Χρονόσφαιρες
Η μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι χρονόσφαιρες είναι μικροσκοπικοί φορείς σταδιακής απελευθέρωσης. Είναι σφαίρες πολυελασματώδεις (μεγέθους περίπου 0.1μ.) των
οποίων η δομή μοιάζει με μια φλούδα κρεμμυδιού: Εκατοντάδες μεμβράνες αγκυστρωμένες μεταξύ τους. Ο τρόπος της αποκλειστικής παραγωγής είναι το αποτέλεσμα μιας βραβευμένης από το CNRS (Γαλλικό
Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας) ανακάλυψης που επιτυγχάνει
να ενσωματωθεί σε κάψουλα η μεγάλη ποικιλία των μορίων που εμπεριέχονται στο NCEF®.
Για επιδερμική διαπόληση
Οι χρονόσφαιρες είναι μη ιονικές πράγμα που τους εξασφαλίζει την
μέγιστη δυνατότητα διάχυσης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται στο δέρμα.
Χρονοαπελευθέρωση
Στην επαφή τους με τις κυτταρικές κυψέλες, οι ουσίες που εμπεριέχονται στην κάψουλα απελευθερώνονται σταδιακά ακολουθώντας το
ξεφύλλισμα των ελασμάτων. Η απελευθέρωση των συστατικών ελέγχεται ακριβώς σε σχέση με τον χρόνο και την ιονική ισορροπία της υπό
φροντίδα επιδερμίδας. Έτσι κουρασμένα δέρματα ή τα πολύ θαμπά που
παρουσιάζουν έντονη ιονική ανισσοροπία μπορούν να επωφεληθούν
από μια έντονη βιοδιαθεσιμότητα σε NCEF και σε υαλουρονικό οξύ.
Η μεσοθεραπεία χωρίς ένεση
Η εξατομίκευση των 50 δραστικών συστατικών μας «φάρων» που
επιτυχώς χρησιμοποιούνται στη μεσοθεραπεία επιτυγχάνει μια πολύ
έντονη αναζωογόνηση του δέρματος. Η δράση των χρονοσφαιρών που
στοχεύουν κατευθείαν πάνω στις υπό φροντίδα περιοχές είναι άμεση
με διάρκεια και με λεπτότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του καθενός
Ενεργοποίηση κυττάρων (ινοβλάστες),
Προστασία απέναντι στις ελεύθερες ρίζες,
Αναδόμηση κολλαγόνου,
Καθυστέρηση της σκλήρυνσης των ιστών

+ 147 %*
+ 90 %*
+ 256 %*
+ 366 %*

* Σειρά από μελέτες πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο έρευνας της κυτταρικής και
μοριακής φαρμακολογίας.

*

* Χρονόσφαιρες μη ιονικές
δηλαδή φθοριόχρωση στην
SDE
(στην δερμοεπιδερμική στοιβάδα)

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η FILORGA ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η καλλυντική μεσοθεραπεία έχει την σφραγίδα της ιατρικής εξειδίκευσης των
εργαστηρίων της FILORGA η οποία έχει συμπυκνωθεί στο καινοτόμο σύμπλεγμα NCEF.
Tο NCEF αποτελείται από υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους και 50 ενεργά
συστατικά ο συνδυασμός των οποίων αναζωογονεί πολλαπλά το δέρμα
14 βιταμίνες
Διεγείρουν τις ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων
23 αμινοξέα
Ευνοούν την παραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου
6 συνένζυμα
Καταλύουν τις βιοχημικές αντιδράσεις των ιστών
6 μέταλλα ιχνοστοιχεία
Καταπολεμούν τις ατέλειες του δέρματο
2 αντιοξειδωτικά
Κατά των ελεύθερων ριζών

HYDRA HYAL®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός βαθιάς ενυδάτωσης
και επαναφοράς όγκου.

ΟΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενυδάτωση, επαναφορά όγκου: Ο συνδυασμός 4 τύπων υαλουρονικού οξέος
εξασφαλίζει την καλύτερη απορρόφηση του ορού. Το δέρμα ενυδατώνεται σε βάθος και
είναι απαλό. Το περίγραμμα του προσώπου αποκτά ξανά όγκο.
Διαρκής αντιγήρανση: 2 συστατικά φυτικής προέλευσης διεγείρουν την παραγωγή
υαλουρονικού οξέος στο δέρμα και την επιδερμίδα ενισχύοντας τα φυσικά αποθέματά
τους.
Λάμψη: Ένα εκχύλισμα πλούσιο σε fructans που αποτοξινώνουν, σε συνδυασμό με
το NCEF® απομακρύνει τη θαμπάδα του δέρματος και χαρίζουν στο δέρμα εξαιρετική
λάμψη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το δέρμα ενυδατώνεται άμεσα, η λάμψη και η απαλότητα
επανέρχονται. Μετά από εφαρμογή 14 ημερών οι λεπτές
γραμμές εξαιτίας της αφυδάτωσης μειώνονται ορατά. Το
πρόσωπο αποκτά ξανά τον όγκο του.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε τον ορό πρωί και βράδυ πριν από την κρέμα ημέρας
ή/και νύκτας.
TIPS
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του σε μικτά δέρματα.
Συνδυάζεται ιδανικά με το UV DEFENCE το καλοκαίρι.

Update απο παλιο

HYDRA FILLER®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ενυδατική κρέμα ενίσχυσης της νεότητας.
Kαθημερινή φροντίδα 24 ωρών

ΑΥΤΗ Η ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΉ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΚΑΘΑΡΟΎ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΎ
ΟΞΈΟΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΒΑΘΙΆ ΕΝΥΔΆΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΈΜΙΣΜΑ ΤΩΝ
ΡΥΤΊΔΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΦΥΔΆΤΩΣΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιέχει δυο τύπους Υαλουρονικού οξέος, ένα υδρόφιλο υψηλού μοριακού βάρους που
σχηματίζει μεμβράνη και ένα σε μορφή μικροκλασμάτων που ενεργοποιεί το κολλαγόνο.
Το αποκλειστικό σύμπλοκο NCEF ® της Filorga ενεργοποιεί τους ινοβλάστες.
Το ενεργό συστατικό Revidrat επαναδομεί το δέρμα και το βοηθά να ρυθμίσει την
υγρασία του.
To Hydrasalinol ενεργοποιεί την σύνθεση των λιπιδίων μειώνοντας έτσι σημαντικά την
διαδερμική απώλεια ουρίας και νερού. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενυδατωμένο, φωτεινό,
υγιές, επαναπυκνωμένο και λαμπερό δέρμα.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε πρωί και/ή βράδυ αρκετή ποσότητα σε
απόλυτα καθαρό πρόσωπο και λαιμό. Κάντε ελαφρύ
μασάζ με τα άκρα των δακτύλων σας για καλύτερη
απορρόφηση. Ιδανική για βάση πριν από το make up

Update απο παλιο

HYDRA-FILLER MAT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ενυδατική κέμα-gel που τελειoποιεί την επιδερμίδα
Πόροι και Λάμψη

ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΠΟΥ
ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
‘Ένα ισχυρό δίδυμο από υαλουρονικό οξύ διαβρέχει τον ιστό των κυττάρων για έντονη
πολυστρωματικη ενυδάτωση. Ένας εξωπολυσακχαρίτης βοηθά στην αναδόμηση του
δέρματος και περιορίζει την αφυδάτωση.
Η τεχνολογία βίο-εξομάλυνσης σε συνδυασμό με το NCEF® απελευθερώνει ενεργά
συστατικά που προάγουν την ανάπλαση και βελτιώνουν την υφή της επιδερμίδας.
Ένα στυπτικό συστατικό μειώνει το μέγεθος των πόρων, ενώ μια πρωτεάση εξασφαλίζει
απαλή ενζυματική απολέπιση για λαμπερή επιδερμίδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή το δέρμα αναζωογονείται, ενυδατώνεται, γίνεται
πιο λείο, οι πόροι μικραίνουν, το χρώμα γίνεται φυσικό. Με υφή τζελ δεν φράσει τους
πόρους. Συστήνεται για μεικτά και λιπαρά δέρματα που ψάχνουν για αποτελεσματική
ενυδάτωση, νεανικές επιδερμίδες που αναζητούν ματ αποτελέσμα. Ιδανική το καλοκαίρι
για όλα τα δέρματα χάρη στην λεπτόρρευστη υφή της.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε καθημερινά πρωί ή/και βράδυ σε ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό.
Ιδανική σαν βάση μακιγιάζ. Για εντατική ενυδάτωση,
χρησιμοποιήστε την μετά από τον ορό HYDRA-HYAL®

Update απο παλιο

NUTRI FILLER®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα ανάπλασης και θρέψης

Η FILORGA ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Εμπλουτισμένη με θρεπτικά στοιχεία και ενεργό συστατικό τύπου botox, αναζωογονεί σε
βάθος την επιδερμίδα και επαναφέρει το περίγραμμα του προσώπου.
Απόλυτη “θρέψη”: Το βούτυρο karité σε συνδυασμό με το αναπλαστικό argan oil
επαναφέρουν την ελαστικότητα και την άνεση ακόμη και στα πιο απαιτητικά δέρματα.
Απόλυτη επαναφορά: Ένα φυτικό εκχύλισμα βελτιώνει την ανανέωση και την προστασία
του κολλαγόνου με αποτέλεσμα τη διαρκή προστασία του δέρματος.
Αποτέλεσμα Lift: Το κόκκινο φύκι στοχεύει στο περίγραμμα του προσώπου και στο
διπλοσάγωνο, δημιουργώντας αποτέλεσμα lifting στο οβάλ του προσώπου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ακόμη και τα πιο ξηρά και απαιτητικά δέρματα ανακτούν την απαλότητα και την
ελαστικότητά τους. Το περίγραμμα του προσώπου επανέρχεται και το δέρμα γίνεται πιο
σφριγηλό μέρα με την ημέρα.
Υφή καθόλου λιπαρή, δημιουργεί άμεσα αίσθημα ικανοποίησης.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε την κρέμα πρωί ή/και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

Update απο παλιο

TIME-ZERO®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός διπλής δράσης κατά όλων των τύπων ρυτίδων

ΟΡΟΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

Βαθιές ρυτίδες: τριπλή δράση γεμίσματος.
Σφαίρες με υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους διατεταγμένες με Konjac ενισχύουν τον
όγκο
Ελεύθερο υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους: άμεση και καθολική λείανση και όγκος.
Ολιγοσακχαρίτες γλυκουρονικού οξέος (οξύ που περιέχει γλυκόζη): ενίσχυση της ενδογενούς
παραγωγής υαλουρονικού οξέος από τον οργανισμό.
Ρυτίδες κούρασης: διπλή δράση μεσοθεραπείας
Ο συνδυασμός NCEF® και ματρικινών εξομαλύνει τις γραμμές και προάγει την αναγέννηση των
ιστών του δέρματος. Οι ματρικίνες είναι αναγεννητές ιστών, ρυθμίζουν μηχανισμό επισκευής του
δέρματος.
Ρυτίδες έκφρασης: διπλή δράση Botox-like
Η διπλή δράση Botox επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό
ενός τριπεπτιδίου με ένα εξαπεπτίδιο, που «ηρεμούν» τα χαρακτηριστικά
χωρίς να παγώνουν την έκφρασή του!
Επιφανειακές ρυτίδες: διπλή απολεπιστική δράση.
Η διπλή απολεπιστική επίδραση επιτυγχάνεται χάρη
στην γλουκολακτόνη, τα θαλάσσια εκχυλίσματα και το κρίταμο που είναι
πλούσιο σε βιταμίνη C.
Η επιδερμίδα αναγεννάται και οι λεπτές ρυτίδες σβήνονται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μέρα με τη μέρα, όλοι οι τύποι των ρυτίδων μειώνονται και το πρόσωπο
φαίνεται νεότερο.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε ένα καλά καθαρισμένο πρόσωπο
πριν την ενυδατική κρέμα. Αυτός ο ορός είναι επίσης μια εξαιρετική
βάση μακιγιάζ.
TIPS
Xρησιμοποιείται σε συνδιασμό με τις
TIME-FILLER® / TIME-FILLER EYES®

Update απο παλιο

TIME FILLER®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα απόλυτης επιδιόρθωσης ρυτίδων

ΟΛΗ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες έκφρασης: Ένα τριπεπτίδιο «like botox» μειώνει τις μυικές συσπάσεις και
συσφίγγει το δέρμα για ένα πρόσωπο ανανεωμένο.
Ρυτίδες εγκατεστημένες: Ένα σύμπλοκο από πεπτίδια, σε συνδυασμό με το NCEF®,
το σύμπλοκο της καλλυντικής μεσοθεραπείας, ενεργοποιεί τη σύνθεση
των 6 κύριων συστατικών των ιστών.
Ρυτίδες ξηρότητας: Το υαλουρονικό οξύ, συστατικό «star» των ενέσιμων προϊόντων,
είναι εγκλωβισμένο σε κάψουλα για σταδιακή διάχυση και ορατά αποτελέσματα.
Παράλληλα ένα συστατικό απολέπισης λειαίνει το ανάγλυφο της επιδερμίδας.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο πρωί ή/και βράδυ.
Απλώστε τη και κάντε ελαφρύ μασάζ. Η υφή κρεμώδους ζελ του TIME-FILLER δίνει
άμεσα την αίσθηση τέλειου δέρματος.

Update απο παλιο

TIME FILLER MAT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα απόλυτης περιποίησης για ρυτίδες και πόρους.

ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες έκφρασης: Ένα τριπεπτίδιο «like botox» μειώνει τις μυϊκές συσπάσεις.
Βαθιές ρυτίδες: Το Matrixyl Synthé 6 και NCEF® διεγείρουν την σύνθεση του
υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου.
Συγχρόνως, ένα συστατικό τύπου peeling λειαίνει τις μικρές ατέλειες του δέρματος.
Πόροι: Σωματίδια πυριτίου μειώνουν αμέσως τους πόρους και τις ανομοιομορφίες στην
υφή του δέρματος. Παράλληλα, εκχύλισμα μαστίχας αποσυμφορεί πόρους, σπυράκια,
μικρο-κύστες και μειώνει το μέγεθος των πόρων μέσα σε 15 μέρες.
Γυαλάδα: Φυτικά εκχυλίσματα βοηθούν στην μείωση και τον έλεγχο της γυαλάδας.
Ατέλειες: Ψευδάργυρος εξαιρετικής απόδοσης, μειώνει και περιορίζει την εμφάνιση
ατελειών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Με ελαφριά υφή, σαν «δεύτερο» δέρμα, αφήνει την επιδερμίδα λεία, με λιγότερες
ατέλειες.
Το αποτέλεσμα είναι ματ και βελούδινο.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε πρωί ή/και βράδυ σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ αφού έχουν καθαριστεί.
Εφαρμόστε απευθείας στο δέρμα ή πάνω από τον κατάλληλο για το δέρμα σας ορό
Filorga. Κάντε ελαφρύ μασάζ για καλύτερη απορρόφηση.
Ιδανική βάση μακιγιάζ.

Update απο παλιο

TIME-FILLER NIGHT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα Νυκτός για απόλυτη επιδιόρθωση ρυτίδων

ΟΛΗ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ FILORGA ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΡΑΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες έκφρασης: Ένα εξαπεπτίδιο μειώνει τις γραμμές χωρίς να παγώνει τις εκφράσεις
Ρυτίδες βαθιές: Ένα δραστικό συστατικό ενίσχυσης του κολλαγόνου σε συνδυασμό με το
εγκλωβισμένο σε κάψουλα υαλουρονικό οξύ για ορατό «γέμισμα» των ρυτίδων.
Ρυτίδες επιφανειακές: Η gluconolactone με απολεπιστική δράση σε συνδυασμό με ένα
δραστικό συστατικό απολέπισης λειαίνουν το «ανάγλυφο» της επιδερμίδας.
Ρυτίδες ξηρότητας: Ένα φυτικό εκχύλισμα «συγκρατεί» το νερό μειώνοντας διαρκώς τις
ρυτίδες που προκαλεί η ξηρότητα της επιδερμίδας.
Ενισχυμένη δράση κατά την διάρκεια της νύκτας: Ένα δραστικό συστατικό που
επαναφέρει το οβάλ του προσώπου δρα κατά την διάρκεια της νύκτας σε συνδυασμό
με ένα συστατικό που ενισχύει την ελαστίνη λειαίνουν τις γραμμές δίνοντας λάμψη και
φρεσκάδα στην επιδερμίδα αμέσως μόλις ξυπνήσετε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Νύχτα μετά τη νύχτα, όλοι οι τύποι ρυτίδων μειώνονται, το πρόσωπο δείχνει
αναζωογονημένο. Η επιδερμίδα είναι λεία, φρέσκια και ξεκούραστη αμέσως μόλις
ξυπνήσετε.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε το βράδυ σε όλο το πρόσωπο και τον
λαιμό αφού τα έχετε καθαρίσει.
Κάντε μασάζ για να απορροφηθεί η κρέμα
Υφή ζελ-κρέμα.
Για όλους τους τύπους δέρματος

TIME FILLER EYES®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ιδανική κρέμα «επιδιόρθωσης» του βλέμματος

Η FILORGA ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΜΑΤΙΩΝ: ΡΥΤΙΔΕΣ, ΚΥΚΛΟΙ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες: Δράση like botox + meso-like (μεσοθεραπεία). Το σύμπλεγμα TIME-FILLER ένα
πεπτίδιο ανάλογο με το botox σε συνεργασία με NCEF®, το κατοχυρωμένο σύμπλεγμα
μεσοθεραπείας, μειώνει τις ρυτίδες έκφρασης και λειαίνει την επιδερμίδα ώστε να
αναζωογονηθεί το βλέμμα.
Βλέφαρα & Βλεφαρίδες: Δράση ανάλογη με το lifting. Ένα δραστικό συστατικό lifting ενεργεί κατά της πτώσης των βλεφάρων. Παράλληλα το matrikine βελτιώνει την
πυκνότητα των βλεφαρίδων.
Κύκλοι: Δράση ανάλογη με τις ενέσεις + το peeling. Σφαιρίδια «γεμίσματος» νέας γενιάς
ενεργούν κατά των κοιλοτήτων. Ένα φυτικό σύμπλεγμα σε συνδυασμό με ένα θαλάσσιο
εκχύλισμα επιφανειακής δράσης, ανάλογο με peeling, μειώνουν τους μαύρους κύκλους
εξουδετερώνοντας τα κόκκινα και μπλε συστατικά τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Από τις πρώτες μέρες, οι ρυτίδες λειαίνονται, τα βλέφαρα «ανορθώνονται», οι
χρωματικοί κύκλοι μειώνονται, οι βλεφαρίδες πυκώνουν και το βλέμμα «ανοίγει» και
αποκτά ξανά τη νεανική του λάμψη.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε την κρέμα πρωί ή/και βράδυ. Μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή.
«Ταμπονάρετε» με απαλές κινήσεις στο
Update απο παλιο
περίγραμμα των ματιών χωρίς να ξεχάσετε το
πάνω βλέφαρο και την βάση των βλεφαρίδων.

LIFT-DESIGNER®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός εντατικής σύσφιγξης και ανόρθωσης

ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΜΕ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ο μοναδικός αυτός ορός διεισδύει γρήγορα στην επιδερμίδα και εξασφαλίζει άμεσο
«ξετσαλάκωμα» της επιδερμίδας με διπλή δράση σύσφιγξης + λάμψης. Μια έξυπνη
κίνηση περιποίησης, ευκολόχρηστο, για στιγμιαία αποτελέσματα!
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενσωματωμένο για πρώτη φορά σε μια κρέμα, το Plasmatic Lifting Factors® (συνδυάζει
κυτταρικούς παράγοντες + κολλαγόνο + υαλουρονικό οξύ) για την ομοιόμορφη
αναμόρφωση των χαρακτηριστικών, την επαναφορά του όγκου του δέρματος και τον
επανασχηματισμό του περιγράμματος.
Ο συνδυασμός δύο δραστικών συστατικών με βιολογική και μηχανική δράση
εξασφαλίζουν ανόρθωση και σύσφιγξη του κυτταρικού ιστού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αποτελέσματα ορατά σε 7 ημέρες και με διάρκεια. Δέρμα σφριγηλό, ανανεωμένο και με
αίσθηση φρεσκάδας.
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε με τα δάκτυλα τον ορό σε όλο το πρόσωπο, Χρησιμοποιείτε τον τακτικά για πολύ
πιο άμεσα αποτελέσματα.
Για όλους τους τύπους δέρματος.

LIFT-STRUCTURE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα ημέρας για lifting και απόλυτη σύσφιγξη.

ΜΕ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΥΤΗ Η ΚΡΕΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗ.
Η LIFT-STRUCTURE ΤΗΣ FILORGA, ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 73% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Για πρώτη φορά περιέχεται σε μία κρέμα το Filorga Plasmatic Lifting Factors® το οποίο
συνδυάζει Facteurs cellulaires + Κολλαγόνο + Υαλουρονικό οξύ. Ο συνδυασμός αυτός
μειώνει τις γραμμές, επαναφέρει τους όγκους, και σμιλεύει το περίγραμμα. Εντυπωσιακό
αποτέλεσμα lifting και επαναφορά του όγκου.
Ένα διπλής δράσης φυτικό συστατικό, βασισμένο στις τελευταίες έρευνες της
βιοτεχνολογίας, διεγείρει τα βασικά συστατικά του δέρματος επαναφέροντας την
σφριγηλότητά του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την 7η ημέρα:
91% δέρμα πιο λείο
77% δέρμα σφριγηλό
73% επαναφορά όγκου
73% επαναφορά του οβάλ
91% όμορφο δέρμα
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε σε καθημερινή βάση πρωί ή/και βράδυ
μετά τον ορό. Κάντε ελαφρύ μασάζ μέχρι να
απορροφηθεί από το δέρμα.
Με υφή εξαιρετικά ευχάριστη, πλούσια αλλά και
λεπτή ταυτόχρονα απλώνεται εύκολα στο δέρμα
για να το «θρέψει», να το λειάνει και να το φωτίσει.
Για όλους τους τύπους δέρματος.
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SLEEP & LIFT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα νυκτός για lifting και σμίλευση του προσώπου.

ΜΕ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗ Η ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Για πρώτη φορά περιέχεται σε μία κρέμα το Filorga Plasmatic Lifting Factors® το
οποίο συνδυάζει Facteurs cellulaires + Κολλαγόνο+ Υαλουρονικό οξύ. Ο συνδυασμός
αυτός μειώνει τις γραμμές, επαναφέρει τους όγκους, και σμιλεύει το περίγραμμα του
προσώπου.
Ένας συνδυασμός δύο αμινοξέων, που προήλθε από τις πρόσφατες έρευνες για
κυτταρική ανάπλαση, διεγείρει τα βασικά συστατικά του δέρματος επαναφέροντας την
ελαστικότητα και την σφριγηλότητα κατά την διάρκεια της νύκτας
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε το βράδυ σε απόλυτα καθαρό πρόσωπο, μετά τον ορό. Κάντε ελαφρύ μασάζ
για να απορροφηθεί από το δέρμα. Με ευχάριστη υφή αυτό το baume «θρέφει» το
πρόσωπο για δέρμα αναζωογονημένο, άνετο και καλοσχηματισμένο πρόσωπο νύκτα με
νύκτα.
Για όλους τους τύπους δέρματος
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LIFT-MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
ULTRA-LIFTING MASK

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, Η FILORGA
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΟ PLASMATING LIFTING ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΑΓΩΓΕΣ : ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ +
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ + ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
-Κ
 υτταρικοί παράγοντες: ένα φυτικό εκχύλισμα (προερχόμενο από τις ρίζες κουρκουμά)
με υψηλή συγκέντρωση παραγόντων που διεγείρουν την κυτταρική αναπαραγωγή και
την ικανότητά τους να ανανεώνονται αποκαθιστά την διαδικασία σύνθεσης ελαστίνης
και κολλαγόνου
-Κ
 ολλαγόνο: το θαλάσσιας προέλευσης κολλαγόνο έχει δομή ανάλογη με αυτή του
φυσικού κολλαγόνου του δέρματος. Αυξάνει τα αποθέματα του φυσικού κολλαγόνου
αντισταθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την απώλεια που αυξάνεται εξαιτίας της
γήρανσης.
-Υ
 αλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους που προέρχεται από διεργασίες βιοζύμωσης. Έχει υψηλής απόδοσης ιδιότητες «γεμίσματος» επειδή διογκώνεται
επαναφέροντας τον όγκο επανασχηματίζοντας το οβάλ του προσώπου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ο κυτταρικός ιστός τονώνεται, ο όγκος
επαναφέρεται, το οβάλ του προσώπου
επανασχηματίζεται
Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε 15 μόλις λεπτά.
ΧΡΗΣΗ
Ανοίξτε το φακελάκι. Αφαιρέστε απαλά το
προστατευτικό φίλμ και εφαρμόστε τη μάσκα επάνω
σε καθαρό πρόσωπο. Φροντίστε η πλευρά που
έχει το τζελ να ακουμπάει στο πρόσωπο. Αφήστε
να ενεργήσει για 15 λεπτά. Αφαιρέστε την μάσκα
και κάντε ελαφρύ μασάζ σε λαιμό, ντεκολτέ και
πρόσωπο για να απορροφηθεί καλά το προϊόν που
έχει μείνει. ΔΕΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ
Να χρησιμοποιείται 3 φορές την εβδομάδα

PIGMENT PERFECT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
INTERVENTIONAL
Παρεμβατικός ορός κατά των χρωματικών κηλίδων

ΑΥΤΌΣ Ο ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟΣ ΟΡΌΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΗΛΊΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΊΖΕΙ ΤΟ ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΊΔΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ένα τρίο επαναστατικών δραστικών συστατικών ενεργούν σε συνδυασμό ούτως ώστε να
επιδιορθώνουν την εμφάνιση των στιγμάτων.
Εκχύλισμα λυκίσκου: Ομαλοποιεί τα σημάδια μειώνοντας την παραγωγή μελανίνης ώστε
να μειωθεί ορατά το μέγεθος και η ένταση των σκούρων σημείων.
Η νέας γενιάς βιταμίνη C, προσφερόμενη στην πιο σταθερή μορφή της, βελτιώνει
την επιδερμίδα και την προφυλάσσει από την ακτινοβολία για πιο φωτεινή όψη του
δέρματος.
Ένα φυτικό εκχύλισμα με δράση κατά των ελευθέρων ριζών και αντι-ερεθιστικές
ιδιότητες προστατεύει το δέρμα από τα στίγματα που οφείλονται στο έντονο στρες.
Ημέρα με την ημέρα, η επιδερμίδα γίνεται πιο λεία και η εμφάνιση των σημαδιών
μειώνεται. Επίσης ιδανική ως εναλλακτική αγωγή για λέιζερ, απολεπίσεις και IPL
(χημικούς καθαρισμούς).
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ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε τον ορό πρωί και βράδυ πριν από την κρέμα ημέρας και
νύχτας σε όλο το πρόσωπο. Χρησιμοποιείται σαν προϊόν καθημερινής
αγωγής δέρματος ή μετά από αγωγές laser & peeling κατά των
κηλίδων.
Για όλους τους τύπους δέρματος.

C RECOVER®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Πολυβιταμινούχος αγωγή για λάμψη και ενυδάτωση.
Δέρματα θαμπά, ταλαιπωρημένα από stress και ρυτίδες

Η ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
ΔΥΝΑΤΗ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙAΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Η βιταμίνη C σε περιεκτικότητα 8% διατηρείται σε αεροστεγείς και προστατευμένες από
το φως συσκευασίες που προφυλάσσουν το περιεχόμενο έως ότου ανοιχτεί. Αυτή η
πολύ δυνατή αντιοξειδωτική μορφή της βιταμίνης C ενισχύει τη παραγωγή κολλαγόνου,
διεγείρει τους ιστούς και δίνει λάμψη στο δέρμα. Σε συνδυασμό με τους πολύ
ενυδατικούς πολυσακχαρίτες και τις χρονοσφαίρες του NCEF® παρέχει μια ενισχυμένη
“meso” δράση.
Τα σημάδια της κούρασης σβήνουν, η χροιά του δέρματος απαλύνει φυσικά, και το
δέρμα δείχνει αναζωογονημένο και πιο λαμπερό.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε την αγωγή με απαλό μασάζ σε καθαρό πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ
κάθε πρωί πριν εφαρμόσετε την κρέμα ημέρας σας. Σιγουρευτείτε ότι μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό μέρος. Αποφύγετε την περιοχή των
ματιών και τις ανοικτές πληγές.
Αγωγή 21 ημερών - αντιστοιχεί σε έναν
κυτταρικό κύκλο ανανέωσης.

OPTIM-EYES®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ολική επαναφορά της περιοχής των ματιών.
Μαύροι κύκλοι, σακούλες, ρυτίδες.

Η ΚΡΈΜΑ ΑΥΤΉ ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΉ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΉ ΔΡΆΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ: ΣΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ, ΣΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΥΣ. ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Αντιρυτιδική: Το NCEF®, βασικό συστατικό της καλλυντικής μεσοθεραπείας ενδυναμώνει
τη δράση των ινοβλαστών, βελτιώνει τη σύσφιξη των ιστών και λειαίνει τις ρυτίδες.
Κατά των μαύρων κύκλων: Ένα μοναδικό σύμπλοκο καταπολεμά τους κύκλους και
βοηθά στην εξαφάνιση των χρωματικών υπολοίπων που είναι υπεύθυνα για τη
δημιουργία των κύκλων.
Κατά των σακούλων: Ένα κοκταίηλ από τρία δραστικά εκχυλίσματα βελτιώνει την
φλεβική και την λεμφική κυκλοφορία για να επιτύχει το ξεφούσκωμα στα κάτω βλέφαρα.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόζετε το OPTIM-EYES®, πρωί ή/και βράδυ με απαλό άπλωμα στην περιοχή των
ματιών. Να φυλάσσεται στο ψυγείο για καλύτερα αποτελέσματα
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

OXYGEN-GLOW CRÈME PERFECTION®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα για αψεγάδιαστη, λεία, σφριγηλή, λαμπερή, αποτοξινωμένη
και ομοιόμορφη επιδερμίδα

Η ΚΡΕΜΑ OXYGEN - GLOW ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ «ΣΒΗΝΕΙ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Επιδερμίδα με μηδέν ατέλειες: Η FILORGA δημιούργησε το μοναδικό σύμπλεγμα SuperSkin Boosting Factors, το οποίο ενισχύει την οξυγόνωση, το υαλουρονικό οξύ «δίνει»
όγκο, λειαίνει την επιδερμίδα και απομακρύνει το ένζυμο L.
Άμεση λάμψη ορατή με γυμνό μάτι: Η ενυδατική υφή συνδυασμένη με Photo-perfector
HD κάνει την επιδερμίδα φωτεινή από την πρώτη κιόλας στιγμή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Επιδερμίδα λεία, ομοιόμορφη, σφριγηλή, αποτοξινωμένη, λαμπερή και νεανική
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμποποιείστε την κρέμα πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο.
Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα «κατά του σπασίματος» και για πιο φυσική,
εκθαμβωτική λάμψη που διαρκεί περισσότερο, αναμίξτε την κρέμα OXYGEN-GLOW με
το μέικ-απ σας και προσθέτετε μικρές πινελιές από το μίγμα κατά τη διάρκεια όλης της
ημέρας επάνω από το μακιγιάζ σας (ζυγωματικά, γραμμή της μύτης και πηγούνι).
Για όλους τους τύπους δέρματος

OXYGEN-GLOW [EYES]®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Βλέμμα κουρασμένο, μαύροι κύκλοι, αφυδάτωση, ρυτίδες

Η ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ - ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Επιδερμίδα με μηδέν ατέλειες: Η FILORGA δημιούργησε το μοναδικό
σύμπλεγμα Super-Skin Boosting Factors, το οποίο ενισχύει την
οξυγόνωση, το υαλουρονικό οξύ «δίνει» όγκο, λειαίνει την επιδερμίδα
και απομακρύνει το ένζυμο L.
Άμεση λάμψη ορατή με γυμνό μάτι: Η ενυδατική υφή συνδυασμένη
με Photo-perfector HD κάνει την επιδερμίδα φωτεινή από την πρώτη
κιόλας στιγμή
Μαύροι κύκλοι: η σύνθεση της κρέμα είναι εμπλουτισμένη με ένα
τετραπεπτίδιο το οποίο έχει ενισχυμένη δράση κατά των μαύρων
κύκλων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βλέμμα φωτεινό και ξεκούραστο, η περιοχή των ματιών
αναζωογονείται
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείστε την κρέμα πρωί και βράδυ και απλώστε κάνοντας
ελαφρά χτυπήματα στην περιοχή των ματιών. Εφαρμόστε το
προϊόν στο επάνω μέρος των ζυγωματικών ή κάτω από το κόκαλο
του φρυδιού για ολοκληρωμένο λαμπερό αποτέλεσμα σε όλο το
πρόσωπο.
Το προϊόν είναι οφθαλμολογικά ελεγμένο
Για όλους τους τύπους δέρματος

OXYGEN-GLOW [CLEAN]®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Καθαριστικό μοναδικής καθαριστικής δράσης
Πρόσωπο και μάτια

ΤΟ OXYGEN-GLOW CLEAN ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Επιδερμίδα με μηδέν ατέλειες: Η FILORGA δημιούργησε το μοναδικό σύμπλεγμα SuperSkin Boosting Factors, το οποίο ενισχύει την οξυγόνωση, το υαλουρονικό οξύ «δίνει»
όγκο, λειαίνει την επιδερμίδα και απομακρύνει το ένζυμο L.
Καθαριστική δράση: Η σύνθεσή του περιέχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες
μοναδικής δράσης για αποτελεσματική απομάκρυνση όλων των επίμονων ρύπων.
Προστασία από την ρύπανση: Η νικοτιναμίδη προστατεύει αποτελεσματικά την
επιδερμίδα από την αστική ρύπανση και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επιδερμίδα είναι απόλυτα καθαρή από μακιγιάζ και ρύπους και η άμυνά της κατά των
ρύπων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει ενισχυθεί

Low Res

ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν έχει υφή ζελ.
Απλώστε σε δέρμα στεγνό ή νωπό. Κάντε ελαφρύ μασάζ σε
όλο το πρόσωπο και έτσι το ζελ μετατρέπεται σε ένα προϊόν
καθαρισμού που απομακρύνει απαλά όλους τους ρύπους και το
μακιγιάζ ακόμη και το αδιάβροχο Το προϊόν είναι οφθαλμολογικά
ελεγμένο
ΝΑ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ
Για όλους τους τύπους δέρματος

OXYGEN-GLOW [MASK]®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Μάσκα για express δράση και αποτελέσματα

Η ΜΑΣΚΑ OXYGEN GLOW ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ «ΣΒΗΝΕΙ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΜΕΝΟ
ΣΕ 10 ΜΟΛΙΣ ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Επιδερμίδα με μηδέν ατέλειες: Η FILORGA δημιούργησε το μοναδικό σύμπλεγμα
Super-Skin Boosting Factors, το οποίο ενισχύει την οξυγόνωση, το υαλουρονικό οξύ
«δίνει» όγκο, λειαίνει την επιδερμίδα και απομακρύνει το ένζυμο L και έτσι το δέρμα
ανανεώνεται μέρα με την ημέρα
Άμεση λάμψη ορατή με γυμνό μάτι: Η ενυδατική υφή συνδυασμένη με Photo-perfector
HD κάνει την επιδερμίδα φωτεινή από την πρώτη κιόλας στιγμή
Ομοιόμορφη επιδερμίδα: Η σύνθεση της μάσκας είναι εμπλουτισμένη με ένα σύμπλεγμα
3 συστατικών που κάνουν peeling με αποτέλεσμα ομοιόμορφη επιδερμίδα
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε ένα παχύ στρώμα της μάσκας σε δέρμα καθαρό και
στεγνό, σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.
Αφήστε να δράσει για 10 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρέστε το
προϊόν με υγρό βαμβάκι
Να χρησιμοποιείτε 1 έως 3 φορές την εβδομάδα
Η μάσκα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μέρος ενός
εντατικού προγράμματος 7 ημερών σε περίπτωση υπερβολικής
κόπωσης ή τελείως θαμπής επιδερμίδας για εντατικό
αποτέλεσμα μοναδικής επανόρθωσης.
Για όλους τους τύπους δέρματος

NCEF-ESSENCE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Λοσιόν εντατικής αναζωογόνησης και ενυδάτωσης.

Η NCEF-REVERSE® ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ FILORGA: ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ NCEF®.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενυδατικό σύμπλοκο: χάρη στους ταμιευτήρες νερού,
η τεχνολογία AQUA-MX εξασφαλίζει «express»
ενυδάτωση με διάρκεια σε μόλις 30 λεπτά.
Ενίσχυση του κυτταρικού ιστού: το NCEF® σε συνεργασία
με ένα πολυσακχαρίτη κατά της ρύπανσης αναζωογονεί και
επαναφέρει στο θαμπό δέρμα την λάμψη και προετοιμάζει
την επιδερμίδα για τα προϊόντα περιποίησης.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε την λοσιόν πρωί ή/και βράδυ σε δέρμα καθαρό πριν
από τον ορό ή την κρέμα σας. Βάλτε μια ποσότητα στην παλάμη
σας ή σε βαμβάκι και απλώστε σε όλο το πρόσωπο μέχρι να
απορροφηθεί η λοσιόν. Η φρέσκια και «υδαρή» υφή της την κάνει
ιδανική για χρήση μετά το ντεμακιγιάζ και πριν τον ορό.
ΔΕΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ.
Για όλους τους τύπους δέρματος.

NCEF-INTENSIVE SERUM®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός για εξαιρετική αναζωογόνηση και αναδόμηση.

ΟΡΟΣ ΠΟΥ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ
NCEF®. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ, ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ
ΛΑΜΨΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Ρετινόλη που είναι εγκλωβισμένη σε κάψουλες διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου
και ελαστίνης.
Τα φυτικά δραστικά συστατικά που περιέχει ενισχύουν την ελαστικότητα των κυτταρικών
ιστών.
Χάρη στη βιταμίνη C ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης.
TIPS
Εφαρμόστε μετά την λοσιόν
NCEF® ESSENCE ώστε να ενισχυθεί
η αποτελεσματικότητά του.

NCEF-REVERSE CREAM®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα για απόλυτη αναγέννηση του δέρματος.
Κατά των ρυτίδων, σύσφιγξη και λάμψη.
Για ξηρά δέρματα.
Η FILORGA ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ NCEF REVERSE®
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ NCEF® EINAI 10ΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ FILORGA

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες: Περιέχει υαλουρονικό οξύ μεσαίου μοριακού βάρους και υψηλής καθαρότητας
και ένα σύμπλοκο 2 πεπτιδίων (matrikines) τα οποία διεγείρουν την παραγωγή
υαλουρονικού οξέος. Αποτέλεσμα η άμεση μείωση των ρυτίδων.
Σύσφιγξη: Περιέχει εκχύλισμα φύτρων σιταριού με δράση κατά της ελαστάσης (ένζυμο)
το οποίο μειώνει τα σημάδια γήρανσης και ενισχύει την ελαστικότητα των κυτταρικών
ιστών. Το δέρμα ανακτά την σφριγηλότητα του.
Λάμψη: Η σύνθεσή της είναι συνδυασμός βιταμινών (Α+Η+Ε) με ένα φυτικό εκχύλισμα
πλούσιο σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες και συστατικά soft focus.
Αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η κυτταρική ανανέωση και η παραγωγή λιπιδίων ώστε το
δέρμα να είναι απαλό, λαμπερό και προστατευμένο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Απαλότητα, ενυδάτωση, άνεση, λάμψη, σφριγηλότητα, μείωση ρυτίδων.
Η ξηρή επιδερμίδα αναζωογονείται ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά.

NCEF-REVERSE MAT®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Λεπτόρευστη κρέμα για ολική επαναφορά της ποιότητας
του δέρματος.

ΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ NCEF®.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ρυτίδες: Υαλουρονικό οξύ + ενισχυτές παραγωγής HA (matrikines).
«Γεμίζει» και μειώνει τις ρυτίδες.
Σύσφιγξη: Κολλαγόνο + ενισχυτές παραγωγής κολλαγόνου (πυρίτιο + αλγινικό οξύ)
Διεγείρει την δράση των ινοβλαστών και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου.
Λάμψη: Βιταμίνες A, H, E + συστατικά soft focus για ενίσχυση της λάμψης
Έχει προστατευτική και αντιοξειδωτική δράση. Δέρμα λαμπερό,
προστατευμένο
Λιπαρότητα & Πόροι: Ολεανικό οξύ + φυτικά εκχυλίσματα
Μειώνει την έκκριση σμήγματος και εξασφαλίζει ματ αποτέλεσμα.
ΧΡΉΣΗ
Χρησιμοποιείται πρωί ή/και βράδυ.
Ιδανική επιλογή για την αλλαγή εποχής ή σε περιόδους έντονου
στρες.

NCEF-NIGHT MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Μάσκα Νυκτός - Ρυτίδες - Σύσφιγξη - Λάμψη

ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΝΥΚΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΕ NCEF ΓΙΑ
ΔΕΡΜΑ ΟΡΑΤΑ ΠΙΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ. ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανανέωση της ποιότητας του δέρματος : Η σύνθεσή της περιέχει NCEF, ένα μοναδικό
σύμπλοκο που δημιουργήθηκε από τα εργαστήρια FILORGA. Στο σύμπλοκο αυτό
περιέχονται για πρώτη φορά 50 ενεργά συστατικά με συγκεντρώσεις ανάλογες με αυτές
που χρησιμοποιούνται στη μεσοθεραπεία με ενέσεις.
Ανανέωση της ποιότητας του δέρματος κατά την διάρκεια της νύχτας: Η Melatonin’
CX®, δραστικό συστατικό κατά της κούρασης, δρα κατά την διάρκεια της νύκτας για να
απαλύνει τα σημάδια κούρασης παράλληλα με το συνδυασμό υαλουρονικού οξέος +
κολλογόνου που επαναφέρει τον όγκο στο δέρμα.
Λάμψη: Ένα φυσικό αποσυμφορητικό στοιχείο «απελευθερώνει» το δέρμα από τις
οξειδωτικές επιδράσεις του άγχους και απομακρύνει τους ρύπους. Το δέρμα είναι
φωτεινό και ξεκούραστο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δέρμα λείο: 76%
Μείωση ρυτίδων: 70%
Δέρμα απαλό: 76%
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε το βράδυ μικρή ποσότητα του προϊόντος στο πρόσωπο, το περίγραμμα
των ματιών και το λαιμό αφού τα έχετε
καθαρίσει καλά. Το προϊόν απορροφάται σε
λίγα λεπτά. Αφήστε να δράσει όλη την νύκτα
για να επιτύχετε μέγιστη απόδοσή του.
Χρησιμοποιείτε μέρα παρά μέρα, ή
καθημερινά ανάλογα με τις ανάγκες του
δέρματος
Μάσκα που απορροφάται γρήγορα και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κρέμα
νυκτός.
Για όλους τους τύπους δέρματος

NCEF-REVERSE EYES®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ NCEF ΓΙΑ ΒΛΕΜΜΑ
ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ολική αναζωογόνηση της περιοχής των ματιών: Με φόρμουλα εμπλουτισμένη σε NCEF,
καινοτόμο σύμπλεγμα που δημιουργήθηκε από τα εργαστήρια Filorga στο οποίο έχουν
ενταχθεί για πρώτη φορά σε κρέμα ματιών 50 ενεργά συστατικά σε συγκεντρώσεις
ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούνται στα ενέσιμα προϊόντα Filorga.
Ρυτίδες - Σύσφιγξη - Λάμψη - Μαύροι κύκλοι - Σακούλες: Η φόρμουλα είναι
εμπλουτισμένη με ένα κοκτέιλ 5 δραστικών συστατικών [υαλουρονικό οξύ + κολλαγόνο
+ βιταμίνη C + escin + καφείνη]. Το κοκτέιλ αυτό εισχωρεί στην καρδιά του δέρματος
χάρη στην τεχνολογία GENIUS-VECTOR διορθώνοντας άμεσα και αποτελεσματικά όλα
τα σημάδια γήρανσης στην περιοχή των ματιών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η περιοχή των ματιών είναι ξεκούραστη, λεία, σφριγηλή και ορατά νεανική.
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε καθημερινά, πρωί ή/και βράδυ.
Κάντε ελαφρά χτυπήματα σε όλη την περιοχή των ματιών και μην ξεχνάτε το πάνω
μέρος των βλεφάρων
Για όλους τους τύπους δέρματος.

TIME-FLASH®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα - βάση για άμεση λείανση

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Ένα προϊόν διπλής δράσης, το οποίο εφαρμόζεται μετά την κρέμα ή το μακιγιάζ. Τα
χαρακτηριστικά γίνονται λεία, το δέρμα του προσώπου βελούδινο.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Λειαντική δράση: οι πολυσακχαρίτες δημιουργούν ένα τρισδιάστατο φιλμ που λειαίνει
άμεσα τις ρυτίδες και τις γραμμές.
«Γέμισμα ρυτίδων»: τα μικροσφαιρίδια μειώνουν δραστικά τους πόρους και τις
ανωμαλίες του δέρματος.
Πολλαπλή διόρθωση με διάρκεια: Ο συνδυασμός 4 δραστικών συστατικών [εξαπεπτίδια
+ ενισχυτής παραγωγής κολλαγόνου + συστατικό απολέπισης + ενισχυτής παραγωγής
υαλουρονικού οξέος] επιδρά σε όλους τους τύπους ρυτίδων (έκφρασης + βαθιές +
επιφανειακές + ξηρότητας) για μόνιμα λείο δέρμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η ιδιαίτερη και παχύρρευστη υφή αφήνει το δέρμα απαλό και
βελούδινο. Μέρα με την ημέρα επιτυγχάνεται μια πολλαπλή
επιδιόρθωση των ρυτίδων, η επιδερμίδα δείχνει ανανεωμένο.
ΧΡΗΣΗ
Απλώνετε σε όλο το πρόσωπο ή σε μία συγκεκριμένη
περιοχή για να λειάνει την υφή του δέρματος και να μειώσει
όλες τις «ανωμαλίες». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά
κατά την διάρκεια της ημέρας, πάνω από το μακιγιάζ, για
επιδιορθώσεις express.

FLASH-NUDE FLUID®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Επιδερμίδα χωρίς ατέλειες

ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΜΕΣΗ + ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ]
ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Αμεση δράση [τεχνολογία ρυθμιζόμενης κάλυψης]: Μικρο-χρωστικά συστατικά « skinfusion» για άμεση απομάκρυνση των ατελειών και μεταβαλλόμενη κάλυψη, φωτεινή και
φυσική.
Πολλαπλή διόρθωση με διάρκεια [ ομοιομορφία + λάμψη + λεία επιδερμίδα ]: Το
υαλουρονικό οξύ σε συνδυασμό με ένα φυτικό συστατικό λειαίνουν την επιδερμίδα. ‘Ένα
συστατικό βασισμένο στην hexylresorcinol ομογενοποιεί την επιδερμίδα σταδιακά με τις
επαναλαμβανόμενες εφαρμογές
Τα + : Φόρμουλα υψηλής αντιηλιακής προστασίας [UVA+UVB] αλλά και κατά της
ρύπανσης [niacinamide]
ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ
Το 96% των γυναικών βλέπουν την ποιότητα της επιδερμίδας τους να βελτιώνεται
Επιδερμίδα χωρίς ατέλειες άμεσα αλλά και μέρα με την ημέρα!
Υφή λεπτόρρευση, που δεν αφήνει υπολείμματα
ΧΡΗΣΗ
Ανακινείστε καλά πριν την χρήση. Απλώστε ομοιόμορφα την
απαραίτητη ποσότητα, καθημερινά μετά την κρέμα ημέρα
σε όλο το πρόσωπο με τα δάχτυλα ή με πινέλο για ελαφριά
κάλυψη. Εφαρμόστε ξανά νέα στρώση αν θέλετε μεγαλύτερη
κάλυψη.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι επικίνδυνη
Επιλέξτε την απόχρωση που ταιριάζει στην επιδερμίδα σας

NUTRI-FILLER LIPS®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Βάλσαμο με πλούσια υφή για την περιποίηση των χειλιών.

ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΞΗΡΑ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΟΓΚΟ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΛΑΜΨΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ένας συνδυασμός από άκρως θρεπτικά έλαια και βούτυρο καριτέ θρέφει, αποκαθιστά
και προστατεύει τα ταλαιπωρημένα χείλη.
Ένα πεπτίδιο που επιταχύνει την παραγωγή του κολλαγόνου λειαίνει τα χείλη,
αποκαθιστά το χαμένο τους όγκο και επαναπροσδιορίζει το περίγραμμα τους.
Το NCEF®, ένα κοκτέιλ από ενεργά συστατικά αναζωογόνησης, σε συνδυασμό με μια
δραστική ουσία που ενισχύει τη λάμψη, ζωντανεύει στη στιγμή το φυσικό χρώμα των
χειλιών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μέρα με τη μέρα τα χείλη γίνονται πιο λεία, πιο γεμάτα, πιο
όμορφα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά και διαρκούν πολύ.
ΧΡΗΣΗ
Αφαιρέστε το καπάκι και στρίψτε τη βάση του στυλό.
Περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το
προϊόν στην άκρη του απλικατέρ. Εφαρμόστε γενναιόδωρα
στα χείλη. Επαναλάβατε όσο συχνά χρειάζεται.
Εφαρμόστε τη νύχτα για έντονη θρέψη. Την επόμενη μέρα
το κραγιόν σας θα κρατά καλυτέρα.
Εφαρμόστε την ημέρα για φυσικό χρώμα και glossy
αποτέλεσμα στα χείλη.

MOUSSE DEMAQUILLANTE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Αφρός Καθαρισμού (cleansing foam)

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρωτοπόροι στη μάχη εναντίον της γήρανσης, τα εργαστήρια Filorga ανέπτυξαν ένα
καθαριστικό προϊόν που καθαρίζει και απομακρύνει το μακιγιάζ.
Τα μικύλλια είναι μικροσκοπικά σωματίδια από επιφανειοδραστικά συστατικά που
αλληλεπιδρούν με το νερό. Επιτρέπουν ένα δραστικό καθαρισμό του δέρματος από το
make-up, τη θαμπάδα και τις ατέλειες.
Ενυδατικά συστατικά (εκχύλισμα κρίνου, γλυκερίνη) προστατεύει και καταπραύνει το
δέρμα.
Υπέρ-απαλά καθαριστικά συστατικά: Ιδανική περιεκτικότητα για τέλειο αποτέλεσμα.
Εκχυλίσματα μολόχας: Απαλυντικές ιδιότητες.
Προπανοδιόλη και Γλυκερίνη: προστατεύουν το δέρμα από
συμπτώματα ξηρότητας.
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείστε πρωί ή /και βράδυ. Αφαιρεί το μακιγιάζ από το
πρόσωπο. Πιέστε 2-3 φορές βάζοντας τον αφρό στο χέρι σας.
Απλώστε στο πρόσωπο. Κάντε απαλό μασάζ. Ξεπλύνετε με χλιαρό
νερό.
Το μακιγιάζ και οι ατέλειες εξαφανίζονται, αφήνοντας το δέρμα
απαλό, καθαρό και άνετο.

SOLUTION MICELLAIRE ANTI-AGE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Λοσιόν καθαρισμού και μακιγιάζ
με αντιγηραντική δράση

Η FILORGA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΛΟΣΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Micelles: Τα μικύλια είναι ένα συσσωμάτωμα μορίων που απομακρύνουν τους ρύπους
και τις εκκρίσεις (υδαρούς ή ελαιώδεις) και καθαρίζουν απαλά χωρίς χρήση σαπουνιού.
Rhamnose: Ένας πολυσακχαρίτης (φυτικό εκχύλισμα), με αναγνωρισμένες
αντιγηραντικές, καταπραϋντικές και προστατευτικές ιδιότητες.
Threalose: Φυτικό σάκχαρο που λειτουργεί σαν αποταμιευτήρας υγρασίας και
προστατεύει τα κύτταρα από την αφυδάτωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Καθαρίζει απαλά το δέρμα.
Αφαιρεί το μακιγιάζ χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.
Το δέρμα είναι καθαρό και απαλό χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία του Ph.
Είναι έτοιμο για εφαρμογή των προϊόντων περιποίησης.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε τη λοσιόν σε βαμβάκι.
Καθαρίστε πρόσωπο, μάτια, λαιμό και ντεκολτέ.
Επαναλαμβάνεται τη διαδικασία μέχρι το βαμβάκι να είναι
καθαρό.
Χρησιμοποιείται πρωί ή/και βράδυ.
Το πρωί για να απομακρύνουμε τους ρύπους και το σμήγμα
που συσσωρεύονται στο δέρμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το βράδυ για να καθαρίσουμε το δέρμα και ν’ αφαιρέσουμε
κάθε ίχνος μακιγιάζ.

OPTIM-EYES LOTION®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός καθαρισμού για τα μάτια

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΌ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΆΖ ΜΑΤΙΏΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΕΝΌΣ ΌΡΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΜΌΝΟ ΒΉΜΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Καθαριστικό διφασικό σύστημα με ελαιοκαθαριστικό σύμπλοκο: η ελαιώδης φάση
περιέχει απαλούς καθαριστικούς παράγοντες που απομακρύνουν άμεσα όλα τα ίχνη
μακιγιάζ, ακόμη και το αδιάβροχο.
Μακράς διάρκειας ενυδάτωση στο δέρμα: υδρόφιλο και λιπόφιλο, συγκρατεί νερό και
λιπίδια για μια άμεση και μακράς διάρκειας επίδραση.
Tetra-τετραπεπτίδιο 5: μείωση των γλυκεριδίων και αποστράγγιση.
Βiochinin A (κόκκινο τριφύλλι) ενισχυμένο από ένα τέτρα-πεπτίδιο 3: διεγείρει τη
σύνθεση των διαφόρων πρωτεϊνών που δυναμώνουν τις βλεφαρίδες (κολλαγόνο ΙΙΙ,
λαμινίνη, κ.λπ.) για να περιοριστεί η πρόωρη απώλεια και να
ενισχυθεί η ανάπτυξη τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Υφή τριών φάσεων (διφασικό έλαιο και υδατική φάση). Αφαιρεί
όλα τα είδη μακιγιάζ, ακόμα και το αδιάβροχο. Για ευαίσθητα μάτια
και βλεφαρίδες.
ΧΡΗΣΗ
Πρωί και βράδυ χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι. Ανακινήστε καλά
πριν τη χρήση. Δεν ξεπλένεται. Για εξωτερική χρήση μόνο. Κάντε
μικρά χτυπηματάκια στην περιοχή των ματιών για την καλύτερη
απορρόφηση του ορού, όταν έχετε τελειώσει με την εφαρμογή.
TIPS
Χρησιμοποιείστε την με την OPTIM-EYES®
για καλυτέρα αποτελέσματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Για πιο δυνατές βλεφαρίδες κάντε μασάζ
από τις ρίζες προς τα έξω με το πλεονάζον προϊόν.

SCRUB AND MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Μάσκα διπλής δράσης:
Απολέπιση και «επανοξυγόνωση»

Η FILORGA ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ
«ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Εμπλουτισμένη με σφαιρίδια περλίτη, ένζυμα και ένα σύστημα μεταφοράς Ο2.
Μηχανική απολέπιση: Τα σφαιρίδια περλίτη απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και
«προστατεύουν» την επιδερμίδα.
Ενζυματική απολέπιση: Η διαδικασία αυτή μιμείται την εμβρυακή ανάπτυξη.
Διεγείρει την διαδικασία απολέπισης.
Επανοξυγόνωση: Χάρη σ’ ένα σύστημα μεταφοράς Ο2 βελτιώνει την αναπνοή του
δέρματος που ασφυκτιά.
Οι χρονόσφαιρες του NCEF® και υαλουρονικού οξέος διεγείρουν την ανανέωση των
κυττάρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Καθαρίζει σε βάθος, συσφίγγει τους πόρους. Το δέρμα είναι λείο, απαλό και φωτεινό.
Πρόκειται πραγματικά για «ολική επαναφορά» του δέρματος.
ΧΡΗΣΗ
1. Απλώστε ένα παχύ στρώμα της μάσκας σε στεγνό και
καθαρό δέρμα αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
2. Κάντε μασάζ με απαλές κυκλικές κινήσεις για ένα
λεπτό.
3. Αφήστε τη να δράσει. Θα εμφανιστούν φυσαλίδες,
γεγονός που σημαίνει ότι το προϊόν γεμίζει με Ο2.
4. Μόλις οι φυσαλίδες εξαφανιστούν (μετά από 5 λεπτά)
ξεβγάλτε με νερό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους
δέρματος από 1 έως 3 φορές την εβδομάδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ Θ’ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΒΑΖΟ

SLEEP AND PEEL®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Επανορθωτική κρέμα νύχτας.
Για δέρμα θαμπό και τραχύ.

ΑΥΤΗ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΙΟ
ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜA ΤΗΝ ΠΡOΩΡΗ ΓHΡΑΝΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Στο μίγμα NTCF® και Υαλουρονικού οξέος προστίθενται 6 διαφορετικά υδροξυ-οξέα
(AHA και ΒΗΑ) που εγγυώνται τις προοδευτικές και ελεγχόμενες απολεπίσεις.
Το λιπόσωμα που περικλείει σε κάψα Αζελαϊκό και Πουριβικό οξύ παρέχει μια ενυδατική
και αντιοξειδωτική τριπλή δράση.
Δύο πεπτίδια matrikin σε συνδυασμό με καφέ φύκια και το α-arbutin παρέχουν μια
προστατευτική, λαμπερή και αποτελεσματική αντιγηραντική δράση.
Το δέρμα λειαίνεται και φωτίζεται έντονα. Ξανακερδίζει ομορφιά και λάμψη. Οι ατέλειες
της επιδερμίδας μειώνονται.
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε το βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, καθημερινά ή κάθε 2 ημέρες,
για τα πιο ευαίσθητα δέρματα.
Μην εφαρμόσετε σε υγρό δέρμα, γύρω από την περιοχή των ματιών ή σε ανοιχτές
πληγές. Ένας μικρός κνησμός μπορεί να εμφανιστεί μετά την εφαρμογή του
Sleep & Peel®καθώς δρουν τα αντιγηραντικά συστατικά.
ΜΈΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ

MESO-MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Αντιγηραντική «ένεση» λάμψης
Για κουρασμένες. άτονες και ταλαιπωρημένες από το
στρες επιδερμίδες.
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ.
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Οι πολυσακχαρίτες της ραμνόζης κατευνάζουν τους ερεθισμούς, ενοποιούν και τονίζουν
το χρώμα άμεσα και με διάρκεια.
Το NCEF®, το κύριο συστατικό αυτής της αποκλειστικής μας φόρμουλας, δυναμώνει την
κυτταρική δράση και την παραγωγή κολλαγόνου. Το δέρμα ξαναγεμίζει, φωτίζεται από
υγεία και φρεσκάδα . Όλη η καλλυντική μεσοθεραπεία σε μία μάσκα.
ΧΡΗΣΗ
Το πρόγραμμα Meso-Mask® είναι κατ’ευθείαν εμπνευσμένο από
τις αγωγές της μεσοθεραπείας όπως εφαρμόζονται στην αισθητική ιατρική. Εφαρμόστε
μια φορά την εβδομάδα για ένα μήνα και στη συνέχεια ανά δύο εβδομάδες για δύο
μήνες. Εφαρμόστε τη μάσκα σε παχύ στρώμα, στο πρόσωπο, στην περιοχή των ματιών,
στο λαιμό και στο ντεκολτέ.
Αφήστε να ενεργήσει 15 έως 30 λεπτά. Η εφαρμογή της μάσκας σας παρέχει μια
μοναδική στιγμή χαλάρωσης και ευχαρίστησης για το δέρμα σας.
Αφαιρέστέ την με καλό ξέπλυμα, με κρύο νερό.
Τελειώνετε με την χρήση του C-RECOVER, δηλαδή με την αγωγή μας με βιταμίνη C.

HYDRA-FILLER MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Υπέρ-ενυδατική μάσκα για δέρματα αφυδατωμένα, χωρίς λάμψη

Η FILORGA ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΙΝΩΝ* ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΩΝ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Άμεσο αποτέλεσμα: το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους που περιέχει
απορροφάται άμεσα από το δέρμα χαρίζοντας βαθιά ενυδάτωση.
Μακράς διαρκείας επίδραση: σύνθεση βασισμένη στο σύμπλοκο NMF (αμινοξέα, γαλακτικό
οξύ, ουρία, σάκχαρα και ιχνοστοιχεία), το οποίο συγκρατεί το νερό σαν σφουγγάρι.
Aloe vera: γνωστό ως το ελιξίριο της μακροζωίας το φυτό αυτό περιέχει πάνω από
200 μόρια με φαρμακευτικές ιδιότητες (βιταμίνες A, C, E, Β9, ιχνοστοιχεία: σίδηρο,
ψευδάργυρο, αμινοξέα και ένζυμα) για μια λαμπερή και φρέσκια επιδερμίδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η εξαιρετικά ισχυρή μάσκα, ενυδατώνει την επιδερμίδα και επαναφέρει το χαμένο
όγκο σε όλους τους τύπους δέρματος αλλά κυρίως τις αφυδατωμένες, χωρίς λάμψη,
επιδερμίδες, σε μόλις 15 λεπτά.
* τεχνολογία λευκών ινών από πολτό ευκαλύπτου που μιμείται το δέρμα: μια καινοτόμος
τεχνολογία που βοηθά τη μάσκα να προσκολληθεί και να ακολουθήσει απόλυτα τις καμπύλες του
προσώπου ενισχύοντας έτσι την απορρόφηση των δραστικών συστατικών.

ΧΡΗΣΗ
Ανοίξτε το φακελάκι και απλώστε τη μάσκα σε καθαρισμένο πρόσωπο. Αφαιρέστε
το προστατευτικό πλέγμα όταν τοποθετείτε
τη μάσκα στο πρόσωπο. Αφήστε τη για 15
λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η περίσσεια ορού θα
απορροφηθεί, κάνοντας μασάζ με τις άκρες των
δαχτύλων. Μην ξεπλένετε. Επαναλάβετε την
εφαρμογή μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα.
Σε φακελάκια μονοδόσης.
TIPS
Xρησιμοποιείται σε συνδιασμό με τις:
HYDRA-HYAL® / HYDRA-FILLER® / OPTIM- Eyes®.
Εφαρμόστε τον ορό HYDRA-HYAL® πριν
τη μάσκα για ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό
αποτέλεσμα ενυδάτωσης και άνεσης.

TIME-FILLER MASK®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Μάσκα με κολλαγόνο για απόλυτη εξομάλυνση των ατελειών.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΑΠΑΛΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Αποτέλεσμα γεμίσματος: το φυσικό κολλαγόνο με δομή παρόμοια με εκείνη του
κολλαγόνου της επιδερμίδας αντισταθμίζει την έλλειψη κολλαγόνου που εμφανίζεται
μετά την ηλικία των 30 (ετήσια μείωση 1%).
Αποτέλεσμα σύσφιγξης: τα σάκχαρα και οι φυτικές ίνες που προέρχονται από άγρια
ραδίκια και φυτικές ίνες που προέρχονται από έναν θάμνο δημιουργούν ένα σφιχτό φιλμ
στην επιφάνεια του δέρματος για μια άμεση αίσθηση ανόρθωσης και σύσφιγξης.
Εντατική αναδόμηση: οι πολυσακχαρίτες που προέρχονται από φύκια και laminaria
διεγείρουν την αναγέννηση του δέρματος και τους ινοβλάστες που συνθέτουν το
κολλαγόνο και την ελαστίνη για μια ενισχυμένη αντιγηραντική δράση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η μάσκα αυτή με τεχνολογία μαύρων ινών που προέρχονται από ιαπωνική οξιά, είναι
πλούσια σε ενεργά συστατικά σύσφιγξης και φυσικό κολλαγόνο. Εξασφαλίζει στην
επιδερμίδα αποτοξίνωση και ανάπλαση από την πρώτη κιόλας εφαρμογή σε μόλις 15
μόλις λεπτά.
ΧΡΗΣΗ
Ανοίξτε το φακελάκι και απλώστε τη μάσκα επάνω σε καθαρισμένο πρόσωπο.
Αφήστε τη για 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η περίσσεια ορού θα απορροφηθεί, κάνοντας
μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων. Μην
ξεπλένετε. Επαναλάβετε την εφαρμογή μία
ή δύο φορές την εβδομάδα. Σε φακελάκια
μονοδόσης.
TIPS
Xρησιμοποιείται σε συνδιασμό με τις:
TIME-ZERO® / TIME-FILLER® /
TIME-FILLER EYES®.
Απλώστε τον ορό TIME-ZERO® πριν τη μάσκα
για ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα
λείανσης και σύσφιξης.

NUTRI-MODELING®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Baume καθημερινής φροντίδας του σώματος.
Κυτταρίτιδα - Κακή κυκλοφορία - Χαλάρωση.

H FILORGA ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ BAUME «3 ΣΕ 1» ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ «ΘΡΕΦΕΙ»,
ΛΕΙΑΙΝΕΙ, ΛΕΠΤΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΙΛΟΥΕΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Τονωτική δράση - Κολλαγόνο και πολυσακχαρίτες
Αδυνατιστική δράση - 5% καφείνη + φυτικά εκχυλίσματα
Λειαντική δράση - Ελαια [babassu + κισσός]
ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε πρωί ή/και βράδυ σε όλο το σώμα κάνοντας μασάζ. Επιμείνετε ιδιαίτερα στα
δύσκολα σημεία ή στα σημεία που υπάρχει πιο έντονο πρόβλημα. Να μην χρησιμοποιείτε
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Κρατήστε το μακριά από τα
παιδιά.

SCRUB & DETOX®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
ΑΦΡΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 5 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Απολέπιση μηχανική και ενζυματική : ο συνδυασμός μικροσφαιριδίων ηφαιστειακής
προέλευσης με το εκχύλισμα από Papaya εξασφαλίζουν απαλή μηχανική απολέπιση
απομακρύνουν τους ρύπους και αφήνουν την επιδερμίδα απαλή και λεία
Κυτταρική αποτοξίνωση άμεση και διαρκής: οι πολυφαινόλες (που βοηθούν στην
αποτοξίνωση) και ένα δραστικό συστατικό ενεργού άνθρακα μειώνουν τα σημάδια του
στρες στην επιδερμίδα και το πρόσωπο γίνεται λαμπερό, φωτεινό και ομοιόμορφο
Ο συνδυασμός βιταμίνης Ε και nianicamide περιβάλλουν την επιδερμίδα με ένα
βελούδινο φιλμ που την προστατεύει από τις επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το Scrub & Detox απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα, επαναφέρει την
λάμψη και την ομοιομορφία στο δέρμα. Μετά από μια μόλις εφαρμογή το δέρμα είναι
λείο, φωτεινό, ενυδατωμένο, ομοιόμορφο και οι πόροι μειώνονται.
ΧΡΗΣΗ
Βήμα 1ο: Απλώστε με απαλές κυκλικές κινήσεις το προϊόν σε δέρμα καθαρό και νωπο
Βήμα 2ο: Αφήστε να ενεργήσει για 2 - 3 λεπτά και μετά ξεβγάλτε πολύ καλά με χλιαρό
νερό
Έχει υφή βελούδινου αφρού, είναι ευχάριστο
στην χρήση

UV-DEFENCE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
INTERVENTIONAL
Αντιγηραντικό αντιηλιακό κατά των κηλίδων
με δείκτη προστασίας 50+
ΑΥΤΉ Η ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΉ ΚΡΈΜΑ ΤΑΙΡΙΆΖΕΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΔΈΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΉΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, ΙΔΊΩΣ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΔΈΡΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΈΣ ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΜΈΝΗ ΑΝΤΟΧΉ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΌΩΡΗ
ΓΉΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΕΛΆΓΧΡΩΣΗ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Τα ισχυρά φίλτρα UVB και UVA που συνοδεύονται από ένα εκχύλισμα ηλίανθου και
βιταμίνη Ε, φιλτράρουν τη UV ακτινοβολία και προσφέρουν μια αντι-οξειδωτική δράση
για υψηλή αντιηλιακή προστασία (SPF 50 +).
Το NCEF®, σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ αποκαθιστά την παραγωγή των
υποστηρικτικών ιστών, επαναπυκνώνει το δέρμα και δρα έτσι κατά της εμφάνισης των
χρωματικών ατελειών, με αποτέλεσμα την αναγέννηση του δέρματος. Ένα εκχύλισμα
λυκίσκου διορθώνει τα σημάδια, περιορίζει την εμφάνιση τους και ρυθμίζει τη σύνθεση
της μελανίνης: δράση κατά των χρωματικών λεκέδων.
Ένα εκχύλισμα από καφέ φύκια, με ενυδατικές και αντιερεθιστικές ιδιότητες, αυξάνει την
κυτταρική άμυνα,
δρα ενάντια στον φωτο-ερεθισμό, καθιστώντας το δέρμα πιο
ανθεκτικό, αναγεννημένο.
ΧΡΗΣΗ
Με εξαιρετικά εύκολα απορροφήσιμη υφή, δεν αφήνει λιπαρό
φιλμ στο δέρμα.
Ιδανική για χρήση μετά τις αισθητικές επεμβάσεις (peeling, laser,
ενέσιμα).

UV-BRONZE FACE SPF 50+®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
UV BRONZE - Αντιηλιακή σειρά για «όμορφο» μαύρισμα.

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50+.
ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Με ισχυρά φίλτρα UVA+ UVB και φωτο-ενεργή τεχνολογία*
που εξασφαλίζουν προστασία από UVA + UVB + IR ακτινοβολία,
Το Sulforaphane είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό
για δέρμα απαλό κατά την διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο.
Εξασφαλίζει ενισχυμένη αντιγηραντική δράση
περιορίζοντας την εμφάνιση ρυτίδων.
Η Βιταμίνη PP εξισορροπεί την
παραγωγή μελανίνης με αποτέλεσμα
την μείωση της εμφάνισης χρωματικών κηλίδων.
* Φωτο-ενεργή τεχνολογία: Η αντιηλιακή δράση των προϊόντων
ενεργοποιείται από τις ακτίνες του ήλιου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προστασία από την ακτινοβολία UV + και την υπέρυθρη
ακτινοβολία (IR).
Δέρμα νεανικό και βαθιά ενυδατωμένο
ΧΡΗΣΗ
Ιδανικό για χρήση ακόμη και τις πρώτες ημέρες έκθεσης
στον ήλιο, για όλες τις περιπτώσεις έντονης ηλιακής
ακτινοβολίας.
Συσκευασία που μπορεί να σας «ακολουθεί» παντού.

UV-BRONZE BODY SPF 50+®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
UV BRONZE - Αντιηλιακή σειρά για «όμορφο» μαύρισμα.

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΛΑΔΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50+
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Με ισχυρά φίλτρα UVA+ UVB και φωτο-ενεργή τεχνολογία*
που εξασφαλίζουν προστασία από UVA + UVB + IR ακτινοβολία.
ΟΙ πολυσακχαρίτες + γλυκο-πρωτείνες (εκχύλισμα σόγιας)
ενισχύουν την ελαστικότητα του δέρματος
και επαναφέρουν την σφριγηλότητά του.
Το Λάδι καρύδας (Coconut oil)
«θρέφει» το δέρμα σε βάθος,
αφήνει το δέρμα μεταξένιο και απαλό.
* Φωτο-ενεργή τεχνολογία: Η αντιηλιακή δράση των προϊόντων
ενεργοποιείται από τις ακτίνες του ήλιου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προστασία από την ακτινοβολία UV + και την υπέρυθρη
ακτινοβολία (IR).
Δέρμα νεανικό και βαθιά ενυδατωμένο
ΧΡΗΣΗ
Ψεκάστε όλο το σώμα πριν από την
έκθεση στον ήλιο. Να ανανεώνεται τακτικά
μετά από κάθε «βουτιά» ή όταν το δέρμα
είναι στεγνό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαλλιά
για να προστατεύσετε το χρώμα τους.

UV-BRONZE HUILE CORPS SPF30+®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Αντιηλιακό λάδι σώματος με αντιγηραντική δράση SPF 30+
Ενεργοποιεί το μαύρισμα

ΜΑΥΡΙΣΜΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΛΑΜΨΗ!
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ FILORGA: ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
/ Αντιγηραντική δράση [φωτο-ενεργή δράση]: σε συνδυασμό με φίλτρα UV, ένα
δραστικό αντι-οξειδωτικό συστατικό, που ενεργοποιείται κάτω από τις ακτίνες του ήλιου,
χαρίζει στο δέρμα υψηλή προστασία και δρα ενάντια στα σημάδια της γήρανσης από την
ηλιακή ακτινοβολία.
/ Συσφιγκτική δράση [σύμπλεγμα 2 ελαίων + υαλουρονικό οξύ]: ένα αντι-γηραντικό
κοκτέιλ σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ περιβάλλουν το δέρμα και το προσφέρουν
ενυδάτωση, προστασία και σφριγηλότητα.
/ Βαθύ μαύρισμα [σύμπλοκο ενεργοποίησης του μαυρίσματος]:
ένας ενεργοποιητής της μελανίνης ενισχύει την διαδικασία φυσικού
μαυρίσματος και βαθύ και λαμπερό μαύρισμα που διαρκεί.
ΧΩΡΙΣ auto-bronzant DHA.
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε ομοιόμορφα την απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος
για να καλύψετε όλο το σώμα πριν από την έκθεση στον ήλιο.
Ανανεώνεται τακτικά και απαραίτητα μετά από κάθε βουτιά ή αν
σκουπίσετε το σώμα σας.
Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής προστασίας
αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες μέγιστης ηλιοφάνειας.
Η έκθεση στον ήλιο είναι επικίνδυνη.

UV-BRONZE AFTER SUN®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Καταπραϋντικό ζέλ . Βοηθάει να διατηρηθεί το μαύρισμα

ΜΑΥΡΙΣΜΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΛΑΜΨΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ FILORGA: ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ένα ζελ τριπλής δράσης qui fond en huile για να τονώσει το
δέρμα και να του χαρίσει λάμψη μετά τη έκθεση στον ήλιο..
Ενυδατώνει και «θρέφει» το δέρμα σε βάθος χάρι στα 4 έλαια
Nourrit et hydrate intensément la peau grâce à une association de 4 huiles [Argan + Βερίκοκο+ Αμύγδαλο + Αβοκάντο] και
το υαλουρονικό οξύ,
Ηρεμεί άμεσα το δέρμα χάρι στο σύμπλοκο αμινοξέων και
μεταλλικών στοιχείων που περιέχει, Ενισχύει, τονίζει και
εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια στο μαύρισμα ακόμη και
χωρίς την ύπαρξη UV χάρη σε ένα σύμπλοκο τόνωσης
μαύρισματος.
Απλώστε σε πρόσωπο ή/και σώμα
Λεπτόρρευστη και αναζωογονητική υφή.
Χωρίς auto-bronzant DHA.

GLOBAL-REPAIR INTENSIVE SERUM®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Ορός απόλυτης αναζωογόνησης και ανανέωσης

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΡΟΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ «ΓΗΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΡΜΑΤΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ.
«Θρέψη»: 3 super «θρεπτικά» συστατικά δρουν σε απόλυτη συνεργασία για να
επαναφέρουν ελαστικότητα, ζωντάνια και νεανικότητα στην επιδερμίδα.
Πολύ-επίπεδη αντιγηραντική δράση: 50 méso-συστατικά + 4 ενισχυτές κυτταρικής
δράσης προερχόμενοι από τις τεχνικές αισθητικής ιατρικής επιδρούν σε όλα τα
σημάδια κυτταρικής γήρανσης.
Διπλή χρήση χάρη στην τεχνολογία chrono-boost: την ημέρα χρησιμοποιείται σαν
ορός και την νύχτα σε ανάμιξη με την κρέμα όπως μια μάσκα με εξαιρετικά δραστικά
αποτελέσματα και μοναδική αίσθηση
Ρετινόλη: δραστικό αντι-γηραντικό συστατικό ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων
και των ελαστικών ιστών. Συνδυασμένη με VEGETAL γλυκογόνο ενισχύει την
δραστηριότητα των ινοβλαστώνκ αι την παραγωγή υαλουρονικού οξέος και
κολλαγόνου ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της βασικής
φόρμουλας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα είναι ορατά μετά από 7 ημέρες χρήσης.
Το δέρμα είναι απαλό και βελούδινο
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείται καθημερινά πρωί ή/και βράδυ σε όλο το πρόσωπο
και τον λαιμό
Ημέρα: απλώστε ένα λεπτό στρώμα του ορού.
Νύχτα: Αναμίξετε με την κρέμα GLOBAL REPAIR ανάμεσα στις
παλάμες σας. Απλώστε ένα παχύ στρώμα όπως κάνετε με μια
μάσκα και αφήστε το όλο το βράδυ για να απορροφηθεί από
την επιδερμίδα
ΛΑΜΨΗ 83%
ΣΥΣΦΙΓΞΗ 80%
«ΓΕΜΙΣΜΑ» ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ 76%
Για όλους τους τύπους δέρματος

GLOBAL-REPAIR CRÈME®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Κρέμα εντατικής αντιγηραντικής δράσης

ΚΡΕΜΑ ΠΟΛΥ-ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ «ΓΗΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΡΜΑΤΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
«Θρέψη» - 3 super «θρεπτικά» συστατικά δρουν σε απόλυτη συνεργασία για να
επαναφέρουν την ελαστικότητα, ζωντάνια και νεανικότητα στην επιδερμίδα.
Πολύ-επίπεδη αντιγηραντική δράση: 50 méso-συστατικά + 4 ενισχυτές κυτταρικής
δράσης προερχόμενοι από τις τεχνικές της αισθητικής ιατρικής επιδρούν σε όλα τα
σημάδια κυτταρικής γήρανσης
Διπλή χρήση χάρη στην τεχνολογία chrono-boost: χρησιμοποιείται σαν κρέμα το πρωί
και σαν μάσκα*ύπνου την νύκτα.
Anti-glycating: Ένα σύστημα διπλής αμυντικής δράσης που προστατεύει τις πρωτεΐνες
του δέρματος από την gycation και τα αιθέρια μέταλλα προστατεύουν τα κύτταρα από
την οξείδωση με αποτέλεσμα το δέρμα να προστατεύεται απόλυτα από όλες τις επιβλαβείς επιδράσεις.
Το δέρμα είναι προστατευμένο και ενδυναμωμένο και έτσι αντιστέκεται περισσότερο στην
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα είναι ορατά μετά από 7 ημέρες χρήσης. Το δέρμα είναι απαλό και
βελούδινο. Η επιδερμίδα φαίνεται κατά 5 χρόνια νεότερη
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείται καθημερινά πρωί ή/και βράδυ σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό
Ημέρα: απλώστε ένα λεπτό στρώμα της κρέμας κάντε απαλό μασάζ μέχρι να
απορροφηθεί
Νύκτα: απλώστε να παχύ στρώμα της
κρέμας όπως μια μάσκα και αφήστε όλη
την νύκτα ώστε να απορροφηθεί από την
επιδερμίδα
«ΘΡΕΨΗ» 100%
ΛΕΙΑΝΣΗ 91%
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ 76%
Για όλους τους τύπους δέρματος

GLOBAL-REPAIR ESSENCE®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Λοσιόν σε μορφή γαλακτώματος για βαθιά «θρέψη»

ΛΟΣΙΟΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ «ΓΗΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΡΜΑΤΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
«Θρέψη»: 3 super «θρεπτικά» συστατικά δρουν σε απόλυτη συνεργασία για να
επαναφέρουν ελαστικότητα, ζωντάνια και νεανικότητα στην επιδερμίδα.
Πολύ-επίπεδη αντιγηραντική δράση: 50 méso-συστατικά + 4 ενισχυτές κυτταρικής
δράσης προερχόμενοι από τις τεχνικές αισθητικής ιατρικής επιδρούν σε όλα τα
σημάδια κυτταρικής γήρανσης.
Διπλή χρήση χάρη στην τεχνολογία chrono-boost: την ημέρα χρησιμοποιείται σαν
ορός και την νύχτα σε ανάμιξη με την κρέμα όπως μια μάσκα με εξαιρετικά δραστικά
αποτελέσματα και μοναδική αίσθηση
Εκχύλισμα από καφέ φύκια: αυξάνει την παραγωγή επιδερμικών λιπιδίων και
διεγείρει την λειτουργία των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την προστασία της
επιδερμίδας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το 80% των γυναικών που την χρησιμοποιήσαν πιστεύουν ότι
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των προϊόντων περιποίησης
ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείται καθημερινά πρωί ή/και βράδυ
Ημέρα: Βάλτε την λοσιόν στις παλάμες σας και απλώστε σε όλο το
πρόσωπο κάνοντας ελαφρά χτυπήματα μέχρι να απορροφηθεί
Νύχτα: Βρέξτε Pads βαμβακιού με νερό και στη συνέχεια νοτίστε καλά
με αρκετή ποσότητα λοσιόν
Χωρίστε στα δύο τα pads για να γίνουν λεπτά. Τοποθετήστε
νωτισμένους δίσκους σε όλο το πρόσωπο σαν μάσκα και αφήστε να
δράσουν για μερικά λεπτά. Μετά τους απομακρύνετε
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ:100%
ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΥΤΙΔΩΝ: 100%
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ: 90%
ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ: 85%
Για όλους τους τύπους δέρματος

OXYGEN-PEEL®
Medi-cosmetique (Καλλυντική «Μεσοθεραπεία®»)
Λοσιόν για Micro-Peeling, Ρύπανση, στρες, κούραση.

Η FILORGA ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ OXYGEN-PEEL. Η ΛΟΣΙΟΝ ΑΥΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Αποτελεσματική λείανση: ένα κοκτέιλ από 6-6 micro-peeling (6 οξέα -6%) κάνει ελαφρά
απολέπιση του δέρματος, μειώνει τις ρυτίδες και κλείνει τους πόρους.
Ενυδάτωση και φρεσκάδα: το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει το δέρμα και επαναφέρει
τον όγκο.
Επανοξυγόνωση και λάμψη: Όταν το δέρμα έχει έλλειψη οξυγόνου τότε γίνεται θαμπό
και γκρίζο. Des capteurs d’oxygène bio-actifs βιοδραστικού οξυγόνου, προάγουν την
κυτταρική οξυγόνωση και αποκαλύπτουν μια φρέσκια και
φωτεινή επιδερμίδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την πρώτη κιόλας εφαρμογή το δέρμα βρίσκει ξανά την
νεανική του εμφάνιση 7Η/7
100% Λείο δέρμα
86% Μείωση πόρων
96% Δέρμα φωτεινό και ενυδατωμένο
93 % Ομοιόμορφη επιδερμίδα
ΧΡΗΣΗ
Απλώστε το βράδυ χρησιμοποιώντας βαμβάκι σε καθαρό
πρόσωπο. Καθημερινή εφαρμογή μετά το ντεμακιγιάζ,
Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.
ΔΕΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και
προστατευμένο από το φως

