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Το 1950, η ερευνήτρια ιατρός αισθητικός και
κοσμητολόγος Dr. Christine Schrammek, 92
ετών σήμερα και μητέρα της ιατρού Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio (μητέρα και
κόρη έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα),
ανακάλυψε ότι ορισμένα βότανα εμπεριέχουν
στα κύτταρά τους φυτοκρυστάλλους. Τότε
συνειδητοποίησε ότι το πιο ισχυρό φάρμακο
στην κοσμητολογία, όπως άλλωστε και στην
ιατρική, είναι η ίδια η φύση. Επίσης, ότι το
δέρμα δεν έχει ανάγκη μόνον από ενυδατικές κρέμες, αρωματικά νερά, αιθέρια έλαια
και μαλακτικές ουσίες, που χρησιμοποιούσαν
τότε, αλλά κάτι πιο δυνατό.
Κάτι που να δίνει καθοριστική λύση στις
βλάβες που μπορούν να προκληθούν κατά
τη διάρκεια της ζωής του δέρματος (αναγκαιότητα ανάπλασης, ανανέωσης, χλόασμα,
χαλάρωση, ρυτίδες, φωτογήρανση, ακμή,
υπερκεράτωση, ραβδώσεις κ.ά.).
Και έτσι δημιουργήθηκε το GREEN-PEEL®,
το πρώτο αυθεντικό peeling που αποτελείται
από βότανα.

Μια μέθοδο την οποία, φυσικά, κατοχύρωσε ως μοναδική φόρμουλα και πατέντα, ανακάλυψη η οποία ανήκει στον οίκο
SCHRAMMEK από το 1950.
Μια μέθοδος πολύ πρωτοποριακή, αρκετά
δύσκολη για την εποχή, αλλά ταυτοχρόνως
προκλητικά αποτελεσματική σε πολύ ιδιαίτερα προβλήματα δέρματος.
Προβλήματα που και μέχρι σήμερα δεν
βελτιώνονται καθοριστικά από τις κλασικές
αγωγές αισθητικής.

Βοτανοϊάματα θα ήταν η ακριβής ελληνική λέξη που θα περιέγραφε αυτό το
μοναδικό μείγμα βοτάνων από το οποίο
αποτελείται το GREEN-PEEL®.
60 χρόνια μετά την ανακάλυψη της αρχικής του μορφής του φυτοπίλινγκ, που είναι
το GREEN PEEL® CLASSIC, και μετά από
50 χρόνια επιτυχημένης και παγκόσμιας εφαρμογής του, η Dr. med. Christine
Scrammek-Drusio έρχεται με μία νέα

πρόταση εφαρμογής του GREEN-PEEL® :
το GREEN-PEEL®ENERGY. Εναρμονισμένη
με τη φιλοσοφία της εταιρείας και μετά από
έρευνες ως προς τη δραστικότητα και αυτής
της μορφής, μας εγγυάται το αποτέλεσμα.
Είναι εντελώς φυτικό, απόλυτα ασφαλές,
και δεν υπάρχει αναγκαιότητα ύπαρξης μετάλλων για τη διαδερμική απορρόφηση των
βοτάνων και την αποφλοίωση του δέρματος.

Το GREEN-PEEL® ENERGY είναι ισχυρό
φυτοπίλινγκ 5 ημερών με ανώδυνο και
οικονομικό τρόπο.

Απόλυτα φυτικό

Στο μείγμα του φυτοπίλινγκ χρησιμοποιούνται αμιγώς φυτικές ουσίες, βότανα σε
αποξηραμένη μορφή. Δεν περιλαμβάνει
οξέα, χημικά πρόσθετα, χρωστικές ουσίες ή
συντηρητικά. Δεν περιέχει paraben, ορυκτέλαια και σιλικόνη.
TΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΩΝ 11 ΒΟΤΑΝΩΝ GREEN
PEEL HERBS
• Horsetail
• Marigold (κατιφές)
• Aloe vera
• 3 είδη φυκιών
Spirulina platensis, Fucus vesiculosus, Ulva
lactuca,
• Χαμομήλι
• Pansy (πανσές)
• Lungwort
• Ribwort

Η ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ GREEN PEEL
CONCENTRATE ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:
• Εκχύλισμα γλυκόριζας
• Aloe vera
• Αλλαντοϊνη
• Πανθενόλη
Ο ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ CALMING
FACIAL FOAM ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:
• Προβιταμίνη Β5
Από αυτά τα 3 σκευάσματα αποτελείται το
τελικό μείγμα βοτάνων που χρησιμοποιούμε
για να δημιουργήσουμε τις 3 μορφές του
GREEN-PEEL®
Χαρίστε, λοιπόν, στην πελάτισσά σας την
επιτυχία και την ευχαρίστηση, αλλά και τη
φυσικότητα του GREEN-PEEL®

Το GREEN-PEEL® ENERGY
μάς χαρίζει νέο δέρμα
σε 5 μόλις ημέρες με
πιο εύκολο τρόπο.
Ανώδυνο, χάρη στην προσθήκη του
CALMING FACIAL FOAM, ενός ειδικά
μελετημένου αφρού με προβιταμίνη Β5. Ο
αφρός συμβάλλει στη γρηγορότερη και ευκολότερη διείσδυση των βοτάνων στο δέρμα
και στην καλύτερη αίσθηση του πελάτη.
Οικονομικό. Η πιο οικονομική πρόταση
φυτοπίλινγκ της αγοράς, αφού ο οίκος
SCHRAMMEK μπορεί και δίνει αυτά τα
κοστολόγια στο GREEN-PEEL® ENERGY, με
την εμπειρία του και τη μεγάλη ανάπτυξή του
σε 52 χώρες. Η αισθητικός πάντα θα κρίνει,
εφόσον χρειάζεται, να χορηγηθεί σκεύασμα,
ανάλογα με το περιστατικό και το πρόβλημα,
για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων
της θεραπείας.
Απόλυτα ασφαλές, αφού στο πέρασμα 50
χρόνων όλα τα κλινικά πειράματα εφαρμογής των βοτάνων έχουν δοκιμαστεί σε
όλες τις περιπτώσεις βλαβών στο δέρμα. Το
μείγμα βοτάνων είναι ακριβώς το ίδιο από
την πρώτη ημέρα δημιουργίας του, πριν από
60 χρόνια.
Απλά, στο GREEN-PEEL®ENERGY εφαρμόζετε με άλλο πρωτόκολλο εφαρμογής.
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