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Το 1999 ο Dr. Heber, ιδρύει την Ultraceuticals 
με το όραμα να φέρει την δύναμη της 
αισθητικής δερματολογίας και των ιατρικών 
θεραπειών πιο κοντά στον καταναλωτή. 

Δέκα χρόνια μετά, τα προϊόντα της 
Ultraceuticals εξαπλώνονται παγκόσμια 
βασισμένα στην ίδια ακριβώς αρχή: να κατα-
πολεμήσουν αποτελεσματικά τα τρία βασικά 
προβλήματα του δέρματος, τη γήρανση, την 
υπερμελάχρωση και την ακμή. 

Δραστικά πρωτόκολλα θεραπειών στο σπίτι, 
ισχυρά peelings, παγκόσμιες πατέντες (όπως 
αυτή της διαδερμικής εισχώρησης της πρώτης 
σταθεροποιημένης βιταμίνης C) και υψηλές 
συγκεντρώσεις δραστικών συστατικών ανέδει-
ξαν την εταιρεία σε ηγέτη των cosmeceuticals. 

Η δέσμευσή μας συνεχίζεται: 
• Πραγματικά προϊόντα.
• Πραγματικά ορατά αποτελέσματα. 



Gentle Cleansing Gel | 200 ml
Ήπιο αφρώδες καθαριστικό, εμπλουτισμένο με ισχυρά αντιοξειδωτικά 
όπως Βιταμίνη C, E και Green Tea. 

Οφέλη
•  Καθαρίζει το δέρμα χωρίς να αφήνει αίσθηση ξηρότητας και 

τραβήγματος.
•  Ενυδατώνει απαλά το δέρμα.

Συνιστάται 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος εκτός από ξηρά και 
ευαίσθητα.

Ultra Milk Cleanser |200ml
Απαλό κρεμώδες καθαριστικό με πρωτεΐνες σόγιας και προβιταμίνη Β5.

Οφέλη 
•   Καθαρίζει το δέρμα χωρίς να αφήνει αίσθηση ξηρότητας
•  Αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας του δέρματος 
•  Ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλογιστικές ιδιότητες.

Συνιστάται 
Κατάλληλο για ξηρά, ευαίσθητα και μικτά δέρματα. 

Ultra Clear Exfoliating Gel |200ml
Καθαριστικό που συνδυάζει τους ενεργούς κόκκους απολέπισης σε μια 
βάση Α και Β υδροξυοξέων.

Οφέλη
•  Συνδυάζει μηχανική και χημική απολέπιση.
•  Απομακρύνει μοναδικά ρύπους και νεκρά κύτταρα ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύει τον υδρολιπιδικό φραγμό.
•  Αφήνει το δέρμα λείο και ενυδατωμένο.

Συνιστάται 
Για μικτά, λιπαρά και ακνεικά δέρματα, 3-4 φορές την εβδομάδα ή 
καθημερινά ανάλογα με το πρωτόκολλο θεραπείας σας.

Ultra Eye Make Up Remover |100ml
Απαλό καθαριστικό και ενυδατικό για την περιοχή των ματιών. Ελαφρά 
αφρώδη καθαριστική λοσιόν, σχεδιασμένη για να εξουδετερώνει πλήρως 
το make up από την ευαίσθητη περιοχή.

Οφέλη
•  Απομακρύνει αποτελεσματικά το make up και την αδιάβροχη μάσκαρα.
•  Η περιοχή γύρω από τα μάτια παραμένει καθαρή και ενυδατωμένη.
•  Η Vit C και τα αντιοξειδωτικά (Green Tea) παρέχουν προστασία από 

τις ελεύθερες ρίζες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με φακούς 
επαφής.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Cleanse + Balance 



Ultra Clear Foaming Cleanser | 150ml
Απαλή σύνθεση που δεν ξηραίνει την επιδερμίδα, χωρίς ερεθιστικά και 
υπεροξείδιο του βενζολίου.
Αφρίζον καθαριστικό που περιέχει τρεις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C, E 
και B, και σαλικυλικό οξύ μαζί με άλλα ενεργά συστατικά για τη θεραπεία 
του λιπαρού ακνεϊκού, ταλαιπωρημένου δέρματος. 

Οφέλη

•  Τριπλή δράση βιταμινών (C, E και B) που ενισχύουν την υγιή 
λειτουργία του δέρματος.

•  BHA (Σαλικυλικό οξύ) απολεπίζει και ενεργοποιεί το φυσικό κυτταρικό 
κύκλο του δέρματος για την ανανέωσή του.

•  Φυσικά έλαια από γαρύφαλλο, σανταλόξυλο και ευκάλυπτο που 
προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

Συνιστάται
Για προβληματικά, λιπαρά ή ακνεϊκά δέρματα. 

Ultra Clear Cleansing Body Bar |140ml
Ηπιο καθαριστικό σώματος που αφήνει το δέρμα απαλό και με υψηλά 
επίπεδα υγρασίας και ενυδάτωσης.

Οφέλη
•  Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά (Vit C, E και Green Tea).
•  Πλούσιο σε φυσικά ενυδατικά.
•  Αφήνει αίσθηση απαλότητας στο δέρμα.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Protective Daily Moisturizer SPF 30+ | 150ml 
Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) η οποία προκαλεί 
πρόωρη γήρανση του δέρματος. Φωτοπροστατευτικό και αναπλαστικό 
ενισχύει την φυσική κυτταρική άμυνα του δέρματος. Περιέχει δρώντα 
συστατικά που προστατεύουν ενάντια στις περιβαλλοντικές βλάβες.

Οφέλη
•  Προστατεύει από UVAI, UVAII και UVB υπεριώδη ακτινοβολία. 
•  Ελαφριά ενυδατική σύνθεση κατάλληλη για όλους τους τύπους 

δέρματος.
•  Περιέχει Zinc oxide χωρίς να αφήνει άσπρη απόχρωση.
•  Περιέχει φυσικά και χημικά δρώντα συστατικά.
•  AUST L 128122.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Protective Daily Moisturiser SPF30+Tinted | 100ml 
Light – Fair 
Προστατευτικό αναπλαστικό με χρωματική απόχρωση. Ενυδατικό 
με αντηλιακή προστασία που προάγει την άμυνα σε κυτταρικό 
επίπεδο. Περιέχει δρώντα συστατικά που προστατεύουν ενάντια στις 
περιβαλλοντολογικές βλάβες με επιπλέον διαθλαστικούς παράγοντες οι 
οποίοι επίσης ενισχύουν τον φυσικό χρωματισμό του δέρματος.

Οφέλη
•  Προστασία από UVAI, UVAII και UVB υπεριώδη ακτινοβολία.
•  Ελαφριά ενυδατική σύνθεση η οποία απορροφάται εύκολα.
•  Δίνει φυσικό χρωματισμό στο δέρμα ανάλογα με τον τόνο του 

δέρματος. 
•  Συνδυασμός φυσικών και χημικών αντηλιακών φίλτρων.
• AUST L 95475.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Cleanse + Balance Hydrate + Protect



Ultra Balancing Skin Mist | 100ml
Περιέχει βιταμίνες και αντιοξειδωτικά (Green Tea).
Δροσιστικό toner το οποίο ενυδατώνει με παράλληλη απολέπιση και 
αντιοξείδωση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τον υδρολιπιδικό φραγμό.

Οφέλη
•  Ανανεώνει άμεσα και φρεσκάρει το δέρμα. Το λακτικό οξύ αφήνει το δέρμα 

απαλό και προετοιμασμένο για το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσει. 

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Multivitamin Daily Moisturiser | 50ml
Αυτό το ισχυρό μίγμα βιταμινών συνδυάζει τα οφέλη των αντιοξειδωτικών 
(προβιταμίνη C, βιταμίνη Ε και Β3) μαζί με ενυδάτωση και αντιηλιακή 
προστασία.

Οφέλη
•  Μακράς διάρκειας ενυδάτωση.
•  Διπλή προστασία του δέρματος μέσω των αντιοξειδωτικών και του 

ευρέως φάσματος SPF 15.
•  Σταματά τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος. 

Ultra Rich Moisturiser Cream | 50ml
Μια εξαιρετική φόρμουλα που περιέχει Shea Butter, Ceramides, και AMCTM 
Complex για μακράς διαρκείας θρέψη και ενυδάτωση του δέρματος.

Οφέλη
•  Το AMCTM Complex μαλακώνει άμεσα το δέρμα και διατηρεί την ιδανική 

υγρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
•  Το Shea Butter είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας διατήρησης της 

υγρασίας του δέρματος.
•  Το Ceramide 3 ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό

Συνιστάται
Για ξηρά, αλιποειδή δέρματα 

Ultra Moisturiser Cream | 75ml
Μακράς διαρκείας αναδόμηση και ανάπλαση.
Η μοναδική σύνθεση περιέχει Κεραμίδια, Υαλουρονικό οξύ και Vit E. 
Κλινικά αποδεδειγμένη ότι μειώνει σημαντικά την αφυδάτωση.

Οφέλη
•  Έντονη ενυδάτωση και ανάπλαση για ένα υγιές δέρμα, χάρις στο 

σύμπλεγμα κεραμιδίων, υαλουρονικού οξέος, λινολεϊκού οξέος και Vit Ε.
•  Αφήνει στο δέρμα την αίσθηση απαλότητας και ανανέωσης.
•  Κλινικά δοκιμασμένη για μακράς διαρκείας αποτελέσματα.

Συνιστάται
Για όλα τα δέρματα εκτός από ακνεϊκά –λιπαρά.

Ultra Hydrating Lotion | 75ml
Μέγιστη προστασία και ανάπλαση.
Φυσικά δρώντα συστατικά σε μορφή gel για προστασία από την 
αφυδάτωση χωρίς ίχνη λιπαρότητας.

Οφέλη
•  Άμεσα απορροφήσιμη με βάση την Aloe Vera.
•  Με αναπλαστικές και κατευναστικές ιδιότητες (λόγω Aloe Vera και 

πανθενόλης) αφήνει αίσθηση απαλότητας και ενυδάτωσης.
• Μειώνει την λιπαρότητα.

Συνιστάται
Για λιπαρά, μικτά και ακνεϊκά δέρματα.



Even Skintone Sensitive | 25ml 
Μελανορρυθμιστικό / απολεπιστικό. Εξειδικευμένη απαλή σύνθεση για τον 
έλεγχο των υπερμελαχρώσεων περιέχει AHA, Uva Ursi και Niacinamide. 
Απολεπίζει ελαφρά και επαναφέρει την ομοιοχρωμία στο δέρμα.

Οφέλη
• Ομοιόχρωμο υγιές δέρμα. 
• Απολεπίζει και μικραίνει τους πόρους.
•  Το Κιτρικό και Λακτικό οξύ απολεπίζουν και ρυθμίζουν την κυτταρική 

ανανέωση.
•  AUST L 112901.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος και ειδικά για ευαίσθητα δέρματα..

Even Skintone Complex | 25ml
Μελανορρυθμιστικό / απολεπιστικό. Εξειδικευμένη απαλή σύνθεση για τον 
έλεγχο των υπερμελαχρώσεων περιέχει AHA, BHA, Uva Ursi και Niacina-
mide. Απολεπίζει ελαφρά και επαναφέρει την ομοιοχρωμία στο δέρμα.

Οφέλη
• Ομοιόχρωμο υγιές δέρμα. 
• Απολεπίζει και μικραίνει τους πόρους.
•  Το Κιτρικό και Λακτικό οξύ απολεπίζουν και ρυθμίζουν την κυτταρική 

ανανέωση.
• AUST L 112901

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος και ειδικά για πιο ανθεκτικά δέρματα.

Ultra C Facial Cream 23% | 50gr
Προστατευτικό κατά της φωτογήρανσης, βοηθά στην επαναδόμηση 
των ινών κολλαγόνου. Εξειδικευμένη κατοχυρωμένη ® σύνθεση με 
23% καθαρή L ascorbic acid, για διαδερμική εισχώρηση. Ειδική για την 
επαναφορά της υγείας του δέρματος βοηθά το δέρμα ώστε να φαίνεται 
υγιές, λαμπερό, σφριγηλό, νεανικό χωρίς ρυτίδες.

Οφέλη
• Επαναδομεί τις ίνες κολλαγόνου. 
• Βοηθά στον ομοιόμορφο χρωματισμό. 
• Φωτοπροστατευτικό.
• AUST L 90608.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος. Ιδανικό για κανονικά και ξηρά δέρματα.

Ultra C Sheer Facial Cream 20% |50gr
Φωτοπροστατευτική, βοηθά στην επαναδόμηση των ινών κολλαγόνου. 
Απαλή υφή, απορροφάται γρήγορα, ειδική για λιπαρά και ασφυκτικά 
δέρματα. Περιέχει 20% βιομοριακή L-ascorbic acid διαδερμικής 
εισχώρησης για την επαναφορά του κυτταρικού κύκλου, για απαλό, 
λαμπερό, χωρίς δυσχρωμίες και ρυτίδες δέρμα.

Οφέλη
• Ρυθμίζει την παραγωγή των ινών κολλαγόνου. 
• Μειώνει τις βλάβες από την ηλιακή ακτινοβολία. 
• Βοηθά στον ομοιόμορφο χρωματισμό του δέρματος. 
• AUST L 107041.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους του δέρματος. Ιδανική για λιπαρά δέρματα με 
τάση ακμής.

Facial Treatments



C-10 Serum | 25ml
Ορός που περιέχει σταθεροποιημένη καθαρή L – ascorbic acid. Εύκολα 
απορροφήσιμη σε μορφή απαλού serum. Για απαλό, σφριγηλό, υγιές δέρμα.

Οφέλη
• Σφριγηλό, υγιές νεανικό δέρμα.
•  Η Vitamin C είναι αντιοξειδωτική και δρα κατά των ελεύθερων ριζών. 
• Μη λιπαρή, άμεσα απορροφήσιμη φόρμουλα. 
•  Μειώνει τα εμφανή σημάδια γήρανσης και φωτογήρανσης.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος εκτός των λιπαρών με τάση ακμής.

Ultra C Firming Serum Κανονικό / Λιπαρό | 25 ml
Μια προηγούμενη σύνθεση με πεπτίδια, Σαλικυλικό οξύ και 10% καθαρή 
βιταμίνη C για ένα απαλό και σφριγηλό δέρμα.

Οφέλη
• Μειώνει την εμφάνιση των ορατών σημαδιών γήρανσης
• Ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου
• Μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων
•  Ελέγχει τη λιπαρότητα της επιδερμίδας και βελτιώνει τη λάμψη, 

μειώνοντας την λειτουργία του σμηγματογόνου αδένα
• Μειώνει τις δυσχρωμίες του δέρματος

Συνιστάται
Για κανονικά και λιπαρά δέρματα 

Ultra C Firming Serum Κανονικό / Ξηρό | 25 ml
Πρωτοποριακή σύνθεση που περιέχει πεπτίδια και 10% καθαρή βιταμίνη 
C για κανονικά και ξηρά δέρματα.

Οφέλη
• Μειώνει την εμφάνιση των ορατών σημαδιών γήρανσης
• Ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου
• Μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων
• Μειώνει τις δυσχρωμίες του δέρματος

Συνιστάται
Για κανονικά και ξηρά δέρματα 

Ultra A Facial Cream | 50gr
Ενισχυμένη με υψηλής συγκέντρωσης AHA, Retinol, Vit E και Green 
Tea. Απαλή κρέμα για την πλήρη επαναφορά της υγείας του δέρματος. 
Δερματολογικά tests αποδεικνύουν 35% κυτταρική ανανέωση και 
αναδόμηση του δέρματος μετά από 4 εβδομάδες χρήσης. Πάνω από 
75% των χρηστών συμφωνούν ότι το δέρμα τους είναι πιο απαλό και 
σφριγηλό από πριν.

Οφέλη
• Μειώνει τη χαλαρότητα του δέρματος. 
• Μειώνει τις ρυτίδες. 
• Ελέγχει και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. 
•  Επαναφέρει την υγεία και υγρασία στο δέρμα μακροπρόθεσμα.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος εκτός των λιπαρών με τάση για ακμή.

Ultra A Sheer Facial Cream | 50gr
Ενισχυμένη με υψηλής συγκέντρωσης AHA, Retinol, Vit C και Green 
Tea. Ειδική φόρμουλα για λιπαρά με τάση ακμής δέρματα, χαλαρά με 
δυσχρωμίες. Αφήνει ένα λαμπερό, σφριγηλό και υγιές δέρμα.

Οφέλη
•  Βελτιώνει φανερά την υφή και σφριγηλότητα του δέρματος. 
•  Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύει από τους 

περιβαλλοντικούς ρύπους. 
•  Απολεπίζει απαλά και μειώνει την λιπαρότητα. 
• Απαλύνει και ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο.

Συνιστάται 
Για λιπαρά με τάση ακμής δέρματα.



Ultra A Hydration Booster | 75ml
Vit A, Vit E και ΑΗΑ για ισχυρή ενυδάτωση και αναδόμηση. Εξειδικευμένο 
booster για κουρασμένα, ταλαιπωρημένα και αφυδατωμένα δέρματα. 
Περιέχει αντιοξειδωτικά και κυτταρορρυθμιστικά για βαθειά ενυδάτωση. 
Θα αισθανθείτε το δέρμα σας απαλό και ελαστικό.

Οφέλη
• Ενισχυμένη κυτταρική επαναδόμηση.
• Χρησιμοποιείται και ως μάσκα αναδόμησης. 
• Ισχυρό αντιοξειδωτικό κατά των ελεύθερων ριζών.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος (εκτός λιπαρού και ακνεικού) ή μετά 
από ελαφρά peelings.

Ultra A Smoothing Complex | 30ml
Εξειδικευμένο booster με ισχυρή αντιγηραντική δράση σε άνυδρη μορφή. 
Περιέχει υψηλή συγκέντρωση ρετινόλης για ένα πιο λαμπερό και νεανικό 
δέρμα. Εξαιρετικά απαλή υφή.

Οφέλη
•  Βελτιώνει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες.
•  Η Bromelain παρέχει αντιφλεγμονώδη δράση.
•  Ελέγχει και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες.
•  Ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος. 

Ultra Clear Treatment Lotion | 50ml
Απαλή σύνθεση που δεν ξηραίνει την επιδερμίδα, χωρίς ερεθιστικά και 
υπεροξείδιο του βενζολίου.
Περιέχει τρεις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C,E και B, και σαλικυλικό οξύ 
μαζί με άλλα ενεργά συστατικά για τη θεραπεία του λιπαρού ακνεϊκού 
ταλαιπωρημένου δέρματος.

Οφέλη
•  Τριπλή δράση βιταμινών (C, E και B) που ενισχύουν την υγιή 

λειτουργία του δέρματος.
•  BHA (ή Σαλικυλικό οξύ) απολεπίζει και ενεργοποιεί το φυσικό 

κυτταρικό κύκλο του δέρματος για την ανανέωσή του.
•  Φυσικά έλαια από γαρύφαλλο, σανταλόξυλο και ευκάλυπτο που 

προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

Συνιστάται
Για προβληματικά, λιπαρά με τάση για ακμή δέρματα.

Ultra Clear Purifying Μask | 75ml
Απαλή μάσκα αργίλου που ελέγχει την λιπαρότητα και τη γυαλάδα της 
επιδερμίδας.

Οφέλη
•  Τριπλή δράση βιταμινών (C, E και B), ενισχύουν την υγιή λειτουργία 

των κυττάρων του δέρματος 
•  Σαλικυλικό οξύ που απολεπίζει και ενεργοποιεί το φυσικό κυτταρικό 

κύκλο του δέρματος για την ανανέωσή του
•  Φυσικά έλαια από Γαρύφαλλο, σανταλόξυλο και ευκάλυπτο που 

προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.
•  Δεν ξηραίνει, δε λευκαίνει, χωρίς υπεροξείδιο του βενζολίου

Συνιστάται 
Για προβληματικά, λιπαρά ή ακνεϊκά δέρματα

Facial Treatments



Ultra Calming Treatment Cream | 50ml
Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για στρεσαρισμένα δέρματα που 
παρουσιάζουν ορατά σημάδια ερεθισμού (ερυθρότητα, ξηρότητα, 
φλεγμονή, δυσχρωμίες). Επιπλέον ιδανικό για την αναδόμηση του 
δέρματος από ηλιακά εγκαύματα και θεραπείες laser, peelings κλπ.

Οφέλη
•  Αλλαντοϊνη, Βισαβολόλη και Αλόη Βέρα για ηρεμιστική και 

καταπραϋντική δράση
•  Oat Kernel Flour (με αντιφλεγμονώδη δράση) βελτιώνει άμεσα τα 

ορατά σημάδια του στρεσαρισμένου δέρματος
•  Προβιταμίνη Ε που ενισχύει την ηρεμία και υγεία του δέρματος

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος, ειδικά για τα ευαίσθητα

Ultra C Eye Cream | 20ml
Κρέμα αντιγήρανσης για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. 
Σταθεροποιημένη άνυδρη κρέμα που περιέχει L-ascorbic acid, εισχωρεί 
διαδερμικά, μειώνει εμφανώς τις ρυτίδες και παρέχει σύσφιγξη στην 
περιοχή γύρω από τα μάτια.

Οφέλη
•  Αφήνει το δέρμα καθαρό, απαλό και σφριγηλό γύρω από την περιοχή 

των ματιών.
• Μειώνει τις ρυτίδες.
• Συσφίγγει και λευκαίνει.
• Ιδανική για τους μαύρους κύκλους.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Ultra Moisturiser Eye Cream | 20ml
Ενυδατική, θεραπευτική κρέμα για την περιοχή των ματιών. Παρέχει 
μακράς διάρκειας αναδόμηση χάρις στην μοναδική σύνθεσή της με 
Κεραμίδια, Υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε. 

Οφέλη 
•  Έντονη ενυδάτωση και θρέψη για την περιοχή των ματιών.
•  Κλινικά δοκιμασμένη για μακράς διάρκειας αποτελέσματα.
• Ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Ultra A Eye Cream | 20ml
Αναδομητική κρέμα για την περιοχή των ματιών. Συνδυαστική μοναδική 
δράση Retinol, Lactic Acid και Acetyl Hexapeptide για έντονη μείωση 
ρυτίδων και σύσφιξη.

Οφέλη 
•  Μειώνει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες.
•  Το Acetyl Hexapeptide βοηθά στην επαναδόμηση του κολλαγόνου. 
•  Συσφίγγει, αντιοξειδώνει και ενυδατώνει.

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Ultra Lip Therapy SPF 15 | 3gr 
Προϊόν θεραπείας για τα χείλη με ενεργή καθαρή βιταμίνη C, για σαρκώδη 
και μεγάλα χείλη, ενώ ο συνδυασμός των αντιοξειδωτικών συστατικών 
προσφέρει ισχυρή προστασία ώστε να παραμείνουν τα χείλη σφριγηλά, 
απαλά και υγιή. 

Οφέλη
•  Δεν περιέχει Nano- αντηλιακά φίλτρα και είναι χωρίς parabens, 

συνθετικό άρωμα, χρώματα και προπυλενογλυκόλη
•  UVA και UVB αντηλιακά φίλτρα για αποτελεσματική αντηλιακή προστασία
•  Απορροφάται άμεσα και γρήγορα και προσφέρει μακρά ενυδάτωση στα 

χείλη
•  Με L Ascorbic Acid 5% που υποβοηθά την προώθηση της παραγωγής 

κολλαγόνου για τα απαλά γεμάτα χείλη

Συνιστάται
Για όλους τους τύπους δέρματος



Even Skintone Compact | 10gr
Τριπλό προϊόν: αντιοξειδωτικό, φωτοπροστατευτικό και καλυπτικό. Τα 
βιομοριακά minerals δίνουν απαλότητα, απαλή κάλυψη επιτρέποντας 
στο δέρμα να αναπνέει και να λειτουργεί κανονικά ενώ προστατεύει από 
τους περιβαλλοντικούς ρύπους. Βοηθούν στην ομοιόμορφη εμφάνιση 
του δέρματος μειώνοντας την ερυθρότητα από τυχόν ερεθισμούς λόγω 
των θεραπειών peelings , lasers, ακμής, ροδόχρους κλπ. Αντιοξειδωτικές 
βιταμίνες C+ E και Green Tea δρουν συνεργιστικά προστατεύοντας από τις 
ελεύθερες ρίζες βοηθώντας το δέρμα να διατηρήσει την ενυδάτωσή του.

Οφέλη
•  Απαλό ελαφρύ καλυπτικό που επιτρέπει το δέρμα να αναπνέει. 
•  Ισχυρά αντιοξειδωτικά προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες 

βοηθώντας το δέρμα να διατηρήσει το επίπεδο ενυδάτωσης. 
•  Τα minerals δρουν σαν φυσικά αντιηλιακά. Μη φαγεσορογόνα. 
•  Διατίθενται σε αρκετούς χρωματικούς τόνους. Ρωτήστε τον ειδικό 

υγείας δέρματος. 

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, 
ακνεικών και rosacea.

Even Skintone Compact Bronzer | 10g
Τριπλή δράση : αντιοξειδωτική, φωτοπροστασία και ηλιοκαμένη όψη στην 
επιδερμίδα. Παρέχει στο πρόσωπο εμφάνιση υγείας χωρίς το επιβλαβές 
μαύρισμα από τον ήλιο. Μακράς διάρκειας αποτελέσματα με αντιοξειδωτικά 
Vit E και C και Green Tea σε φυσική βάση μικρομοριακών minerals.

Οφέλη
•  Δημιουργεί φυσική χρωματική δομή στο δέρμα χωρίς να γυαλίζει. 
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρειές, μάτια, χείλη ή όλο το 

πρόσωπο. 
•  Μη φαγεσορικό.
•  Διατίθενται σε δύο χρωματικούς τόνους: copper και terracotta.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος

Επαγγελματικές θεραπείες απολέπισης ενεργοποιούν τη φυσική ικανότητα του 
δέρματος να απολεπίζεται για μία υγιέστερη εμφάνιση. Ανάλογα με το βάθος 
απολέπισης το δέρμα αντιδρά ανάλογα. Δεν υπάρχει χρόνος ανάρρωσης.

Θεραπείες Lactic 30% και 50%
Ενυδατικά και απολεπιστικά Alfa Hydroxy Acids. Τα peeling Λακτικών 
οξέων είναι ιδανικά για την απολέπιση του δέρματος, αυξάνουν τα 
επίπεδα ενυδάτωσης, μειώνουν τις ρυτίδες, μειώνουν τις δυσχρωμίες και 
την ανομοιομορφία. Το λακτικό οξυ παρέχει περισσότερη ενυδάτωση από 
το γλυκολικό οξυ και είναι αποτελεσματικό στη σύσφιγξη και αναδόμηση 
του δέρματος μειώνοντας τα σημάδια της γήρανσης.
Ο ιατρός σας θα σας συστήσει ποιο peeling είναι κατάλληλο για το τύπο 
του δέρματος σας. Μια σειρά από θεραπείες χρειάζονται για να έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οφέλη
• Μερικά εξουδετερωμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Μειώνει το επίπεδο των νεκρών κυττάρων. 
• Μειώνει τις ρυτίδες και ελαφριές δυσχρωμίες.

 Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος

Mineral Colour Professional Treatments



Θεραπεία BHA Skin 
Παρέχει ισχυρή επιφανειακή απολέπιση. Ειδικό για Λιπαρά / ακνεϊκά 
δέρματα. Το peeling ΒΗΑ μπορεί να απλωθεί με περάσματα ανάλογα το 
τύπο του δέρματος. Ο ιατρός σας μπορεί να σας συστήσει το κατάλληλο 
θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Οφέλη
Βοηθά στην απορρόφηση των δρώντων συστατικών. Ομοιομορφία στο 
δέρμα. Εξειδικευμένο για Λιπαρά, ακνεϊκά δέρματα. 

Προσοχή
Το παραπάνω peeling δεν συνιστάται σε άτομα με αλλεργία στα 
σαλικυλικά (aspirin).

Συνιστάται 
Για λιπαρά και ακνεϊκά δέρματα.

Θεραπεία Vitapeel 1 
Εξειδικευμένη απολέπιση με συνδυασμό διαφορετικών δρώντων 
συστατικών. Το Vitapeel είναι ειδικά κατασκευασμένο για δέρματα με 
δυσχρωμίες και φωτογήρανση. Βασισμένο στο διάλυμα Jessner με 
επιπρόσθετα Bearberry και AHΑ για εξειδικευμένες θεραπείες.

Οφέλη
• Bearberry βοηθά στον έλεγχο των μελανοκυττάρων. 
• Εκπλητική και ομοιόμορφη απολέπιση. 
•  Ιδανικό για δέρματα με ακμή, δυσχρωμία, ρυτίδες και ανομοιόμορφη 

υφή.

Προσοχή
Αυτό το peeling δεν συνιστάται για άτομα αλλεργικά στα σαλυκιλικά 
(aspirin).

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος.

Θεραπεία UltraSonophoresis 
Βοηθά στην απορρόφηση των δρώντων συστατικών ενώ καθαρίζει σε 
βάθος.
Abacosm Sonophoresis παρέχει καθαρισμό σε βάθος (χωρίς την χρήση 
ατμού) ενώ βοηθά στην διείσδυση των δρώντων συστατικών για ένα υγιές 
λαμπερό δέρμα.
Το δέρμα έχει τον δικό του προστατευτικό μανδύα (υδρολιπιδικός) Η 
χαλάρωση των δεσμών με την χρήση της Sonophoresis βοηθά στην 
διαδερμική εισχώρηση και μόνο ορισμένα λεπτά χρειάζονται για να πάρει 
το δέρμα αυτά που χρειάζεται.
Χαμηλής συχνότητας Sonophoresis παρέχουν την δυνατότητα στην 
Vit A, E, C κλπ. να εισχωρήσουν ταχύτερα στο χόριο. Τα συνδυαστικά 
πρωτόκολλα θα βοηθήσουν ώστε το δέρμα να αποκτήσει ξανά την υγεία 
του σε κυτταρικό επίπεδο (DNA).

Οφέλη
• Παρέχει απαράμιλλη φωτεινότητα στο δέρμα.
• Γρήγορη απορρόφηση - Γρήγορο αποτέλεσμα. 
• Πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους.
• Συνδυάζεται με peelings και μηχ. Απολέπιση.
• Χωρίς χρόνο ανάρρωσης.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος.



Θεραπεία Microderma RF
Μικροδερμοαπόξεση με την χρήση ραδιοσυχνοτήτων.
Η μηχανική δερμοαπόξεση παρέχει ελεγχόμενη απολέπιση χωρίς 
ταλαιπωρία και πόνο. Ο θεραπευτής σας θα παρέχει τις χρήσιμες 
πληροφορίες για το ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για εσάς. Η 
ραδιοσυχνότητα παρέχει απαράμιλλη σύσφυγξη.

Οφέλη
• Καθαρό, απαλό δέρμα.
• Ελεγχόμενο βάθος απολέπισης.
• Σύσφιγξη.
• Αποτρέπει την διείσδυση των δρώντων συστατικών.
• Γρήγορη και αποτελεσματική.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος για μία ομοιόμορφη επιφάνεια και 
ταυτόχρονη σύσφιγξη.

Θεραπεία Vitabrasion 
Απολεπιστικό βιταμινούχο σκεύασμα.
Συνδυαστική θεραπεία με δερμοαπόξεση και ταυτόχρονη εμπότιση του 
δέρματος με μεσοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτές οι θεραπείες μειώνουν 
δραστικά τις ρυτίδες και επαναφέρουν τον κυτταρικό κύκλο για ένα υγιές 
λαμπερό και σφριγηλό δέρμα. Ειδικά για ευαίσθητες περιοχές όπως οι 
περιοχές γύρω από το στόμα και τα μάτια.
Οι υπερμελαγχρώσεις μειώνονται γρήγορα, οι λεπτές ρυτίδες 
εξαφανίζονται, η ελάστωση μειώνεται.

Οφέλη
•  Μη επεμβατική μέθοδος εναλλακτική των χημικών απολεπίσεων για 

όλους τους τύπους δέρματος.
•  Ιδανικό για γεροντικές κηλίδες, ανομοιομορφία δέρματος, λεπτές 

ρυτίδες, ανοικτούς πόρους και τραχύ δέρμα.

Συνιστάται 
Για όλους τους τύπους δέρματος για ένα δέρμα απαλό και ομοιόμορφο.

Professional Treatments

διατίθενται από


