
 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ GREEN PEEL®  ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ 

  

Το GREEN-PEEL® είναι µία µίξη 11 βοτάνων. Το βότανα αυτά τρίβονται πάνω στην 

περιοχή που παρουσιάζει ατέλειες. Η εφαρµογή γίνεται από την εξειδικευµένη και 

εκπαιδευµένη αισθητικό-κοσµετολόγο. Η ύπαρξη των 3 διαφορετικών επιπέδων 

GREEN-PEEL® της δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη αγωγή σύµφωνα 

µε το δέρµα και το πρόβληµα του πελάτη. 

Η εφαρµογή γίνεται άνετα, και χωρίς την χρήση προστατευτικών για τα µάτια του 

πελάτη ή τα χέρια της αισθητικού καθώς το µίγµα είναι 100% φυσικό και δεν περιέχει 

καµία τοξική ή χηµική ουσία. 

Η τριβή αυτή επιτρέπει στα βότανα να διεισδύσουν στο βάθος της επιδερµίδας και 

θρέφουν εντατικά το δέρµα για 3 ηµέρες. Τα βότανα αυτά είναι πλούσια σε βιταµίνες, 

ολιγοστοιχεία, αµινοξέα και όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το δέρµα. 

Αυτό το στάδιο εντατικής θρέψης των ιστών επιτρέπει και την καλύτερη αιµάτωση 

και οξυγόνωση των ιστών καθώς και την εξυγίανση των εκκρίσεών του. 

Μετά από 3 ηµέρες τα βότανα εξέρχονται από το δέρµα συµπαρασύροντας την 

επιφανειακή στοιβάδα του δέρµατος. Αυτό προκαλεί αποφλοίωση και αποµάκρυνση 

των νεκρών και κατεστραµµένων ιστών του δέρµατος. Το επίπεδο της αποφλοίωσης 

εξαρτάται άµεσα από την επιλογή της αισθητικού σύµφωνα πάντα µε το δέρµα και το 

πρόβληµα του πελάτη.  

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να έχουµε µία εξατοµικευµένη θεραπεία σύµφωνα µε 

την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόµου.  

 

 

 

 

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
 

GREEN-PEEL® FRESH UP 

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ 

Το GREEN PEEL® FRESH UP είναι µία γρήγορη ρύθµιση του δέρµατος όταν 

θέλετε µία φωτεινή, σφριγηλή υφή. To GREEN PEEL® FRESH UP  είναι επίσης το 

ιδανικό προληπτικό µέτρο για να καταπολεµήσετε την πρόωρη γήρανση, την απώλεια 

της ελαστικότητας του δέρµατος, όταν αυτό δεν έχει γίνει ακόµη ορατό. Εντατική 

ανάπλαση του δέρµατος χωρίς ξεφλούδισµα. 

 

 

GREEN-PEEL® ENERGY 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΣΟΥ 

Αυτή είναι µία θεραπεία που τηρεί τις υποσχέσεις της – δίνει στο δέρµα ένα βοήθηµα 

ενέργειας που είναι άµεσα ορατό. Είναι µία πολύ καλά δηµιουργηµένη εντατική 

θεραπεία για δέρµατα που χρειάζονται ανάπλαση και ανανέωση. Ιδανική να χαρίζει 

τη φυσική ενέργεια που χρειάζεται το δέρµα να αναπλάσει τα κύτταρα. Σας βοηθάει 

να ρυθµίσετε τις εκκρίσεις του δέρµατος και αποµακρύνετε βλάβες που εµφανίζει. 



Το GREEN PEEL® ENERGY προκαλεί ήπια προς µέτρια απολέπιση 

 

 

 

GREEN-PEEL® CLASSIC 

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΣΟΥ 

 

ΝΕΟ ∆ΕΡΜΑ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ,  

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

 

Πολλοί άνθρωποι µε ορατά προβλήµατα δέρµατος εύχονται για ένα δέρµα 

ανανεωµένο, αλλά χωρίς να έρθουν σε επαφή µε επιβλαβή χηµικά και αισθητικές 

εγχειρήσεις. ∆εν ζητάνε κάτι δύσκολο. Η επιτυχία του αυθεντικού GREEN PEEL ® 

CLASSIC από την Dr.med. Christine Schrammek-Drusio µας δίνει αυτή την 

ασφάλεια εδώ και πολλά χρόνια. 

Το GREEN PEEL ® CLASSIC προκαλεί µία εντατική και έντονη ανάπλαση του 

δέρµατος, αποµακρύνοντας βλάβες που εµφανίζει και κάνοντας το δέρµα πιο 

σφριγηλό και υγιές. Το GREEN PEEL ® CLASSIC προκαλεί µέτρια προς έντονη 

απολέπιση. 

. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

  

� Θεραπείες που προσαρµόζονται στο ιδιαίτερο πρόβληµα του κάθε δέρµατος – 

µπορούν να δώσουν ένα γρήγορο – θεαµατικό αποτέλεσµα. 

� Φυτικές συστάσεις χωρίς καµία παρενέργεια 

� Επιτυχία που µπορεί να είναι ορατή και να παρατηρηθεί σε µόλις 5 ηµέρες 

� Μακρόχρονη εµπειρία – πάνω από 50 χρόνια εµπειρία χρήσης του GREEN 

PEEL ®  

� ∆ηµιουργηµένο από µία δερµατολόγο – το GREEN PEEL®  συνδυάζει τα 

καλύτερα της φύσης και των επιστηµονικών ερευνών. 

� Μπορείτε να κάνετε όσες θεραπείες  GREEN PEEL®  χρειάζεται. 

� Μόνο εξειδικευµένοι και καλά εκπαιδευµένοι αισθητικοί παίρνουν την 

έγκριση από την Dr.med. Christine Schrammek-Drusio για την χρήση του 

GREEN PEEL®   

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

ηλικίες. 

� Ενδείκνυται για κάθε επίκτητη βλάβη του δέρµατος, ανεξαρτήτου ηλικίας. 

� Αντιπροσωπεύεται παγκόσµια.  

 

 

 

 


