αποφεύγοντας 
τελείως τις παρενέργειες που δημιουργούν οι “μαύρες μάσκες” του εμπορίου. Με πούδρα ενεργού ξυλάνθρακα από 
Bamboo δεσμεύει τις ακαθαρσίες, το σμήγμα και απελευθερώνει τους κλειστούς πόρους. Δραστικά αντιφλεγμονώδης, 
κάνει το δέρμα ma�. Ενυδατώνει και τονώνει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από όλους τους τύπους δέρματος σαν 
αποτοξινωτική Detox μάσκα.
Τρόπος χρήσης
Απλώστε τη σε καθαρό δέρμα ομοιόμορφα. Αφήστε τη 10-15 λεπτά και αφαιρέστε τη με ζεστές κομπρέσες. Συχνότητα 
χρήσης 1-2 φορές την εβδομάδα.

IMPURITY STOP                                                                                                                 26€
Ρυθμιστικές αμπούλες για λιπαρά, ακάθαρτα, ακνεικά 
με διευρυμένους πόρους δέρματα  | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml

Η συμπυκνωμένη φόρμουλά του με εκχύλισμα λεμονιού και tamarindus indica, προσφέρει αντισηψία και ρυθμιστική 
δράση στο δέρμα. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Παράλληλα ενυδατώνει και 
συστέλλει τους πόρους.
*Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.

                                                                                   

PURIFYING VITAL BALM                                                                                                   55€
Σμηγματορύθμιση και αντιγήρανση σε 1 προϊόν!  | Dispenser 40ml 

Πρωτοποριακό προϊόν συνδυάζει τη ρύθμιση του σμήγματος και την καταπολέμηση της ακμής με ολιστική 
αντιγηραντική δράση χάρη στο “μόριο νεότητας“ από εκχύλισμα σταφυλιού. Ενεργοποιεί την παραγωγή του φυσικού 
κολλαγόνου του δέρματος προσφέροντας ελαστικότητα και σύσφιξη. Σφαιρική αντιμετώπιση  για ένα δέρμα με ακμή σε 
μεγαλύτερες ηλικίες.

BLEMISH BALM (Honey, Classic, Light, Snow)                                                                                                          35€
Η πολυτάλαντη…  *Διαθέσιμη σε 4 αποχρώσεις: Light, Classic, Honey & Snow (χωρίς χρώμα) 

Πολυδραστικό πολύτιμο καλυπτικό προϊόν με φυτικό αντηλιακό δείκτη 
για ανάπλαση και εξισορρόπηση   | Σωληνάριο 30ml

Ισχυρά αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες,  είναι το ιδανικό προϊόν για επούλωση και ανάπλαση προληπτικά και 
θεραπευτικά. Απομακρύνει την ερυθρότητα και το αίσθημα ερεθισμού ή κνησμού, επουλώνει τις βλάβες και 
απομακρύνει τα σημάδια τους. Ρυθμίζει τη λιπαρότητα και την ακμή, αλλά είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους 
δέρματος. Χρησιμοποιείται καθημερινά, ακόμη και τη νύχτα για εντατική ανάπλαση και ρύθμιση αλλά και θεραπευτικά 
σε δερματοπάθειες,  ερυθήματα, εγκαύματα, μικρές πληγές κ.α. Επίσης έχει φυτικό χρώμα και λειτουργεί σαν καλυπτικό 
ενώ παράλληλα περιέχει και φυτικό αντηλιακό δείκτη 15.

*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.
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Δραστική θεραπεία στα σημάδια του γήρατος

Σαν δερματολόγος και ειδικός αντιγήρανσης, η Dr. Med. Christine  Schrammek-Drusio, χρησιμοποίησε πρώτη υψηλής 
δραστικότητας ενεργά συστατικά όπως τα πεπτίδια, τις ισοφλαβόνες και τα ειδικά αντιοξειδωτικά στην ανάπτυξη της σειράς 

VITALITY των derma.cosmetics.  Όλα τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης υποχωρούν. Προσφέρουν σύσφιξη, αναζωογόνηση και 
αντιρυτιδική δράση στα ώριμα δέρματα.

Η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:VITALITY  

ACTIVE FUTURE DAY CREAM                                                                                           47€
Αντιγηραντική, συσφικτική  & ενυδατική κρέμα ημέρας για απαιτητικά δέρματα   | Βάζο 50ml

Θεραπευτική κρέμα με  ισοφλαβόνες που βοηθούν την ανάπλαση και την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Φύκια 
πλούσια σε βιταμίνες και μεταλλικά άλατα ενυδατώνουν και αναζωογονούν το δέρμα. Χάρη στα 3, προσεκτικά 
επιλεγμένα βοτανικά έλαια το δέρμα είναι βελούδινο, λείο και νεανικό. Ισχυρά αντιγηραντικό προϊόν με εξαιρετικό 
αποτέλεσμα στη μείωση των ρυτίδων.                      

ACTIVE FUTURE NIGHT CREAM                                                                                        54€
Αντιγηραντική & ενυδατική κρέμα νυκτός για απαιτητικά δέρματα  | Βάζο 50ml 

Αντιγηραντική κρέμα νυκτός, εντατικής ανάπλασης με πλούσια υφή,  της οποίας τα ενεργά συστατικά αλληλοεπιδρούν 
και πολλαπλασιάζουν τις ιδιότητές τους: πολύτιμο έλαιο Argan, Ισοφλαβόνες και εκχύλισμα από ρίζα του φυτού 
Floren�na  κάνουν το δέρμα σφριγηλό και ενυδατωμένο. Εκχύλισμα από σπόρους σταφυλιού δρουν αντιοξειδωτικά, ενώ 
η Cantella Asia�ca ενδυναμώνει τα αγγεία και ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του δέρματος. Ορατή μείωση των 
ρυτίδων σε πολύ σύντομο χρόνο.

ACTIVE FUTURE SERUM                                                                                                    45€ 
Εντατικό αντιγηραντικό ενυδατικό συσφικτικό serum για απαιτητικά δέρματα   .   | Dispenser 30ml

 Προσφέρει στο δέρμα ισχυρή ενυδάτωση, σύσφιξη και ελαστικότητα. Ένα πρωτοποριακό προστατευτικό εκχύλισμα από 
καρπούζι δρα αντιοξειδωτικά και ενάντια στο stress και στους εξωγενείς παράγοντες, σε συνδυασμό  με Βιταμίνη Α & Ε  
το κάνουν εξαιρετικά αναπλαστικό. Ιδανικό και για ευαίσθητα δέρματα                                                                                        

GLOBAL DEFENSE CREAM SPF20                                                                                      54€
Κατά της Φωτογήρανσης. Αναπλαστική, αντιγηραντική  ενυδατική αντιηλιακή κρέμα ημέρας 
με προστασία ενάντια στις Υπέρυθρες & SPF20  | Βάζο 50ml

Η GLOBAL DEFENSE είναι το αποτέλεσμα των πιο πρόσφατων ερευνών της Dr. Med Chris�ne Schrammek - Drusio στον 
τομέα της γήρανσης και της φωτογήρανσης. Ενάντια στις υπέρυθρες ακτίνες η σύνθεση της GLOBAL DEFENSE 
αποτρέπει το μηχανισμό που οδηγεί στη Φωτογήρανση, επουλώνει τα κύτταρα και τα προστατεύει σε πολλά επίπεδα. 
Ενυδατική, ισχυρά αντιοξειδωτική και αντιγηραντική, καθώς περιέχει φυτικά βλαστικά κύτταρα. Ιδανική για 
Μεσογειακές χώρες

PERFECT FUTURE                                                                                                                26€
Αναπλαστική αμπούλα για αντιγήρανση και σύσφιξη  | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml

Το δραστικό αντιγηραντικό κοκτέιλ ενεργών συστατικών με θαλάσσιο κολλαγόνο και ισοφλαβόνες αποτρέπει τη 
διάσπαση του κολλαγόνου και της ελαστίνης, βελτιώνει τον αμυντικό φραγμό του δέρματος και τις αποθήκες υγρασίας 
του.  Χρησιμοποιείται σε όλο το πρόσωπο και τοπικά στις ρυτίδες. Δοκιμάστε τις!
* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.

VITALIZING OILY CONCENTRATE                                                                                    82 €                                                                                                              

Πολύτιμο συμπυκνωμένο λάδι για αναγέννηση | Mπουκάλι με πιπέτα 10ml 
Φυσική φροντίδα, σταγόνα -  σταγόνα. Σύμπλεγμα υψηλής συγκέντρωσης 
πολύτιμων έλαιων σε υψηλή δοσολογία πλούσια σε λιπαρά οξέα και ποικιλία λιπιδίων.
Προσφέρει θρέψη, ανάπλαση και συσφικτική δράση.
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TIME CONTROL DAY CREAM                                                                                          85€
Εντατική σύσφιξη αντιγήρανση και ενυδάτωση για την ημέρα  | Βάζο 50ml 

Ειδικά Πεπτίδια βοηθούν στην ανανέωση του εξωκυτταρικου δικτύου και στην ανάπλαση του ιστού ενώ θρεπτικά 
nutri-oil προσφέρουν δερματική ελαστικότητα.  Οι ρυτίδες μειώνονται καθώς ενεργοποιείται η σύνθεση κολλαγόνου. Το 
δέρμα εμφανίζεται πιο σφιχτό και σφριγηλό, ο περιβάλλον δομικός ιστός ενδυναμώνεται και η ποιότητα του δέρματος 
βελτιώνεται. Τα ενεργά συστατικά έχουν προταθεί από την Society for Dermopharmacy.

TIME CONTROL NIGHT CREAM                                                                                        95€
Πλούσια συσφικτική & αντιγηραντική boto-likle κρέμα νυκτός  | Βάζο 50ml

Περιλαμβάνει το εξειδικευμένο σύστημα An�-glyca�on: προλαμβάνει την ένωση των μορίων γλυκόζης με τις ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνης, η οποία προκαλεί σκλήρυνση του ιστού και συνοδεύεται από ρυτίδες. Έχει ενεργά συστατικά 
που επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και εξουδετερώνουν τις εκφυλιστικές αλλαγές. Η κυτταρική ανανέωση 
ενεργοποιείται  και τα nutri-oil χαρίζουν στο δέρμα την χαμένη του ελαστικότητα και απαλότητα. Τα ενεργά συστατικά 
έχουν προταθεί από την Society for Dermopharmacy.

TIME CONTROL EYE CREAM                                                                                                                                                          55€  
Ιδιαίτερα πλούσια κρέμα ματιών για αντιρυτιδική δράση και σύσφιξη  | Βάζο 15 ml

Με την TIME CONTROL EYE CREAM η περιοχή των ματιών γεμίζει χάρη στο υαλουρονικο οξύ που χρησιμοποιείται σαν 
filler και δείχνει ενδυναμωμένη και αναδομημένη. Οι ορατές γραμμές και ρυτίδες γύρω από τα μάτια μειώνονται, οι  
μαύροι κύκλοι βελτιώνονται και οι πόροι γίνονται λεπτότεροι. Με ισχυρά πεπτίδια που βοηθούν στην σύνθεση 
κολλαγόνου και χαρίζουν στο κουρασμένο δέρμα περισσότερη τόνωση και ζωντάνια. Για νεανικό και λαμπερό βλέμμα.  
Χωρίς ερεθιστικούς παράγοντες

TIME CONTROL SERUM                                                                                                                                                                         85€

Συμπυκνωμένος ορός με υψηλή συγκέντρωση από Βιοπεπτίδια και Βιταμίνη C. 

Για εντατική αντιγήρανση και σύσφιξη  | Dispenser 30ml 

Ειδικά Πεπτίδια και βιταμίνη C βοηθούν στην ανανέωση  και στην ανάπλαση του ιστού. Η γήρανση του δέρματος 

επιβραδύνεται, το δέρμα αποκτά νέα τονικότητα και ελαστικότητα. Οι ρυτίδες ελαχιστοποιούνται. Προσφέρει λεία και 

λαμπερή επιδερμίδα .                                                                                                                      

TIME CONTROL RETINIGHT ESSENCE                                                                             96€    

Εξαιρετικός αντιρυτιδικός ,αντιγηραντικός ορός νύχτας για ανάπλαση  | Dispenser 30 ml 

Εντατική αντιγηραντική δράση για την μείωση των βαθιών ρυτίδων που κάνει παράλληλα το δέρμα πιο σφριγηλό και πιο

απαλό. Με πρωτοποριακό συνδυασμό ενεργών συστατικών, όπου εκμεταλλεύεται την εξαιρετική δράση της Βιταμίνης Α 

και της ρετινόλης. Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι με την χρήση  4 εβδομάδων του TIME CONTROL RETINIGHT 

ESSENSE κατά την διάρκεια της νύχτας επιτυγχάνουμε: α)Μείωση βάθους των ρυτίδων 26%, β)Μείωση της ποσότητας 

των ρυτίδων 11%, γ)Αύξηση ελαστικότητας του δερματικού ιστού 18%.

REVITALAN MASK                                                                                                              46€

Εντατική μάσκα αντιγήρανσης και αναζωογόνησης  | Σωληνάριο 75 ml 

Πλούσια αντιγηραντική κρεμομάσκα με πεπτίδια και θρεπτικά έλαια.

Συσφικτική και τονωτική, βοηθάει στη μείωση των ρυτίδων και αναζωογονεί το δέρμα.

Επαναφέρει το οβάλ και το περίγραμμα του προσώπου. Με έλαιο από γαιδουράγκαθο, Matrixyl 3000 και έλαιο 

Macadamia, βοηθάει στη βελτίωση της υφής του δέρματος

και προσφέρει μια λαμπερή επιδερμίδα. Ιδανική για χρήση και ως μάσκα ύπνου.

HYDRO POWER FLUID FOR MEN                                                                                      48€                                                                                                              

Εξειδικευμένη φροντίδα για τον άνδρα NEW  | Dispenser 30 ml 

Εξαιρετική φόρμουλα fluid που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεται ένας άντρας για να φροντίσει αποτελεσματικά το δέρμα 

του. Τριπλή ισχύς υαλουρονικού οξέος : παρέχει αποτελεσματική υγρασία και λείανση του δέρματος. Η ενυδατική και 

αντιγηραντική του δράση αναζωογονεί, βελτιώνει την ελαστικότητα και μειώνει εμφανώς το τραχύ δέρμα και τις ρυτίδες 

- όλα σε ένα μόνο βήμα! Ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος. Χρησιμοποιείται και σαν A�er shave, κατάλληλο και για 

περιποίηση της γενειάδας .
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Στις περιπτώσεις της υπερμελάγχρωσης κάποιες περιοχές του δέρματος εμφανίζονται πιο σκούρες από το φυσιολογικό. 
Η μπορεί να τις βελτιώσει ή να τις θεραπεύσει ανεξαρτήτως της αιτιολογίας τους.MELA WHITΕ 

Η σειρά επεμβαίνει άμεσα στη διαδικασία της μελανινογένεσης και μειώνει άμεσα την εικόνα τους. MELA WHITE 
Δρα τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά. Η ιδιαίτερη φόρμουλά τους είναι απόλυτα ανεκτή με αντιγηραντική και ενυδατική δράση 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και την περίοδο του καλοκαιριού για πρόληψη και προστασία.

Η σειρά της περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:MELA WHITE 

MELA WHITE DAY CREAM  SPF 20                                                                                                                                           57€
Λευκαντική αντιγηραντική κρέμα ημέρας με SPF 20  | Βάζο 50ml

Οι δυσχρωμίες εξασθενούν και η όψη του δέρματος εναρμονίζεται ενώ παράλληλα προλαμβάνει τον σχηματισμό νέων 
υπερμελαγχρώσεων και κηλίδων. Καινοτόμα φίλτρα UV προστατεύουν το δέρμα ενάντια στις βλαβερές ακτίνες. 
Για ομοιόμορφη λαμπερή επιδερμίδα.

MELA WHITE NIGHT CREAM                                                                                            66€
Φροντίδα νυκτός για αψεγάδιαστη επιδερμίδα  | Βάζο 50ml

Ενυδατική, Αντιγηραντική κρέμα νύχτας με Avocado και έλαια από Macadamia . Ηρεμεί και αναζωογονεί το δέρμα μετά 
την έκθεση του στη UV ακτινοβολία. Ιδανικό σαν a�er-sun προϊόν καθώς τα πολύτιμα φυτικά έλαια, οι Βιταμίνες Α, Β,  
D, E και τα ορυκτά ενδυναμώνουν το δέρμα και το δίνουν μία συνολική δράση. Γίνεται ορατά απαλότερο και πιο 
ελαστικό.

MELA WHITE ACTIVE C SERUM                                                                                         48€
Ειδική φροντίδα για λεύκανση των λεκέδων και κατά των ρυτίδων  | Μπουκάλι με πιπέτα 30ml

Ενεργή φόρμουλα για να αποχρωματίζει τους λεκέδες και να φωτίζει το δέρμα. Η υπερβολική σύνθεση της μελανίνης θα 
εμποδιστεί και οι διαφορετικές αποχρώσεις του δέρματος θα ρυθμισθούν. Παράλληλα ενεργοποιεί τη σύνθεση του 
κολλαγόνου, ενυδατώνει το δέρμα και έχει αντιοξειδωτική δράση.  Χρησιμοποιείται τοπικά πάνω στους λεκέδες ή σε 
όλο το πρόσωπο σε περίπτωση χλοάσματος. Με υψηλή δόση από Alpha –Arbu�n και ειδική μίξη από Βιταμίνη C και 
Niacinamide.

MELA WHITE SPOT DUO                                                                                                   45€
Ειδική φροντίδα τοπική χρήση σκούρων λεκέδων    
MELA WHITE LIQUID Applicator 3.5ml  + SUPER BEAUTY MASK | Σωληνάριο 10ml

Επαναστατικός συνδυασμός προϊόντων κατά της υπερμελάγχρωσης.  Βοηθά στην μείωση του σχηματισμού της 
μελανίνης και της lipofuscin (χρωστική γήρανσης). Αφαιρεί απαλά δυσχρωμίες και σκούρες κηλίδες και βοηθά στη 
διάσπαση της συσσωρευμένης μελανίνης. Ειδική φόρμουλα 2 προϊόντων που συνεργάζονται μεταξύ τους!
*Μπορεί να γίνει καφέ όταν  έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Η ποιότητα του δεν επηρεάζεται.

MELA WHITE                                                                                                  GEL MASK  48€
Λευκαντική, τονωτική μάσκα   | Σωληνάριο ml  75

Με μία λεπτόρευστη ζελώδης υφή σταματά την εξέλιξη των σκούρων κηλίδων ενώ παράλληλα τις αποχρωματίζει. Δρα 
θεραπευτικά τόσο στις υπερμελαγχρώσεις, όσο και στις κηλίδες γήρανσεις. Παράλληλα ενυδατώνει και τονώνει το 
δέρμα, προσφέρει λάμψη και ομοιόμορφη υφή. Προσφέρει μία ευχάριστη δροσιστική και καταπραϋντική αίσθηση και 
είναι κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος και για όλες τις ηλικίες.

Χρησιμοποιήστε τη 2-3 φορές την εβδομάδα ανάλογα το πρόβλημα.
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Υψηλής  δραστικότητας προϊόντα για ένα υγιές δέρμα

Η σειρά  προέρχεται αυθεντικά από τη Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik. BEAUTY ELEMENTS
Προσφέρει ολιστική δράση με ισχυρά ενεργά συστατικά για ένα νεανικό και λαμπερό δέρμα. Ακόμη και κάτω από 

στρεσογόνες καταστάσεις ή επιθετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, το δέρμα επανακτά την φυσική του ομορφιά.
Η σειρά  περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:BEAUTY ELEMENTS

RESVERA CELL CONCENTRATE                                                                                                                                                     52€
Αναπλαστικός συμπυκνωμένος ορός  | Μπουκάλι με πιπέτα 30ml 

Για νεανικό σφιχτό δέρμα,  το RESVERA CELL CONCENTRATE περιέχει ένζυμα που αυξάνουν το χρόνο ζωής των 
κυττάρων (longevity enzymes) και Resveratrol το “μόριο νεότητας” από το κρασί (Αντιγηραντικό, αναπλαστικό, 
προστατευτικό) . Επαναφέρει την τόνωση, την ελαστικότητα και τη σφριγηλότατα των ιστών απορροφάται άμεσα και δρα 
προληπτικά και θεραπευτικά στην αντιγήρανση και είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και τους τύπους δέρματος λόγω 
των εύπεπτων ενεργών του συστατικών

SKIN ELIXIER                                                                                                                        52€
Ελιξίριο ομορφιάς για ξηρά, απαιτητικά δέρματα  | Dispenser 30ml

Ένα πλούσιο ελιξίριο που ενεργοποιεί δραστικά την κυτταρική ανάπλαση και αυξάνει την άμυνα του δέρματος με 
βασιλικό πολτό και φύτρο σταριού. Βαθιά ενυδατικό και θρεπτικό γεμίζει τις ρυτίδες και συσφίγγει το δέρμα. 
Συμπυκνωμένο και δραστικό ενδυναμώνει τα αγγεία. Έχει πολλές φανατικές θαυμάστριες για την αντιγήρανση και την 
βελούδινη υφή που αφήνει στα ξηρά και ώριμα δέρματα.
*Χρησιμοποιείται και σε νεότερες ηλικίες, όταν υπάρχει ανάγκη θρέψης λόγω ξηρότητας ή λόγω ασθενειών ή φαρμάκων, 
σαν θεραπεία.
*Ιδανικό μετά από εγκαύματα ή απολεπιστικες αγωγές (laser peel, δερμοαπόξεση, χημικά peeling).
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.

HYALURONHY+ PERFORMANCE SERUM                                                                         41€
Ενυδατικό και αναπλαστικό boos�ng serum  | Dispenser 30ml 

Εντατική ενυδάτωση και αντιγήρανση σε 1 προϊόν. Το HYALURONHY+ PERFORMANCE SERUM συνδυάζει 2 
διαφορετικούς τύπους μοριακού οξέος με ένα φυσικό ενισχυτή της παραγωγής του υαλουρονικού οξέος του ίδιου του 
δέρματός. Το υψηλού μοριακού βάρους Υαλουρονικό οξύ προσφέρει υγρασία την επιφάνεια του δέρματος και γεμίζει τις 
ρυτίδες ενώ το ολιγομερές του Υαλουρονικού οξέος χαρίζει εν τω βάθει ενυδάτωση και προσφέρει άμεση σύσφιξη. 
Αντιγήρανση και σύσφιξή σε ένα πλούσιο ορό κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

ANTIPOLLUTION ΑMPOULES                     33                                                                      €
Ενισχυμένη φροντίδα του δέρματος και ολοκληρωμένη προστασία κατά των επιρροών του περιβάλλοντος   
| Αμπούλες 7 Χ 2ml 

Υποστηρίζει τους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας του δέρματος από τις περιβαλλοντικές επιρροές και τις ελεύθερες 
ρίζες. Η αμπούλα βοηθά στην ενίσχυση του φραγμού του δέρματος και έχει αντιοξειδωτικό και καταπραϋντικό 
αποτέλεσμα. Σε συνδυασμό με την Αντιρυτιδική Κρέμα ημέρας, παρέχει μια αποτελεσματική θεραπεία για την 
αναδόμηση του δέρματος. Ιδανικό για κάθε ηλικία.

VITAMIN C BEAUTY FLASH                                                                                              25€
2-φασικό  εντατικό συμπύκνωμα φροντίδας Βιταμίνης  C | Φυαλίδιο των 7,5ml 

Η βιταμίνη C είναι ένα υδατοδιαλυτό αντιοξειδωτικό και εργάζεται σαν συν-παράγοντας στη σύνθεση του κολλαγόνου. 
Είναι μία βιταμίνη πολύ ευαίσθητη προς τον αέρα και την υπεριώδη ακτινοβολία η οποία είναι και ο λόγος όπου μια 
σταθερή προετοιμασία είναι πολύ σημαντική.
Η πρωτοποριακή συσκευασία της βιταμίνης C Beauty Flash επιτρέπει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της βιταμίνης C, 
καθώς η ουσία ενεργοποιείται λίγο πριν από την πρώτη εφαρμογή «στο πάτημα ενός κουμπιού». Ενέργεια,  ζωτικότητα, 
λεύκανση του δέρματος!
Τρόπος χρήσης
Γυρίστε το λευκό καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε το. Αναμίξτε τη στερεή με την υγρή φάση, πιέζοντας δυνατό το 
κόκκινο κουμπί. Η πούδρα πέφτει μέσα στο υγρό, ανακινήστε την καλά. Το προϊόν θα αναδιαμορφωθεί.Αφαιρέστε το προστατευτικό 
πώμα και τοποθετήστε το κωνικό στόμιο. Τοποθετήστε θεραπευτικά το πρωί και βράδυ για 7-10 ημέρες συνεχόμενες.
Μόνο για εξωτερική χρήση.
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HERBAL CARE LOTION                                                                                                     31€
Λοσιόν από βότανα για τόνωση και ενυδάτωση του δέρματος  | Μπουκάλι 200ml  

Βοηθάει τις άμυνες και την ισορροπία του δέρματος χάρη στα εκχυλίσματα  από νούφαρο, μελισσόχορτο και πανθενόλη. 
Δεν περιέχει αλκοόλη. Ιδανική για  ευαίσθητα δέρματα. 
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®
* Ιδιαίτερα ανακουφιστική όταν χρησιμοποιείται σαν κομπρέσα στα μάτια

                                                                                                            

SPECIAL CARE CREAM                                                                                                    43€ 
Άμεση βοήθεια για ευαίσθητα, ξηρά δέρματα  | Σωληνάριο 50ml 

Αποτελεσματική καθημερινή φροντίδα για κανονικά, ξηρά και ευαίσθητα δέρματα. Σημαντικά φυτικά έλαια και φυτικά 
εκχυλίσματα ( χαμομήλι, ιβίσκος και κατηφές)  μαζί με την πανθενόλη και τις βιταμίνες, καταπραΰνουν το δέρμα . Ο 
προστατευτικός φραγμός ενεργοποιείται. Iδανική για προληπτική αντιγήρανση. 
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.

                                                                                                           
                                                                                                                     

                                                                               
SPECIAL REGULATING CREAM                                                                                        43€
Ρυθμιστική κρέμα για λιπαρά, ακάθαρτα ή μικτά δέρματα  | Σωληνάριο 50ml

Αντιμετωπίζει δραστικά τη σμηγματόρροια και την ακμή ενώ παράλληλα ενυδατώνει, μαλακώνει και αναπλάθει το 
δέρμα. Ενεργοποιεί τις λειτουργίες του δέρματος και έχει αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση. Μειώνει την 
αίσθηση κνησμού ή ερεθισμού που επιφέρουν οι βλάβες τις ακμής και μειώνει την ερυθρότητα. Απορροφάται άμεσα 
και κάνει την υφή του δέρματος ma�. Συνδυάστε την με την BLEMISH BALM.                                                                                                                                          
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.
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Το μοναδικό  το οποίο μέσα σε μόνο 5 ημέρες, απόλυτα φυτικό peeling ,
προκαλεί πλήρη ανάπλαση του δέρματος και εξάλειψη των ατελειών του δέρματος 

τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΥΤΙΚΟ GREEN PEEL® ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ

Το GREEN-PEEL® είναι μία μίξη 11 βοτάνων. Το βότανα αυτά τρίβονται πάνω στην περιοχή που 
παρουσιάζει ατέλειες. Η εφαρμογή γίνεται από την εξειδικευμένη και εκπαιδευμένη αισθητικό- 
κοσμετολόγο. Η ύπαρξη των 3 διαφορετικών επιπέδων GREEN-PEEL® της δίνει τη δυνατότητα 
να επιλέξει την κατάλληλη αγωγή σύμφωνα με το δέρμα και το πρόβλημα.
Η εφαρμογή γίνεται άνετα, και χωρίς την χρήση προστατευτικών για τα μάτια του πελάτη ή τα χέρια 
της αισθητικού καθώς το μίγμα είναι 100% φυσικό και δεν περιέχει καμία τοξική ή χημική ουσία.
Η τριβή αυτή επιτρέπει στα βότανα να διεισδύσουν στο βάθος της επιδερμίδας και θρέφουν εντατικά 
το δέρμα για 3 ημέρες. Τα βότανα αυτά είναι πλούσια σε βιταμίνες, ολιγοστοιχεία, αμινοξέα και όλα 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα. Αυτό το στάδιο εντατικής θρέψης των ιστών 
επιτρέπει και την καλύτερη αιμάτωση και οξυγόνωση των ιστών καθώς και την εξυγίανση των 
εκκρίσεών του.
Μετά από 3 ημέρες τα βότανα εξέρχονται από το δέρμα συμπαρασύροντας την επιφανειακή 
στοιβάδα του δέρματος. Αυτό προκαλεί αποφλοίωση και απομάκρυνση των νεκρών και 
κατεστραμμένων ιστών του δέρματος. Το επίπεδο της αποφλοίωσης εξαρτάται άμεσα από την 
επιλογή της αισθητικού σύμφωνα πάντα με το δέρμα και το πρόβλημα.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μία εξατομικευμένη θεραπεία σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα 
του κάθε ατόμου. 
Ενδείκνυται για την απομάκρυνση των πανάδων, της λιπαρότητας, της ακμής, της χαλάρωσης 
(στο πρόσωπο ή στο σώμα) , εξάλειψης ρυτίδων, λείανση, τόνωση, αναζωογόνηση, 
αντιγήρναση κ.α 

Συμβουλευτείτε την αισθητικό σας…



SKIN ELIXIER                                                                                                                  52€
Ελιξίριο ομορφιάς για ξηρά, απαιτητικά δέρματα  | Dispenser 30ml

Ένα πλούσιο ελιξίριο που ενεργοποιεί δραστικά την κυτταρική ανάπλαση και αυξάνει την άμυνα του δέρματος με 
βασιλικό πολτό και φύτρο σταριού. Βαθιά ενυδατικό και θρεπτικό γεμίζει τις ρυτίδες και συσφίγγει το δέρμα. 
Συμπυκνωμένο και δραστικό ενδυναμώνει τα αγγεία. Έχει πολλές φανατικές θαυμάστριες για την αντιγήρανση και 
την βελούδινη υφή που αφήνει στα ξηρά και ώριμα δέρματα.
*Χρησιμοποιείται και σε νεότερες ηλικίες, όταν υπάρχει ανάγκη θρέψης λόγω ξηρότητας ή λόγω ασθενειών ή 
φαρμάκων, σαν θεραπεία.
*Ιδανικό μετά από εγκαύματα ή απολεπιστικες αγωγές (laser peel, δερμοαπόξεση, χημικά peeling).
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.

OPTIMUM PROTECTION CREAM  SPF 20                                                                     30€ 
Πολυδραστική αντιηλιακή κρέμα ημέρας για όλους τους τύπους δέρματος - SPF 20    | Σωληνάριο 75ml 

Βελούδινη κρέμα ημέρας με δείκτη προστασίας από τον ήλιο. Συνδυάζει την καθημερινή προστασία από την 
υπεριώδη UVA & UVB ακτινοβολία με επιλεγμένα εκχυλίσματα ντομάτας, νούφαρου και ιπποφαούς. Tο δέρμα 
ενυδατώνεται, αναπλάθεται και ενδυναμώνεται άριστα. Αποτρέπει τη φωτογήρανση, το ερύθημα και τη φλεγμονή. 
*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.                                                                                                                            

HERBAL ACTIVE AMPOULES VITAL  
Για δέρματα με ανάγκες ανάπλασης  | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml

Δραστικός συνδυασμός ισχυρών αναπλαστικών βοτάνων που ενεργοποιούν το μεταβολισμό και προάγουν την 
αιματική κυκλοφορία. Καταπραϋντική, ενεργοποιητική και επουλωτική. Χρησιμοποιείται στην εφαρμογή και μετά τα 
φυτικά peeling GREEN PEEL. 
* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ. 

HERBAL ACTIVE AMPOULES PURE
Για λιπαρά, ακνεικά δέρματα ή με ανοιχτούς πόρους  | Κουτί με 7 αμπούλες των 2 ml

Αντιφλεγμονώδης , αναπλαστική και καταπραϋντική, μία φροντίδα από τη φύση για την ρύθμιση του σμήγματος , 
την επούλωση των βλαβών της ακμής και τη μείωση των φλεγμονών. Στυπτική και αντισηπτική. 
* Συστήνεται θεραπεία με 7 αμπούλες στη σειρά, μία κάθε βράδυ.

                                                                                         

BLEMISH BALM (Light, Classic, Honey, Snow)                                                                    35€
Η πολυτάλαντη…

Πολυδραστικό πολύτιμο καλυπτικό προϊόν με φυτικό αντηλιακό δείκτη 
για ανάπλαση και εξισορρόπηση   | Σωληνάριο 30ml 

Ισχυρά αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες,  είναι το ιδανικό προϊόν για επούλωση και ανάπλαση προληπτικά και 
θεραπευτικά. Απομακρύνει την ερυθρότητα και το αίσθημα ερεθισμού ή κνησμού, επουλώνει τις βλάβες και 
απομακρύνει τα σημάδια τους. Ρυθμίζει τη λιπαρότητα και την ακμή, αλλά είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους 
δέρματος. Χρησιμοποιείται καθημερινά, ακόμη και τη νύχτα για εντατική ανάπλαση και ρύθμιση αλλά και 
θεραπευτικά σε δερματοπάθειες,  ερυθήματα, εγκαύματα, μικρές πληγές κ.α. Επίσης έχει φυτικό χρώμα και 
λειτουργεί σαν καλυπτικό και φυτικό αντηλιακό δείκτη 15.

*Χρησιμοποιείται και μετά τα φυτικά peelings GREEN PEEL®.
*Διαθέσιμη σε 4 αποχρώσεις: Light, Classic, Honey & Snow (χωρίς χρώμα) 

15

28€

28€



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου

Συμβουλευτείτε την αισθητικό σας

Θεραπεία & πρόληψη 
για ένα υγιές και όμορφο δέρμα σε κάθε ηλικία

Δυνατός συνδυασμός ενεργών συστατικών μέσα από τη φύση, 
για την ιδανική φροντίδα του δέρματός σας

Beaute Marine

Dr. med Christine Schrammek Kosmetik Greece

beaute.marine

schrammek_greece


