


BODY MILK / ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ενυδατικό προστατευτικό γαλάκτωμα, για χρήση μετά 
το μπάνιο ή την έκθεση στον ήλιο. Ενυδατώνει, ενισχύει 
και τονώνει το δέρμα χάρη στα εκχυλίσματα φυκιών. Η 
Βιταμίνη Ε προστατεύει και αναδομεί το δέρμα ενώ η 
Αλλαντοίνη και η Πανθενόλη μαλακώνει το δέρμα.
Τρόπος χρήσης: Απλώστε μετά το ντους ή το μπάνιο το 
προϊόν σε όλο το σώμα με αργές κυκλικές κινήσεις.

SKIN TOΝIC OIL / ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙ
Αυτό το μεταξένιο ξηρό λάδι είναι πολύτιμο για το δέρμα, 
περιέχει έλαιο Jojoba και Αμυγδάλου τα οποία είναι ιδανικά 
για να τονώσουν το δέρμα, να το θρέψουν και σταδιακά 
να το συσφίξουν και να επαναφέρουν την ελαστικότητά 
του. Η Ρετινόλη και η Βιταμίνη Ε είναι αντιοξειδωτικές και 
αντιγηραντικές. Προστατεύει το δέρμα μετά το μπάνιο και 
επαναφέρει την άμυνά του.
Τρόπος χρήσης: Κάνετε επάλειψη με απαλές ανοδικές κινήσεις 
με το λάδι σε όλο το σώμα καθημερινά. Κατάλληλο για χρήση 
μετά τον ήλιο.

Καθημερινή 
υγιεινή

SHOWER GEL / ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Είναι ιδανικό προϊόν για καθημερινή χρήση. Δεν είναι 
στυπτικό και επιθετικό για το δέρμα και δεν αφήνει 
αλκαλικά στοιχεία Η υψηλή συγκέντρωση φυκιών 
το κάνει ευχάριστο ενώ απομακρύνει τους ρύπους. 
Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος ακόμη και 
για τα πιο ευαίσθητα δέρματα.
Τρόπος χρήσης: Βάλτε λίγες σταγόνες του προϊόντος 
πάνω σε ένα σφουγγάρι και κάντε μασάζ με κυκλικές 
κινήσεις. Ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Αφού στεγνώσει 
το δέρμα τοποθετήστε την κρέμα Body Milk ή την 
κρέμα Body R ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος.



Ειδική
 αντι-

κυτταριδική 
αγωγή

BODY CREAM R
ENTATIKH ANΤΙΚΥΤΤΑΡΙΔΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ
Η αντικυτταριδική αυτή κρέμα έχει 
ένα ισχυρό κοκτέιλ συστατικών 
όπως η Καφεΐνη και το εκχύλισμα 
από δέντρο κακάο, το οποίο είναι 
ενεργός λιποδιαλύτης. ενώ η Εσκίνη 
αποσυμφορίζει τα υγρά και τις τοξίνες,  
βελτιώνοντας τη μικροκυκλοφορία. 
Τα φυτικά κεραμίδια κάνουν το δέρμα 
απαλό και ενυδατωμένο .
Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε το 
προϊόν στην προβληματική περιοχή 
και κάνετε ανοδικό κυκλικό μασάζ.

HYDROTONIC BODY CREAM
ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Γαλάκτωμα σώματος με ευχάριστο 
άρωμα και άμεση απορρόφηση. 
Ενυδατώνει τις επιφανειακές στοιβάδες 
του δέρματος και βοηθά στην 
αντιμετώπιση της ήπιας κυτταρίτιδας.

Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε το προϊόν 
στην προβληματική περιοχή με ανοδικές 

κινήσεις.



Αδυνάτισμα 
& 

Λιποδιάλυση

Αγωγή
 για τις 

ραβδώσεις

CREAM GEL FOR ABDOMEN & HIPS
ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ
Εκπληκτική λιποδιαλυτική κρέμα-gel. Ειδικό προϊόν όπου η 
καθημερινή του χρήση , βελτιώνει την τονικότητα των ιστών, 
έχει λιποδιαλυτική  και υπεραιμική δράση και απομακρύνει 
τη συσσώρευση τοξινών. Τα λιποδιαλυτικά εκχυλίσματα 
δρουν πάνω στα λιποκύτταρα. Το Βlack Elder μαζί με το Gotu 
Cola, ένα αρχαίο ανατολίτικο βότανο, δρoυν στο περιφερικό 
σύστημα αιμάτωσης και συσφίγγουν το δέρμα.
Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε το gel στην κοιλιά και τους 
γλουτούς και όλες τις προβληματικές περιοχές με συσσώρευση 
λίπους με απαλές κυκλικές κινήσεις. Πλύνετε καλά τα χέρια 
μετά την χρήση. Είναι φυσιολογικό η περιοχή να κοκκινίσει και 
να υπάρξει αίσθηση ελαφριάς φαγούρας.

CREAM-ELAST-stretch marks
ΕΙΔΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ
Απαλή και ιδιαίτερα ευχάριστη φόρμουλα, 

με μεταξένια και μη λιπαρή υφή.
Προσφέρει απαλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα και έχει 
τονωτικό και ελαστικό αποτέλεσμα το οποίο προλαμβάνει 
την εμφάνιση ραβδώσεων και περιορίζει τις ήδη υπάρχουσες. 
Με το συνδυασμό από άγριο τριφύλλι, τριαντάφυλλο και 
εκχύλισμα φυκιών δίνει άριστο αποτέλεσμα και επιτρέπεται 
και για προληπτική χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  

Κατάλληλο για χρήση στην περιοχή του στήθους.
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ στο σώμα μετά 
το μπάνιο ή το ντους και κάντε απαλό μασάζ μέχρι το προϊόν 

να απορροφηθεί πλήρως.



FRESH GEL / ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟ GEL
Καινοτόμο βελούδινο gel ενυδατικό, συσφικτικό και δροσιστικό. Η 
Καμφορά και η Μέντα δίνουν μία δροσιστική αίσθηση ξεκουράζοντας τα 
πόδια, είναι ιδανικό για πόνους στα πόδια και οιδήματα από ορθοστασία 
ή αγγειακές διαταραχές. Το πρωτόπλασμα φυκιών και η πρωτεΐνη σταριού 

αφήνουν το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο.
Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε καθημερινά το προϊόν σε όλο το σώμα και 
επιμείνατε στις γάμπες με ανοδικές κινήσεις. Για πιο έντονη αίσθηση, μπορεί 

να τοποθετηθεί στο ψυγείο.

BODY SCRUB / ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΟ PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ
Άριστο peeling με κόκκους από κόκκινα άλατα, έχει απολεπιστική και 
έντονη αποτοξινωτική δράση. Τα εκχυλίσματα φυκιών απομακρύνουν τα 
συσσωρευμένα υγρά και τις τοξίνες από το δέρμα ενώ το Ιπποκάστανο 
και το Βατόμουρο είναι ισχυρά αγγειοπροστατευτικά και βοηθούν τη 
λιποδιάλυση. Βοηθάει σε περιπτώσεις θυλακίτιδας.
Τρόπος χρήσης: Την ώρα που είστε στο ντους και αφού έχετε ολοκληρώσει 
τον καθαρισμό του δέρματος απλώστε μία ποσότητα του προϊόντος και 
τρίψτε το για λίγα λεπτά σε όλο το σώμα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφού 
στεγνώσετε το δέρμα τοποθετήστε το FRESH GEL.

Φρεσκάδα, 
αποτοξίνωση 

& ευεξία



PHYTOTONIC CREAM
ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 
ΣΩΜΑ
Συσφικτική και αναπλαστική κρέμα, 
ιδανική για την ανόρθωση του 
δέρματος και τη βοήθεια απώλειας 
πόντων. Το έλαιο σταριού θρέφει και 
ενυδατώνει την περιοχή ενώ τα Φυτικά 
Κεραμίδια διατηρούν την υγρασία. Η 
Βιταμίνη Α & Ε δίνουν αντιοξειδωτική 
και ανάπλαση δράση. Το Phytotonic 
Lifting συσφίγγει το δέρμα και 
βελτιώνει ορατά τη συνοχή των ιστών. 
Κατάλληλο για χρήση στην περιοχή του 
στήθους.
Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε καθημερινά 
το προϊόν σε όλο το σώμα με ανοδικές 
κινήσεις. Χρησιμοποιείστε το 2 φορές την 
ημέρα.

PHYTOTONIC SERUM
ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟ SERUM ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
Συσφικτικό συμπυκνωμένο serum ιδανικό για 
την ανόρθωση του δέρματος. Η Αλλαντοΐνη έχει 
σημαντικά επουλωτική και αναπλαστική δράση. 
Το δέρμα ενυδατώνεται από την Πανθενόλη ενώ 
το Phytodermina Lifting δρα σαν ένα ισχυρός 
συσφικτικός παράγοντας. Το δέρμα γίνεται απαλό και 
σφριγηλό. Κατάλληλο για χρήση στην περιοχή του 
στήθους.
Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε καθημερινά το προϊόν σε 
όλο το σώμα ή στις προβληματικές ζώνες με ανοδικές 
κινήσεις. Χρησιμοποιήστε το 1-2 φορές την ημέρα, πρίν 
την Phytotonic Cream. 

Τόνωση και 
σύσφιξη



HOME SPA
Φύκια και 

άλατα
GREEN MARIN BATH 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΑΤΑ
Συνδυασμός άλατων από πράσινα φύκια. Έχει έντονη 
αποιδηματική και αποτοξινωτική δράση. Τονώνει τα 
δέρμα και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κατακράτησης 
υγρών και των πόνων των ποδιών από ορθοστασία και τις 
αγγειακές διαταραχές. Συνδυάζεται άριστα με υδρομασάζ.

Τρόπος χρήσης: 
Ρίξτε 2 κουταλάκια του 
γλυκού (60gr) μέσα στην 
μπανιέρα ή το υδρομασάζ 
και ανακατέψτε το νερό. 
Καθίστε 10-30 λεπτά. 
Αμέσως μετά το μπάνιο 
ξεκουραστείτε για άλλα 
10-20 λεπτά.

ROSE MARIN BATH 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΛΑΤΑ
Μοναδικός συνδυασμός άλατων από κόκκινα φύκια. 
Τονώνει και ξεκουράζει την επιδερμίδα, βοηθά στην 
απώλεια βάρους. Αποτοξινώνει και επαναμεταλλώνει 
το δέρμα. Ιδανικό μετά από ασκήσεις γυμναστικής ή 
πρόγραμμα αδυνατίσματος. Συνδυάζεται άριστα με 
υδρομασάζ.

Τρόπος χρήσης: 
Ρίξτε 2 κουταλάκια 
του γλυκού (60gr) 
μέσα στην μπανιέρα 
ή το υδρομασάζ και 
ανακατέψτε το νερό. 
Καθίστε 10-30 λεπτά. 
Αμέσως μετά το μπάνιο 
ξεκουραστείτε για άλλα 
10-20 λεπτά.

SEAWEED BATH / ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ
Ειδική σύνθεση με φρέσκα φύκια, πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία. Βοηθά 
την αποτοξίνωση και επαναμετάλλωση του σώματος. Δίνει μία ευχάριστη 
αίσθηση τόνωσης. Το μπάνιο γεμίζει θάλασσα και το σώμα ευεξία.
Τρόπος χρήσης: Αδειάστε το περιεχόμενο του φακέλου μέσα στην μπανιέρα ή 
το υδρομασάζ και ανακατέψτε το νερό. Καθίστε10-30 λεπτά. Αμέσως μετά το 
μπάνιο ξεκουραστείτε για άλλα 10-20 λεπτά.



HOME SPA
Αιθέρια

Έλαια

Η σειρά της ευεξίας της 

Alogodermia με το όνομα 

PHILOSOPHY SPA 

εισάγει 3 νέα προϊόντα για 

αρωματοθεραπεία. 

Είναι φυσικά προϊόντα που 

ενεργοποιούνται σε ζεστό νερό 

μετατρέποντας το μπάνιο σε 

μία στιγμή απόλαυσης. 

PURIFYING ESSENTIAL OILS
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Μίγμα από καθαριστικά αιθέρια έλαια με απαλό άρωμα Λεμονόχορτου. 
Το Εκχύλισμα Πεύκου ενεργοποιεί το μεταβολισμό και την κυκλοφορία 
του αίματος ενώ το Λεμονόχορτο και το Litsea μειώνουν τα οιδήματα 
και τονώνουν το δέρμα.
Τρόπος χρήσης: Ρίξτε 2 ml έλαιο μέσα στην μπανιέρα και ανακατέψτε το 
νερό. Καθίστε 10-30 λεπτά. Αμέσως μετά το μπάνιο ξεκουραστείτε για 
άλλα 10-20 λεπτά. Απολαύστε τα. 

RELAXING ESSENTIAL OILS
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Μίγμα από χαλαρωτικά αιθέρια έλαια με ευχάριστο άρωμα. Το 
εκχύλισμα από Atlanitic cedar (κέδρος) και Linaloe είναι ειδικά 
εξισορροπητικά, χαλαρωτικά και αποτοξινωτικά συστατικά. Το Κίτρο 
αναπλάθει και καθαρίζει το δέρμα
Τρόπος χρήσης: Ρίξτε 2 ml έλαιο μέσα στην μπανιέρα και ανακατέψτε το 
νερό. Καθίστε 10-30 λεπτά. Αμέσως μετά το μπάνιο ξεκουραστείτε για 
άλλα 10-20 λεπτά. Απολαύστε τα.

TONING ESSENTIAL OILS
ΤΟΝΩΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Μίγμα από τονωτικά αιθέρια 
έλαια με υπέροχο άρωμα 
Πορτοκαλιού. Η Κανέλλα και 
το Ginger είναι γνωστά για την 
ενεργοποιητική, την τονωτική και 
την εξισορροπητική τους δράση. 
Επιπλέον Το Κίτρο αναπλάθει και 
καθαρίζει το δέρμα.
Τρόπος χρήσης: Ρίξτε 2 ml 
έλαιο μέσα στην μπανιέρα και 
ανακατέψτε το νερό. Καθίστε 10-
30 λεπτά. Αμέσως μετά το μπάνιο 
ξεκουραστείτε για άλλα 10-20 
λεπτά. Απολαύστε τα.



Αντηλιακή 
προστασία 

ILIOS

ILIOS SUN GEL CREAM 
SPF 30 FOR FACE 100ml
ΑΝΤIΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 
ΜΕ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΗΛΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF 30 100ml

Ένα ιδιαίτερα έξυπνο προϊόν 2 σε 1
Κρέμα Υψηλής Προστασίας με βλαστικά 
κύτταρα μήλου, απαλή μη λιπαρή υφή 
και φωτοανακλαστές. Ένα Ισχυρό προϊόν  
για την προστασία από τις επιβλαβείς 
ακτίνες του ήλιου το καλοκαίρι αλλά και 
όλο το χρόνο για άνδρες ή γυναίκες που 
παρουσιάζουν υπερμελαγχρώσεις. 
Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν στο 
πρόσωπο το λαιμό και το μπούστο το 
πρωί λίγη ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο. 
Επαναλάβατε την τοποθέτηση σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η σειρά ILIOS  περιέχει 

αντηλιακά φίλτρα τελευταίας 

τεχνολογίας προστατεύοντας 

το δέρμα σας άριστα από 

τις επιδράσεις το ήλιου και 

φροντίζοντας τις λειτουργίες 

του με αντιοξειδωτικά και 

αναπλαστικά συστατικά.

ILIOS SUN LIPS CREAM SPF 15
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ & ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Απαλό και ντελικάτο, με άρωμα βανίλιας, 
προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή των χειλιών 
και των ματιών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, 
αλλά και το χειμώνα σε άτομα που προτιμούν τα 
χειμερινά σπορ. Το έλαιο από αμύγδαλο ενυδατώνει 
και θρέφει το δέρμα, ενώ η Αλλαντοίνη και η 
Πανθενόλη το προστατεύουν και το αναδομούν.
Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν στα χείλη και 
γύρω από τα μάτια λίγη ώρα πριν την έκθεση στον 
ήλιο. Επαναλάβατε την τοποθέτηση σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα.

UVA UVB

UVA UVB



ILIOS SUN MILK MEDIUM PROTECTION SPF 15
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕΤΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPF 15
Ιδανικό γαλάκτωμα για σκούρα 
ή κρεμώδη δέρματα. Τέλειο για 
συντήρηση του μαυρίσματος στα 
ανοικτά δέρματα.

Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν στο 
πρόσωπο και το σώμα λίγη ώρα πριν 
την έκθεση στον ήλιο. Επαναλάβετε 
την τοποθέτηση σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα.

ILIOS SUN MILK HIGH PROTECTION SPF 30
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPF 30
Ιδανική για ανοικτά ή κρεμώδη 
δέρματα. Προστατεύει άριστα άτομα 
με φωτοευαισθησία ή φωτοαλλεργία 

είτε σε γενική ή τοπική χρήση στις 
ευαίσθητες περιοχές.
Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν στο 
πρόσωπο και το σώμα λίγη ώρα πριν 
την έκθεση στον ήλιο. Επαναλάβετε 

την τοποθέτηση σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ILIOS SUN MILK SPF 10  LOW PROTECTION
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
SPF 10
Ευχάριστο αντηλιακό προϊόν 
για σκούρα δέρματα. Ιδανικό για 

συντήρηση του μαυρίσματος στο 
τέλος του καλοκαιριού. 

Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν 
στο πρόσωπο και το σώμα λίγη 
ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο. 

Επαναλάβετε την τοποθέτηση 
σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα.

ILIOS SUN MILK MEDIUM PROTECTION SPF 20
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
SPF 20
Ιδανική για κρεμώδη δέρματα. 

Τέλειο για συντήρηση του 
μαυρίσματος στα ανοικτά δέρματα
Τρόπος χρήσης: Απλώστε το προϊόν 
στο πρόσωπο και το σώμα λίγη 

ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο. 
Επαναλάβετε την τοποθέτηση σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΩΜΑΤΟΣ

Αντηλιακή 
προστασία 

ILIOS

UVA UVB

UVA UVB UVA UVB

UVA UVB



Προστασία του δέρματος 
από τις συνέπειες

 της ηλιακής ακτινοβολίας

ILIOS AFTER SUN CREAM 
ΚΡΕΜΑ ΕΠΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Πολύτιμο προϊόν που απλώνεται στο δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο και 
απομακρύνει άμεσα την ερυθρότητα, το τσούξιμο, το κνησμό ή την ευαισθησία 
που προκαλείται. Η Μενθόλη που περιέχει δροσίζει και ανακουφίζει το δέρμα. Το 
έλαιο Jojoba θρέφει το δέρμα και επαναφέρει την ελαστικότητά του. Η εντατική 
χρήση μετά τον ήλιο επουλώνει και επαναφέρει ένα πιθανό ηλιακό έγκαυμα ενώ 
η τακτική καθημερινή του χρήση αυξάνει την άμυνα του δέρματος και το καθιστά 
πιο ανθεκτικό.
Τρόπος χρήσης: Απλώστε άφθονο στο πρόσωπο ή το σώμα αμέσως μετά την έκθεση 
στο ήλιο και μετά το ντους ή πριν τον ύπνο.. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί για 
να επουλωθεί πλήρως το δέρμα.

ILIOS SUN SUPERTAN
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ήπια και φυσικά  ενεργοποιείται η διαδικασία του μαυρίσματος δίνοντάς σας σταδιακά 
την απόχρωση που θέλετε. Gel πλούσιο σε καταλύτες της Τυροσίνης, ενεργοποιούν την 
διαδικασία της μελανογένεσης. Το εκχύλισμα από την φλούδα του φουντουκιού εντείνει 
και σταθεροποιεί το μαύρισμα. Η Βιταμίνη Α αναπλάθει το δέρμα και σε συνδυασμό με 
την Βιταμίνη Ε προλαμβάνουν την Φωτογήρανση. Ενυδατώνει το δέρμα και το αφήνει 
απαλό. Αντίθετα με άλλα προϊόντα αυτομαυρίσματος που απλά βάφουν το δέρμα, το Gel 
Supertan ΔΕΝ περιέχει χρωστικές και ΔΕΝ αφήνει χρώμα στα ρούχα. 

Τρόπος χρήσης: Απλώστε ομοιόμορφα στο σώμα και αφήστε το 2 λεπτά να απορροφηθεί 
πριν την έκθεση στον ήλιο ή στο solarium. Χρησιμοποιήστε το κατά την έκθεσή σας 

στον ήλιο μέχρι να πετύχετε την απόχρωση που επιθυμείτε. Από εκεί και μετά 
χρησιμοποιήστε το για συντήρηση 1 φορά την εβδομάδα. Το ιδανικό θα ήταν 

να εφαρμόζεται ένα χοντρόκοκκο peeling πριν την τοποθέτησή του κάθε 1 με 
2 εβδομάδες. 

ILIOS SUN OIL
ΛΑΔΙ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΛΙΩΝ
Ξηρό αναπλαστικό λαδάκι για όλο το σώμα και τα μαλλιά, 
ενυδατικό. προστατευτικό, αυξάνει την ελαστικότητα 
του δέρματος. Περιέχει έλαιο καρότου και εκχύλισμα 
από φλούδα φουντουκιού που επιτείνουν και βοηθούν το 
μαύρισμα. Δεν περιέχει αντηλιακά φίλτρα.

Τρόπος χρήσης: Απλώστε άφθονο στο σώμα και τα μαλλιά 
αμέσως μετά την έκθεση στο ήλιο και μετά το ντους.



Crioalga

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 
& ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΑΤΑ
Καινοτομική θεραπεία που ακολουθεί την παράδοση 
και τη φιλοσοφία της Algodermia: Η θάλασσα και τα 
προτερήματα της.
Ο πρωτοποριακός συνδυασμός καθαρών αλάτων 
από πράσινα φύκια σε συνδυασμό με την Εσκίνη, 
το εκχύλισμα από Βατόμουρο, το Gingo Biloba και 
τη Μενθόλη αποτοξινώνουν το δέρμα και βοηθούν 
σημαντικά στην απομάκρυνση των οιδημάτων και των 
συσσωρευμένων υγρών στο σώμα. Παράλληλα δίνει 
μία αίσθηση φρεσκάδας και ανακούφιση σε άτομα με 
πόνους στα άκρα.

Ειδικές
θεραπείες

σώματος
στο ινστιτούτο

Η Algodermia έχει μία μακρό-

χρονη εμπειρία στην αντιμε-

τώπιση των προβλημάτων του 

σώματος. Η ποικιλία των ειδικών 

θεραπειών σε συνδυασμό με το 

άριστο πρόγραμμα διάγνωσης 

που προσφέρει επιτρέπει στην 

αισθητικό να αντιληφθεί το ιδιαί-

τερο πρόβλημα κάθε ατόμου και 

να επιλέξει την προσωπική του 

θεραπεία. Το πρόγραμμα αυτό 

ονομάζεται Ολιστικό Πρόγραμμα 

Ανθρώπινων Μορφολογιών και 

βασίζεται σε μία μακροχρόνια 

έρευνα του μεγάλου έλληνα 

ιατρού Ιπποκράτη, δίνοντας στα 

χέρια των αισθητικών γνώσεις 

απαραίτητες για το μεταβολι-

σμό και την ανταπόκριση κάθε 

οργανισμού. 

Εσείς σε πιο μορφότυπο ανήκετε?

Ρωτήστε την αισθητικό σας.



Detoxalga
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΛΑΤΑ
Καινοτομική θεραπεία που ακολουθεί την παράδοση και την 
φιλοσοφία της Algodermia: Η θάλασσα και τα προτερήματα 
της.
Ο πρωτοποριακός συνδυασμός καθαρών αλάτων 
από κόκκινα φύκια και εκχυλισμάτων από φρούτα 
αποτοξινώνουν και καθαρίζουν το δέρμα. Το εκχύλισμα από 
Κίτρο, Ανανά και Guarana τονώνουν το δέρμα και βοηθούν 
στη λιποδιάλυση και στην απώλεια βάρους. Αφήνει το δέρμα 
απαλό και σφιχτό. Παράλληλα βοηθάει τα άτομα με ορατή 
υπερτοξίνωση πχ. κυτταρίτιδα ή ακμή στην πλάτη.

Criolyse

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ & ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
Βασισμένη σε ένα πολλαπλό σύμπλεγμα φυκιών, καφεΐνης, 
κισσού, μενθόλης, οξέων φρούτων, αιθέριων και βασικών 
ελαίων. Ο συνδυασμός αυτός ενεργοποιεί και οξυγονώνει 
τους ιστούς, απομακρύνει τις τοξίνες και τα συσσωρευμένα 
υγρά, ενώ αντιμετωπίζει άριστα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την κακή αιματική κυκλοφορία. Απομακρύνει 
την κυτταρίτιδα και συσφίγγει το δέρμα.

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:



tmc Evolution tei  Evolution
ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ & ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
Eιδική πολυφασική θεραπεία μάλαξης για λιποδιάλυση, 
κυτταρίτιδα και καταπολέμηση του τοπικού πάχους. 
Ο συνδυασμός της ειδικής μάλαξης και των ενεργών 
συστατικών όπως καφείνη, θεοφυλίνη, οργανικό ιώδιο, 
εκχύλισμα βατόμουρου δίνουν ένα άριστο αποτέλεσμα 
στη σμίλευση των ατελειών και τη λιπογλυπτική. Οι 
θεραπείες εναλλάσσονται εντατικά δίνοντας το μέγιστο 
του αποτελέσματος. Η απόλυτη χαλάρωση που προκαλούν 
οι κινήσεις συνδυάζουν αρμονικά την ευεξία με την 
αποτελεσματικότητα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΩΝ 
Όλη η θάλασσα μέσα στο ινστιτούτο.
Ειδική θεραπεια με ακατέργαστο πρωτόπλασμα φυκιών, 
δίνει στο σώμα την καθαρή δράση της θάλασσας. Μη 
επεξεργασμένα, σε αεροστεγή συσκευασία για τη διατήρηση 
των ενεργών υλών και χωρίς συντηρητικά απελευθερώνουν 
όλα τα πολύτιμα μέταλλα, τα ολιγοστοιχεία και τα 
θρεπτικά συστατικά τους στο σώμα ενεργοποιώντας το 
μεταβολισμό του ατόμου και προάγοντας την απώλεια 
βάρους. Βοηθά στην απώλεια βάρους, πόντων και στην 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΝΤΩΝ 
Καινοτομική θεραπεία σύσφιξης για όλες τις περιοχές του 
σώματος. Τα ενεργά του συστατικά όπως το Phytodermina 
Lifting, η καολίνη, το θαλάσσιο κολλαγόνο τα κεραμίδια και 
οι βιταμίνες συσφίγγουν  και ανορθώνουν τους ιστούς. Το 
αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό αφού συνοδεύεται από την 
απώλεια πόντων. Ιδανική για τη χαλάρωση στην κοιλιά, τους 
γλουτούς, τα μπράτσα και τους μηρούς.
Για ένα σφιχτό, απαλό και όμορφο σώμα.

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 
Εξειδικευμένη λιποδιαλυτική θεραπεία για την 
καταπολέμηση του τοπικού πάχους στην περιοχή της 
κοιλιάς και της μέσης. Αυτά τα δύσκολα πλέον σημεία 
μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η ποικιλία των προϊόντων 
και των μέσων αυτής της θεραπείας δίνει ένα άριστο 
αποτέλεσμα σε άτομα με συσσώρευση λίπους στην κοιλιά. 
Με συστατικά όπως είναι η Εσκίνη, το Δενδρολίβανο, 
η Λεβάντα, η Κανέλα και το Κίτρο το αποτέλεσμα στην 
απώλεια των πόντων είναι εντυπωσιακό. Βοηθά επίσης 
την απώλεια βάρους.

Body lift tonic Body slim
Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:



ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ: «ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ» 
Αλατούχο Scrub αποτοξίνωσης και καθαρισμού, 
λάσπες με αντικυτταριδική δράση κατά των οιδημάτων, 
κομπρέσες Φυκιών εμπλουτισμένων με ενεργό Οξυγόνο.  
Μία ευχάριστη αποτελεσματική θεραπεία σε ένα 
περιβάλλον από υδρατμούς και αρώματα.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ: «ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ»
Αλατούχο Scrub αποτοξίνωσης και καθαρισμού, λάσπες 
με απισχναντική δράση κατά του λίπους, κομπρέσες 
Φυκιών εμπλουτισμένων με ενεργό Οξυγόνο. Μία 
ιδανική θεραπεία σε ένα περιβάλλον από υδρατμούς και 
αρώματα.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ: «ΑΝΑΛΑΦΡΑ ΠΟΔΙΑ»
Αλατούχο Scrub αποτοξίνωσης για την αναζωογόνηση 
των ποδιών και την προστασία των αγγείων, κρύοι 
επίδεσμοι κατά του οιδήματος και του πρηξίματος, κρύες 
λάσπες αποτοξίνωσης και πρόληψης της δημιουργίας 
οιδήματος, Κομπρέσες αναδόμησης από Φύκια. 
Μία δροσιστική θεραπεία που χαρίζει ανακούφιση, 
ελαφρότητα και ομορφιά.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ: «ΠΡΟΛΗΨΗ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»
Αλατούχο Scrub αποτοξίνωσης και λείανσης 
του δέρματος, λάσπες με καθαριστική δράση για  
αποτοξίνωση. Μέθοδοι αναζωογόνησης και ανάκτησης 
της ισορροπίας. Μία προληπτική θεραπεία οξυγόνωσης 
σε ένα ευχάριστο λουτρό αρωμάτων και υδρατμών.

Θεραπεία ειδικά για το στήθος, η οποία 

χάρη στα δραστικά συστατικά  που 

περιέχονται στα φύκια δίνει στους 

ιστούς νέα ελαστικότητα. Αυτή η 

μέθοδος εκμεταλλεύεται τη συνεργασία 

ανάμεσα στις κινήσεις ανανέωσης, 

οξυγόνωσης και ανάπλασης που έχουν 

τα φύκια.   Για τη βελτίωση της υφής 

και την αναζωογόνηση του δέρματος, 

της σύσφιξης του στήθους, που 

καταπονείται από μηχανικές τάσεις αλλά 

και την ιδιαίτερη εσωτερική λειτουργία 

που αναπτύσσει στις περιπτώσεις 

εγκυμοσύνης και θηλασμού. Για ένα 

στήθος όμορφο, νεανικό.

Η Θαλασσοθεραπεία αποτελεί ασφαλώς την αρχαιότερη 
και κατ’εξοχήν φυσική και ευχάριστη φροντίδα του 
σώματος. Αξιοποιεί τις ευεργετικές ιδιότητες της 
θάλασσας, καθώς και των προϊόντων και παραγώγων της 
που είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία και μεταλλικά άλατα. 
Ανάμεσα στα οφέλη της σημειώνονται τα εξής: βοηθά την 
αποβολή του stress, αναδομεί, τονώνει, επαναφέρει την 
ισορροπία του μεταβολισμού και χαρίζει πλήρη ευεξία.

Σήμερα η Algodermia παρουσιάζει τις θεραπείες: 
ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Η κάθε μία από αυτές τις θεραπείες είναι σχεδιασμένη 
για την αντιμετώπιση ενός ειδικού προβλήματος και την 
ταυτόχρονη χαλάρωση και ευεξία του ατόμου. Έτσι το 
SPA δεν χρησιμεύει μόνο για χαλάρωση…

Θεραπεία 
σύσφιξης 
στήθους

Διαδρομές ευεξίας
Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:

Ειδικές θεραπείες σώματος 
στο ινστιτούτο:



Κεντρικά: Καφαντάρη 7, 551 32, Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 439684, 481599, Fax 2310450030
Αθήνα: Τηλ.: 210 901 33 55

e-mail: info@beaute-marine.com,  www.beaute-marine.com
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