
 Ώριμο δέρμα, 
με ανάγκες 

αντιγήρανσης/
φωτογηρασμένο δέρμα / 

ρυτίδες / χαλάρωση

Μικτό, λιπαρό και 
ακνεικό δέρμα /

κύστες και βλάβες 
ακμής

Άτονο δέρμα / 
με κακή κυκλοφορία 

Ουλές / ραβδώσεις

 Υπερμελάγχρωση

3 τρόποι για ένα όμορφο και υγιές δέρμα

Δραστικά αποτελέσματα με το αυθεντικό





Το GREEN PEEL® είναι μία βραβευμένη, ιατρικά-ανεπτυγμένη, απόλυτα φυτική 
θεραπεία, με αποκλειστικά φυτικά συστατικά, τα οποία έχουν αποδείξει την 
επιτυχία τους παγκοσμίως. 
Το πολύτιμο μίγμα του GREEN PEEL® αποτελείται από 11 βότανα, πλούσια σε 
βιταμίνες, ορυκτά και ένζυμα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επίτευξη 
των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Εδώ και 60 χρόνια το GREEN PEEL® θεραπεύει τα ακόλουθα δερματικά 
προβλήματα:

Σμηγματορροικά δέρματα, ακνεικά δέρματα, δέρματα με διεσταλμένους πόρους

Ακάθαρτα δέρματα, κυστική ακμή, σημάδια ακμής

Ουλές (που προκαλoύνται από ακμή, ατυχήματα, εγκαύματα κτλ.) 

Δέρματα με πρόωρη γήρανση, ρυτίδες, χαλάρωση

Ώριμα ή Φωτογηρασμένα δέρματα

Υπερμελαγχρώσεις διαφόρων αιτιολογιών (ορμονικής προέλευσης, φαρμάκων, 
έκθεσης στον ήλιο κ.α)

Χαλάρωση δέρματος στο σώμα (περιοχή της κοιλιάς, μηρών, γλουτών, χέρια κ.α)

Ραβδώσεις (μετεφηβικές, μετά από εγκυμοσύνη ή αυξομείωση βάρους)

Χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο και χωρίς οξέα, αποτελεί την πιο δυναμική αλλά παράλληλα φυσική και ασφαλή μέθοδο 
απολέπισης και ανάπλασης σε βάθος.



       

       Τα μικροσωματίδια των βοτάνων διεισδύουν στις ανώτερες 

       στοιβάδες της επιδερμίδας. Ο χρόνος και η ένταση του μασάζ 

       εξαρτάται από τον τύπο δέρματος, τη δομή του και το πρόβλημα 

       που εμφανίζει.  

       

       Πιστοποιημένοι GREEN PEEL® αισθητικοί τοποθετούν 

       το φυτικό μίγμα πάνω στο δέρμα και ακολουθούν ένα 

       ειδικό μασάζ. Το μίγμα  αποτελείται αποκλειστικά από 

       φυτικά συστατικά και δεν περιέχει κανένα οξύ ή

       επιθετικό στοιχείο.

       

       Τα φυτικά στοιχεία ενεργοποιούν μία σειρά από αντιδράσεις 

μέσα στο δέρμα. Αρχικά, ενισχύεται σημαντικά η κυκλοφορία 

του αίματος.

     

       Το αποτέλεσμα είναι, η καλύτερη παροχή οξυγόνου 

στα κύτταρα του δέρματος, κάτι που ενεργοποιεί το 

μεταβολισμό τους.



Μετά από 3 ημέρες ( Στο GREEN PEEL® ENERGY & CLASSIC) το δέρμα 

αρχίζει και ξεφλουδίζει, καθώς τα νέα κύτταρα που παράχθηκαν αρχίζουν 

και ανεβαίνουν προς την επιφάνεια του δέρματος. H όψη της απολέπισης 

μπορεί να ποικίλει από ελαφριά αποφλοίωση έως και ορατό ξεφλούδισμα 

ανάλογα με το επίπεδο που επιλέχθηκε και τη διάγνωση της αισθητικού.

Τα βότανα θρέφουν με τα ενεργά τους συστατικά τους 

ιστούς. Το εντατικό αποτέλεσμα των βοτάνων επιταχύνει 

τη φυσική αναπλαστική διαδικασία του δέρματος. 

Ενεργοποιείται η κυτταρική ανανέωση και νέες ίνες 

κολλαγόνου και ελαστίνης δημιουργούνται.

Μετά από 5 ημέρες η πρώτη αναπλαστική διαδικασία 

έχει ολοκληρωθεί. Το παλιό δέρμα έχει αντικατασταθεί 

από νέο, καθαρό και δυνατό δέρμα. Το δέρμα συνεχίζει 

να βελτιώνεται τις επόμενες μέρες καθώς νέα κύτταρα 

συνεχίσουν να φτάνουν στην επιφάνεια.

*Το δέρμα του προσώπου ολοκληρώνει την απολέπισή του 
 συνήθως σε 5 ημέρες, ενώ το δέρμα του σώματος σε 7. 



Κάντε το δέρμα σας να λάμψει

Ενεργοποιήστε το δέρμα σας

Ανανεώστε το δέρμα σας

Η ήπια αγωγή για ένα άμεσα λαμπερό 
και σφριγηλό δέρμα χωρίς καμία απολέπιση. 
Εξαιρετική αντιγηραντική και ρυθμιστική μέθοδος, 
τόσο προληπτικά, όσο και θεραπευτικά.

Ισχυρά αναπλαστική και τονωτική. 
Μπορεί να επαναληφθεί κάθε 7 - 10 ημέρες.

Η αγωγή μέτριας απολέπισης για τη θεραπεία 
και την απομάκρυνση των επίκτητων βλαβών 
του δέρματος. Προσφέρει ενέργεια, δύναμη και 
σφριγηλότητα στο δέρμα. 

Εξαιρετική για περιπτώσεις ακμής 
και υπερμελάγχρωσης. 
Μπορεί να επαναληφθεί κάθε 15 - 20 ημέρες.

Η αγωγή βαθιάς απολέπισης και ανάπλασης 

για την ταχύτερη θεραπεία όλων των προβλημάτων. 

Παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσει βαθειά και 

χρόνια δερματολογικά προβλήματα. Το βάθος και 

η δράση του ξεπερνά κάθε καλλυντική ή ακόμη και 

μηχανική προσέγγιση με τον πιο ασφαλή τρόπο. 

Δημιουργεί πραγματικά ένα νέο δέρμα σε 5 ημέρες. 

Μπορεί να επαναληφθεί κάθε 25 - 30 ημέρες

Οι θεραπείες με βότανα μπορούν να επαναληφθούν 
όσες φορές χρειάζεται χωρίς καμία πιθανή παρενέργεια 

ή δυσανεξία.

Ενώ στις θεραπείες και GREEN PEEL® FRESH UP
GREEN PEEL® ENERGY θα ήταν καλό να ακολουθείται 
συγκεκριμένη αγωγή στο σπίτι, τόσο για προστασία όσο 

και για την βελτίωση και σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων 
της θεραπείας, στο  είναι απαραίτητο. GREEN PEEL® CLASSIC

Το δέρμα πρέπει να φροντίζεται με συγκεκριμένο τρόπο 
για να βοηθήσουμε τη διαδικασία της αποφλοίωσης 

και την τελική επιτυχία της θεραπείας.

Οι θεραπευτικοί μέθοδοι GREEN PEEL®



Οι θεραπευτικοί μέθοδοι GREEN PEEL®

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ?

Μετά από συζήτηση με την αισθητικό σας και αναλυτική διάγνωση του δέρματός σας 
θα αποφασιστεί το κατάλληλο επίπεδο που θα φέρει σε εσάς το αποτέλεσμα 
που επιθυμείτε στο πιο σύντομο χρόνο

Άλλωστε, η ιδιαιτερότητα του δεν συνίσταται μόνο στην απόλυτη GREEN-PEEL® 
φυσικότητα του προϊόντος αλλά και στις άμεσες θεραπευτικές του ικανότητες.

Το ειδικό μείγμα εφαρμόζεται με ειδική μάλαξη στο δέρμα από έναν GREEN-PEEL® 
καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία αισθητικό, χωρίς γάντια αποδεικνύοντας έτσι 
την ασφάλεια του προϊόντος. H μορφή της μάλαξης και ο χρόνος τριβής εξαρτάται 
από τη διάγνωση της αισθητικού σε σχέση με τον τύπο δέρματος, το πρόβλημα και 
την περιοχή σώματος. 

Η ανταπόκριση του δέρματος μετά τη θεραπεία εξαρτάται από την ατομική αναπλαστική 
του ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος που θα απολεπιστεί, 
αποτελείται αποκλειστικά από νεκρά κύτταρα.

Το φρέσκο, νέο δέρμα ζητάει ειδική περιποίηση και προστασία για τις επόμενες ημέρες.

Ειδικά δημιουργημένα προϊόντα βελτιώνουν επιπλέον και στηρίζουν τα αποτελέσματα 
της θεραπείας.

Και ως εκ του θαύματος ένα ολοκαίνουργιο, υγιές και λαμπερό δέρμα φωτίζει 
το πρόσωπο σας.

Το είναι για όλους τους τύπους δέρματος και για όλες τις ηλικίες.GREEN PEEL® 

Καθώς οι αγωγές προσαρμόζονται στο ιδιαίτερο πρόβλημα του κάθε δέρματος
και προσφέρουν ένα άνετο ,ασφαλές γρήγορο και θεαματικό αποτέλεσμα.

Για κάθε άτομο και κάθε πρόβλημα υπάρχει η κατάλληλη επιλογή για την επίτευξη των προσωπικών του στόχων.



Πρίν Μετά από 2 συνεδρίες

Πρίν Μετά από 1 συνεδρία

Πρίν Μετά από 4 συνεδρίες

Πρίν Μετά από 3 συνεδρίες

GREEN PEEL® CLASSIC GREEN PEEL® CLASSIC

GREEN PEEL® CLASSIC

GREEN PEEL® CLASSIC



Πρίν Μετά από 1 συνεδρία

Πρίν Μετά από 4 συνεδρίες Πρίν Μετά από 2 συνεδρίες

Πρίν Μετά από 2 συνεδρίες

GREEN PEEL® CLASSIC

GREEN PEEL® CLASSIC
GREEN PEEL® CLASSIC

GREEN PEEL® CLASSIC



Φροντίστε το δέρμα σας με τον ακόλουθο τρόπο:

Η αισθητικός σας θα σας δώσει μία σειρά από τα πολύτιμα προϊόντα που θα βοηθήσουν το δέρμα σας να αναπλαστεί, 

να ρυθμιστεί και να θεραπευτεί και θα σας οδηγήσουν με ασφάλεια στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Τα λιπαρά δέρματα / μικτά / ακάθαρτα ή με κάποιας μορφής σμηγματόρροια ή ακμή 
φροντίζουν το δέρμα τους ακόλουθα:

HERBAL CARE LOTION→ Καταπραϋντική, αναπλαστική, ενυδατική & δροσιστική λοσιόν βοτάνων με πανθενόλη & εκχ. από νούφαρο.

SPECIAL REGULATING CREAM→ Ρυθμιστική, επουλωτική, αναπλαστική & ενυδατική κρέμα ημέρας-νύχτας

BLEMISH BALM → αναπλαστική, επουλωτική, ρυθμιστική, αντισηπτική κρέμα με φυτικό χρώμα και φυτικό αντηλιακό δείκτη
OPTIMUM PROTECTION CREAM SPF20→ Βελούδινη αντηλιακή κρέμα. Συνδυάζει την καθημερινή προστασία από την υπεριώδη UVA & 
UVB ακτινοβολία με επιλεγμένα εκχυλίσματα ντομάτας, νούφαρου και ιπποφαούς.

η ηΑπό την 1  έως και την 5  ημέρα καθαρίζετε το δέρμα σας βάζοντας σε ένα βαμβάκι την  και περνώντας την HERBAL CARE LOTION
ταμποναριστά σε όλο το πρόσωπο. Με αυτήν μπορείτε να κάνετε επίσης το ντεμακιγιάζ των ματιών και των χειλιών σας.
Δεν θα τρίβετε ή ξύνετε το πρόσωπό σας, δεν θα τραβάτε το δέρμα και δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καθαριστικό. 
Στη συνέχεια αναμιγνύετε την με τη  SPECIAL REGULATING CREAM BLEMISH BALM,  σε ίση ποσότητα, στο χέρι σας και την 
τοποθετείτε σε όλο το πρόσωπο.
Ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία, απαραίτητα, πρωί & βράδυ και προαιρετικά, όσες φορές θέλετε μέσα στην ημέρα. Μπορείτε να 
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία πριν βγείτε από το σπίτι για να έχετε την καλύτερη δυνατή αντηλιακή κάλυψη και προστασία.
Αποφύγετε να ξεπλύνετε το πρόσωπο με νερό γιατί μειώνει το αποτέλεσμα της θεραπείας.

η 
Από την 6 ημέρα και μετά θα χρησιμοποιείτε την  σαν την καθαριστική λοσιόν σας πρωί και βράδυ. Το πρωί, σε HERBAL CARE LOTION
καθαρό δέρμα τοποθετείτε την  και από πάνω την    SPECIAL REGULATING CREAM BLEMISH BALM (χωρίς να προηγηθεί μίξη). Για 
αντηλιακή χρήση απαραίτητη είναι η   OPTIMUM PROTECTION CREAM SPF 20. SPECIALΤο βράδυ σε καθαρό δέρμα, τοποθετείτε την 
REGULATING CREAM. BLEMISH BALM Τοπικά πάνω στις βλάβες ή στα σημάδια της ακμής βάλτε μία καλή στρώση  σαν μάσκα για να 
μαράνει τις βλάβες και να κάνει τα σημάδια να φύγουν γρηγορότερα.

*Αν η αισθητικός σας το κρίνει απαραίτητο θα σας χορηγήσει επιπρόσθετα τις σμηγματορυθμιστικές αμπούλες με φασκόμηλο HERBAL 
ACTIVE PURE. HERBAL ACTIVE PURE Σε αυτή την περίπτωση για τα πρώτα 7 βράδια, σε καθαρό δέρμα, τοποθετείτε μία αμπούλα  
πριν  την SPECIAL REGULATING CREAM.



Τα κανονικά, ξηρά, ώριμα δέρματα ή για απολέπιση σε περιοχές σώματος 
φροντίζουν το δέρμα τους ακόλουθα:

HERBAL CARE LOTION→ Καταπραϋντική, αναπλαστική, ενυδατική & δροσιστική λοσιόν βοτάνων με πανθενόλη & εκχ. από νούφαρο.

SPECIAL CARE CREAM→ Αναπλαστική, βιταμινούχα & ενυδατική κρέμα ημέρας-νύχτας με δράση προληπτικής αντιγήρανσης

BLEMISH BALM αναπλαστική, επουλωτική, ρυθμιστική, αντισηπτική κρέμα με φυτικό χρώμα και φυτικό αντηλιακό δείκτη

SKIN ELIXIER → Πλούσιο ελιξίριο που ενεργοποιεί δραστικά την κυτταρική ανάπλαση με βασιλικό πολτό και φύτρο σταριού. 

Βαθιά ενυδατικό και θρεπτικό γεμίζει τις ρυτίδες και συσφίγγει το δέρμα
OPTIMUM PROTECTION CREAM SPF20 → Βελούδινη αντηλιακή κρέμα. Συνδυάζει την καθημερινή προστασία από την υπεριώδη UVA 
& UVB ακτινοβολία με επιλεγμένα εκχυλίσματα ντομάτας, νούφαρου και ιπποφαούς.

η η
Από την 1  έως και την 5  ημέρα καθαρίζετε το δέρμα σας βάζοντας σε ένα βαμβάκι την  και περνώντας την HERBAL CARE LOTION
ταμποναριστά σε όλο το πρόσωπο. Με αυτήν μπορείτε να κάνετε επίσης το ντεμακιγιάζ των ματιών και των χειλιών σας.
Δεν θα τρίβετε ή ξύνετε το πρόσωπό σας και δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καθαριστικό. 
Στη συνέχεια αναμιγνύετε την με τη  SPECIAL CARE CREAM BLEMISH BALM,  σε ίση ποσότητα, στο χέρι σας και την τοποθετείτε σε 
όλο το πρόσωπο.
Ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία, απαραίτητα, πρωί & βράδυ και προαιρετικά, όσες φορές θέλετε μέσα στην ημέρα. Μπορείτε να 
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία πριν βγείτε από το σπίτι για να έχετε την καλύτερη δυνατή αντηλιακή κάλυψη και προστασία.
Αποφύγετε να ξεπλύνετε το πρόσωπο με νερό γιατί μειώνει το αποτέλεσμα της θεραπείας.

η Από την 6 ημέρα και μετά θα χρησιμοποιείτε την  σαν την καθαριστική λοσιόν σας πρωί και βράδυ. Το πρωί, σε HERBAL CARE LOTION
καθαρό δέρμα τοποθετείτε την  και από πάνω την    SPECIAL CARE CREAM BLEMISH BALM (χωρίς να προηγηθεί μίξη). Για αντηλιακή 
χρήση απαραίτητη είναι η  OPTIMUM PROTECTION CREAM SPF 20. Το βράδυ σε καθαρό δέρμα, τοποθετείτε με βαθιές κινήσεις το 
SKIN ELIXIER. 

*Αν η αισθητικός σας το κρίνει απαραίτητο θα σας χορηγήσει επιπρόσθετα τις αναπλαστικές αντιγηραντικές αμπούλες με Ginseng HERBAL 
ACTIVE VITAL HERBAL ACTIVE VITAL . Σε αυτή την περίπτωση για τα πρώτα 7 βράδια, σε καθαρό δέρμα, τοποθετείτε μία αμπούλα 
πριν  την SKIN ELIXIER. 

Φροντίστε το δέρμα σας με τον ακόλουθο τρόπο:



Το GREEN PEEL είναι η ευκαιρία να δώσετε στο δέρμα σας την προσοχή που του αρμόζει.



Φροντίστε να:

Χρησιμοποιείτε τα dermacosmetics σύμφωνα με τις συμβουλές 

της αισθητικούς σας και τις ενδείξεις που θα βρείτε παρακάτω.

Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Να τρώτε υγιεινά και να ξεκουράζεστε

Μπορείτε πια να χαλαρώσετε και να περιμένετε το νέο δέρμα 

να εμφανιστεί.

Το GREEN PEEL είναι η ευκαιρία να δώσετε στο δέρμα σας την προσοχή που του αρμόζει.



Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Μόλις κάνατε τη θεραπεία GREEN PEEL®.
Η αναπλαστική διαδικασία έχει ενεργοποιηθεί από το μασάζ με το φυτικό μίγμα. Το πρόσωπο θα είναι ελαφρώς ερυθρό και θα έχετε μία ελαφριά 
αίσθηση θερμότητας, όπως όταν πρωτοβγαίνετε στον ήλιο. Κάθε φορά που το αγγίζετε θα αισθάνεστε μικρά τσιμπιματάκια από τους 
φυτοκρυστάλλους. Η αίσθηση αυτή υποχωρεί με φθίνουσα πορεία μέσα σε 24 ώρες.
Κατά τα άλλα το δέρμα σας είναι λαμπερό, όμορφο και σφριγηλό.
Η εκπαιδευμένη αισθητικός σας θα σας ετοιμάσει το προσωπικό σας πρόγραμμα περιποίησης για το σπίτι. Μην αμελείτε τη φροντίδα του δέρματος 
σας με τα προϊόντα dermacosmetics

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Πλέον η ερυθρότητα έχει φύγει από το δέρμα σας. Όπως και η αίσθηση από τα τσιμπιματάκια. Έχετε ένα πρόσωπο λαμπερό και σφριγηλό.  
Μην αμελείτε τη φροντίδα του δέρματος σας με τα προϊόντα dermacosmetics.

Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Ενώ το δέρμα διατηρεί τη λάμψη του αρχίζει να δημιουργεί το αίσθημα τάσης. Καθώς οι ώρες περνούν θα δείτε κάποια μικρή υποψία αποφλοίωσης. 
Συνήθως ξεκινάει γύρω από το στόμα, λόγω των έντονων συσπάσεων. Έπειτα θα επεκταθεί στα μάγουλα. Το επίπεδο απολέπισης ποικίλει σύμφωνα 
με τη θεραπεία που επιλέξατε και  την αναπλαστική ικανότητα του δέρματος σας –μπορεί να είναι ήπια ή πιο έντονη.
Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε το επιπλέον δέρμα με τα χέρια σας, αφήστε το να πέσει όταν αυτό θα είναι έτοιμο. 
Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα dermacosmetics κανονικά. Θα σας προσφέρουν σε αυτή τη φάση την ελαστικότητα και τα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζεται το δέρμα σας.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ GREEN PEEL® ENERGY & CLASSIC



Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Η απολεπιστική διαδικασία του δέρματος είναι πλέον ορατή. Η απολέπιση έχει πια επεκταθεί στα μάγουλα και σταδιακά θα φτάσει στο μέτωπο, τη 
γραμμή των μαλλιών και το λαιμό μέχρι και την επόμενη μέρα.
Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε το επιπλέον δέρμα με τα χέρια σας, αφήστε το να πέσει όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Σε αυτή τη φάση θα 
μένουν κάποια μικρά υπολείμματα στο βαμβάκι με το οποίο ταμπονάρετε με τη HERBAL CARE LOTION.
Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα dermacosmetics κανονικά. Θα σας προσφέρουν σε αυτή τη φάση την ελαστικότητα και την υγρασία που 
χρειάζεται το δέρμα σας.
Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την εικόνα της απολέπισης τοποθετείτε τα προϊόντα πολλές φορές μέσα στην ημέρα.

Η ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Το δέρμα σας πλέον έχει απολεπιστεί ομοιόμορφα.
Αυτή την ημέρα έχετε ραντεβού με την αισθητικό σας για να κάνετε την αποθεραπεία με τα κατάλληλα αναπλαστικά θρεπτικά προϊόντα.
Απολαύστε την περιποίηση της αισθητικού σας σε μια αγωγή χαλάρωσης, ομορφιάς και ευεξίας. 
Κατά την διάρκεια της αποθεραπείας θα αποκολληθεί το υπόλοιπο δέρμα που τυχόν έχει
μείνει και θα έρθει στην επιφάνεια το νέο δέρμα. Πλέον το νέο σας δέρμα, το οποίο έχει άριστη απορροφητικότητα, θα δουλευτεί με πολύτιμα 
ενεργά συστατικά και θα αποκτήσει μία νεανική φρέσκια όψη. 

Τα καταφέρατε, το δέρμα σας δείχνει σαν να έχει ξαναγεννηθεί, λαμπερό και όμορφο. 

Ακολουθήστε τις συμβουλές της αισθητικού σας για την περιποίησή του με τα κατάλληλα προϊόντα κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα.
Αυτό θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ GREEN PEEL® ENERGY & CLASSIC



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου

Συμβουλευτείτε την αισθητικό σας


