
Colostrum Anti Aging 
Day Cream
Κρέμα ημέρας με colostrum 
για τον περιορισμό των 
σημαδιών γήρανσης
50 ml / 1.7 fl. oz

Colostrum Anti Aging 
Night Cream 
Κρέμα νύχτας με colostrum 
για τον περιορισμό των 
σημαδιών γήρανσης
50 ml / 1.7 fl. oz

Φροντίδα, ενυδάτωση, προστασία και απαλότητα

Η κρέμα προσώπου με φυσικές ουσίες colostrum και 
εκχυλίσματα ειδικών φυκιών, χαρίζει μετά την εφαρμογή 
της στο δέρμα το αίσθημα ελαστικής, ενυδατωμένης και 
δυνατής επιδερμίδας. Οι έντονες επιδράσεις των προσεκτικά 
επιλεγμένων συστατικών της κρέμας χαρίζουν στο δέρμα 
πρωϊνή φρεσκάδα και καθημερινή προστασία από τις βλαβερές 
ουσίες, προωθούν την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος, 
απαλύνουν τις ρυτίδες. Φροντίζει το δέρμα σας. Κρέμα 
εμπνευσμένη από τη φύση. 

Χρήση: Εφαρμόστε την κρέμα σε καθαρή επιδερμίδα και απλώστε την.

Ζωντάνια, ενυδάτωση, εντατική θεραπεία

Κρέμα προσώπου για τη νυχτερινή ανάπλαση της επιδερμίδας με 
ουσίες οι οποίες βοηθούν την παράταση της νεανικής εμφάνισης 
του δέρματος
– την φυσική ουσία colostrum και την πατενταρισμένη ουσία 
cyklopeptid. Ο σκόπιμα επιλεγμένος συνδυασμός των ενεργών 
συστατικών βελτιώνουν την ελαστικότητα και τη σταθερότητα των 
κυττάρων του δέρματος. Κρέμα εμπνευσμένη από τη φύση για την 
επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος και εμφάνιση γεμάτη 
φρεσκάδα.

Χρήση: εφαρμόστε την κρέμα σε καθαρή επιδερμίδα και απλώστε τηv.

Colostrum Anti Aging 
Tonic 
Τονωτικό δέρματος με 
colostrum για τον περιορισμό 
των σημαδιών γήρανσης
150 ml / 5 fl. oz

Φροντίδα, δροσιά, απαλότητα

Το τονωτικό προσώπου χωρίς αλκοόλ περιέχει την φυσική ουσία 
colostrum και Physiogenyl. Με την εφαρμογή του χαρίζετε στο 
δέρμα ενυδάτωση και αναζωογόνηση. Το τονωτικό είναι κατάλληλο 
για το ντεμάκιγιαζ του δέρματος, τον απαλό καθαρισμό προσώπου 
και λαιμού πριν από την εφαρμογή της κρέμας.
Για την πρωϊνή ζωτικότητα ή τη βραδινή τέλεια φροντίδα.

Χρήση: καθαρίστε απαλά τις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, 
λαιμού και ντεκολτέ, με το τονωτικό σε βαμβάκι. Μπορεί να 
εφαρμοστεί και περισσότερες φορές την ημέρα.

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα



Colostrum Anti Aging 
Lifting Serum 
Ορός με colostrum για 
τον περιορισμό των 
σημαδιών γήρανσης
30 ml / 1 fl. oz

Απαλότητα, ανάπλαση, σύσφιξη

Ο ορός προσώπου με την φυσική ουσία colostrum, υαλουρονικό 
οξύ και την πατενταρισμένη ουσία Dermotenseur, προωθεί 
τη δημιουργία νέων ινών κολλαγόνου και ελαστικών ινών και 
τονώνει την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα, μετά τη χρήση του ορού, 
είναι πιο μαλακή και αποκτά φυσική εμφάνιση. 

Χρήση: Εφαρμόστε τον ορό σε καθαρό δέρμα και απλώστε τον. 
Συνιστάται να χρησιμοποιείται πριν από την κρέμα ημέρας και νύχτας, 
για να πολλαπλασιαστεί η αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των 
ρυτίδων, και στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε και μακιγιάζ. 

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα

διαθέσιμο με ή και
χωρίς άρωμα

Colostrum Anti Aging 
Face Mild Soap
Κρεμοσάπουνο προσώπου για 
τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης
150 ml / 5 fl. oz

Καθαριότητα, ενυδάτωση, απαλή φροντίδα

Κρεμοσάπουνο προσώπου με την φυσική ουσία colostrum, αλόη και 
φύκια. Ο συνδυασμός των ουσιών καθαρίζει έντονα το δέρμα του 
προσώπου και του ντεκολτέ χωρίς το ερεθίζει και ξηραίνει. Φιλικό 
προς το δέρμα, δεν περιέχει χρωστικές ουσίες.

Χρήση: απλώστε το κρεμοσάπουνο σε υγρό δέρμα, με κυκλικές 
κινήσεις καθαρίστε το δέρμα και στη συνέχεια σκουπίστε το με 
βαμβάκι ή ξεπλύντε το με νερό. Χρησιμοποιήστε το πρωί και βράδυ.

Colostrum Anti Aging 
Eye gel  
Gel ματιών για τον περιορισμό 
των σημαδιών γήρανσης
30 ml / 1 fl. oz

Απαλότητα, δροσιά, ομορφιά

Το gel ματιών περιέχει τη φυσική ουσία colostrum, ένα μείγμα 
από εκχύλισμα φλοιό μελίας και υαλουρονικό οξύ. Το gel 
μειώνει τις σακούλες κάτω από τα μάτια και ανανεώνει την 
περιοχή των ματιών. Η απαλή σύσταση του gel απορροφάται 
εύκολα από την επιδερμίδα σας.

Χρήση: Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα του gel κάτω από τα 
μάτια και εφαρμόστε το στο δέρμα με ελαφρά χτυπηματάκια. 
Χρησιμοποιήστε το πρωί και βράδυ.


