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ΑΛΟΗ
Η σειρά προϊόντων ξυρίσματος με Aloe Vera προσφέρει 

απαλότητα και ενυδάτωση στο δέρμα σας, τρυφερή 

αφή και εγγυάται την εξάλειψη ερεθισμών του 

δέρματος μετά το ξύρισμα. Επιπλέον , τα προϊόντα 

αυτά περιέχουν το μοναδικό συστατικό, αλλαντοΐνη, η 

οποία βοηθά στην αναγέννηση και στην θεραπεία του 

δέρματος.



ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
με  Aloe Vera και  Αλλαντοΐνη

Προστατευτικός και λιπαντικός αφρός ξυρίσματος για εύκολο, ομαλό και γρήγορο 
ξύρισμα. Τα συστατικά των εκχυλισμάτων της φύτρας σταριού, της μαγιάς μπύρας 

(κρασιού), του υαλουρονικού οξέως και της πανθενόλης βοηθούν να αναγεννηθεί 
το λιπιδικό επιδερμικό στρώμα του κατεστραμμένου δέρματος. Το σύνολο 

των συστατικών είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από κνησμό και για 
καταπράυνση ερεθισμένου δέρματος . Ο αφρός ξυρίσματος,  με την μοναδική του 
σύνθεση και το εκλεπτισμένο άρωμα φρεσκάδας, είναι  κατάλληλο τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Περιεχόμενο: 200 ml 
Προτεινόμενη τιμή πώλησης : 6,10 €

Aloe Vera
Εκτός από το μεγάλο εύρος  επιδράσεών της Aloe Vera, όταν είναι σε πόσιμη μορφή, η  Aloe Vera 

έχει και ανεκτίμητη επιδερμική δράση. Τα προσαρμογόνα χαρακτηριστικά της καλύπτουν 
τις ανάγκες όλων των τύπων δέρματος. Η Aloe Vera στηρίζει και βοηθά τη αναγέννηση των 

κυττάρων, επουλώνει τις πληγές, ενώ με τις στυπτικές τις ιδιότητες σταματά την αιμορραγία 
και αποτρέπει τις ουλές. Η Aloe Vera είναι εξαιρετική και για τη θεραπεία της ακμής και 

σχετικών δερματολογικων προβλήματων. Η δράση της Aloe vera είναι ενυδατική και 
αντιοξειδωτική έτσι ώστε να συμβάλει στην εξάλειψη των ελεύθερων ριζών.

Η Aloe Vera στα προϊόντα της σειράς ESSENS Ανδρικής Περιποίησης προσώπου είναι 
προϊόν βιολογικής καλλιέργειας, με προέλευση το Μεξικό

Allantoin 
Η Αλλαντοΐνη είναι συστατικό με πολυτιμες ιδιότητες, χάρη των οποίων 

χρησιμοποιείται συχνά σε καλλυντικά και φάρμακα, καθώς βοηθά την 
αναγέννηση των ιστών. Η Αλλαντοΐνη είναι ένα σύνηθες συστατικό σε 

κρέμες κατά της ακμής προσώπου, σε προϊόντα καθαρισμού προσώπου, 
καταπραϋντικά ελιξίρια, σε αντιγηραντικές κρέμες προσώπου, σε 

αφρόλουτρα και  σε σαμπουάν. Επιπροσθέτως, η Αλλαντοΐνη 
χρησιμοποιείται σε φάρμακα για την επούλωση πληγών, 

επιδερμικές φλεγμονές, σκασίματα, όπως και, σε πόσιμη μορφή, 
ως θεραπευτικό του βλεννογόνου του φάρυγγα και του 

στομάχου. Η Αλλαντοϊνη χρησιμοποιείται 
και σε προϊόντα στοματικής υγιεινής, ιδίως στα 

προϊόντα κατα της περιοδοντίτιδας.

AFTER SHAVE BALSAM
με  Aloe Vera, Αλλαντοΐνη και βούτυρο Καριτέ (Shea)
Το καταπραϋντικό και ενυδατικό after shave balsam, με ευχάριστo 
ξυλώδες και συνάμα πικάντικο άρωμα, είναι η τέλεια προστασία για 
το δέρμα μετά το ξύρισμα. Περιέχει βούτυρο Καριτέ, συστατικό-
σύμπλεγμα από ευεργετικά ακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτά τα οξέα 
απορροφώνται εύκολα από το δέρμα και δεσμεύουν το νερό 
εξαιρετικά καλά με αποτέλεσμα το δέρμα να λιπαίνεται επαρκώς. 
Το βούτυρο Καριτέ προστατέυει το δέρμα από τις επιβλαβείς 
κλιματικές συνθήκες, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και 
επιβραδύνει τη γήρανση. Έχει αντιφλεγμονώδεις και θεραπευτικές 
επιδράσεις, περιέχει βιταμίνες Α, D , Ε, F και υποστηρίζει την φυσική 
άμυνα του δέρματος. Το after shave balsam με  Aloe Vera, Αλλαντοΐνη και 
βούτυρο Καριτέ συνιστάται και σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα . 

Περιεχόμενο: 100 ml 
Προτεινόμενη τιμή πώλησης : 6,10 €
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των συστατικών είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από κνησμό και για 
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