
Είναι μια φυσική ιδιότητα του ανθρώπου
να φροντίζει όχι μόνο την υγεία
του, αλλά και την εμφάνισή του. Η
χρήση του colostrum στη βιομηχανία
καλλυντικών δεν έχει μακρά ιστορία,
όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα
απέκτησε και αποκτά συνεχώς ολοένα
και περισσότερους υποστηρικτές.
Κυρίως, είναι τα αντιβακτηριακά και 
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα του
colostrum, που το καθιστούν όλο και πιο 
επιθυμητό για τις κρέμες, τα gel και τους ορούς. 

Οι αυξητικοί παράγοντες που εμπεριέχονται 
στο colostrum είναι ιδανικοί βοηθοί για 

την ανάπλαση και την ανανέωση
της επιδερμίδας.

Η προσθήκη του colostrum στα
καλλυντικά προϊόντα αυξάνει
τις θετικές τους επιπτώσεις στην
ενυδάτωση του δέρματος, επιταχύνει
την εξάλειψη των ρυτίδων του
προσώπου και προστατεύει το πάνω
μέρος της επιδερμίδας από την
ολοήμερη επίδραση των δυσμενών
εξωτερικών επιρροών και, τελικά,
βοηθάει στην απομάκρυνση
και θεραπεία των βλαβών του
απομάκρυνση των βλαβών του
δέρματος όπως και στην αποθεραπεία
του δέρματoς. Στο πλαίσιο αυτό,
εκτιμάται ιδιαίτερα η επιρροή των
καλλυντικών που περιέχουν colostrum
στη θεραπεία της  
ακμής.

Η επίδραση των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν colostrum μπορεί να υποστηριχθεί
αποτελεσματικά με την ταυτόχρονη χρήση του colostrum σε μορφή συμπληρώματος διατροφής.
Αuτή η δυνατότητα συνδυασμού τονίζει αποκλειστικά το σύνολο των επιπτώσεων του colostrum
στον ανθρώπινο οργανισμό και τη θετική επίδρασή του.

Αποκλειστική σειρά καλλυντικών
σώματος και προσώπου

από την ESSENS
Colostrum



Ορός 
για τον περιορισμό των σημαδιών γήρανσης

Ορός προσώπου με τη φυσική
ουσία colostrum, υαλουρονικό οξύ
και το κατοχυρωμένο με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας προϊόν Dermotenseur,
το οποίο έχει συσφικτική δράση στο
δέρμα, 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.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε πριν
από την εφαρμογή κρέμα νύχτας,
απλώνετε σε καθαρό και στεγνό
δέρμα προσώπου και λαιμού.

30 ml | 36,20 €

Gel ματιών
για τον περιορισμό των σημαδιών γήρανσης

Το gel ματιών περιέχει τη φυσική
ουσία colostrum, ένα μείγμα από
εκχύλισμα φλοιού τέφρας και
υαλουρονικό οξύ. Το gel μειώνει τις
σακούλες κάτω από τα μάτια και
ανανεώνει την περιοχή των ματιών.

Απλώστε στο δέρμα με ελαφρά
χτυπηματάκια από τη μέσα προς την
έξω πλευρά των ματιών.

30 ml | 36,20 €



Σαπούνι δέρματος 
για τον περιορισμό των 
σημαδιών γήρανσης. 

Απαλό σαπούνι προσώπου με την
φυσική ουσία colostrum, αλόη και
φύκια. Ο συνδυασμός των ουσιών
καθαρίζει έντονα το δέρμα χωρίς να το
ερεθίζει και ξηραίνει. Φιλικό προς το
δέρμα, δεν περιέχει χρωστικές ουσίες.
Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε
το δέρμα πρωί και βράδυ. Απλώστε mια
μικρή ποσότητα σαπουνιού, σε υγρό
δέρμα και με κυκλικές κινήσεις απλώστε
το σαπούνι. Στη συνέχεια σκουπίστε με
βαμβάκι.

150 ml | 13,20 €

Τονωτικό
δέρματος 
για τον περιορισμό των 
σημαδιών γήρανσης. 

Το τονωτικό προσώπου χωρίς
αλκοόλ περιέχει την φυσική ουσία
colostrum και Physiogenyl. Με
την εφαρμογή του θα χαρίσετε
στο δέρμα σας αναζωογόνηση και
ενυδάτωση. Χρησιμοποιήστε το για
να καθαρίσετε το δέρμα πρωί και
βράδυ.

150 ml | 13,20 €
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