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Σύμφωνα με την ARIADNE,  και η επιστήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. η ομορφιά

Τα φυσικά καλλυντικά ARIADNE είναι μια ελληνική ιδέα δημιουργίας αξιόπιστων 
και υψηλής ποιότητας πρoϊόντων φροντίδας του δέρματος που προσεγγίζουν 
την επιστήμη της ομορφιάς σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, μελετώντας την 
γενετική προέλευση των προβλημάτων του δέρματος όπως η γήρανση. Στόχος 
μας είναι η δημιουργία πολυδραστικών καλλυντικών με προηγμένα συστήματα 
διαδερμικής απορρόφησης, έτσι ώστε τα επιλεγμένα ενεργά συστατικά να 
μπορούν να διεισδύουν αποτελεσματικά στο δέρμα και να εργαστούν σε 
κυτταρικό επίπεδο παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που 
απαιτούνται, ώστε τα κύτταρα του δέρματος να λειτουργήσουν σωστά και να 
ανακτήσουν την υγεία τους. 

Τα προϊόντα παράγονται προσεκτικά ώστε να περιέχουν τα καλύτερα και πιο 
πρωτοποριακά πατενταρισμένα βιο-ενεργά συστατικά. Ένα ευρύ φάσμα 
καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων, πιστοποιημένων αιθέριων ελαίων, 
ενεργοποιητών πρωτεϊνών νεότητας, παραγόντων επιδιόρθωσης του DNA, 
συστατικών διακυτταρικής επικοινωνίας, γαλακτωματοποιητών υγρών 
κρυστάλλων και ειδικά σχεδιασμένων φυσικών αρωμάτων συνιστούν μια 
σπουδαία σύσταση πολυδραστικών καλλυντικών για τη φροντίδα του 
δέρματος.  

T H E  N A T U R E

O F  A  P L A C E
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Γ Ι Α Τ Ι Φ Υ Σ Ι Κ Α ;

ο πιο σημαντικό πλεονέκτημα των φυσικών συστατικών είναι ότι ενισχύουν τη 

Τφυσική λειτουργία του δέρματος δουλεύοντας σε συνεργία με αυτό. Η Θεά 
φύση μας παρέχει αμέτρητες γνώσεις, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

ώστε να εμπνεόμαστε διαρκώς απ' αυτές. Το κλειδί είναι να παρατηρούμε, να 
διεξάγουμε έρευνα και να δημιουργούμε.

Τα φυσικά συστατικά συμβάλλουν στην υγεία των κυττάρων, βοηθώντας τα να 
παραμένουν ενεργά και να εργάζονται στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, η 
εσωτερική υγεία του δέρματος αντανακλάται σε εξωτερική λάμψη και ομορφιά. Το 
όραμα της ARIADNE είναι να παράγουμε προϊόντα ομορφιάς που θα κάνουν το 
δέρμα σας να αισθανθεί ανανεωμένο σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παραμείνει 
υγιές και νεανικό μακροπρόθεσμα.

Το σύμβολό μας:

Το λουλούδι της μυρτιάς, ένα αειθαλές, υπέροχο δείγμα της φύσης, που συμβολίζει 
την αιώνια νεότητα και τη λαμπερή ομορφιά. Το λουλούδι έχει σχεδιαστεί με τη μορφή 
του νήματος που χρησιμοποιήθηκε από τη μυθολογική πριγκίπισσα Αριάδνη. 

Η Αριάδνη Διαμαντή έχοντας αποφοιτήσει από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου, 
διεξήγαγε έρευνα μελετώντας την αποτελεσματικότητα των φυσικών συστατικών στα 
ανθρώπινα κύτταρα. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία των προϊόντων περιποίησης της 
επιδερμίδας ήρθε μετά από έρευνα στην αγορά για αποτελεσματικές φόρμουλες, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας των δραστικών συστατικών 
που χρησιμοποιούνται σε αυτές, τον τρόπο που τα συνδυάζουν ώστε να δώσουν 
συνεργικά αποτελέσματα καθώς αναλύθηκαν και συστατικά όπως οι 
γαλακτωματοποιητές, τα αρώματα και τα συντηρητικά.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της, την οδήγησαν στην δημιουργία προϊόντων 
περιποίησης της επιδερμίδας που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν οφέλη ευρέως 
φάσματος για το δέρμα, με στόχο τις ανάγκες όλων των στρωμάτων του δέρματος και 
την λειτουργία σε κυτταρικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν 
αποτελέσματα που κανονικά θα απαιτούσαν τη χρήση 2 ή περισσότερων προϊόντων. 

Φύση, Μυθολογία και Μεσογειακή Ελλάδα, όλα περικλείονται σε ένα αιώνιο σύμβολο.



Η ομάδα μας περιλαμβάνει εξαιρετικά δραστήριους 
επαγγελματίες  σε δ ιάφορους τομείς  εξε ιδ ίκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων βιο-χημικών, R&D, επαγγελματίες 
αισθητικούς, κλπ. Το κοινό χαρακτηριστικό που δεσμεύει την 
ομάδα είναι η επιστημονική πεποίθηση ότι η φύση είναι η λύση 
για την καθημερινή φροντίδα του δέρματός μας και την 
ολιστική μας υγεία. 
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Η ομάδα της ARIADNE είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει σε 
κάθε πελάτη προσωπικά, εξυπηρέτηση σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής. Η ικανοποίηση 
των πελατών μας είναι ο βασικός μας στόχος και σεβόμαστε το 
δικαίωμα του κάθε ατόμου να χρησιμοποιεί μόνο το καλύτερο 
σε κάτι τόσο πολύτιμο, όπως το δέρμα.

α  προϊόντα  περιποίησης  δέρματος 

ΤARIADNE signature, καθώς και οι μοναδικές  
θεραπε ίες  μας  ε ίνα ι  δ ιαθέσ ιμα  σε 

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και σε 
πολυτελή κέντρα spa. Τα επαγγελματικά μας 
προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται 
στις ανάγκες κάθε δέρματος ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους. Τα προϊόντα για 
προσωπική χρήση διαμορφώνονται ειδικά ώστε να 
περιέχουν ένα πλήθος δραστικών συστατικών με 
σκοπό την προστασία και την κυτταρική επισκευή, 
προσφέροντας επιπλέον τα απαιτούμενα θρεπτικά 
συστατικά στα αντίστοιχα στρώματα του 
δέρματος.



«Δεν υπάρχει κακή ή προβληματική 

επιδερμίδα. Υπάρχει

μόνο η επιδερμίδα που περιμένει 

ανυπόμονα να της παρέχουμε 

αυτό που χρειάζεται, έτσι ώστε 

να μπορεί να σας ανταμείψει 

με την καλύτερη εμφάνισή της. 

Στόχος μας είναι να 

σας προσφέρουμε 

προϊόντα που συνδυάζουν 

αποτελεσματικά φυσικά 

ενεργά συστατικά 

για την δημιουργία 

πολυδραστικών καλλυντικών.» 
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ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ  ΔΕΡΜΑΤΟΣ
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•   για την ανακούφιση των ήδηΒαθιά ενυδάτωση
   υπαρχουσών ρυτίδων και την αποφυγή σχηματισμού
   νέων. Συγκράτηση των μορίων του νερού ώστε να 
   εξασφαλιστεί η διάρκεια της ενυδάτωσης.

•  των μηχανισμών  παραγωγής Ενεργοποίηση
   κολλαγόνου και ελαστίνης για την αύξηση 
   της ελαστικότητας του δέρματος.

•  του DNA, εστιάζοντας στηνΕπιδιόρθωση
   εξάλειψη των ελευθέρων ριζών, των τοξινών και
   των χημικών ουσιών που προκαλούν ανωμαλίες στην
   φυσιολογική διαδικασία αντιγραφής του DNA.
 

 των νεκρών κυττάρων, με στόχο την   Απομάκρυνση
   αύξηση της διαπερατότητας σε βαθύτερα στρώματα
   του δέρματος.

 Τόνωση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας,
 καθώς το δέρμα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά 
 και επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση των 
 συστατικών.   

•  για την αντιμετώπηση   Ολιστικές θεραπείες
   προβλημάτων του δέρματος όπως 
   η ακμή, οι κηλίδες, η κυτταρίτιδα, κλπ.

•

•

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ:

• Ενίσχυση των φυσικών μηχανισμών

  [Πρωτεΐνες νεότητας (Σιρτουίνες) - Ινοβλάστες -

  Ασπίδα του δέρματος]

• Επιδιόρθωση DNA

• Συστατικά για διακυτταρική επικοινωνία

•  (ο καθαρισμός των κυττάρων)Αυτοφάγωση

• για την διαπερατότητα Κανόνας των 500 Dalton 

•  (Delivery Systems) - Συστήματα Εισχώρησης

  (Γαλακτωματοποιητές υγρών κρυστάλλων)

• για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτωνΣυνέργειες 

• Υλικά υψηλής ποιότητας

•  ενεργά συστατικάΚαινοτόμα

•  τελευταίας γενιάςΤεχνολογία



10
INGREDIENTS
ARIADNE® BASICS

ARIADNE® Perfumes

ARIADNE® Emulsifiers
Ο γαλακτωματοποιητής Phytocream®
2000 προέρχεται κυρίως από πρωτεΐνες
σιταριού και δημιουγεί γαλακτώματα με
σύστημα δικτύου υγρών κρυστάλλων. 
Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο 
καλλυντικό να είναι απόλυτα συβατό με 
την κεράτινη στιβάδα, αποκαθιστώντας 
την ισορροπία των λιπιδίων της, τα 
οποία λειτουργούν ως ένα προστατευτικό
φράγμα. Επιτρέπει στο δέρμα να 
διατηρείται ενυδατωμένο 3 φορές 
περισσότερο από τις συμβατές κρέμες, 
συμβάλλοντας στην βαθιά εισχώρηση 
των ενεργών συστατικών.
 

ARIADNE® Colours

Αγνά βιοενεργά χρώματα από 
εκχυλίσματα βοτάνων, φλοιούς, φύλλα,
κλαδιά και ρίζες φυτών, όπως η 
χλωροφύλλη από φύλλα δέντρων. 

Το άρωμα και η μνήμη είναι δύο έννοιες 
που συνδέονται μεταξύ τους , προκαλώντας
μας μία πληθώρα έντονων συναισθημάτων. 
Έτσι ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό
άρωμα που έχει χαραχθεί έντονα στην 
μνήμη μας θα μας προκαλεί πάντα 
ευχάριστες αναμνήσεις, ενώ έχει ακόμη την
δύναμη να αλλάξει την διάθεσή μας και να
δράσει ως αγχολυτικό. 

Τα Αriadne Perfumes από εκχυλίσματα 
λουλουδιών, αιθέρια έλαια και βρώσιμα 
αρωματικά έλαια φρούτων, δεν χρησιμο-
ποιούνται μόνο για το ιδιαίτερο άρωμά 
τους αλλά και για τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες. 

ARIADNE® Natural Exfoliators 
(Μηχανική Απολέπιση)
 

ARIADNE® Plantserva�ves

Δραστικές ουσίες από 
εκχυλίσματα βοτάνων και 
‘’natural-iden�cal’’ συντηρητικά,
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
προστασίας στις φόρμουλες 

 

μας.

Η παλέτα των συστατικών 
απολέπισης προσφέρει μία μεγάλη
ποικιλία κόκκων απαλής έως και 
ισχυρής δράσης, ανάλογα με το 
μέγεθος και την προέλευση τους. 
Προέρχονται αυστηρά από φυσικές
πηγές όπως είναι τα ροδοπέταλα,
τα κουκούτσια ελιάς, το Μεσογειακό
κοράλλι, ο Ζεόλιθος και η Ίρις.



11ARIADNE® 
INNOVATIONSARIADNE® EDIBLE Ingredients

Χρησιμοποιούμε πάνω από 60 βρώσιμα
συστατικά στις φόρμουλές μας. 
Η ομορφιά μας επηρεάζεται από δύο 
παράγοντες: από την διατροφή μας, και 
την τροφή που δίνουμε στο δέρμα μας. 
Δεν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε μόνο 
τα συστατικά που εφαρμόζουμε στο 
δέρμα μας, αλλά και τα θρεπτικά 
συστατικά που δίνουμε στον οργανισμό
μας. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια 
υγιή και λαμπερή επιδερμίδα, θα πρέπει 
να ξεκινήσουμε μια ολιστική προσέγγιση
θεραπείας από μέσα προς τα έξω, 
ώστε να θρέψουμε τα κύτταρα μας και 
να νιώσουμε εσωτερικά υγιείς! 

Συστατικά με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
που παράγονται αποκλειστικά 
σε ορισμένες περιοχές της 
Ελλάδας, όπως η Μαστίχα Χίου,
η Ηφαιστειακή Άργιλος από την 
Σαντορίνη και το Αλεύρι Βελανιδιάς
από την Κέα, αποτελούν βασικές 
πηγές έμπνευσης για τις δημιουργίες 
μας. Έτσι πολλές από τις συνθέσεις
μας, μας μεταφέρουν συνειρμικά
σε ένα ταξίδι χρωμάτων κι αρωμάτων 
με νησιωτική αύρα.

ARIADNE® PDO Ingredients

Η Alkanna �nctoria είναι ένα φυτό της 
οικογένειας Boraginaceae. Η 30ετής 
έρευνα του Έλληνα καθηγητή Χημείας, 
Δρ. Παπαγεωργίου, αποκάλυψε ότι το 
εκχύλισμα του συγκεκριμένου 
φυτού μπορεί να αναζωογονήσει τον 
νεκρό ιστό του δέρματος.

Σημαίνει ότι ιστολογικά ενισχύει την 
αγγειογένεση και την παραγωγή 
κολλαγόνου, ενώ παράλληλα προωθεί 
το πάχος του επιθηλίου κατά την 
αφαίρεση της φλεγμονής και της 
οξείδωσης.

Τι σημαίνει αυτό για το υγιές δέρμα;

ARIADNE® Skin Rebirth

ARIADNE® Biomime�c Ingredients
Προσφέρουμε μια εκλεπτυσμένη σειρά
από φυσικά προϊόντα που προέρχονται
από θαλάσσιες και βοτανικές πηγές και 
περιέχουν βιομιμητικά ενεργά συστατικά. 
Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και
έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τις 
φυσικές αντιδράσεις του σώματος, να 
ενισχύουν την άμυνά του έναντι στις 
περιβαλλοντικές επιθέσεις, καθώς και να 
προλαμβάνουν την εμφάνιση  σημαδιών 
γήρανσης. Τα ενεργά μας συστατικά 
παρέχουν καινοτόμες λύσεις προκαλώντας
τα όρια της αποτελεσματικότητας στα 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας. 
Τα βιοσυμβατά δραστικά συστατικά, ή 
αλλιώς βιομιμητικά ενεργά συστατικά, 
προσεγγίζουν τη γήρανση και την προστασία
του δέρματος σε ένα νέο επίπεδο, με στόχο 
την βελτιστοποίηση των συνθέσεών μας.
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ARIADNE® BIOACTIVES

Biosaccharide gum-1: 
Αυτό το ενεργό πατενταρισμένο 
συστατικό είναι ο πρώτος πολυσακχα-
ρίτης στην αγορά με στόχο την τόνωση 
της επιδερμικής πρωτεΐνης sirtuin-1 μέσω 
της τοπικής οδού. Παράγεται από την 
βακτηριακή ζύμωση ουσιών φυτικής 
προέλευσης: σορβιτόλη από αραβόσιτο
και πεπτόνη σόγιας. Είναι ένας πολυ-
σακχαρίτης πλούσιος σε φουκόζη. 
Η παρουσία της φουκόζης εντός της 
δομής του, δίνει στο δραστικό συστατικό 
Biosaccharide Gum-1 συγγένεια για τους
υποδοχείς του δέρματος και το βοηθά να 
μεταφέρει μηνύματα στο κύτταρο. Σχηματίζει 
ένα προστατευτικό φράγμα κατά της ρύπ-
ανσης που λαμβάνουμε από το καθημερινό 
μας περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί
να συμβάλλει ενεργά στον περιορισμό της 
ενδο - και εξωκυττάριας βλάβης.

Τα αιθέρια έλαια συγκεντρώνονται από 
αποστάγματα που προέρχονται από τις ρίζες, 
τα φύλλα, τους σπόρους και τα άνθη φυτών. 
Κάθε ένα περιέχει το δικό του μείγμα δραστικών 
συστατικών, και αυτό το μείγμα καθορίζει και 
την χρήση του. Μερικά έλαια χρησιμοποιούνται 
για την προώθηση της φυσικής επούλωσης - 
για παράδειγμα, τη θεραπεία οιδήματος 
ή μυκητιασικής λοίμωξης. Τα αιθέρια έλαια 
από την φύση τους έχουν πολύ μικρό μορια-
κό βάρος και «σπάνε» τον κανόνα των 500 
Dalton, σύμφωνα με τον οποίο μόνο όσες 
ουσίες έχουν μικρότερό μοριακό βάρος από
αυτό των 500 Dalton διαπερνούν τις στιβά-
δες του δέρματος και καταφέρνουν να μπουν 
στην κυκλοφορία του αίματος, ώστε να 
θεραπέυσουν τον οργανισμό και να απο-
βληθούν από αυτόν στην συνέχεια μέσω της 
εκπνοής για παράδειγμα.

Το PhytoCellTec ™ Symphytum βασίζεται
σε βλαστικά κύτταρα από τις ρίζες του 
Σύμφυτου. Το Σύμφυτο είναι ένα φαρμα-
κευτικό φυτό γνωστό για τις θεραπευτικές 
του ιδιότητες. Η αποδεδειγμένη αναγεννητική
του δύναμη δρά στα επιδερμικά βλαστο-
κύτταρα και ενισχύει την ικανότητα τους στην 
παραγωγή νέων ιστών. Πράγματι, ακόμα και 
σε συνθήκες προ-γήρανσης, το PhytoCellTec ™ 
Symphytum έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το πάχος 
της επιδερμίδας (κατά +88%), με αποτέλεσμα 
ένα υγιές, εύπλαστο δέρμα με ένα βελτιωμένο 
λειτουργικό φράγμα.

ARIADNE® PhytoCellTec™

ARIADNE® Biosaccharides

ARIADNE® Essen�al Oils



13Το εκχύλισμα Acmella Oleracea είναι 
χαρακτηριστικό για την άμεση 
μυοχαλαρωτική του δράση (botox-effect) 
στις ρυτίδες έκφρασης καθώς επεμβαίνει 
αποτελεσματικά στις μικρο-συσπάσεις της 
επιδερμίδας.Έχει δράση παρόμοια με αυτή 
της βοτουλινικής τοξίνης καθώς το φυτό 
διαθέτει ουσίες που μπλοκάρουν τις 
νευρικές απολήξεις. Εξομαλύνει και μειώνει 
το βάθος των ρυτίδων, ενεργοποιώντας 
τους ινοβλάστες ώστε να παράγουν ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνης. 
Αποτέλεσμα με την 1η εφαρμογή που 
ενισχύεται με την συστηματική χρήση. 
Στοχευμένη δράση στις ρυτίδες έκφρασης.

Υψηλότερη ποιότητα και περιεκτικότητα
υαλουρονικού οξέος σε μία ποικιλία
από πολλά διαφορετικά μοριακά βάρη. 
Το νεότερο τεχνολογικά των προτέρων 
είναι το ULMW® με το μικρότερο μοριακό
βάρος στη βιομηχανία για τη μέγιστη
διείσδυση στα ανώτερα στρώματα
του χορίου.

 
Γιατί να επικεντρωθούμε μόνο στη
ρεσβερατρόλη, όταν γνωρίζουμε 
ότι η άμπελος περιέχει πολλές 
άλλες πολυφαινόλες με εξίσου 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες; 
Μεταξύ αυτών, μας ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα παράγωγα της 
ρεσβερατρόλης όπως η Βινιφερίνη. 
Γνωστή με τη μορφή ε-Βινιφερίνη, 
παράγεται σε μικρές ποσότητες 
από το ίδιο το αμπέλι, και έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένας 
πολύτιμος σύμμαχος λόγω της 
αντι-οξειδωτικής και της
λευκαντικής της δράσης. 
Ωστόσο, η ε-Βινιφερίνη δεν είναι 
η μόνη ανάμεσα στα φυσικά 
ισομερή που βρέθηκαν στη 
Βινιφερίνη. Η δ-Βινιφερίνη είναι ένα 
ακόμη. Δεν είναι πολύ γνωστές 
στο ευρύ κοινό και στους 
επιστήμονες μέχρι σήμερα. 
Μπορεί να ληφθεί μόνο μέσω της 
ρεσβερατρόλης που περιέχεται 
στα σταφύλια μέσω ενός μύκητα 
που ονομάζεται Botry�s cinerea.

ARIADNE® Li�ing Effect

ARIADNE® Hyaluronic Acids

ARIADNE® Viniderm®



   MECHANISMS

age
REVERSAL
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DNA PROTECTION 

TELOMERES PROTECTION 

PROTECTION OF STEM CELLS 

CELLULAR COMMUNICATION

MITOCHONDRIAL PROTECTION

EPIGENETIC MODIFICATION

PROTEIN SYNTHESIS

AR  - M = AGE REVERSAL MECHANISMS  
7

Μ Ε  Τ Ο  Π Ε Ρ Α Σ Μ Α  

Τ Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ . . .
Μ Η  Ο Ρ Α Τ Α  Σ Η Μ Α Δ Ι Α  Γ Η Ρ Α Ν Σ Η Σ

Αόρατα με το γυμνό μάτι, τα κύτταρα του δέρματος σας αρχίζουν να 
γερνούν φυσικά από τα μέσα της δεκατίας των 20 και τα
πρώτα σημάδια γήρανσης αρχίζουν να γίνονται αισθητά μόνο προς 
το τέλος της δεκαετίας αυτής. Η κατανόηση των εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία 
του δέρματος μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε σωστά τις 
επιλογές που έχουμε για τη θεραπεία και την πρόληψη της γήρανσης.

Η ARIADNE προσφέρει μια πλήρη επιστημονική λύση μέσω μοριακών 
μηχανισμών που ελέγχουν τη γήρανση. Η εξαιρετικά εξατομικευμένη 
περιποίηση της επιδερμίδας προλαμβάνει και διορθώνει την 
κυτταρική βλάβη και δυσλειτουργία,  καταπολεμώντας έτσι 
αποτελεσματικά τόσο τα ορατά, όσο και τα αόρατα σημάδια του χρόνου.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DNA 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ2
Τα  τελο μ ε ρ ή  α ποτελο ύ ν  ο υ σ ια σ τ ι κό 
μέρος των ανθρώπινων κυττάρων και 
επηρεάζουν την ηλικία των κυττάρων 
μας. Τα τελομερή είναι τα καπάκια στο 
τέλος του κάθε κλώνου του DNA που 
προστατεύουν τα χρωμοσώματά μας,
όπως και οι πλαστικές άκρες στα τέλη 
των κορδονιών στα παπούτσια. Στους 
ινοβλάστες, η επιπλέον πρωτεΐνη SIRT-1 
που υπάρχει στα κύτταρα αυτά, προκαλεί 
την δημιουργία ειδικού RNA που απαιτείται
για την σύνθεση της πρωτεΐνης που 
ονομάζεται τελομεράση. Εκθέτοντας τα 
ανθρώπινα κύτταρα στην τελομεράση 
επιβραδύνεται η γήρανση των κυττάρων 
και επιτρέπεται στα κύτταρα να αρχίσουν 
την αντιγραφή τους ενώ τα πίο μεγάλα 
τελομερή προκαλούν γονιδιακή έκφραση
για νεότερο φαινότυπο, με αποτέλεσμα τα 
κύτταρα να λειτουργούν σαν να ήταν νεότερα.

Από χημικής απόψεως, οι κύριοι μηχανισμοί 
που εμπλέκονται στη διαδικασία της γήρανσης 
είναι η οξείδωση από τη φύση μέσω του 
σχηματισμού υψηλής δραστικότητας ελευθέρων
ριζών - υπεύθυνες (90%) για τη διαδικασία
οξείδωσης του δέρματος. Δρουν σαν ισχυροί 
οξειδωτικοί παράγοντες και επιτίθενται σε 
διάφορα κυτταρικά συστατικά όπως τα λιπίδια,
οι πρωτεΐνες και το DNA. Ως σωματικός ιστός, 
το δέρμα επηρεάζεται επίσης από τις ζημίες 
λόγω της οξείδωσης, ιδίως δεδομένου του 
ότι είναι το πρώτο όργανο το οποίο έρχεται 
άμεσα σε  επαφή με  τους  επ ιθετ ικούς 
εξωτερικούς παράγοντες όπως οι ακτίνες UV.  
Αυτό διαταράσσει το δίκτυο (ECM) της 
εξωκυττάριας μήτρας και οδηγεί σε επιφανειακές 
ρυτίδες.

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ

Σχήμα 1: Η ικανότητα δέσμευσης ελεύθερων ριζών μετρήθηκε in vitro σε μια καλλιέργεια ανθρώπινων κερατινοκυττάρων πριν και μετά την 
έκθεση σε UV ακτίνες, αυτή η δοκιμή αποτιμά ποσοτικά την ικανότητα του PERFECT BALANCE HYDRATOR να δώσει ενέργεια στα ανθρώπινα 
κερατινοκύτταρα πριν και μετά από την ακτινοβολία UV. Τα κερατινοκύτταρα ακτινοβολήθηκαν σε 312 nm με 160mJ / cm2 UVB.

ΤΕΣΤ ΜΗΚΟΥΣ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ 
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Helichrisum Italicum + H2O2 Helichrisum ItalicumControl

Σχήμα 2: Επίδραση του αιθέριου ελαίου Helichrisum Italicum - NIGHT REMODELING στην 
αναδιαμόρφωση του μήκους των τελομερών. Κ562 κύτταρα εκτέθηκαν σε 0,005% αιθέριο έλαιο,

 με ή χωρίς 0,2 mM υπεροξειδίου του υδρογόνου για 48 ώρες και υποβλήθηκαν σε PCR με 
βάση το μήκος των τελομερών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως προς δείγματα 

αναφοράς άνευ αγωγής (control), με τυπικό σφάλμα.

AR - M = AGE REVERSAL 
MECHANISMS  

7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
16

74.3% προστασία με PERFECT BALANCE HYDRATOR
Exposed and treated with
Propolis Extract + Acai Berry Cold Pressed Oil

c+ keratinocytes exposed and untreated  

c+ keratinocytes not exposed and untreated  

0                                           10000                                    20000                             30000                                     40000   



17
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ & 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3

4

Βλάβη των βλαστοκυττάρων.
Είναι τα βλαστικά κύτταρα τα πιο πολύτιμα κύτταρα που περιέχονται στο δέρμα;

Η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων είναι ο πιο 
σημαντικός εξελικτικά συντηρημένος μηχανισμός των 

πολυκύτταρων οργανισμών. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν κάποιες γενικές 
ιδιότητες, όπως ειδικούς υποδοχείς που αναγνωρίζονται από μόρια 

ικανά να τους ενεργοποιήσουν, προκειμένου μέσω ενδοκυττάριων οδών
 σηματοδότησης να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες.

Αρκετές λειτουργίες των υποδοχέων μειώνονται με την ηλικία, είτε λόγω της
απώλειας των υποδοχέων είτε λόγω αποσύνδεσής τους από συγκεκριμένες οδούς σηματοδότησης. 

Όταν τα κύτταρα δεν μπορούν πλέον να λάβουν βιολογικά μηνύματα 
που ρυθμίζουν τη δραστηριότητά τους, ο μεταβολισμός τους επιβραδύνεται. 

Εάν οι θέσεις των υποδοχέων δεν είναι καθαρές, τα κύτταρα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, 
με αποτέλεσμα το σώμα να καταλήγει σε δυσλειτουργία και ασθένεια. Τα αιθέρια έλαια περιέχουν φαινόλες, 

όπου το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι καθαρίζουν τους υποδοχείς των κυττάρων,
διευκολύνοντάς τα να λάβουν τα απαραίτητα μηνύματα.

Η βιταμίνη Α είναι ένα “Cell-Communica�ng” συστατικό, που έχει την ικανότητα να ωθήσει ένα κύτταρο του δέρματος να 
συμπεριφέρεται σαν ένα υγιές κύτταρο ή να σταματήσει άλλες ουσίες που το κάνουν να συμπεριφέρεται άσχημα ή ανώμαλα.

Αυτό επιτυγχάνεται είτε με απευθείας επικοινωνία με το κύτταρο  ή με αποκλεισμό επιζήμιων κυτταρικών οδών.

Ίσως, εφόσον έχουν συγκεκριμένη λειτουργία και σπανιότητα. Αυτοανανεώνονται συνεχώς, επιτρέποντας έτσι στη 
δεξαμενή βλαστικών κυττάρων να διατηρείται. Ένα βλαστοκύτταρο είναι ικανό να παράγει άλλους τύπους κυττάρων 
τα οποία μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν και να μεταναστεύουν προς την κεράτινη στιβάδα, 
διευκολύνοντας έτσι την ανανέωση των ιστών. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για την πρόληψη της δυσλειτουργίας 
των βλαστικών κυττάρων μας; Γνωρίζουμε ότι η φλεγμονή είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στη 
δυσλειτουργία των κυττάρων, τουλάχιστον όσον αφορά το δέρμα. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η 
φλεγμονή στο ελάχιστο.

ΤΕΣΤ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

0h 12h

+61%

24h

SAMPLE IRRADIATED 
AND TREATED AT 24 hrs

SAMPLE IRRADIATED 
AND UNTREATED AT 24 hrs

SAMPLE UNIRRADIATED 
AND UNTREATED AT 24 hrs (CONTROL)

47% πιο πολλά ζωτικά κύτταρα στο ακτινοβολημένο και θεραπευμένο

δείγμα έναντι του δείγματος ελεγχου μετά από 48 ώρες έκθεσης 
σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Προστασία των επιδερμικών βλαστοκυττάρων (BIOalterna�ves)
Σκοπός: Ιn vitro μέτρηση της βιωσιμότητας των βλαστοκυττάρων
(Cell viability) μετά από επίθεση με UV ακτινοβολία, με την παρουσία
ή απουσία του VINIDERM® / PERPETUAL YOUTH ELIXIR στο μέσο των 
κυττάρων.

Προστασία των επιδερμικών βλαστοκυττάρων (BIOalterna�ves)
Σκοπός: Ιn vitro μέτρηση της βιωσιμότητας κυττάρων (Cell viability) μετά από 
επίθεση με UV ακτινοβολία, με την παρουσία ή απουσία του GREEN 
TEA EXTRACT / HYDRO-ELASTICITY SHIELD στο μέσο των κυττάρων.

Μορφολογικές μεταβολές σε κύτταρα Α431 πριν και μετά από θεραπεια με γαλλική 
επιγαλλοκατεχίνη-3 (EGCG) όπως είναι εμφανές με συνεστιακή μικροσκόπηση.

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως προς δείγματα αναφοράς άνευ αγωγής (control),
με τυπικό σφάλμα.

 Σχήμα 3: Μόνο 0,056% VANIDERM® προσφέρει σημαντικά

 κατά 61% (p <0,001) προστασία στα βλαστοκύτταρα.

Σχήμα 4:
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195ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μιτοχόνδρια έχουν το δικό τους DNA, το οποίο παίζει ρόλο στην αντίσταση τους ενάντια 
στις επιθέσεις που δέχεται το κύτταρο. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, το μιτοχονδριακό DNA 
είναι 10 φορές πιο ευαίσθητο στη δράση των ελεύθερων ριζών από το DNA των κυττάρων. 
Στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων, οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν την 
αιτία για τις μεταλλάξεις, αλλά το μιτοχονδριακό DNA έχει ένα λιγότερο εξελιγμένο σύστημα 
επιδιόρθωσης των κυττάρων του DNA. Είναι, επομένως, προφανές ότι το μιτοχονδριακό DNA 
πρέπει να προστατεύεται από τη ζημία που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η καλή λειτουργία κυττάρων. 

Το συνένζυμο Q10 έχει δύο σημαντικούς ρόλους: ο ένας είναι ότι αποτελεί ουσιαστικό μέρος του 
μιτοχονδριακού κύκλου Krebs και από τη άλλη είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό. 
Το συνένζυμο Q10 βελτιώνει τόσο την ταχύτητα όσο και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής 
ενέργειας και ταυτόχρονα προστατεύει τα μιτοχόνδρια από τις ελεύθερες ρίζες. 

Αιθέρια έλαια με αντιοξειδωτική δράση δρουν σαν ασπίδα και αν υπήρχε ένα κορυφαίο αντιοξειδωτικό, 
αυτό θα ήταν η Βιταμίνη Ε. Η πιο βιολογικά ενεργή μορφή της είναι η αλφα-τοκοφερόλη. Η έρευνα έχει 
δείξει ότι οι φυσικές μορφές της βιταμίνης Ε είναι πιο ισχυρές και έχουν υψηλότερο ποσοστό 
συγκράτησης στο δέρμα από τα συνθετικά τους ομόλογα. 

0,06% VINIDERM® αυξάνει σημαντικά (ρ <0,05) την μιτοχονδριακή 
ακονιτάση κατά 63% έναντι του δείγματος ελέγχου (control) διατηρώντας 
έτσι την ακεραιότητα του μιτοχονδριακού DNA σε περίπτωση επίθεσης 
από ελεύθερες ρίζες. Οπλισμένα με ένα καλό ενεργειακό εφοδιασμό, 
τα κύτταρα μπορούν  να ενισχύσουν την άμυνα τους και την ικανότητα 
ανανέωσής τους, διατηρώντας έτσι τη νεανική εμφάνιση του δέρματος.

*Η Ακονιτάση είναι ένα ένζυμο των μιτοχονδρίων που προστατεύει το 
μιτοχονδριακό DNA ενάντια στις ακτίνες UV και το οξειδωτικά στρες
καθώς αποτρέπει και την εμφάνιση μεταλλάξεων.

MITOCHONDRIAL PROTECTION TEST

Σχήμα 5:

Control

6ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Τα γονίδια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία των γενετικών πληροφοριών που περιέχει το αποτύπωμα του 
οργανισμού και διαφορετικά γονίδια ενεργοποιούνται είτε απενεργοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους 
και τόπους στο σώμα. Το ίδιο το DNA υποβάλλεται σε γενετικές τροποποιήσεις οι οποίες, αν επισκευαστούν 
άσχημα ή και καθόλου, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, όπως ανωμαλίες στην κυτταρική διαίρεση ή 
στη μεταγραφή κωδικοποίησης των γονιδίων που εμπλέκονται στη μοριακή σύνθεση.  Όταν τα κύτταρα δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, ο προσβεβλημένος ιστός θα γεράσει. Η επιλογή των γονιδίων τα οποία 
είτε θα εκφραστούν,  

Αναμφισβήτητα την πιο σημαντική δράση την έχει μία ομάδα πρωτεϊνών που ονομάζονται σιρτουίνες 
(SIRT1). Η πρωταρχική λειτουργία των σιρτουινών (SIRT1) είναι η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης - και 
κυρίως να απενεργοποιούν τα γονίδια που πρέπει να είναι ανενεργά.

Επίσης οι σιρτουίνες (SIRT1) είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη τη διαδικασία της επιδιόρθωσης του DNA. 
Αν το DNA έχει υποστεί ζημιά από τις ελεύθερες ρίζες, μεταλλαξιογόνες χημικές ουσίες ή το υπεριώδες φως, 
οι σιρτουίνες (SIRT1) σταματάνε την«βάρδια» τους στην γονιδιακή έκφραση και σπεύδουν να βοηθήσουν 
στην επισκευή  έκτακτης ανάγκης του DNA. Καθώς μεγαλώνουμε τα γονίδια στα κύτταρα μας τείνουν να 
μην λειτουργούν ομαλά. Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να ελέγξουμε είναι ότι πολλά γονίδια που 
υποτίθεται ότι πρέπει να παραμείνουν ανενεργά γίνονται ενεργά (εκφράζονται) στα "λάθος  κύτταρα και σε 
λάθος στιγμή».

είτε θα παραμείνουν ανενεργά, γινεται από εξειδικευμένους υποκινητές είτε από 
αναστολείς.
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Το  αυξάνει σημαντικά κατά 49% (p <0,05)PERPETUAL YOUTH ELIXIR
τη σύνθεση του κολλαγόνου Ι στο θηλώδες χορίο έναντι του δείγματος ελέγχου (control).

Αναστολή των ΜΜΡ (µεταλλοπρωτεϊνασών)
Ισορροπηµένη Έκφραση των Μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP)

Αύξηση την σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι κατα  49%.

Αναστέλλει τη δράση της υαλουρονιδάσης κατά 50% Αναστέλλει τη δράση της MMP-1 κατά  66% Αναστέλλει τη δράση της MMP-3 κατά  48%

7
Ο συνδετικός ιστός είναι ένα πλέγμα που συγκρατεί το δέρμα και αποτελείται κυρίως από 
κολλαγόνο και ελαστίνη. Η αρχιτεκτονική αυτού του πλέγματος είναι υπεύθυνη για τις μηχανικές 
ιδιότητες της επιδερμίδας, όπως η σφριγηλότητα, η δύναμη, η ευλυγισία και η ελαστικότητα. 
Από τη μια πλευρά, το δέρμα και συγκεκριμένα οι ινοβλάστες συνεχώς συνθέτουν ίνες κολλαγόνου 
και ελαστίνης. Από την άλλη πλευρά, τα ειδικά ένζυμα που ονομάζονται μεταλλοπρωτεϊνάσες 
(ΜΜΡ), τα διασπούν και στη συνέχεια τα ανακυκλώνουν. Αν σταματήσει η ισορροπημένη κατανομή 
και ανακύκλωση, οι κατεστραμμένες ίνες θα συσσωρεύονται, οδηγώντας σε ατέλειες του δέρματος.
Σε ένα υγιές, νεανικό δέρμα, η σύνθεση και η ανακύκλωση βρίσκονται σε ισορροπία: έτσι για τα 
καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ελέγχουμε τις MMPs, τονώνοντας παράλληλα τη 
βιοσύνθεση του κολλαγόνου, της ελαστίνης και του υαλουρονικού οξέος. 

Με ακτινοβόληση των ανθρώπινων δερματικών ινοβλαστών από τις ακτίνες UV και Control με UV, 
η ποσότητα των ΜΜΡ 1 και ΜΜΡ 3 που απελευθερώνεται αυξάνεται σημαντικά σε σύγκριση με το 
Control χωρίς UV.

 εφαρμόζεται θεραπευτικά και μειώνει την απελευθέρωση της ΜΜΡ1 Το HYDRO-ELASTICITY SHIELD
κατά 66%, προστατεύοντας έτσι το υπάρχον και νεοσυσταθές κολλαγόνο Ι από την καταστροφή σε 
σύγκριση με το Control με UV.

 εφαρμόζεται θεραπευτικά και μειώνει την απελευθέρωση της ΜΜΡ3 Το HYDRO-ELASTICITY SHIELD
κατά 48%, προστατεύοντας έτσι το ελαστικό δίκτυο (fibulins και fibrillins) από την καταστροφή σε 
σύγκριση με το Control με UV.

Διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου Ι μέσα στο εξοκυττάριο δίκτυο ECM (Bio-ΕΚ)
 ex vivo μέτρηση της σύνθεσης του  κολλαγόνου Ι σε μοσχεύματα μετά Στόχος:

την τοπική εφαρμογή του  (VINIDERM®) έναντι εικονικού PERPETUAL YOUTH ELIXIR
φαρμάκου (Placebo) .

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ 21



   PRODUCTS

professional
ADVANCED 
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Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  

Τ Ο Υ  Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ

Ο Ρ Α Τ Α   Σ Η Μ Α Δ Ι Α   Γ Η Ρ Α Ν Σ Η Σ

1. ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 3. ΦΥΣΙΚΟ LIFTING 2. ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Νέο καινοτόμο όπλο κατά της ρύπανσης: 
H πολυ-προστατευτική "second skin" 
ασπίδα. Το 90% των ορατών σημαδιών 
γήρανσης προκαλείται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως: 
η έκθεση στον ήλιο και η ρύπανση.

Φυσικοί παράγοντες 
ενυδάτωσης (NMF) ή 
συστατικά που μιμούνται
τη δομή και τη λειτουργία 
του δέρματος διατηρώντας 
το ενυδατωμένο.

Μυοχαλαρωτικά που 
δρουν  απευθείας στις 
μικρο-συσπάσεις του 
προσώπου και γρήγορα 
επαναφέρουν μια 
ομαλότερη εμφάνιση.

4. ΓΕΜΙΣΜΑ ΡΥΤΙΔΩΝ 5. ΛΑΜΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 6. 3D ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το γέμισμα των ρυτίδων 
χρησιμοποιείται ως ενισχυτής 
όγκου "volumizer", ανυψώνοντας
τα μάγουλα, το σαγόνι, και 
τους κροτάφους.

Ενισχυτές λάμψης του 
δέρματος που αποκαλύπτουν 
μια άμεσα υγιή, λαμπερή και 
πιο νεανική επιδερμίδα.

Ολιστική θεραπεία για την
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, 
των ραγάδων, των ορμονικών 
διαταραχών, όπως επίσης των 
δυσκολιών στην λεμφική 
κυκλοφορία.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
6xVISIBLE 

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

1

2

ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
SECOND SKIN  ΒΙΟΣΑΚΧΑΡΙΔΙΑ ΚΑΙ « » ΑΣΠΙΔΑ 

Οι NMFs (φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες) είναι ένα σύμπλεγμα υδατοδιαλυτών συστατικών μικρού μοριακού βάρους που
περιλαμβάνουν αμινοξέα, υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαμινογλυκάνες, γλυκερίνη και βιοσακχαρίδια.
Συστατικά που μιμούνται το στρώμα των λιπιδίων του δέρματος, περιλαμβάνουν φυσικά, βιολογικά, ψυχρής έκθλιψης έλαια 
(λάδι jojoba, ιπποφαές, σησαμέλαιο), όλα εκ των οποίων μπορούν να εμποδίσουν την εξάτμιση του νερού και να παρέχουν 
την κατάλληλη λίπανση στην επιφάνεια του δέρματος, δίνοντας στο δέρμα μια απαλή υφή και αίσθηση.

*1.5X πιο ενυδατικό από το υαλουρονικό οξύ μετά από 3 ώρες ... με ενυδάτωση που διαρκεί!

0h0h 1h1h

107%

51%

37%

44%

29%

3h3h 8h8h

Hyaluronic acid (1% sol.)Biosaccharide Gum-1  (1% sol.)* 

Hydration Hydration 

79%

1. Βραχεία & μακροπρόθεσμη ενυδατική δύναμη
In vivo μέτρηση του συνολικού ποσοστού Σχήμα 7: 

ενυδάτωσης της επιδερμίδας με N.M.R σε 10 εθελοντές
μετά την εφαρμογή ενός τυποποιημένου (8 l / cm2) 
διαλύματος υαλουρονικού οξέος έναντι διαλύματος 
Biosaccharide gum-1 σε ποσοστό 1%.

*Το Biosaccharide Gum-1 έχει ένα «delayed effect›› με 
αποτέλεσμα το επίπεδο υγρασίας να αυξάνεται σταδιακά
1 ώρα μετά την εφαρμογή. Δημιουργεί ένα φιλμ στην 
επιφάνεια του δέρματος, προσφέροντας αυξημένη προστασία 
και προλαμβάνει την ξηρότητα.

Ισχυροί παράγοντες με δράση ενάντια στη ρύπανση. Δημιουργούν 
ένα εξαιρετικά δυνατό πλέγμα προστασίας στην επιφάνεια του 
δέρματος και δρούν σαν ασπίδα προστασίας. Προστατεύουν το 
δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, χημικές ουσίες και τοξίνες. Τα 
βιοσακχαρίδια (Biosaccharides) προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα 
‘’li�ing’’ και επίσης δεσμεύουν τα μόρια νερού στην επιδερμίδα και 
δημιουργούν ένα φιλμ υγρασίας δίνοντας στο δέρμα μια απαλή και 
λεία αίσθηση, εκτός από την παροχή μακράς διάρκεας ενυδάτωσης.

24

Placebo Before Rinsing Placebo After Rinsing

Biosaccharide 1%
Before Rinsing

Biosaccharide 1%
After Rinsing

46%

68%

5% 
Biosaccharide gum-1

10% 
Biosaccharide gum-4

 In vivo αξιολόγηση της προστατευτικής δράσης κατά της ρύπανσης.

Σχήμα 6: Ποσοστιαία αξιολόγηση της προστατευτικής δράσης κατά της  ρύπανσης.



25ΦΥΣΙΚΟ LIFTING
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εναλακτική δράση παρόµοια µε αυτή των ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης. 

3

0

Βαθμολόγηση από δερματολόγους την πρώτη μέρα (D1) και μετά από 28 ημέρες (D28). 

Εξομάλυνση ρυτίδας κατά την 1η εφαρμογή (D1)

Το εκχύλισμα Acmella Oleracea (GATULINE® IN-TENSE) είναι χαρακτηριστικό για την άμεση 
μυοχαλαρωτική του δράση (botox-effect) στις ρυτίδες έκφρασης καθώς επεμβαίνει  αποτελεσματικά στις 
μικρο-συσπάσεις της επιδερμίδας. 

Σχήμα 8: Η Κυτοκίνη (Cytokine TGF), γνωστή 
για την τονωτική της δράση στους ανθρώπινους 
ινοβλάστες, έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα θετικό 
δείγμα ελεγχου.

Όπως η Κυτοκίνη (Cytokine TGF), το ενεργό
συστατικό GATULINE® IN-TENSE  μειώνει την
επιφάνεια του ισοδύναμου χορίου σε όλες 
τις μετρούμενες φορές (Σχ. 1).
Η κινητική σύσπαση του θεραπευμένου χορίου
είναι πιο ταχεία σε σχέση με το δείγμα ελεγχου.

Η αποτελεσματικότητα αξιολογείται επί 7 ημέρες.

Σχήμα 10: Ιn vivo μέτρηση της δραστικότητας εξομάλυνσης 
των ρυτίδων με GATULINE® IN-TENSE στο πόδι της χήνας 
γυναικών ηλικίας 45 έως 65. Οι δοκιμές διεξήχθησαν  σε 28 
εθελοντές, δύο φορές την ημέρα  για 28 ημέρες.

Δερματολογικές παρατηρήσεις:
Η εξομάλυνση των ρυτίδων με το GATULINE®IN -TENSE 
εκτιμήθηκε οπτικά από δερματολόγους κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Δεξιά είναι η φωτογραφία από την πρώτη ημέρα, 
όπου το GATULINE® IN-TENSE δίνει αισθητά αποτελέσματα 
εξομάλυνσης του δέρματος. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ακόμα 
πιο ορατά μετά από 28 ημέρες θεραπείας.

Πριν και μετά φωτογραφίες που δείχνουν τη δράση εξομάλυνσης των ρυτίδων με το GATULINE® IN-TENSE, που εμφανώς 
είναι ικανό να μειώσει την εμφάνιση των ρυτίδων του δέρματος. Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει μόνο την επιαφανειακές 
αλλά και τις πιο βαθιές ρυτίδες, τις πιο χαραγμένες στο πρόσωπο.

Σχήμα 9: Έως και 50% μείωση στην επιφάνεια 
με ρυτίδες στην 1η εφαρμογή…
Στο D1, οι περισσότεροι εθελοντές δείχνουν 
μια ισχυρή εξασθένηση στα τρισδιάστατα 
χαρακτηριστικά της ρυτίδας.
Η επιφάνεια των ρυτίδων μπορεί να μειωθεί 
έως και κατά 51% από την πρώτη εφαρμογή*.



ΓΕΜΙΣΜΑ ΡΥΤΙΔΩΝ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΑΜΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

4

5

-40.3%  Κύριο Βάθος Ρυτίδων

-41.8%  Βάθος Επιφανειακών Ρυτίδων

-40.4%  Τραχύτητα

D0 D28

Αντιριτυδική δράση την κρέμας νυκτός - NIGHT REMODELING

87%

46%

98% 93%

85%

 
Skin Tone 
Correction

 
Diminishes 
Skin Spots

Skin 
Smoothness

Skin appears 
Radiant and 

Brighter

Skin looks 
more Firm and 

Hydrated
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Green Tea + Cucumber Illuminance Complex 

Βιταμίνη C

Το σύμπλεγμα πράσινου τσαγιού και 
εκχυλίσματος αγγουριού αποτρέπει την δημιουργία 
κηλίδων, αναστέλλοντας το ένζυμο που είναι 
υπεύθυνο για την παραγωγή μελανίνης.

H πλούσια περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C 
βοηθάει με την λευκαντική της δράση στην 
ομαλοποίηση του χρώματος του δέρματος, 
προσδίδοντας του λάμψη και φωτεινότητα.

Στόχος: In vivo αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιρυτιδικής κρέμας  έναντι NIGHT REMODELING
εικονικού φαρμάκου   σε 28 ημέρες σε 32 εθελόντριες άνω των 45 ετών.(Placebo)

Αντιρυτιδική δράση του .PERPETUAL YOUTH ELIXIR
 In vivo αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιρυτιδικής δράσης του VINIDERM® Σχήμα 11:

Placebo)  έναντι εικονικού φαρμάκου (  επί 56 ημέρες σε 22 εθελόντριες άνω των 50 ετών.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν πριν και μετά την αντιρυτιδική 
δράση του ενεργού συστατικού  VINIDERM® σε ποσοστό 3%.

Σχήμα 12: Σε μια in-house μελέτη καταναλωτών, οι συμμετέχοντες 
εφάρμοσαν την ΒΒ κρέμα  24/7 FLAWLESS SKIN MOISTURIZER
ώστε να αξιολογήσουν την συνολική απόδοσή της.

26



276 3D ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

των καταναλωτών παρατήρησε βελτίωση στην
κυτταρίτιδά τους μετά από 1 εβδομάδα χρήσης της 
θεραπείας ARIADNE’S Body Sculpturing Treatment. 

87% 

Οι σαπωνίνες, αποδεδειγμένα 
αυξάνουν την παραγωγή 

υαλουρονικού οξέως 

στο δέρμα έως 256% 

Το αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ διεγείρει 
τους ενδοκρινείς αδένες και προωθεί την κατάλληλη 

έκκριση ορμονών και ενζύμων. Βοηθά στην 
απομάκρυνση της περίσσειας του νερού, 

του λίπους, του νατρίου, του ουρικού οξέος 
και άλλων τοξινών από το σώμα 

καθώς επίσης μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Τα οιστρογόνα διεγείρουν τους ινοβλάστες να παράξουν κολλαγενάση η οποία διασπά το 
κολλαγόνο και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ο κύκλος σχηματισμού της κυτταρίτιδας.

Το κολλαγόνο αρχίζει να χάνεται με τον σχηματισμό της κυτταρίτιδας.
Χωρίς ίνες κολλαγόνου, τα λιπώδη κύτταρα από σφικτά δομημένα σε ομάδες, αρχίσουν και 
χαλαρώνουν και κινούνται προς την επιφάνεια του δέρματος αυξάνοντας δραματικά το μεγέθους 
τους (υπερτροφία).

Όταν τα λιποκύτταρα φτάσουν στο πλήρες μέγεθος τους, τονώνουν τα προλιποκύτταρα ώστε 
να αναπτυχθούν και να σχηματίσουν νέα λιποκύτταρα. Το περισσότερο λίπος που υπάρχει είναι 
αποτέλεσμα του προηγούμενου σταδίου, και όσο περισσότερο υπάρχει, οι ωοθήκες διεγείρονται 
και παράγουν οιστρογόνα.

Και έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜIΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Η λεμφική κυκλοφορία και η κυκλοφορία του αίματος 
είναι υψίστης σημασίας για την καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας, προκειμένου το σώμα να αποβάλει τις 
τοξίνες και να να διατηρήσει ισχυρό και υγιή τον 
συνδετικό ιστό. Η κακή κυκλοφορία όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω ως αιτιολογικός παράγοντας, είναι ο 
λόγος όπου το μασάζ με αιθέρια έλαια είναι μια 
αποτελεσματική θεραπεία για την κυτταρίτιδα. Αυτός 
ο ισχυρός συνδυασμός αυξάνει την κυκλοφορία και 
βοηθά με την εξάλειψη των τοξινών και την απεμπλοκή 
της λεμφικής συμφόρησης, ενώ παράλληλα το μασάζ 
βοηθά στην διάσπαση των συσσωρευμένου λίπους.

Μεγενθυμένα λιπώδη κύτταρα και κύτταρα λίπους σε 
κανονικό μέγεθος μετά την θεραπεία με μείγμα αιθέριων 
ελαίων. 

A

B
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ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ...

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

16 Πολυδραστικές
Ολοκληρωµένες 

Φόρµουλες

6 Πολυδραστικές
Πούδρες

Το Προσωπικό µου
Μείγµα+ =



T A I L O R - M A D E

T R E A T M E N T S
Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ   Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε το προϊόν στο δέρμα μας, και όχι το δέρμα μας στο προϊόν!
Έτσι δημιουργούμε εξατομικευμένες θεραπείες περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Οι 
πολυδραστικές φόρμουλες ARIADNE έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν μαζί, 
συνεργικά, σε κυτταρικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο τα συστατικά που θα πρέπει να συνδυάζονται, είναι 
και ο τρόπος που αναμιγνύονται, η δοσολογία, το συστήματα μεταφοράς των συστατικών, 

Κάθε προϊόν μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για να δημιουργήσετε την δική σας θεραπεία, ειδικά 

Αυτή η εξαιρετικά εξατομικευμένη εμπειρία αρχίζει με μια λεπτομερή ανάλυση του δέρματός σας από 
τον δικό σας “skin coach” με τη χρήση διαγνωστικών τεστ. Μετά τον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία της επιδερμίδας σας (τρόπος ζωής, 
έκθεση σε επιβλαβείς περιβαλλοντικές συνθήκες, κλπ.), προσδιορίζονται οι επιδιορθωτικές θεραπείες 
που μπορούν να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες.

Έτσι λοιπόν επιτυγχάνουμε ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών με εξατομικευμένη δράση για την 
βελτίωση της συνολικής υγείας του δέρματός μας, καλύπτοντας τις ανάγκες του για αναγέννηση,  

καθώς και η ποιότητά τους.

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιδερμίδας σας. 

θρέψη, και προστασία από την πρόωρη γήρανση.
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DAILYCARE
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Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α

 

1) Ενυδάτωση, έτσι ώστε το δέρμα να παραμείνει ελαστικό και να αποφεύγονται οι ρωγμές.
2) Προστασία από τον ήλιο, για να αποφευχθεί η δημιουργία ελεύθερων ριζών που 
    καταστρέφουν τα κύτταρα.
3) Προστασία κατά των φλεγμονών.
4) Παροχή θρεπτικών συστατικών απευθείας στα αντίστοιχα στρώματα του δέρματος, 
    έτσι ώστε να αναπληρώνονται τα φυσικά αποθέματα.
5) Ρύθμιση της έκκρισης σμήγματος, έτσι ώστε το δέρμα να διατηρεί τα φυσιολογικά του 
    επίπεδα - ούτε πολύ λιπαρό, ούτε πολύ ξηρό.

Κάθε μέρα το δέρμα μας εκτίθεται σε εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως ο 
καιρός, η σκόνη, και η ρύπανση, καθώς και σε εσωτερικούς, όπως η διατροφή  μας, το 
κάπνισμα, το αλκοόλ και το στρες. Επιπλέον, το δέρμα έχει να αντιμετωπίσει και τα 
«συντρίμμια» που προκύπτουν από τον κυτταρικό μεταβολισμό, δηλαδή από την διαδικασία 
μετατροπής της γλυκόζης σε ενέργεια που λαμβάνει χώρα εντός της κυτταρικής δομής. 

Τι απαιτεί η σωστή καθημερινή φροντίδα του προσώπου μας;
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πρόπολις
P E R F E C T  B A L A N C E  H Y D R A T O R

Ο όρος «πρόπολις» προέρχεται από τα συνθετικά «προ» + «πόλις» (= προ της πόλης) και αποτελεί προϊόν 
των μελισσών. Το τοποθετούν στην είσοδο της κυψέλης ως μονωτικό και αντισηπτικό υλικό, χάρη στην 
αντισηπτική του δράση που οφείλεται στην πληθώρα των βιοδραστικών του συστατικών. Αποτελεί σύμβολο 
της αρμονίας και της γονιμότητας ήδη από τα χρόνια της Μινωικής αυτοκρατορίας. Έτσι, το πολυδραστικό gel 
γρήγορης απορρόφησης ARIADNE “Πρόπολις” δημιουργήθηκε για να προσφέρει στην επιδερμίδα του προσώπου 
την ανανέωση και την αρμονία που χρειάζεται (έλεγχος λιπαρότητας, ρύθμιση παραγωγής σμήγματος, 
θεραπευτική, αντιοξειδωτική δράση).  



P E R F E C T  B A L A N C E  H Y D R A T O R

HYDRATION 

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

24ωρο gel γρήγορης απορρόφησης που ενυδατώνει και ισορροπεί το λιπαρό δέρμα. 

Ιδανικό για λιπαρό/μεικτό και με τάση ακμής δέρμα. Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Hamamelis virginiana flower water*, Citrus limonum fruit water*, 

Aloe barbadenesis leaf juice*, Coco-caprylate, Carica papaya fruit extract, Euterpe 

oleracea fruit oil, Limnanthes alba (meadowfoam) seed oil, Xanthan gum, Allantoin, 

Tocopherol, Propolis extract*, Glycerin, Parfum**, Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, 

Benzoic acid, Leuconostoc / radish root ferment, Sodium hydroxide, Arginine, Kaolin.

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

**100% Φυσικό άρωμα

Εφαρμόστε καθημερινά πρωί ή/και βράδυ, σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό.

    50 ml / 1.69 fl.oz..

    Ελέγχει το λιπαρό δέρμα

    Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

    Διαθέτει αντιοξειδωτική δράση

    Ανανεώνει τα επιδερμικά βλαστοκύτταρα

+ Complete An�oxidant Blend 

   Υδατοδιαλυτά αντιοξειδωτικά από ανθόνερο αμαμελίδας 

   και φρουτόνερο λεμονιού. 

   Ελαιο-διαλυτά αντιοξειδωτικά από έλαιο Acai Berry και Jojoba. 

+ Sebum Control Complex 

 Το δέρμα δεν γυαλίζει κατά την αφύπνιση: 95% *.

 Το δέρμα έχει λιγότερες ατέλειες (μείωση του αριθμού των comedons): 87% *.

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης
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Ο συμβολικός χαρακτήρας του όρου «Ύδωρ» επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα, καθώς το νερό ιστορικά έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην γένεση του Σύμπαντος Κόσμου, κι έκτοτε καταλαμβάνει το 60%-70% της ύλης κάθε 
έμβιου όντος στον πλανήτη Γη. Αποτελεί λοιπόν σαφώς πηγή ζωής, ενώ η μεταβλητή του φύση προσδίδει 
επιπλέον στον όρο την συμβολική έννοια της πλαστικότητας. Εμπνευσμένη από τα παραπάνω, η 
πολυδραστική 24ωρη ενυδατική & αντιγηραντική κρέμα ARIADNE “Ύδωρ”, δημιουργήθηκε για να προσφέρει 
βαθιά ενυδάτωση κι αναζωογόνηση στα κύτταρα του προσώπου, ενώ παράλληλα εξομαλύνει τις ρυτίδες.  

H Y D R O - E L A S T I C I T Y  S H I E L D
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Πολυδραστική 24ωρη ενυδατική και αντιγηραντική κρέμα. 
Ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος και όλες τις ηλικίες. 
Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Cistus ladaniferus flower water*, Prunus amygdalus dulcis oil, 

Glycerin stearate (plant derived), Cetearyl alcohol (plant derived), Oryza sa�va 

(rice bran oil), Glycerin, Sesamum indicum (sesame) seed oil, Butyrospermum parikii 

(Shea bu�er), Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Aloe barnadensis leaf juice*, 

Sodium hyaluronate, Allantoin, Tocopherol, Glycerin, Parfum**, Phenoxyethanol, 

Dehydroace�c acid,Benzoic acid.

H Y D R O - E L A S T I C I T Y S H I E L D

Εφαρμόστε καθημερινά πρωί ή/και βράδυ, σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό.

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

    Χαρίζει βαθιά ενυδάτωση
    Επαναφέρει την ελαστικότητα του δέρματος
    Εξομαλύνει τις ρυτίδες
    Δημιουργεί ασπίδα κατά της ρύπανσης

+ An�-Pollu�on Complex 

   Γαλλική επιγαλλοκατεχίνη-3 (EGCG) από πράσινο τσάι, 

   σησαμέλαιο και σύμπλεγμα βιταμινών E + C  από το Βούτυρο Καριτέ

+ Balanced Matrix Metalloproteinases Expression

   Εξομάλυνση και απαλότητα του δέρματος: 98%*

   Μείωση λεπτών γραμμών (Fine Lines): 93%*

    50 ml / 1.69 fl.oz..

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

**100% Φυσικό άρωμα

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης
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HYDRATION 



2 4 / 7  F L A W L E S S  S K I N  M O I S T U R I Z E R
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Ο «Ήλιος» από την αρχαιότητα αποτελούσε κεντρική θεότητα όλων των λαών συμβολίζοντας την 
δύναμη, το φως, την ζωογόνο ενέργεια, καθώς και το άπειρο λόγω του κυκλικού του σχήματος που 
δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Η 24ωρη ενυδατική κρέμα BB ARIADNE “Ήλιος” δημιουργήθηκε έτσι 
ώστε να προσφέρει στο πρόσωπο την ενυδάτωση, την αντιηλιακή προστασία και την νεανική λάμψη 
που του αξίζει, ενώ η 24ωρη δράση της εξασφαλίζει ένα φωτεινό και υγιές δέρμα που αντανακλά 
 φρεσκάδα και ομορφιά όλη μέρα!



99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

24ωρη κρέμα BB, με φυσικό χρώμα, αντιηλιακό φίλτρο και βελούδινη υφή. 

Μπορεί να αντικαταστήσει το make-up. Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Zinc Oxide (Cl 77947), Polysorbate 60 (plant derived), Cetearyl alcohol 

(plant derived), Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Rubus idaeus (red raspberry)seed 

oil, Hippophae rhamnoides (sea buckthorn) fruit oil ,Cl 77492, Biosaccharide gum-1, 

Sodium hyaluronate, Camellia sinensis leaf extract, Cucumis sa�vus extract**,

Ascorbic acid, Tocopherol, Parfum***, Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, Benzoic acid,

Clorphenesin, Cl 77491, Cl 77499.

 

    Προστασία από τον ήλιο

    Ενυδάτωση

    Αντιγήρανση

    Λάμψη

    Ελαφριά απόχρωση

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμόστε καθημερινά πρωί ή/και βράδυ, σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό.

+ Green Tea + Cucumber Illuminance Complex

+ Biosaccharide Gum-1

Λάμψη δέρματος: 86%*.

Διόρθωση και ομαλοποίηση του χρώματος του δέρματος κατά 70%, 

μετά από 28 ημέρες εφαρμογής.

 Ενισχύει τις επιδερμικές σιρτουίνες (πρωτεΐνες νεότητας), τονώνοντας 

 έως 475% τη σύνθεση των βασικών ενζύμων 

 που τις ενεργοποιούν, δίνοντας την ικανότητα στα κύτταρα να προστατεύουν 

 και να επιδιορθώνουν το DNA τους.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     50 ml / 1.69 fl.oz..

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

***100% Φυσικό άρωμα

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

SUN CARE

2 4 / 7  F L A W L E S S  S K I N  M O I S T U R I Z E R
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Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Εξαιρετικά απαλά και φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά με επιφανειο-
δραστικούς παράγοντες από τη ζύμωση της ζάχαρης σε συνδυασμό με λιπαρές 
αλκοόλες από καρύδα, καλαμπόκι και το φυτό babassu. 

Τα τασιενεργά (ή επιφανειοδραστικά) είναι υλικά που έχουν στο μόριό τους ένα 
υδρόφιλο κεφάλι που έχει συνάφεια με το νερό και μια λιπόφιλη ουρά που έχει 
συνάφεια με τα λίπη. Με αυτό τον τρόπο, δεσμεύουν και απομακρύνουν τις 
ακαθαρσίες και τα λίπη από την επιδερμίδα μας.

Τα φυσικά επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούμε είναι απόλυτα συμβατά με 
το δέρμα και καθαρίζουν χωρίς να στεγνώνουν το δέρμα και χωρίς να προκαλούν 
ερεθισμούς σε πρόσωπο και μάτια. Δημιουργούν την τέλεια ισορροπία για τον 
βαθύ καθαρισμό και την θρέψη της επιδερμίδας διατηρώντας τα φυσικά λιπίδια 
του δέρματος, ώστε να μην προκαλείται ξηρότητα.

Καινοτομούμε δημιουργώντας προηγμένης τεχνολογίας φόρμουλες που σέβονται 
την επιδερμίδα, αφήνοντας την καθαρή και λαμπερή. 



Η «ελαία», ή αλλιώς ελιά, καταλαμβάνει κεντρικό μέρος της καρδιάς του ελληνικού πολιτισμού και οι συμβολισμοί 
που έχουν αποδοθεί στο δέντρο της ελιάς είναι τόσοι όσες και οι αρετές του. Σύμφωνα με την μυθολογία, η ελιά 
αποτελεί δώρο των Θεών και χάρη στην ανθεκτικότητά του ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες συμβολίζει 
την νίκη, τη δύναμη, την αθανασία, την ευφορία, την ειρήνη, την γαλήνη και την προστασία. Εμπνευσμένο από την
τιμημένη υπόσταση του δέντρου, το απαλό καθαριστικό, ενυδατικό και καταπραϋντικό γαλάκτωμα προσώπου &
ματιών ARIADNE “Ελαία”, με κεντρικό συστατικό το λάδι ελιάς, δημιουργήθηκε με σεβασμό & αγάπη προς το δέρμα 
για να του προσφέρει όλη την προστασία, την απαλότητα και την τονωτική δράση που χρειάζεται για να δείχνει 
πάντα φρέσκο, λαμπερό και αναλλοίωτο στον χρόνο, ακόμη και μετά από ώρες παραμονής του μακιγιάζ στο πρόσωπο.  
 

A N G E L  F A C E  C L E A N S I N G  M I L K
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A N G E L  F A C E  C L E A N S I N G  M I L K

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Απαλό καθαριστικό, ενυδατικό, καταπραϋντικό και τονωτικό γαλάκτωμα για το πρόσωπο 

και τα μάτια. Ιδανικό για κανονικές, ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. 

Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Prunus amygdalus dulcis oil, Glycerin, Olea europaea (olive) fruit oil*, 

Glyceryl stearate (plant derived), Cetearyl alcohol (plant derived), Potassium palmitoyl 

hydrolyzed wheat protein, Coco glucoside, Glyceryl oleate (plant derived), Cucumis 

sa�vus extract*, Panthenol, Parfum**, Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, Benzoic acid.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμόστε απαλά σε πρόσωπο και λαιμό. Ξεβγάλετε προαιρετικά. 
Για εξωτερική χρήση μόνο.

+ Skin Relief Complex   

  Σέβεται την ευθραυστότητα του δέρματος και διορθώνει την υπερευαισθησία σε  

   καθημερινή βάση, χάρη στην καταπραϋντική δράση του.

    Καθαρισμός

    Ντεμακιγιάζ

    Τόνωση

    Ενυδάτωση  

    Καταπραϋντική δράση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     200 ml / 6.8 fl.oz..

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

**100% Φυσικό άρωμα

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CLEANSING
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µίνθη

Η «μίνθη», κοινώς γνωστή ως μέντα, χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα και σε άλλους πολιτισμούς ως σύμβολο 
θερμού καλωσορίσματος, ενώ οι αρετές και τα πολλαπλά ευεργετικά οφέλη της στον οργανισμό εδραίωσαν την χρήση 
της στην φαρμακοποιία, την ποτοποΐα, την ζαχαροπλαστική, και φυσικά στην αρωματοποιία. Επιπλέον, το πλούσιο και 
χαρακτηριστικό άρωμά της την συνέδεσαν άμεσα με τις έννοιες της αναζωογόνησης και της φρεσκάδας. Ο δροσιστικός 
αφρός βαθύ καθαρισμού και ντεμακιγιάζ ARIADNE “Μίνθη” δεν θα μπορούσε παρά να προσφέρει στην επιδερμίδα του 
προσώπου τον καθαρισμό, την ενυδάτωση και την θρέψη που χρειάζεται, αφήνοντας μια απαλή αίσθηση δροσιάς, 

F O A M J I T O

τόνωσης και φρεσκάδας που διαρκεί για ώρες.  



43
F O A M J I T O

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δροσιστικός αφρός βαθύ καθαρισμού και ντεμακιγιάζ προσώπου και ματιών.

Ιδανικό για λιπαρό, μεικτό και κανονικό δέρμα. Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Glycerin , Decyl glucoside (plant derived), Babassuamidopropyl betaine 

(plant derived), Coco glucoside, Glyceryl oleate (plant derived), Allantoin, Citrus 

auran�folia (lime) oil, Menthe spicata (spearmint) oil*, Cl 75810 (Chlorophylle), 

Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, Benzoic acid.

 

    Καθαρισμός

    Ντεμακιγιάζ

    Τόνωση

    Αντιοξειδωτική Δράση

    Αίσθηση Δροσιάς

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Απλώστε καθημερινά σε βρεγμένο πρόσωπο και λαιμό, κάνοντας ελαφρύ μασάζ. 
Έπειτα, ξεβγάλετε με νερό.

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

+ Pollu�on Netrualizer 

   Εξουδετερώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον καπνό των τσιγάρων, καθαρίζοντας 

    έτσι το δέρμα χωρίς να το ξηραίνει.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     200 ml / 6.8 fl.oz..

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

100% Φυσικό άρωμα

CLEANSING
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Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η

Α Ν Τ Ι Γ Η Ρ Α Ν Τ Ι Κ Η

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α

Οι ινοβλάστες είναι κύτταρα εντός του χορίου (το στρώμα του δέρματος κάτω από το 
επιφανειακό στρώμα της επιδερμίδας), τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 
κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος. Με άλλα λόγια, οι ινοβλάστες παράγουν 
τις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την ελαστικότητα, την ευλυγισία και την αντοχή του
δέρματος. Η αντιγηραντική περιποίηση προσώπου έχει σχεδιαστεί να προσφέρει προστασία 
στα κύτταρα προκειμένου να λειτουργούν όπως στην προτέρα νεανική τους κατάσταση. 
Με τον τρόπο αυτό, τους δίνεται η δυνατότητα να επαναλάβουν την παραγωγή κολλαγόνου, 
ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος στα απαιτούμενα κι επιθυμητά επίπεδα. 
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ώρα
P E R P E T U A L  Y O U T H  E L I X I R

Ο όρος «ώρα» στην αρχαία Ελλάδα, εκτός από την έννοια του χρόνου, ήταν άμεσα συνδεδεμένος 
με τον χαρακτηρισμό «ωραίος,-α,-ο», καθώς επικρατούσε η άποψη ότι προϊόντα όπως τα φρούτα 
ήταν ‘ωραία’ όταν συλλέγονταν στην ‘ώρα’ τους! Έτσι λοιπόν, η ονομασία του υπερσυμπυκνωμένου 
ορού επανόρθωσης & αντιγήρανσης ARIADNE “Ώρα”, παντρεύει συμβολικά τις έννοιες της ομορφιάς 
 και του χρόνου, αναδεικνύοντας την ομορφιά της γυναίκας σε κάθε ηλικία.
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Υπερσυμπυκνωμένος ορός επανόρθωσης και αντιγήρανσης. 

Ιδανικός για όλους τους τύπους δέρματος. Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Vi�s vinifera leaf extract**, Biosccharide Gum-4, Aloe barnadensis 

leaf juice**, Sulfated ricinus communis (castor) oil, Coenzyme Q10, Sodium hyaluronate , 

Clary (salvis sclarea) oil, Glycerin,Tocopherol, Citric acid, Phenoxyethanol, Benzoic acid.

 

    Εφαρμόστε μερικές σταγόνες καθημερινά πρωί ή/και βράδυ, σε καθαρό πρόσωπο 
    και λαιμό.

Άμεσο Li�ing

Προστασία κυτταρικής μεμβράνης

Ενίσχυση παραγωγής κολλαγόνου

Επιδιόρθωση DNA

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

100% Φυσικό άρωμα

+ 3 διαφορετικά μοριακά βάρη υαλουρονικού οξέος:

+ Δράση « Instant Face Li� »:

+ Προστασία κυτταρικών μεμβρανών

   Το πολύ χαμηλού μοριακού βάρους (ULMW) Υαλουρονικό Οξύ μικρότερο από 5000 
   Daltons έχει την ικανότητα να διαπερνά τα ανώτερα στρώματα του δέρματος.  

   Με πρωτοποριακό σύστημα μεταφοράς των ενεργών συστατικών.

   Ορατή εξομάλυνση γραμμών και ρυτίδων σε μόλις 4 εβδομάδες*.

   Ενισχύει τους κυτταρικούς κινητήρες (μιτοχόνδρια) των ινοβλαστών συμβάλλοντας 
   στην αναγέννηση του δέρματος.

    30 ml / 1 fl.oz.

* Τα αποτελέσματα προκύπτουν από κλινική μελέτη

P E R P E T U A L  Y O U T H  E L I X I R

ANTI AGE
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αἰωνίως ζεῖ

N I G H T  R E M O D E L I N G

Η ονομασία της πολυδραστικής κρέμας νυκτός ARIADNE «Αιωνίως ζει» είναι εμπνευσμένη από το 

μυθικό φυτό της Μεσογείου «Ελίχρυσος». Το συναρπαστικό αυτό φυτό έχει την χαρισματική ιδιότητα 

να διατηρεί την ομορφιά και την φρεσκάδα του για χρόνια, ακόμη κι όταν αποκοπεί από τον βλαστό του.  

Αποτελεί βασικό συστατικό του προϊόντος, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση, στην ενεργή επανόρθωση

 

και στην θρέψη της επιδερμίδας με μεγάλη διάρκεια.
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N I G H T  R E M O D E L I N G

Πολυδραστική κρέμα νυκτός εντατικής επανόρθωσης και θρέψης. 

Παρέχει ένα ισχυρό φράγμα υγρασίας, διαλύει τις τοξίνες, αναζωογονεί 

και θρέφει το δέρμα. Δερματολογικά ελεγμένο.

    Αναδιαμόρφωση περιγράμματος προσώπου

    Σύσφιξη

    Επανόρθωση

    Λείανση

    Βαθιά Ενυδάτωση

    Λάμψη

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

***100% Φυσικό άρωμα

Water (Aqua), Glyceryl stearate (plant derived), Cetearyl alcohol (plant derived), Prunus 

amygdalus dulcis oil, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Rosa mosqueta 

(rose hip) oil, Camellia oleifera (camellia) seed oil, Butyrospermum parikii (Shea bu�er), 

Sodium hyaluronate, Royal jelly, Re�nol palmitate, Allantoin, Tocopherol, Glycerin, 

Helichrisum Italicum oil**, Parfum***, Phenoxyethanol Dehydroace�c acid, Benzoic acid.

 

Εφαρμόστε κάθε βράδυ, σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό με απαλές κινήσεις. 

50 ml / 1.69 fl.oz.

+ Intense Skin Nutri�on

+ Cell Communication System

+ Cell Reprogramming

  Η βιταμίνη Α αποτελεί έναν εξαιρετικό παράγοντα που βοηθά στην 

  ενδοεπικοινωνία μεταξύ των κυττάρων (cell-communica�ng ingredient), 

  με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοση τους, ώστε να συμπεριφέρονται ως 

  νέα και υγιή.

 Διαγράφει τις μη σωστά κωδικοποιημένες πληροφορίες στο DNA*.
 Επαναπρογραμματίζει τις λανθασμένες πληροφορίες στην κυτταρική μνήμη*.

 Βασικό συστατικό του προϊόντος αποτελεί ο βασιλικός πολτός, πηγή τροφής

 της βασίλισσας μέλισσας, που χαρίζει στον οργανισμό απαραίτητα θρεπτικά 

 στοιχεία για βαθιά θρέψη και ανάπλαση της επιδερμίδας.

* Τα αποτελέσματα προκύπτουν από επιστημονική έρευνα

ANTI AGE



N A T U R A L  L I F T I N G  P O T I O N

 
Το gel ματιών άμεσης δράσης ARIADNE “Αρμονία”, είναι εμπνευσμένο από την συμβολική έννοια 
που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στον όρο «αρμονία». Άμεσα συνυφασμένος με την ηρεμία, την γαλήνη
και την συμμετρία, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την σύνθεση ενός προϊόντος με στοχευμένη δράση
στην λείανση των ρυτίδων έκφρασης, και την θεραπεία των μαύρων κύκλων. Έτσι το πρόσωπο αντανακλά 
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λάμψη, φρεσκάδα, ηρεμία και γαλήνη, όλα σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους.



N A T U R A L  L I F T I N G  P O T I O N

Τζελ άμεσης δράσης με στοχευμένη λειτουργία. Ιδανικό για την περιοχή των ματιών 
και γύρω από τα χείλη για άμεση λείανση των ρυτίδων και θεραπεία των μαύρων 
κύκλων. Δερματολογικά ελεγμένο.

Aloe barnadensis leaf juice**, Ruscus aculeatus root**, Alcohol (plant derived), Acmella
oleracea extract, Prunus amygdalus dulcis oil, Sodium hyaluronate, Sorbitol, Tocopherol, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Coco-caprylate, Leuconostoc / 
radish root ferment, Xanthan gum, Arginine, Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, 
Parfum***, Benzoic acid.

 

 
    Φυσικό li�ing
    Μείωση ρυτίδων έκφρασης
    Αναγέννηση κυττάρων
    Ενυδάτωση

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εφαρμόστε καθημερινά πρωί ή / και βράδυ, γύρω από τα μάτια και τα χείλη με 
απαλές κινήσεις.

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
***100% Φυσικό άρωμα

+ Botox-Effect Ac�on:

+ Puffiness / Dark Circles Relief System :

+ Cellular Defense 

    Μείωση του βάθους των ρυτίδων: 28%*.
    Μείωση των ρυτίδων κατά 51% από την1η εφαρμογή.
    Το δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό κατά 85%*.

Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, ενισχύει τα τοιχώματα των 
αιμοφόρων αγγείων κάνοντας τα λιγότερο εύθραυστα, ανακουφίζοντας έτσι από το 
πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους.

 Η αργινίνη τροφοδοτεί την κυτταρική ανοσολογική απόκριση, η οποία είναι αναγκαία
 για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την επούλωση των τραυμάτων.

15 ml / 1.69 fl.oz.

* Τα αποτελέσματα προκύπτουν από κλινική μελέτη
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ANTI AGE
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3 D

Σ Μ Ι Λ Ε Υ Σ Η

Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Ειδικά σχεδιασμένη σειρά προϊόντων ολιστικής προσέγγισης για την σμίλευση του σώματος.
Λεμφική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, ενίσχυση του 
 

Για μια πλήρη θεραπεία κατά της κυτταρίτιδας και για την σύσφιξη του σώματος, θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψιν μας και να εξετάσουμε την κύρια αιτία, η οποία είναι τα οιστρογόνα και 

Οι γοφοί και οι μηροί είναι περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τις ορμόνες στις γυναίκες καθώς

 

συνδετικού ιστού και εξισορρόπηση των οιστρογόνων.

η ορμονική ανισορροπία. 

αυτές προορίζονται για την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. 
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Το κιννάμωμον, όπως ήταν γνωστό στην αρχαία ελληνική γλώσσα το δέντρο από το οποίο προέρχεται η 
βρώσιμη κανέλα, αποτελεί μεταξύ άλλων σύμβολο της ομορφιάς και της προστασίας. Συνδυαστικά με το 
πλούσιο, σαγηνευτικό άρωμά του, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την δημιουργία του προϊόντος ARIADNE 
“Κιννάμωμον”, που συμβάλλει στην προστασία του δέρματος, καθώς διεγείρει την αναγεννητική ικανότητα 
των κυττάρων, ενώ παράλληλα ενισχύει την ομορφιά του δέρματος, βελτιώνοντας αισθητά τα σημεία του 

S I L K  E F F E C T  B O D Y  S H A P E R

σώματος που παρουσιάζουν κυτταρίτιδα.
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S I L K  E F F E C T  B O D Y  S H A P E R

Θαυματουργό ξηρό λάδι για την θεραπεία της κυτταρίτιδας. 
Η φόρμουλα είναι βασισμένη στο βρώσιμο έλαιο κανέλας, σε συνδυασμό με τη 
συνεργική δράση 6 αιθέριων ελαίων, εμπλουτισμένη με έλαιο σημύδας. 
Δερματολογικά ελεγμένο.

Helianthus annus seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Olea europaea (olive) fruit oil**, 
Betula lenta (sweet birch) oil, Citrus medica limonum (lemon) peel oil**, Cinnamomum 
verum oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) oil**, Cymbopogon flexuosus (lemongrass) 
oil, Ginger (zingiber officinate) root oil, Cupressus sempervirens oil**, Caprylyl glycol.

 

    Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία
    Λεμφική αποσυμφόρηση

Χρησιμοποιήστε το λάδι καθημερινά, σε καθαρή επιδερμίδα με κυκλικές κινήσεις μασάζ 
για μερικά λεπτά μέχρι να απορροφηθεί. Επιμείνετε στις προβληματικές περιοχές. 

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

+ Synergis�c Cellulite Blend of 6 essen�al oils

  Το βρώσιμο έλαιο κανέλας ενισχύει τους συνδετικούς ιστούς, διεγείρει την 
  αναγεννητική ικανότητα των κυττάρων, βελτιώνει την παροχή θρεπτικών ουσιών και 
  ενεργοποιεί τα κύτταρα.
  87%  *των καταναλωτών παρατήρησε βελτίωση στην όψη του σώματός τους μετά την 

.1 εβδομάδα χρήσης

100 ml / 3.4 fl.oz.

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
100% Φυσικό άρωμα

BODY SCULPTURING 
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Το gel σύσφιξης σώματος ARIADNE “Έλιξ” είναι εμπνευσμένο από τις έννοιες «δύναμη, αποφασιστικότητα, αναγέννηση, 
υγεία και μακροζωία», που συνόδευαν στην αρχαία Ελλάδα τον όρο «έλιξ». Με στοχευμένη δράση στην καταπολέμηση του 
τοπικού πάχους και την σύσφιξη των ιστών, η συστηματική χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος συμβάλλει δυναμικά και 

.

 

C A T W A L K  L E G S  F I R M I N G  G E L

ουσιαστικά στην επαναφορά της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του σώματος. 
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C A T W A L K  L E G S  F I R M I N G  G E L

Τζελ σύσφιξης σώματος, ιδανικό για την καταπολέμηση του τοπικού πάχους και την 
κατακράτηση υγρών. Δερματολογικά ελεγμένο.

Water (Aqua), Hedera (ivy) leaf helix extract, Caffeine, Cyamopsis tetragonoloba 
(guar) gum**, Citrus grandis peel oil , Camellia sinensis leaf extract, Glycerin, Cl 75810 
(Chlorophylle), Phenoxyethanol,Sodium hydroxide, Dehydroace�c acid, Benzoic acid.

 

  
    Μείωση Τοπικού Πάχους
    Σύσφιξη Ιστών

Εφαρμόζεται μία ή δύο φορές την ημέρα σε καθαρό δέρμα. Αρκεί μία απλή επάλειψη 
και ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί από το δέρμα.

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
100% Φυσικό άρωμα

+ Strech Marks and Firmness Solu�on Blend
   Το δέρμα εμφανίζεται πιο σφριγηλό κατά 87%* μετά από 2 εβδομάδες εφαρμογής.
   Μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων μετά από 1 μήνα χρήσης.

+ Hormonal Balance Control 
 Ενεργοποιεί τους ενδοκρινείς αδένες και προωθεί την κατάλληλη έκκριση ορμονών 
 και ενζύμων.

200 ml / 6.8 fl.oz.

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

BODY SCULPTURING 
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Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Η

Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Ο σκοπός της ενυδάτωσης είναι να διατηρεί την υγρασία και την απαλότητα
του δέρματος. Ενυδατικοί παράγοντες υπάρχουν σε διαφορετικές μορφές με 
διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Με την κατανόηση της δομής του δέρματος 
και της λειτουργίας του, η περιποίηση του δέρματος έχει αναδιαρθρωθεί ώστε
να αποκαταστήσει και να βελτιώσει το φυσικό μηχανισμό ενυδάτωσης 

 
Τα ενυδατικά μας προϊόντα περιέχουν δραστικά συστατικά που έχουν σχεδιαστεί 
για να επιδιορθώσουν τις μη φυσιολογικές συνθήκες του δέρματος. Βασικό 
χαρακτηριστικό του υγιούς δέρματος είναι το σταθερό επίπεδο ενυδάτωσής του, 
 

Η σύνθεση των προϊόντων μας είναι τέτοια ώστε αφενός συμβάλλουν στην  
διατήρηση του σταθερού επιπέδου ενυδάτωσης του δέρματος, κι αφετέρου 
αποτρέπουν την εξάτμιση του νερού από το σώμα, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο
σύμπλεγμα των ενεργών συστατικών τους που διατηρούν το φυσικό φράγμα 
 

στο δέρμα.

το οποίο αποτελείται από περισσότερο από 10% νερό.

 
λιπιδίων της επιδερμίδας.



EXOTIC  PARADISE  

  COCONUT

5660

BODY BUTTER

BODYBUTTER



E X O T I C  P A R A D I S E  C O C O N U T  B O D Y  B U T T E R

Shorea Robusta (Sal) bu�er*, Shea Bu�er (Butyrospermum Parkii), Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin stearate (plant derived), Cetearyl alcohol 
(plant derived), Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Parfum**, MSM, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

 

Πλούσιo body bu�er με βρώσιμα αρώματα για φυσική ενυδάτωση, ενισχυμένo με MSM 
που επιτρέπει στις τοξίνες να μετακινηθούν πιο εύκολα έξω από τα κύτταρα, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη εισχώρηση των θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα
Βοηθά στην επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος
Ανακουφίζει το ξηρό δέρμα
Προλαμβάνει τη δημιουργία ραγάδων στην εγκυμοσύνη
Καταπραϋντική δράση για μετά τον ήλιο ή την ηλιοθεραπεία
Μαλακώνει το σκληρό δέρμα στα πόδια
Ιδανικό ως ξυριστική κρέμα για την αποφυγή ερεθισμών

Τοποθετήστε μία ποσότητα προϊόντος σε καθαρό δέρμα και κάντε ελαφρύ μασάζ με 
τις άκρες των 
δακτύλων σας μέχρι να απορροφηθεί.

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 200 ml / 6.69 fl.oz.

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
**100% Φυσικό άρωμα

+ Cell Detoxifica�on System
Το MSM καθιστά τα κύτταρα του δέρματος πιο διαπερατά. 
Αυτό σημαίνει ότι βοηθά τα θρεπτικά συστατικά να εισχωρήσουν μέσα στα κύτταρα,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποβολή των τοξινών και των μεταβολικών 
αποβλήτων.  

BODY MOISTURATION  
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BODY BUTTER

5662

NUTRITIOUS & DELICIOUS  

CHOCOLATE  
BODYBUTTER
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C H O C O L A T E  B O D Y  B U T T E R

Vanilla planifolia (Vanilla) Bean Seeds*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Theobroma cacao (Crude Cocoa Bu�er)*, Glycerin stearate (plant derived), Cetearyl 
alcohol (plant derived), Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Parfum**, MSM, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

 

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 200 ml / 6.69 fl.oz.

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
**100% Φυσικό άρωμα

Πλούσιo body bu�er με βρώσιμα αρώματα για φυσική ενυδάτωση, ενισχυμένo με MSM 
που επιτρέπει στις τοξίνες να μετακινηθούν πιο εύκολα έξω από τα κύτταρα, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη εισχώρηση των θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα
Βοηθά στην επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος
Ανακουφίζει το ξηρό δέρμα
Προλαμβάνει τη δημιουργία ραγάδων στην εγκυμοσύνη
Καταπραϋντική δράση για μετά τον ήλιο ή την ηλιοθεραπεία
Μαλακώνει το σκληρό δέρμα στα πόδια
Ιδανικό ως ξυριστική κρέμα για την αποφυγή ερεθισμών

+ Cell Detoxifica�on System
Το MSM καθιστά τα κύτταρα του δέρματος πιο διαπερατά. 
Αυτό σημαίνει ότι βοηθά τα θρεπτικά συστατικά να εισχωρήσουν μέσα στα κύτταρα,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποβολή των τοξινών και των μεταβολικών 
αποβλήτων.  

Τοποθετήστε μία ποσότητα προϊόντος σε καθαρό δέρμα και κάντε ελαφρύ μασάζ με τις 
άκρες των δακτύλων σας μέχρι να απορροφηθεί.

BODY MOISTURATION  



CANDLE  
MASSAGE
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DIVINE  
ESSENCE  



D I V I N E  E S S E N C E  C A N D L E  M A S S A G E

Beeswax, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Butyrospermum
Parkii (Shea Bu�er), Nigella sa�va (Black Cumin) Seed Oil*, Cucurbita 
Pepo (Pumpkin) Seed Oil, Botswellia Carterii (Frankincense) Oil, 
LavandulaAngus�folia (Lavender) Oil*, Orange (Citrus Sinensis) Peel Oil*.

 

CANDLE MASSAGE – 100% φυσικό κερί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε οποιασδήποτε μορφής μασάζ για αποτοξίνωση, βαθιά ενυδάτωση, 
θρέψη και χαλάρωση.

Kερί μέλισσας σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια, τα οποία μετατρέπονται σε
 ρευστό λάδι υπό την επίδραση της φλόγας του κεριού. Το Candle Massage εφαρμόζεται 
σε όλο το σώμα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου και ως κεραλοιφή - βάλσαμο.

100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 
    Κεραλοιφή-βάλσαμο για όλους τους τύπους μασάζ
    Βαθιά ενυδάτωση & θρέψη
    Καλύτερη απορρόφηση
    Αποτοξίνωση της επιδερμίδας
    Μοναδικό άρωμα
    Αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης

+ Stress Reliever 
  Το ζεστό λάδι από φυσικά βούτυρα μπορεί να απλωθεί επάνω στο 
 σώμα για ένα χαλαρωτικό μασάζ, ιδανικό για την 
 απομάκρυνση της έντασης και την απαλή θρέψη του δέρματος. 

250 ml / 6.69 fl.oz.

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
100% Φυσικό άρωμα

BODY MOISTURATION  
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SPA
ISLANDS
MASKS
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S P A   I S L A N D S

Μ Α Σ Κ Ε Σ

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Μια συλλογή από 6 μάσκες για το πρόσωπο και το σώμα σε 
μορφή σκόνης. Όλες οι μάσκες περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό
ισχυρών δραστικών συστατικών που στοχεύουν ταυτόχρονα 
στις διάφορες ανάγκες του δέρματος. Μπορούν να αναμιχθούν
με νερό, φυτικά έλαια, καθώς και με άλλα προϊόντα ARIADNE,
προκειμένου να προσαρμόσετε το τελικό σας προϊόν στις 

100% φυσική σειρά από επαγγελματικές μάσκες – SPA ISLANDS, 
εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά και τα παραδοσιακά 
προϊόντα που παράγει η γη τους. Δάκρυα μαστίχας από τη Χίο, 
αλεύρι βελανιδιάς από το δάσος της Κέας, τριαντάφυλλα και 
μεσογειακό κοράλι από τη Ρόδο, ηφαιστειακή άργιλος από τη 
Σαντορίνη, προϊόντα μελισσών όπως ο βασιλικός πολτός, το 
μέλι και η γύρη από την Κρήτη, και πρωτεΐνες σιταριού από τη 
Μύκονο, είναι μερικά από την πληθώρα των φαρμακευτικών 
φυτών και των θησαυρών της ελληνικής γης που χρησιμοποιούνται

ειδικές ανάγκες του δέρματός σας.

στα προϊόντα ARIADNE.
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Αναγέννηση δέρματος Λάμψη Αντιγήρανση

          Με πρωτεΐνες σιταριού, εµπνευσµένη από τους ανεµόµυλους της Μυκόνου 

JEWEL OF 
MYKONOS 
FACE TREATMENT MASK

  Ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος, με κύριο στόχο την 
  προστασία της κυτταρικής λειτουργίας, την επιδιόρθωση βλαβών
  που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες, καθώς και 
  την εξομάλυνση ατελειών του δέρματος.

  - Αμέσως μετά την εφαρμογή το δέρμα είναι πιο φωτεινό: 100%*
  - Μετά από 2 εβδομάδες χρήσης, η φυσική λάμψη της επιδερμίδας 
    αποκαθίσταται: 96% *

Kaolin, Alkanna Tinctoria, Solum Fullonum (Fuller’s Earth), Hydrolized 
Wheat Protein, Fresh Water Pearl Powder, Avena Sa�va (Oat) Kernel 
Powder, Glycyrrhiza Glabra Root Powder, Panthenol.

100% Φυσικά Συστατικά: 

68

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης
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Mykonos



Με παραδοσιακό αλεύρι βελανιδιάς από την Κέα  

Ιδανική για εφαρμογή σε ερεθισμένη επιδερμίδα ύστερα από 
επαγγελματικές θεραπείες (IPL, μεσοθεραπεία, καθαρισμός).
Συσφίγγει τον συνδετικό ιστό βοηθώντας στην ενίσχυση της 
παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης.
Καταπραϋντική και αντι-φλογιστική δράση με αντιμικροβιακές 
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, ιδιαίτερα ωφέλιμες για το
ακνεϊκό δέρμα.

70
ΚΕΑ 
SEA BREEZE FEEL 
FACE TREATMENT MASK

Αντι-φλογιστική δράση Σύσφιξη Αντιγήρανση

  - Αμέσως μετά την εφαρμογή μείωση της φλόγωσης: 95%*

100% Φυσικά Συστατικά: 
Acorn Flour, Centella Asia�ca, MSM, Lavandula angus�folia*.

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης
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CRETAN 
QUEEN 
FACE TREATMENT MASK

Αντι-φλογιστική δράση

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

Πλούσια σε θησαυρούς µελισσών από την Κρήτη 

Ενεργοποιεί τη λεμφική κυκλοφορία.
Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση με χαμηλού μοριακού βάρους 
υαλουρονικό οξύ. 
Επιδιορθώνει την κυτταρική λειτουργία, ενισχύοντας την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.
Προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στο δέρμα, 
ώστε αυτό να αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας προς το 
περιβάλλον.

  - Αμέσως μετά την εφαρμογή το επιίπεδο ενυδάτωσηςαυξάνεται: 93% *

Honey, Bee Pollen, Royal Jelly, Avena Sa�va (Oat) Kernel Powder, 

Illite, Sodium Hyaluronate, Allantoin.

100% Φυσικά Συστατικά: 

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

Ενίσχυση ενυδάτωσης Θρέψη δέρματος Κυτταρική ενέργεια
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Chios

74
ABSOLUT 
PURITY OF ENZYMIC CHIOS 
FACE PEELING MASK

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

Με δάκρυα µαστίχας Χίου 

ΑποτοξίνωσηΕνζυμική απολέπιση Λάμψη Αντιμικροβιακή δράση

Ενζυμικό peeling για αναγέννηση κυττάρων.
Προσφέρει στο δέρμα βαθύ αλλά απαλό καθαρισμό με ένζυμα 
από ανανά και παπάγια. 
Ιδανικό και για ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς αφαιρεί τα νεκρά 
κύτταρα του δέρματος αποτελεσματικά, χωρίς να ερεθίζει την 
επιδερμίδα, αφήνοντας την φωτεινή και λαμπερή.

100% Φυσικά Συστατικά: 

Kaolin, Solum diatomeae, Bentonite, Titanium Dioxide [CI 77891], 
Maltodextrin, Ananas sa�va extract, Carica papaya fruit juice, Pyrus malus fruit 
extract*, Pistacia Len�scus (Mas�c) Gum, Citrus auran�um peel powder, 
Charcoal, Acacia senegal gum, Citric acid.
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SANTORINI 
GODDESS BODY 
TREATMENT

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

Με ηφαιστειακή άργιλο από τη Σαντορίνη 

ΘαλασσοθεραπείαΑδυνατιστική δράση Οξυγόνωση κυττάρων Αποτοξίνωση

Θερμαντική μάσκα με ηφαιστειακή άργιλο.
Η κυτταρίτιδα έχει αποδειχθεί ότι είναι το αποτέλεσμα των 
υπερμεγεθών λιποκυττάρων που δημιουργούν την όψη φλοιού 
πορτοκαλιού. Το φυσικό συστατικό L- Carni�ne συμβάλλει στη 
μείωση της διαμέτρου των λιποκυττάρων, μετατρέποντας τα 
λιπαρά οξέα σε ενέργεια. Η Ηφαιστειακή Άργιλος αυξάνει την 
πρόσληψη του οξυγόνου από τα κύτταρα και ενισχύει τη 
λειτουργία των μηχανισμών τους, αφαιρώντας το περίσσιο 
υδρογόνο.

Talc, Laminaria digitata, Fumaric acid, Sodium chloride (sea salt), 
Magnesium oxide, Maris Limus (sea silt), Spirulina maxima, Bentonite,
Lava clay, L-Carni�ne.

100% Φυσικά Συστατικά: 



Santorini

77



78
PHODES
MEDITERRANEAN CORAL
FACE & BODY SCRUB

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ποσοστό ικανοποίησης

*Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια

Με Μεσογειακό κοράλι από τις ακτές της Ρόδου 

Μηχανική απολέπιση Θρέψη Αποτοξίνωση

Ισχυρός συνδυασμός μηχανικής απολέπισης για πρόσωπο και 
σώμα με πούδρα από κοράλι και ροδοπέταλα. 
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, βοηθώντας 
επιδερμικά την κυτταρική ανανέωση.
Αφαιρεί κηλίδες και ουλές του δέρματος.
Απομακρύνει και εξουδετερώνει τις τοξίνες που ευθύνονται για την 
καταστροφή των κυττάρων - ινοβλαστών στο δέρμα, αυξάνοντας 
έτσι την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος.

Lithothamnium calcareum powder, Iris germanica floren�na root 
extract, Rosa damascena flower powder*, Olea europea husk powder,
Rubia cordifolia.

100% Φυσικά Συστατικά: 



Rhodes
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GEL ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Ανακαλύψτε την εμπειρία ενός προσώπου και σώματος που ακτινοβολούν υγεία, λάμψη 
και νεανική φρεσκάδα – του δικού σας!

Το Skin Rebirth – Miracle Skin Reinven�ng Gel είναι ένα καινοτόμο πολυδραστικό 
προϊόν που παρέχει στην επιδερμίδα κατά την διάρκεια της ημέρας, την προστασία 
που χρειάζεται από τους περιβαλλοντικούς ρύπους, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 
όψη της επιδερμίδας και επιβραδύνει τα σημάδια της γήρανσης. Το ενισχυμένο 
αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα του Skin Rebirth, παρέχει προστασία από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση και τις ελεύθερες ρίζες. Παράλληλα, η πλούσια περιεκτικότητά του σε μαστίχα 
ενισχύει την λάμψη της επιδερμίδας, μειώνει εντυπωσιακά την εμφάνιση των ατελειών 
και συσφίγγει τους διεσταλμένους πόρους.

Η επαναληπτική εφαρμογή του κατά την διάρκεια της νύχτας, συμβάλλει ορατά στην 
καταπολέμιση της γήρανσης, καθώς ενισχύει την φυσική διαδικασία ανανέωσης των 
κυττάρων. Κατά την διάρκεια του ύπνου, η πλούσια σύνθεση του Skin Rebirth βοηθά 
το μηχανισμό επανόρθωσης του δέρματος απέναντι στις βλάβες που προκαλούν οι 
περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες της ημέρας. Παράλληλα τα βλαστοκύτταρα 
από σύμφυτο, σε συνέργια με τις μοναδικές ιδιότητες της αλκάνας, επιταχύνουν την 
κυτταρική ανανέωση, ενισχύοντας έτσι το πάχος της επιδερμίδας. Αποτέλεσμα, ένα ορατά 
αναζωογονημένο, νεανικό και εύπλαστο δέρμα από την επόμενη κιόλας ημέρα.
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A L K A N N A  M I R A C L E  S K I N - R E I N V E N T I N G  G E L

SKIN REBIRTH

M I R A C L E  S K I N
R E I N V E N T I N G  G E L



Η Alkanna �nctoria είναι ένα φυτό της οικογένειας Boraginaceae. 
Το εκχύλισμα που προέρχεται από τη ρίζα της δίνει ένα εντυπωσιακό ζωντανό 
κόκκινο χρώμα με θαυματουργές ιδιότητες αναγέννησης στο ανθρώπινο δέρμα.
Δερματολογικά ελεγμένο.

Alkanna �nctoria, Mas�c water, Calendula, Extra Virgin Olive Oil**, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Symphytum Officinale Root Cell Extract, Pistacia Len�scus (Mas�c) Gum, 
Xanthan Gum, Vitamin E, Phenoxyethanol, Dehydroace�c acid, Benzoic acid.

    Επιθηλιοποίηση της επιδερμίδας
    Διέγερση των επιδερμικών βλαστοκυττάρων
    Ανάπτυξη του κοκκιώδους ιστού
    Πολύ ισχυρή αντι-φλεγμονώδη δράση
    Αντιμικροβιακή δράση
    Βαθιά ενυδάτωση
    Ενίσχυση και διέγερση της παραγωγής του κολλαγόνου

A L K A N N A  M I R A C L E  S K I N - R E I N V E N T I N G  G E L

99,2% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η συστηματική χρήση για 4 εβδομάδες αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό ανανέωσης των 
κυττάρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από οποιοδήποτε καλλυντικό προϊόν 
(κρέμα, ορό, τζελ). Προτείνεται η χρήση του 2 φορές την ημέρα, πριν την κρέμα ημέρας 
και πριν την κρέμα νυκτός αντίστοιχα. Εξαιρετικά ωφέλιμο σε περιπτώσεις ακμής, 
πρόληψης σχηματισμού ουλών, ψωρίασης και εκζέματος.

100 ml / 3.38 fl.oz.

**Πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια
100% Φυσικό άρωμα

* Τα αποτελέσματα προκύπτουν από κλινική μελέτη

Το   βασίζεται σε βλαστικά κύτταρα από τις ρίζες του PhytoCellTec™ Symphytum
Σύμφυτου. Το φαρμακευτικό αυτό φυτό, γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, 
εχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αναγεννητική δύναμη των επιδερμικών 
βλαστοκυττάρων και την ικανότητά τους στην κατασκευή νέων ιστών. Πράγματι, 
ακόμα και σε συνθήκες προ-γήρανσης, το PhytoCellTec™ Symphytum έχει αποδειχθεί 
ότι αυξάνει το πάχος της επιδερμίδας (κατά )*, με αποτέλεσμα ένα υγιές,  +88%
εύπλαστο δέρμα με βελτιωμένη λειτουργία.

SKIN REBIRTH  
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