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Anti-aging technologies advanced through biological design



 Priori, η μοναδική βιοτεχνολογική σειρά 
Αντιγήρανσης. Έχει αναπτυχθεί από τους 
βιοτεχνολόγους Joseph A.Lewis και Joseph 
C. DiNardo.

Η Priori ενσωματώνει, όχι μόνο τις πιο 
προηγμένες τεχνολογίες αντιγήρανσης 
αλλά ταυτόχρονα προσφέρει 
εξειδικευμένες επιλογές σε συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές.

Η Priori είναι η πρώτη εταιρεία 
βιοτεχνολογίας. Έχει αναπτυχθεί από τους 
ίδιους επιστήμονες που εισήγαγαν τα AHA 
το 1983, το Idebenone το 2004 και το 
CoffeeBerry® το 2008. Αυτές οι 
προηγμένες μέθοδοι αντιγήρανσης, έχουν  
παρουσιαστεί σε παγκόσμια 
δερματολογικά συνέδρια και συνοδεύονται 
από κλινικές μελέτες και επιστημονικές 
δημοσιεύσεις.

Η Priori, μέσω της επιστημονικής 
εξειδίκευσης, παραδίδει τα καλύτερα 
αποτελέσματα αντιγήρανσης, βασισμένη 
σε πατενταρισμένες τεχνολογίες που δεν 
υπάρχουν σε καμμία άλλη επαγγελματική 
σειρά προϊόντων στον κόσμο.

 Αντιγηραντικές σειρές 
της Priori
 Για την Priori, η μάχη ενάντια στον χρόνο 
δεν είναι μόνο επιστημονικό θέμα, αλλά και 
θέμα επιλογών και αναγκών. Γι’ αυτό το 
λόγο, η Priori  έχει αναπτύξει τρεις 
διαφορετικές σειρές βασισμένες σε 
αντίστοιχες τεχνολογίες:



Priori Advanced AHA Cosmeceuticals
 ∆ιαδερμική ανανέωση με ταυτόχρονη προστασία.Τελευταίας τεχνολογίας AHA 
συνδυασμένα με μια πολυδυναμική αντιοξειδωτική αλληλουχία LCA Complex 
για τα μέγιστα αποτελέσματα. Το πρώτο στάδιο της Priori σε κάθε 
αντιγηραντική θεραπεία.
 Αναλογία Fitness: Βασική Γυμναστική του ∆έρματος.

Priori Idebenone Complex Superceuticals
 Η πρωτοπορία στην Αντιγήρανση. Στοχεύει απευθείας σε κυτταρικό επίπεδο, 
στα μιτοχόνδρια και ταυτόχρονα παρέχει την 
υψηλότερη προστασία (με τον μέγιστο 
περιβαλλοντικό δείκτη αντιοξείδωσης EPF 
95) ενάντια στην οξείδωση από τις 
ελεύθερες ρίζες. Ιδανική σειρά για όσους 
επιθυμούν ένα πιο εντατικό στάδιο. Είναι 
το δεύτερο στάδιο στο αντιγηραντικό 
πρόγραμμα της Priori αφού έχει 
προηγηθεί η προετοιμασία με τα 
Advanced AHA. 
 Αναλογία Fitness: Το Τρίαθλο του 
δέρματος.

Priori CoffeeBerry® Natureceuticals
 Η Φυσική επιλογή. Η εναλλακτική επιλογή συνδυασμένη με 
τελευταίας τεχνολογίας φυσικά αντιοξειδωτικά  συστατικά . ∆εν είναι 
μόνο μια αντιγηραντική σειρά, αλλά και μια οικολογική φιλοσοφία 
για ένα πιο «πράσινο» πλανήτη, χωρίς να υστερεί σε αποτελέσματα 
στο δέρμα σας. 
 Αναλογία Fitness: Γιόγκα του ∆έρματος.



GENTLE FACIAL 
CLEANSER (180 ml)
 Απαλό καθαριστικό με βάση το LCA 
Complex (12 % Lactic Compound + 
1% MFAS). Απολεπίζει ήπια την 
επιδερμίδα και απομακρύνει το 
μακιγιάζ αφήνοντας το δέρμα απαλό, 
μαλακό και φωτεινό. Αφαιρεί όλους 

τους περιβαλλοντολογικούς ρύπους χωρίς να 
ερεθίζει το δέρμα περιέχοντας Αnti-irritant 
Complex. Κατάλληλο για όλους τους τύπους 
δέρματος καθώς και για τα ευαίσθητα 
δέρματα.

 Τί είναι τα Advanced AHA Cosmeceuticals?
 Τελευταίας τεχνολογίας σειρά AHA που προέρχεται από τους πρωτεργάτες 
των πρώτων προϊόντων ΑΗΑ βασισμένα στο γλυκολικό οξύ από το 1983. 
∆εν περιέχουν Parabens.

Πώς λειτουργούν?
Τα Αdvanced ΑΗΑ λειτουργούν με δύο τρόπους επιτυγχάνοντας δυο αντι-
γηραντικές διαδικασίες: την απολέπιση του δέρματος και την ενυδάτωση 
εκ των έσω. 

Γιατί είναι μοναδικά?
Γιατί είναι η μόνη σειρά που περιέχει LCA Complex: συνδυάζει εξειδικευ-
μένο φυσικό λακτικό οξύ (AHA) με μια μοναδική πολυδυναμική αντιοξει-
δωτική αλληλουχία (MFAS) προκειμένου να παρέχει μια πλήρη θεραπεία 
αντιγήρανσης μέσω της κυτταρικής ανανέωσης και της απαραίτητης ενυ-
δάτωσης του δέρματος. Το σύστημα MFAS (Multi-Functional Antioxidant 
Sequence) περιέχει όλες τις απαραίτητες για την υγεία του δέρματος αντι-
οξειδωτικές βιταμίνες: Vitamin A, C, E και προβιταμίνη Α και είναι βραδεί-
ας αποδέσμευσης σύστημα για μέγιστο αποτέλεσμα.

Ποιός είναι ο τρόπος εφαρμογής τους?
Η πλήρης σειρά προϊόντων σχεδιάστηκε για όλους τους τύπους δέρματος 
και για όλες τις συνθήκες και περιλαμβάνει θεραπείες για το σπίτι αλλά και 
επαγγελματικά πρωτόκολλα θεραπειών ώστε να παρέχεται η μέγιστη θερα-
πευτική δράση και να προάγεται το αποτέλεσμα της αντιγήρανσης.

SMOOTHING EYE 
SERUM (15ml)
 Αντιρυτιδικό και ενυδατικό προϊόν 
ματιών. Περιέχει 11% LCA Complex 
(10% Lactic Compound + 1% MFAS), 
Acetyl Hexapeptide και καφεΐνη. Το 
εξαπεπτίδιο βοηθά στην ανανέωση 
του κολλαγόνου και η καφείνη μειώνει 
τα οιδήματα. Συσφίγγει τους ιστούς 

γύρω από τα μάτια και προκαλεί ορατή μείωση 
του βάθους των λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων. Οι διαθλαστές φωτός που περιέχει 
προσδίδουν πιο φωτεινή και νεανική όψη. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος 
καθώς και για τα ευαίσθητα.



Advanced AHA Cosmeceuticals Product range

PERFECTION FACIAL GEL 
(30 ml)
 Ισχυρό θεραπευτικό gel για το 
προβληματικό δέρμα. Περιέχει 16% LCA 
Complex (15% Lactic Compound + 1% 
MFAS), καθώς και Σαλικυλικό οξύ 
επιτυγχάνοντας βαθιά απολέπιση και 
ρύθμιση του λιπαρού δέρματος. 

Ελαχιστοποιεί τους διεσταλμένους πόρους, 
προάγει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαττώνει 
τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Κατάλληλο για 
λιπαρά, μικτά και ακνεϊκά δέρματα. 

SKIN RENEWAL CREAM 
(50 ml)
 Αντιρυτιδική και ενυδατική κρέμα 
ανανέωσης που περιέχει 16% LCA 
Complex (15% Lactic Compound + 1% 
MFAS), και Φωσφολιπίδια. Μειώνει 
δραστικά την εμφάνιση των λεπτών 
γραμμών και ρυτίδων και βελτιώνει την 

εμφάνιση του δέρματος, ενώ προλαμβάνει τα 
σημάδια της φωτογήρανσης. Κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος.

INVIGORATING FACE & 
BODY SCRUB (200 ml)
Απολεπιστικό προϊόν που συνδυάζει την 
απολέπιση μέσω λακτικού οξέως 
(16%LCAComplex) με την μηχανική 
απολέπιση των κόκκων Πολυαιθυλενίου. 
Μαλακώνει, ενυδατώνει και βοηθάει στην 
μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, 

ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το δέρμα από το 
οξειδωτικό stress λόγω της πλούσιας σε 
πολύβιταμίνες (MFAS) φόρμουλάς του. Κατάλληλο 
για όλους τους τύπους δέρματος, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στο σώμα.

BARRIER REPAIR 
COMPLEX (50ml)
 Ενυδατικό και καταπραϋντικό προϊόν με 
2% LCA Complex (1% Lactic Compound 
+ 1% MFAS). Περιέχει Αnti-irritant 
Complex, Fortifying Epidermal Complex, 
εκχυλίσματα Green Tea και Licorice. 
Aυξάνει την υγρασία του δέρματος, 

αναπλάθει και αναζωογονεί. Προστατεύει το 
ευαισθητοποιημένο δέρμα βοηθώντας στην 
επούλωση όλων των βλαβών που έχουν 
προκληθεί στην επιδερμίδα από περιβαλλοντικές 
επιδράσεις. Το δέρμα θρέφεται, δυναμώνει και 
ενισχύεται η άμυνα του. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος. Είναι ιδανικό για τα 
ευαίσθητα δέρματα, καθώς και σε περιπτώσεις 
ροδόχρους ακμής.

HAND AND BODY 
REVITALIZING LOTION 
(180ml)
 Ήπιο απολεπιστικό και αναπλαστικό 
γαλάκτωμα σώματος που ενυδατώνει και 
μαλακώνει το δέρμα. Απορροφάται 
γρήγορα, βελτιώνει την υφή της 
επιδερμίδας παρέχοντας βαθιά φροντίδα 

ενώ ταυτόχρονα αναπλάθει και αναζωογονεί. Η 
εξαιρετικά πλούσια φόρμουλα 16% LCA Complex 
( 15 % Lactic Compound + 1% MFAS) ενδείκνυται 
για τα φωτογηρασμένα και ξηρά δέρματα.

DAILY DEFENSE SPF 30 
(75ml)
 Αντιηλιακό και ενυδατικό προϊόν 
προσώπου. Περιέχει 3% LCA Complex 
(2% Lactic Compound + 1% MFAS). 
Προστατεύει το δέρμα από τη φθορά 
στην οποία υπόκειται από την έκθεση 
στην UVA και UVB ακτινοβολία 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος καθώς 
και για δέρματα με μελαγχρωματικές κηλίδες. 

Προτεινόμενο από τον Αμερικάνικο 
Οργανισμό Καταπολέμησης του 
Καρκίνου (Skin Cancer Foundation).

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
 Τα επαγγελματικά πρωτόκολλα Skin Renewal 
System είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
επιταχύνουν και να βελτιστοποιούν την θεραπεία 
στο σπίτι και διατίθενται μόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες.



FACIAL CLEANSER 
(180ml)
 Απαλό κρεμώδες καθαριστικό που 
δεν καταστρέφει τον υδρολιπιδικό 
φραγμό της επιδερμίδας. Έχει ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση προστατεύοντας 
το πρόωρα γηρασμένο δέρμα από τις 
επιδράσεις του περιβαλλοντικού στρες 

και ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη του 
επιθυμητού αντιγηραντικού αποτελέσματος. 
Μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και  
ρυτίδων. Συνδυάζει AHA ( 12% Λακτικό οξύ), 
BHA (0,5 % Σαλικυλικό οξύ) και 0,1% 
Idebenone Complex. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος. Ιδανικό για πρόωρα 
γηρασμένα δέρματα.

 Τί είναι τα Idebenone Complex Superceuticals?
 Το Idebenone Complex είναι ο βιοτεχνολογικός συγγενής ενός ενζύμου που 
περιέχεται στον ανθρώπινο οργανισμό του συνένζυμου Q10. Είναι 60% μικρότερο 
άρα διαπερνά την επιδερμίδα και 1000 φορές πιο αποτελεσματικό ή αλλιώς το 
"Super Q10".  ∆εν περιέχουν Parabens.

Πώς λειτουργούν?
Στοχεύουν απευθείας σε κυτταρικό επίπεδο, στα μιτοχόνδρια, όπου καταπολεμούν τo 
σχηματισμό των ελεύθερων ριζών.

Γιατί είναι μοναδικά?
Τα προιόντα PRIORI με Idebenone Complex, πρωτοπορούν στις θεραπείες αντιγήρανσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Idebenone Complex είναι ο πλέον πρωτοποριακός επιδερμικός 
αυξητικός παράγοντας που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, από τα εξελιγμένα εργαστήρια 
της PRIORI. Είναι μία μοναδική ανακάλυψη η οποία έδωσε ένα νέο επίπεδο προστασίας 
έναντι στην πρόωρη γήρανση. Τα προϊόντα PRIORI, διορθώνουν τα σημάδια γήρανσης, 
ελαττώνουν την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, συσφίγγουν το δέρμα, 
βελτιώνουν την υφή, δίνουν λάμψη και νεανική όψη. Ταυτόχρονα έχοντας το μεγαλύτερο 
βαθμό αντιοξειδωτικής προστασίας (EPF 95), προστατεύουν το δέρμα από το 
περιβαλλοντικό στρες, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο αντιοξειδωτικό προιόν της αγοράς 

Ποιός είναι ο τρόπος εφαρμογής τους?
Τα προϊόντα Idebenone Complex είναι σχεδιασμένα για το φωτογηρασμένο δέρμα και 
περιλαμβάνουν θεραπείες για το σπίτι, αλλά και επαγγελματικά πρωτόκολλλα 
θεραπειών σε ένα πιο εντατικό και προηγμένο επίπεδο. 

EYE SERUM (15ml)
 Ισχυρός αντιρυτιδικός ορός για την 
περιοχή των ματιών με έντονα σημάδια 
γήρανσης. Περιέχει 0,5% Idebenone 
Complex και Τριπεπτίδια προστατεύοντας 
και διορθώνοντας το πρόωρα γηρασμένο 
δέρμα. Το εκχύλισμα Φυκιών που 
περιέχει συσφίγγει και τονώνει τους 
ιστούς γύρω από τα μάτια ενώ η Καφεΐνη 

μειώνει τα οιδήματα. Το Α2 Σύμπλεγμα (Α 
βιταμίνη και ΑΗΑ-Λακτικό οξύ) προσφέρει 
ορατή μείωση των λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ενυδάτωση 
του γηρασμένου δέρματος. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος . 



 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
 O Συνδυασμός του Idebenone Complex με την 
αντιγηραντική θεραπεία Superceutical Anti aging 
Peel μεγιστοποιεί και εντατικοποιεί την θεραπεία 
σας. Μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

MOISTURIZING FACIAL 
CREAM (50ml)
 Πλούσια κρέμα ενυδάτωσης με ισχυρή 
αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση. 
Προστατεύει και διορθώνει το πρόωρα 
γηρασμένο δέρμα που έχει προκληθεί 
από το περιβαλλοντικό στρες. Περιέχει 
Α2 Σύμπλεγμα (Α βιταμίνη και ΑΗΑ-

Λακτικό οξύ), 0,01% Idebenone Complex και 
Υαλουρονικό Οξύ με αποτέλεσμα την επιτάχυνση 
της κυτταρικής ανανέωσης, την βαθιά ενυδάτωση, 
την απολέπιση χωρίς ερεθισμούς και την 
επαναφορά της ελαστικότητας και τονικότητας 
των ιστών. Κατάλληλο για κανονικά, ξηρά και 
φωτογηρασμένα δέρματα.

SMOOTH LINES (30ml)
 Ισχυρό ενυδατικό, αντιοξειδωτικό και 
αντιγηραντικό προϊόν. ∆ιορθώνει το 
δέρμα από το περιβαλλοντικό στρες 
αφήνοντας μια υπέροχη, απαλή και 
μεταξένια αίσθηση στο δέρμα. Κλινική 
έρευνα απέδειξε ότι με χρήση δύο φορές 
την ημέρα για έξι εβδομάδες ελαττώνονται 

κατά 27% οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες, 
βελτιώνεται κατά 37% η ενυδάτωση και κατά 30% 
η γενική κατάσταση του δέρματος. Περιέχει 0,5% 
Idebenone Complex, Γλυκοζαμινογλυκάνες, 
Ceramides και ΕFA (Λιπαρά Οξέα). Κατάλληλο 
για κανονικά, ξηρά και γηρασμένα δέρματα 
καθώς και για την περιοχή των ματιών.

EVEN TONES (30ml)
 Ισχυρό λευκαντικό προϊόν με 
αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση. 
Κλινική έρευνα αποδεικνύει ελάττωση της 
μελάγχρωσης κατά 92% με χρήση δύο 
φορές την ημέρα για έξι εβδομάδες. 
Περιέχει 0,5% Idebenone Complex, 
Ρετινόλη, 15% Lactic Compound και 

εκχυλίσματα Licorice Root, Mulberry Leaf και 
Green Tea. Η πρωτοπορία της βιοχημείας του 
προιόντος έγκειται στο ότι περιέχει εκχύλισμα 
Methyl Gentisate που παρουσιάζει ισχυρότερες 
λευκαντικές ιδιότητες από την υδροκινόνη χωρίς 
όμως να προκαλεί κυτταροτοξικότητα. Παράλληλα 
έχει καλμαντικές και αντιφλογιστικές ιδιότητες. 
Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.

Idebenone Complex Superceuticals Product range

RADICAL DEFENSE 
(30ml)
 Πρωτοποριακό 2 σε 1 αντηλιακό 
προϊόν. Συνδυάζει μια λευκόχρωμη 
κρέμα με SPF 30 με μια λεπτή 
πορτοκαλόχρωμη λοσιόν που περιέχει 
0,5% Idebenone Complex, το 

ισχυρότερο αντιοξειδωτικό συστατικό με δείκτη 
περιβαλλοντικής προστασίας EPF 95. Προσφέρει 
την μέγιστη προστασία τόσο από την UVA και 
UVB ακτινοβολία όσο και από τους εξωγενείς και 
ενδογενείς παράγοντες που προκαλούν οξείδωση. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ιδανικό για τα φωτογηρασμένα δέρματα. 

Προτεινόμενο από τον Αμερικάνικο 
Οργανισμό Καταπολέμησης του 
Καρκίνου (Skin Cancer Foundation).

AGE DEFYING BODY 
CREAM (180ml)
Βασισμένη στο πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό 
Idebenone Complex η κρέμα σώματος 
αυτή, συσφίγγει και αναδομεί πλήρως το 
δέρμα. Μειώνει λεπτές γραμμές και 
ρυτίδες και δρα κατά των 

υπερμελαχρώσεων και γεροντικών κηλίδων. Τα 
αποτελέσματα είναι άμεσα και εντυπωσιακά. 
Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, 
ειδικά για ξηρά, ώριμα, φωτογηρασμένα 
δέρματα.



REVITALIZING 
CLEANSER (240 ml)
 99,2% φυσικό απαλό καθαριστικό για το 
πρόσωπο και το σώμα. Απομακρύνει άμεσα 
το μακιγιάζ, τη λιπαρότητα, τους ρύπους και 
τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα. Αφή-
νει το δέρμα καθαρό, ενυδατωμένο, αναζωο-

γονημένο και λαμπερό. Περιέχει 0,1% CoffeeBerry® 
και εκχυλίσματα Μελιού, Αλόης, Μήλου και Grape 
Seed. Παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει αντιφλογιστική, καλμαντική 
και ενυδατική δράση. Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους δέρματος.

RADIANCE EYE SERUM 
(15ml) 
 99,2% φυσικός, ισχυρά αντιοξειδωτικός και 
συσφικτικός ορός για την ευαίσθητη περι-
οχή των ματιών. Περιέχει 0,5% 
CoffeeBerry® ενώ τα εκχυλίσματα θερα-
πευτικών Φυκιών και Αλβουμίνης αβγού 
συσφίγγουν και τονώνουν τους ιστούς 

γύρω από τα μάτια, μειώνοντας και τα οιδήματα. 
Περιέχει ισχυρό σύμπλεγμα από πρωτεΐνες Ρυζιού 
και Σόγιας, παράγοντες που μειώνουν τους μαύρους 
κύκλους. Το εκχύλισμα Γλυκόριζας ρυθμίζει τις 
μελαγχρωματικές βλάβες. Κατάλληλο για δέρματα 
γηρασμένα, με μαύρους κύκλους, υπερμελαγχρώ-
σεις και έντονη χαλάρωση.

 Τί είναι τα CoffeeBerry® Natureceuticals?
 Η πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη σειρά αντιγήρανσης με φυσικά 
συστατικά και Paraben free.

Πώς λειτουργούν?
Συνιστώμενα από ειδικούς υγείας δέρματος παγκοσμίως ως το επόμενο 
σπουδαίο βήμα απέναντι στην αντιμετώπιση της γήρανσης. Τα 
CoffeeBerry® βελτιστοποιούν την εικόνα του δέρματος μέσω της δράσης 
των φυσικών αντιοξειδωτικών. 

Γιατί είναι μοναδικά?
Παρασκευασμένα για καταναλωτές οικολογικά ευαισθητοποιημένους, τα 
PRIORI με CoffeeBerry®, παρέχουν μέγιστη αντιγηραντική φροντίδα 
δέρματος, βασισμένη αποκλειστικά σε φυσικούς συνδυασμούς στοιχείων. 
Το εκχύλισμα CoffeeBerry® είναι το πιο ενεργό φυσικό αντιοξειδωτικό - 
τρεις φορές ισχυρότερο από το πράσινο τσάι - με συνέπεια να επιφέρει 
θεαματικά αποτελέσματα σε λεπτές γραμμές, ρυτίδες και μελαγχρωματικές 
βλάβες.

Ποιός είναι ο τρόπος εφαρμογής τους?
Η πλήρης σειρά προϊόντων περιλαμβάνει θεραπείες στο σπίτι και 
επαγγελματικά πρωτόκολλα θεραπειών, ώστε να παρέχεται η μέγιστη 
θεραπευτική δράση για καταναλωτές οικολογικά ευαισθητοποιημένους.



DAY COMPLEX (50ml)
 98,5 % φυσική, πλούσια, αντιγηραντική, ενυδατι-
κή και θρεπτική κρέμα ημέρας. Εμπλουτισμένη 
με ισχυρά αντιοξειδωτικά συστατικά 0,5% 
CoffeeBerry®, εκχυλίσματα από Σταφύλι, Ρόδι 
και αντιοξειδωτικές βιταμίνες A, C, E και Βήτα 
Καροτίνη προστατεύει το δέρμα από τις ελεύθε-
ρες ρίζες που προκαλούν γήρανση. Έχει πλού-

σια ενυδατική, μαλακτική και καταπραϋντική δράση, 
χάρη στα φυσικά έλαια που περιέχει από Ηλίανθο, 
Αβοκάντο, Αrgan και φυσικό κερί μέλισσας. Κατάλληλη 
για ώριμα, ξηρά και αφυδατωμένα δέρματα.

CoffeeBerry® Natureceuticals Product range

BRIGHTENING FACIAL 
COMPLEX (30 ml)
 98,5% φυσική, ρυθμιστική ενυδατική κρέμα 
κατά των υπερμελαγχρώσεων. Σχεδιασμένη για 
να εξισορροπεί τις μελαγχρωματικές βλάβες και 
να προστατεύει από τη δημιουργία μελλοντικών 
δυσχρωμιών. Τα φυσικά εκχυλίσματα από 
Methyl Gentisate, Γλυκόριζα και Μύρτιλλα ελέγ-

χουν τη φυσική παραγωγή των μελανοκυττάρων. Είναι 
πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, περιέχει 0,5% 
CoffeeBerry®, εκχυλίσματα από Σταφύλια και Ρόδι. 
Επίσης είναι εμπλουτισμένη με φυσικά έλαια, κεριά και 
πολυβιταμίνες που προστατεύουν το δέρμα με ισχυρή 
ενυδατική, θρεπτική και μαλακτική δράση. Κατάλληλη 
για ώριμα δέρματα με υπερμελαγχρώσεις.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
 Με τις επαγγελματικές θεραπείες Priori CoffeeBerrry® 
Natureceuticals προσφέρεται στο δέρμα σας φυσικές θεραπεί-
ες αντιγήρανσης και παράλληλα χαλάρωση και ευεξία που 
παρέχονται από το ζεστό άρωμα της βανίλιας και του καφέ.

BODY EMULSION (180ml)
 98,9% φυσικό αντιγηραντικό και ισχυρά συσφικτι-
κό γαλάκτωμα σώματος με ζεστό άρωμα καφέ και 
βανίλιας. Συσφίγγει και τονώνει την επιδερμίδα 
ενώ προστατεύει το δέρμα από τις ελεύθερες 
ρίζες και από τους παράγοντες που προκαλούν 
γήρανση. Περιέχει 0,5% CoffeeBerry®. Το δέρμα 
γίνεται πιο απαλό και σφριγηλό. Κατάλληλο για 

φωτογηρασμένα δέρματα με χαλάρωση. 

NATURAL DAILY 
PROTECTION SPF25 (120ml)
Ένα φυσικό αντιηλιακό προϊόν, ιδανικό για να 
προσφέρει απαράμιλλη προστασία στο δέρμα 
από τη φθορά των UVA/UVB ακτινών. Περιέ-

χει 0,1% Coffeeberry παρέχοντας ταυτόχρονα αντιοξειδω-
τική προστασία ενώ ο ελαφρός χρωματισμός και η υφή 
του καλύπτουν όλες τις δερματικές ατέλειες. Κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος και για χρήση σε παιδιά. 
Eίναι προτεινόμενο από τον Αμερικάνικο Οργανισμό 

Καταπολέμησης του Καρκίνου(Skin Cancer 
Foundation) και είναι η καλύτερη επιλογή 
αποκατάσταση της υγείας του δέρματος.

SLIMMING BODY 
COMPLEX (180ml)
Φυσική θεραπεία για την καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Περιέχει 
Καφεΐνη, εκχύλισμα Φυκιών και Πολυσακχαρί-
νες. Είναι βασισμένο στο Συζευγμένο Λινολεϊ-

κό CAMP. Το προϊόν αποτελεί απαραίτητο συμπλήρω-
μα προγραμμάτων αδυνατίσματος, άσκησης και κατάλ-
ληλης αντιγηραντικής διατροφής.

TIGHTENING SERUM (30ml)
 99,2% φυσικός συσφικτικός ορός. Συσφίγγει και 
τονώνει άμεσα το δέρμα, ενώ παρέχει ισχυρή 
αντιοξειδωτική προστασία κατά των ελεύθερων 
ριζών που προκαλούν γήρανση. Περιέχει 0,5 % 
CoffeeBerry®, εκχυλίσματα θεραπευτικών 
Φυκιών και Αλβουμίνη αυγού. Πλούσιο σε ενυ-
δατικά και μαλακτικά φυσικά εκχυλίσματα από 

Aloe Vera, Echinacea, Chamomile και Cantella που 
προστατεύουν την επιδερμίδα. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος.

NIGHT COMPLEX (50ml)
 98,5% φυτική, πλούσια, αντιγηραντική και θρε-
πτική κρέμα νυκτός. Θρέφει το δέρμα κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και βελτιώνει τα σημάδια 
γήρανσης. Ρυθμίζει τις μελαγχρωματικές βλά-
βες χάρη στο εκχύλισμα Γλυκόριζας που περιέ-
χει. Ενυδατώνει, μαλακώνει και προστατεύει το 
δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες. Περιέχει 0,5% 

CoffeeBerry®, φυσικά έλαια από Ηλίανθο και Argan 
εκχύλισμα από φύλλα Eλιάς, φυτική γλυκερίνη και 
φυσικό κερί Μέλισσας. Κατάλληλο για ώριμα, ξηρά, 
φωτογηρασμένα δέρματα και δέρματα με υπερμελαγ-
χρώσεις.



Coffeeberry® Naturece Τι είναι τα Coffeeberry® NatureceuticalsTM 100% Natural 
Perfecting Minerals?
Η πρώτη και μοναδική 100% φυσική σειρά Minerals (μεϊκαπ) με το ισχυρότερο 
γνωστό φυσικό αντιοξειδωτικό Coffeeberry®.

Πώς λειτουργούν?
Τα Coffeeberry® Perfecting Minerals παρέχουν τριπλή προστασία στο δέρμα:
•  Μέγιστη αντιγηραντική δράση χάρις στο εκχύλισμα Coffeeberry, με θεαματικά 
αποτελέσματα σε λεπτές γραμμές, ρυτίδες και μελαχρωματικές βλάβες.

• Προστασία από την UV ακτινοβολία με δείκτη προστασίας 25.
• Άψογη, ανθεκτική, 100% φυσική ματ κάλυψη.  

Γιατί είναι μοναδικά?

Ποιός είναι ο τρόπος εφαρμογής τους?
Τα Natural Perfecting Minerals είναι σχεδιασμένα για όλους τους τύπους δέρματος 
και είναι ιδανικά τόσο για χρήση στο σπίτι, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Perfecting Concealer 
SPF 25UVA 10, 
PA +++

Το Concealer της σειράς, διορθώνει τις ατέλειες 
κοντά στη περιοχή των ματιών με μια απλή κίνηση 
του πινέλου σας. Επίσης μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για τη σκιά σας.

Sun Kissed
Ενισχύει την κάλυψη των Perfecting 
Foundation και δίνει μία πιο 
bronze’ υφή στο δέρμα. Επίσης 

είναι ιδανικό για φωτοσκίαση.

Finishing Touch
Το ειδικό αυτό προϊόν της σειράς, 
μειώνει τους διασταλμένους 
πόρους και διατηρεί τη συνοχή των 

minerals για αρκετές ώρες. Η τέλεια πινελιά που 
ολοκληρώνει τη διαδικασία της κάλυψής σας.

Τα Coffeeberry® Perfecting Minerals 
είναι προτεινόμενα από τον Αμερικάνικο 
Οργανισμό  Καταπολέμησης του 
Καρκίνου (Skin Cancer Foundation) και 

είναι η καλύτερη επιλογή για την αποκατάσταση 
της υγείας του δέρματος.

• 100% φυσικά
• Αντιοξειδωτικά
•  Υψηλή προστασία από 
την UV ακτινοβολία

• Χωρίς Parabens
• Χωρίς ταλκ
• Μη φαγεσωρογόνα

• Εξαιρετικά ανθεκτικά 
•  Ιδανικά για δέρματα με 
ακμή, Rosacea και 
μελαχρωματικές κηλίδες

•  100% οικολογική, 
βιοδιασπώμενη 
συσκευασία

•  Μέγιστη, ματ κάλυψη με 
ελάχιστη χρησιμοποίηση 
προϊόντος

•  Προτεινόμενα από τον 
Οργανισμό 
Καταπολέμησης Καρκίνου 
του δέρματος των Η.Π.Α.



receuticalsTM 100% Natural Perfecting Minerals Product range

Perfecting Foundation SPF 25 UVA 10, PA +++,
Color Shades 1-6

Οι μοναδικές ιδιότητες των minerals (μετάλλων) μαζί με την κάλυψη που προσφέρουν τα καθιστούν ιδανικά για δέρματα με ακμή, Rocacea, ευρυαγγείες, 
υπερμελαχρώσεις, ουλές και ρυτίδες. Τα minerals τελειοποιούν άμεσα την εμφάνιση του δέρματος και κλινικές μελέτες αποδεικνύουν μείωση της ερυθρότητας 
και της ξηρότητας και βελτίωση της υφής του δέρματος σε δύο μόνο εβδομάδες.

Τα minerals είναι ιδανικά λόγω της φυσικότητάς τους για να καλύψουν και να ελαττώσουν την ερυθρότητα μετά από ιατρικά peels ή θεραπείες laser, ενώ 
αφήνουν μια μεταξένια, ελαφριά υφή που διαρκεί ώρες. Επίσης η αλληλεπίδραση των μετάλλων με το φως προσφέρει άψογη κάλυψη λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων.

∆ιατίθενται σε 6 χρωματισμούς (1-6) που καλύπτουν όλους τους φωτότυπους.



 διατίθονται από:


