Ο τύπος μιλάει
για την
dermalogica

Διακρίσεις σε όλο τον κόσµο

Sweden
Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2009
AGE SmartTM System

Norway
Cosmopolitan Beauty Awards

Turkey

Antioxidant Hydramist

InStyle Beauty Awards 2009

“An extremely moisturising spray for the
face – we have used it everyday at work –
everybody loves it!”

Daily Microfoliant®
Super Sensitive Face Block spf30
Intensive Moisture Masque

Canada
Chatelaine Beauty 100 Awards
MultiVitamin Power Firm
Sheer Tint Moisture spf15

Holland
Astir Awards

India

Shave System

Elle India Beauty Awards 2009
Daily Microfoliant®
Precleanse
C-12 Concentrate

US
Launchpad’s Readers Choice Awards
TM

MultiVitamin Thermafoliant
MultiVitamin Power Firm
MultiVitamin Power Recovery ® Masque
Intensive Eye Repair
Essential Cleansing Solution
Active Moist
Daily Resurfacer
Shave System

American Spa’s Professional’s Choice Awards
Daylight Defense System

Shecky’s Beauty At Its Best Awards
Special Cleansing Gel
Daily Microfoliant ®

Australia
Australian Beauty Awards
Dermalogica

Beauty Heaven Glosscars
Renewal Lip Complex
TM
MultiVitamin Thermafoliant
Sebum Clearing Masque
Dynamic Skin Recovery spf30
Concealing Spot Treatment
Antioxidant Hydramist
Soothing Shave Cream

Good Health Sunscreen Awards
Oil-Free Matte Block SPF20
providing all-day matte coverage.”

‘’Δε μπορώ να ζήσω χωρίς τη dermalogica – λατρεύω το Special Cleansing Gel
για το βράδυ και επίσης χρησιμοποιώ και toner και ενυδατικό‘’.
— Mollie King, The Saturdays
‘’Πρέπει να φοράω περισσότερο μακιγιάζ συγκριτικά με άλλα κορίτσια, γιατί είμαι
πάνω στη σκηνή και μπροστά από τις κάμερες και το Daily Microfoliant
κάνει το δέρμα μου να το αισθάνομαι πραγματικά καθαρό''.
— Sarah Harding, Girls Aloud
‘’Είμαι 34 χρονών και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ στο να προσέχω
το δέρμα μου. Χρησιμοποιώ τη Power RichTM της dermalogica γύρω από
την περιοχή των ματιών και των χειλιών και πραγματικά διαποτίζει και
ενυδατώνει το δέρμα’’.
— Denise Van Outen
‘’Χρησιμοποιώ προϊόντα τα τελευταία 15 χρόνια. Η Sheer Moisture spf15
είναι εκπληκτική βάση”.
— Sarah Wayne Callies, ηθοποιός
‘’Είμαι πολύ προσεχτική με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας,
γι’ αυτό έχω πάντα πάνω μου μια Sheer Moisture spf15 της dermalogica
σε περίπτωση που χρειάζεται να ανανεώσω την αντιηλιακή μου προστασία
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την αισθάνομαι πολύ ωραία πάνω στο δέρμα μου”.
— Louise Redknapp
‘’Ορκίζομαι πίστη στη dermalogica’’.

— Billie Piper

‘’Αποκαλώ τη MultiVitamin Power Recovery® Masque της dermalogica
το προσωπικό μου ασθενοφόρο μέσα σε σωληνάριο’’.
— Victoria Beckham
‘’Χρησιμοποιώ τα προϊόντα φροντίδας δέρματος της dermalogica.
Πάντα έχω μακιγιάζ στο πρόσωπό μου γι’ αυτό χρειάζομαι πολύ καλά ενυδατικά
και καθαριστικά για να μη γίνεται χάλια το πρόσωπό μου’’.
— John Simm, ηθοποιός
‘’Μερικές φορές έχω σπυράκια και ξηρό δέρμα. Το Daily Resurfacer της
dermalogica είναι έξοχο και αφήνει το δέρμα μου ανανεωμένο και
αναζωογονημένο’’.
— Gethin Jones
‘’Το Daily Microfoliant της dermalogica είναι ένα πολύ καλό καθαριστικό booster.
Σίγουρα ένα από τα προϊόντα που πρέπει κάποιος να έχει’’.
— Konnie Huq

’‘Αν δεν έχει χαλάσει μην προσπαθήσεις να το φτιάξεις. Αν βρεις ένα προϊόν
που έχει αποτελέσματα, να είσαι ευχαριστημένος.
Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για το δέρμα μου είναι της dermalogica,
από την απολεπιστική σκόνη μέχρι την Skin Smoothing Cream και το Lip Balm.
Όλα έχουν τέλεια αποτελέσματα, οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο να τα αλλάξω’’.
— Adrian Lester, ηθοποιός
‘’Κάντε απολέπιση συχνά, αλλά ήπια. Για καθημερινή χρήση δοκιμάστε
το Daily Microfoliant της dermalogica’’.
— Ruby Hammer
‘’Δε μου αρέσει να φοράω μακιγιάζ στα μάτια γιατί πάντα μένω με μαύρους
κύκλους από μολύβι γύρω από αυτά, γι’αυτό το λόγο είμαι πολύ ευχαριστημένη
με το Soothing Eye Make-Up Remover της dermalogica, το οποίο είναι τζελ και
μάλιστα εάν το χρησιμοποιήσεις το βράδυ, δε θα έχεις μαύρα σημάδια γύρω από
τα μάτια το επόμενο πρωί’’.
— Coleen Rooney
‘’Απολεπίζομαι με το Daily Microfoliant της dermalogica, για να ξεφορτωθώ
τα νεκρά κύτταρα’’.
— Gemma Bissix, ηθοποιός
‘’Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη MultiVitamin Power Firm της dermalogica,
για τα μάτια και τα χείλη. Τη λατρεύω, είναι ιδιαίτερα θρεπτική και για τις
δύο περιοχές στις οποίες το δέρμα λεπταίνει όλο και περισσότερο.
Ταξιδεύω πολύ και το δέρμα μου αφυδατώνεται γρήγορα, οπότε αυτό είναι ένα
μικρό θεόσταλτο δώρο μέσα σε ένα σωληνάριο’’.
— Suzi Perry, παρουσιάστρια
’‘Λατρεύω τη MultiVitamin Power Recovery® Masque της dermalogica,
Είναι ιδανική αν είσαι κουρασμένος και το δέρμα σου χρειάζεται τις
πρώτες βοήθειες’’.
— Lisa Snowdon
‘’To Barrier Repair της dermalogica είναι υπέροχο. Η πιο απαλή κρέμα που
χρησιμοποίησα ποτέ’’.
— Flavia Cacace
‘’Λατρεύω τα προϊόντα της dermalogica καθώς είναι εξαιρετικά για το ευαίσθητο
δέρμα. Χρησιμοποιώ την Active Moist, το Ultra Calming Cleanser και
το Barrier Repair ως ενυδατικό’’.
— Sarah Jayne Dunn, ηθοποιός

Στα πλατώ µε τη dermalogica
UK
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Διάσημοι που λατρεύουν
τη dermalogica
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Flavia Cacace
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CoolBrands
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΘΗΝΩΝ
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Ultra Rich Body BEST
Cream
BEAUTY
«Κάνω δίαιτα. Πώς θα προλάβω τη χαλάρωση στην επιδερµίδα
του σώµατος;»

ε

Clearing Mattifier

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ!
Διαθέτοντας τεχνολογία βασισµένη στις πιο
πρόσφατες ανακαλύψεις της δερµατολογίας,
η κρέµα Clearing Mattifier Medibac Clearing
της Dermalogica, είναι µια φαρµακευτική
τοπική θεραπεία για επιδερµίδες µε τάσεις
ακµής και υπερβολική έκκριση σµήγµατος.
Χάρη στην εξαιρετικής της σύνθεση, χωρίς
τεχνητά αρώµατα και χρώµατα, ρυθµίζει τη
λιπαρότητα, µειώνει το σµήγµα, ενώ
παράλληλα βοηθά να εξαφανιστούν οι ρυτίδες
και να εξοµαλυνθεί η υφή του δέρµατος.
Αποκλειστική διάθεση Dermalogica,
τηλ. 0030 210 6203321. Θα τα βρεις σε
επιλεγµένα ινστιτούτα αισθητικής.

α Οι γρήγορες δίαιτες, η συνεχής έκθεση στον ήλιο ή ακόµη
ο χρόνος που περνά είναι µερικοί από τους παράγοντες που
προκαλούν χαλάρωση στο δέρµα και έντονη ξηρότητα. Δεν αρκεί
να γυµνάζεσαι και να ακολουθείς µια ισορροπηµένη δίαιτα. Πρωί
και βράδυ άπλωνε στο σώµα σου την κρέµα Ultra Rich Body Cream
της Dermalogica που δηµιουργεί µεταξένια και πιο λεία επιδερµίδα.
Πλούσια σε υαλουρονικό οξύ και έλαια από νυχτολούλουδο,
επιτυγχάνει άµεση και διαρκή ενυδάτωση και σύσφιγξη. Επίµενε
στις περιοχές που παρουσιάζουν έντονη χαλάρωση, όπως η
εσωτερική πλευρά των µηρών, οι γοφοί, η κοιλιά και η εσωτερική
πλευρά των χεριών. Θα βρεις τα προϊόντα Dermalogica σε
επιλεγµένα ινστιτούτα αισθητικής.
Για πληροφορίες, τηλ. 0030 210 6203321.

clean bar – σειράς shave
clean bar, dermalogica,
µπάρα καθαρισµού προσώπου
µε λακτικό οξύ και έλαιο τεϊόδενδρου.
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“It’s lightweight, yet very
nourishing and leaves your
skin fresh and silky-soft.”
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“Skin expert Carina Cohen
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W rise 9and shine with
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this rice
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and
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salicylic-acid-based
exfoliator.”
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BEST
BEAUTY
BUYS

“Designed to zap blemishes
overnight with a cocktail of
vitamin B complex, caffeine
and salicylic acid, this light gel
is every make-up pro’s
best-kept secret.”
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BEST
BEAUTY
BUYS

“This gentle cleanser is very
convenient when travelling,
as you can use it with or
without water.”
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InStyle

Elle

APMONIA
“A gentle, non-abrasive
scrub that leaves
skin soft andW clear.”

skin hydrating masque
15) Skin hydrating masque της Dermalogica,
αναζωογονητική µάσκα που αποκαθιστά την
ενυδάτωση σε ταλαιπωρηµένα δέρµατα.
BEST
Περιέχει βοτανικά BEAUTY
εκχυλίσµατα
και
αντιοξειδωτικές βιταµίνες.

“Calms and clears spots fast.”

COSMOPOLITAN

ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ

OF APPROVAL

2008

OF APPROVAL

Winner
Beauty Awards

2009

cosmopolitan.co.uk
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Η σειρά Dermalogica
είναι ειδικά µελετηµένη
για όσες εµπιστεύονται
τα spa για την περιποίηση
του σώµατος.

Prevention
W

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΙΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ

multivitamin thermafoliantTM - σειράς Age smart
Επένδυσε στο µέλλον
Η πιο απαραίτητη εβδοµαδιαία φροντίδα
οµορφιάς και υγείας του δέρµατος, είναι η
απολέπιση. «Με την απολέπιση αποµακρύνουµε
τα νεκρά κύτταρα, διευκολύνουµε τη
διαδερµατική αναπνοή και εξασφαλίζουµε
καλύτερη διείσδυση των δραστικών συστατικών
των προϊόντων. Έτσι δίνουµε τη δυνατότητα
αναγέννησης στην επιδερµίδα, αφού νέα
κύτταρα, υγιή, προωθούνται προς την επιφάνειά
της» εξηγεί η Ζωή Φίκα, ιατρός δερµατολόγος.
Η λύση: Για τις ανάγκες του ώριµου ή πρόωρα
γηρασµένου δέρµατος, επέλεξε το Multivitamin
Thermafoliant της σειράς Age Smart Dermalogica,
ένα ισχυρό απολεπιστικό δέρµατος µε θερµική
δράση που συνδυάζει φυσικά και χηµικά
απολεπιστικά συστατικά.

Η υπερµελάγχρωση µπορεί να είναι
το αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων
(π.χ. ήλιος). Ανεξάρτητα από τα αίτια
που την προκαλούν, µπορείς να
εξαφανίσεις τις αντιαισθητικές κηλίδες της.
Η λύση: Η Dermalogica δηµιούργησε το
σύστηµα λεύκανσης ChromaWhiteTRx.
Το µυστικό της δράσης και διείσδυσης
των συστατικών των προϊόντων της σειράς
είναι ο καλός καθαρισµός και η απολέπιση
της επιδερµίδας.
Το προϊόν: Το απολεπιστικό σύστηµα
Powerfoliant αποτελείται από
σκόνη και υγρό που όταν αναµειχθούν
δηµιουργούν µία ισχυρή λευκαντική
φόρµουλα.

sheer tint moisture spf15 – medium
sheer tint moisture spf15 της dermalogica, ελαφρύ,
oil free προϊόν τριπλής δράσης που ενυδατώνει το δέρµα,
προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει
κάλυψη. ∆ιατίθεται σε τρεις αποχρώσεις.

Age smart
Ρυτίδες, δυσχρωµίες, έλλειψη
ελαστικότητας … Η dermalogica
δηµιούργησε το International
Dermal Institute και ερεύνησε µε
ποιον τρόπο µπορούµε να
αντικρούσουµε τις βιοχηµικές
αντιδράσεις. Το αποτέλεσµα
αυτής της έρευνας είναι το AGE
Smart, το µοναδικό σύστηµα που
σχεδιάστηκε για να εµποδίσει
τις βιολογικές αλλαγές που
οδηγούν στη γήρανση του
δέρµατος, ενώ θεραπεύει και τα
ορατά σηµάδια της γήρανσης.

total eye care spf15
Dermalogica total eye care spf15,
που λειαίνει τις ρυτίδες και περιορίζει
τους µαύρους κύκλους.
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APMONIA

APMONIA
W

ultrarich body cream
Το δέρµα σας είναι ξηρό και
πρόωρα γηρασµένο; Τότε
η κρέµα σώµατος ultrarich
body cream είναι αυτό
ακριβώς που χρειάζεστε.
Προσφέρει µια µακράς
διαρκείας θεραπεία
ενυδάτωσης που αναδοµεί
και θρέφει το δέρµα.
Περιέχει υαλουρονικό οξύ,
έλαιο νυχτολούλουδου, ότι
καλύτερο για την
ενυδάτωση. Δεν περιέχει
αιθέρια έλαια, όµως µπορεί
να συνδυαστεί µε αιθέρια
έλαια, αν θέλουµε να της
χαρίσουµε άρωµα. Γλιστρά
στο δέρµα, γεγονός που την
καθιστά ιδανική και για
µασάζ.

Waterblock Solar Spray spf 30
Γλίτωσε το έγκαυµα
Τα εγκαύµατα από τον ήλιο δεν είναι σπάνια, αφού µία στις τρεις γυναίκες δεν
χρησιµοποιεί αντιηλιακό επειδή θέλει να µαυρίσει. Επειδή όµως το έγκαυµα δεν είναι ο
µοναδικός κίνδυνος που προκύπτει από την απουσία αντιηλιακής προστασίας
(βλ. εµφάνιση καρκίνου, γήρανση του δέρµατος κ.λ.π.) είναι πολύ σηµαντικό να µην
παραµελείς το αντιηλιακό σου. Βεβαιώσου ότι το προϊόν που θα επιλέξεις προσφέρει
προστασία ευρέου φάσµατος, δηλαδή προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες UVB και
UVA. Φρόντισε να απλώνεις επαρκή ποσότητα σε όλο το σώµα σου.
Σου προτείνουµε να δοκιµάσεις το Waterblock Solar Spray spf 30, Dermalogica .

daylight defense system
«Έξυπνα» αντιηλιακά από την Dermalogica
Χάρη στην προηγµένης τεχνολογίας µικροκάψουλα
UV Smart Booster της Dermalogica, που
απελευθερώνει µία ενεργό σύνθεση βιταµινών,
µόλις οι ακτίνες UV έρθουν σε επαφή µε το δέρµα,
η προστασία από τις ελεύθερες ρίζες
µεγιστοποιείται και η επιδερµίδα παραµένει
ενυδατωµένη και λαµπερή. Αυτή η µικροκάψουλα
από θαλάσσιο DNA είναι το µεγάλο ατού των
αντιηλιακών Daylight Defense System της
Dermalogica. Από τη σειρά δεν λείπουν το after sun
repair, τα αντιηλιακά µαντηλάκια και το στικ για τα
χείλη, τα αφτιά και τη µύτη.

antioxidant
hydramist - σειράς
Age smart
4. Αναζωογονητική
περιποίηση που
βελτιώνει τη δοµή
του δέρµατος,
Antioxidant
Hydramist,
Dermalogica.
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welcome matte spf15 – clean start
Dermalogica clean start spf15, ενυδατική κρέµα για
λαµπερή και οµοιόµορφη επιδερµίδα, κατάλληλη για
όλους τους τύπους δέρµατος.

SPOIL ME
Dermalogica multivitamin thermafoliant TM
από τη σειρά αντιγήρανσης Age Smart του οίκου,
ισχυρό απολεπιστικό για το ώριµο και πρόωρα
γηρασµένο δέρµα.
[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ]

ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ
10 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τώρα, που η ηλιακή ακτινοβολία
είναι πιο έντονη, χρειάζεται µεγάλη
προσοχή. Γι’ αυτόν το λόγο η
Dermalogica παρουσιάζει ένα
αντιηλιακό προϊόν που είναι ιδανικό
για λιπαρές επιδερµίδες µε τάσεις
ακµής. Το Oil Free Matte Block
είναι ένα λεπτόρρευστο προϊόν
µε µικροσπογγίδια, που διατηρεί
τη µατ όψη του δέρµατος καθόλη
τη διάρκεια της ηµέρας.

ΣΥΜMΕΤΟΧΗ
∆ιαδικασία
Οι δέκα αναγνώστριες που θα στείλουν
SMS στο 54999 µε την ένδειξη EXT
DERMALOGICA και το ονοµατεπώνυµο τους
θα µπουν στην κλήρωση για την θεραπεία
προσώπου της σειράς Age SmartTM.
Τα ονόµατα των νικητριών θα ανακοινωθούν στο
τεύχος Μαΐου.

ΑΡΜΟΝΙΑ
∆οκίµασε το Exfoliating Body Scrub
της Dermalogica, αφρίζον απολεπιστικό
σώµατος µε πολτοποιηµένους σπόρους
ελιάς και σύκου

oil free matte block spf 20
16) oil free matte block spf 20 της Dermalogica, αντιηλιακή
κρέµα προσώπου για δέρµα µε ακµή, που παρέχει τριπλή
προστασία χάρη στην τεχνολογία UV Smart Booster.

Environmental Control Deodorant
5) Environmental Control Deodorant της Dermalogica,
στικ µε κολίανδρο, πετροσέλινο, κανέλα και ύσσωπο,
για όλους τους τύπους δέρµατος.

multivitamin bodyblock spf 20
33) Multivitamin bodyblock spf 20 της Dermalogica, γαλάκτωµα
σώµατος για κάθε τύπο δέρµατος και ειδικά για πρόωρα
γηρασµένο δέρµα, που προσφέρει εκτός από αντιηλιακή
προστασία και ενυδάτωση, χάρη στην τεχνολογία UV Smart
Booster.

waterblock solar spray
6) waterblock solar spray της Dermalogica,
αδιάβροχο αντιηλιακό spray ευρέου φάσµατος,
που αντέχει µέχρι και 80 λεπτά στο νερό.
Προστατεύει και ενυδατώνει.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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SHAPE

Η εταιρεία dermalogica® χαρίζει σε
10 τυχερές αναγνώστριες από µία
θεραπεία προσώπου της Wσειράς
Age SmartTM, που θα πραγµατοποιηθεί
σε συνεργαζόµενα κέντρα
dermalogica® σε όλη την Ελλάδα.
Ρυτίδες, µελαχρωµατικές βλάβες,
δερµατική χαλάρωση καταστρέφουν
την όψη του προσώπου σας.
Η Dermalogica σε συνεργασία µε
το International Dermal Institute
παρουσιάζουν το AGE SmartTM,
το µοναδικό σύστηµα που
σχεδιάστηκε για να εµποδίσει
τις βιολογικές αλλαγές που
οδηγούν στη γήρανση του
δέρµατος. Με το AGE SmartTM,
το δέρµα σας γίνεται για πάντα
πιο σφριγηλό, πιο απαλό και
υγιές! Ιδανικό για όλες τις ηλικίες. ΑGE SmartTM … H έξυπνη
επένδυση για το µέλλον του
δέρµατος σας.: 210 6203321,
210 5726541
info@dermalogica-hellas.gr

Prevention
ερώτηση: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
W
απάντηση: Είναι σηµαντικό κάθε εβδοµάδα να προσφέρεις στην επιδερµίδα
σου µία
ολοκληρωµένη αντιοξειδωτική φροντίδα. Σου προτείνω την αγωγή Age Smart της
Dermalogica, η οποία προσφέρει µοναδική περιποίηση σε εύκολα βήµατα. Ξεκίνησε µε το
Skin Resurfacing Cleanser, ένα διπλής δράσης απολεπιστικό και καθαριστικό, που
θα χρησιµοποιήσεις στο πρόσωπο και το λαιµό. Συνέχισε µε την αντιοξειδωτική µάσκα
Multivitamin Power Recovery Masque, την οποία θα απλώσεις σε όλο το πρόσωπό σου.
Αµέσως µετά πάρε ελάχιστη ποσότητα µε το δάχτυλό σου από το MAP-15 Regenerator
και άπλωσέ το στα σηµεία όπου τα σηµάδια της γήρανσης είναι εµφανή. Πρόκειται για
ένα προϊόν µοναδικής τεχνολογίας µε υψηλή συγκέντρωση βιταµίνης C.
Το πρωί χρησιµοποίησε το Dynamic Skin Recovery spf 30 και το βράδυ επέλεξε
ένα προϊόν ανάλογα µε τις ανάγκες σου. Αν χρειάζεσαι και σύσφιγξη, το Power Rich
θα σου εξασφαλίσει µοναδικό αποτέλεσµα, ενώ αν χρειάζεσαι ανάπλαση,
προτίµησε το Super Rich Repair.
Body Hydrating Cream
5) Κρέµα σώµατος
µε αιθέρια έλαια,
Body Hydrating Cream,
Dermalogica.

soothing protection spray
20) soothing protection spray
της Dermalogica, για άµεση
µείωση της ερυθρότητας και
των ερεθισµών, µε
Anti-Ozonate Complex,
επουλωτικό και ενυδατικό
σύµπλεγµα.

Post-shave balm
8) Post-shave balm της
Dermalogica, δροσιστικό και
θεραπευτικό after shave µε
άµεση δράση.
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ΑΡΜΟΝΙΑ

Prevention

Κάνε την κίνηση µατ
Βελτίωσε την υγεία της επιδερµίδας σου και απόκτησε λαµπερό πρόσωπο µε τη σωστή τεχνική. Η Dermalogica σου προτείνει µία φροντίδα για ενυδάτωση
και αντιγηραντική προστασία που µπορείς να κάνεις µόνη σου.

ΒΗΜΑ 1ο Καθαρισµός.
∆οκίµασε το Precleanse, Dermalogica, µε φυτική βάση που διαλύει και αποµακρύνει το σµήγµα, τα κατάλοιπα των καλλυντικών, το αδιάβροχο µακιγιάζ και τους ρύπους.

ΒΗΜΑ 2ο Απολέπιση.
∆οκίµασε το Skin Prep Scrub, Dermalogica. Οι φυσικοί κόκκοι από στάχυ καλαµποκιού αποµακρύνουν τα νεκρά κύτταρα.

ΒΗΜΑ 3ο Ενυδάτωση.
∆οκίµασε το Skin Hydrating Masque, Dermalogica. Το µείγµα από πικρό πορτοκάλι, λυκίσκο και δεντρολίβανο αναζωογονεί το αφυδατωµένο δέρµα.

ΒΗΜΑ 4ο Τόνωση.
∆οκίµασε το σπρέι Multi-active Toner, Dermalogica. Οι ενυδατικοί του παράγοντες «εγκλωβίζουν» την υγρασία στα βαθύτερα στρώµατα της επιδερµίδας.

ΒΗΜΑ 5ο Λάµψη.

ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Στον παρακάτω πίνακα θα βρεις ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά που πρέπει να προσφέρεις στην επιδερµίδα σου, ανάλογα µε την ηλικία της.

20 ΡΥΤΙ∆ΕΣ
Υαλουρονικό Οξύ: Ελέγχει το περιεχόµενο του νερού στους ιστούς, επιβραδύνει τη διάχυσή του από το χόριο προς την επιδερµίδα αυξάνοντας
την ενυδάτωση, αυξάνει την αντοχή του δέρµατος σε εξωτερικούς παράγοντες και ενισχύει την επουλωτική και αναπλαστική ικανότητά του.

∆ΟΚΙΜΑΣΕ: Ορός ενυδάτωσης, Skin Hydrating Booster, Dermalogica.
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Ολοκλήρωσε µε το Sheer Tint Moisture spf 15, Dermalogica, ένα ελαφρύ, oil-free ενυδατικό, µε αντιοξειδωτικά εκχυλίσµατα.

Prevention
W

Η λύση!
0 νέος σύµµαχος “clean start” στο νεανικό, υγιές δέρµα από τους
ειδικούς της dermalogica

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ
Τα προϊόντα Clean Start έχουν ειδικά δηµιουργηθεί για
να προσφέρουν τα αποτελέσµατα που χρειάζεται το δέρµα
σας. Clean Start σηµαίνει: χρήση προϊόντων για καθαρό
δέρµα, στοχευµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων του
και προστασία για καλύτερο δέρµα τώρα και για πάντα.
Γιατί το δέρµα σας αξίζει µια τέτοια φροντίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Περιλαµβάνει το αφρίζον καθαριστικό Wash Off µε
σαλικυλικό οξύ που αφαιρεί τη λιπαρότητα και τα βακτηρίδια
που ευνοούν τη δηµιουργία της ακµής και το αναζωογονητικό
σπρέι All Over Clear µε εκχύλισµα γλυκόριζας που
καταπραΰνει το δέρµα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Πρωί: Χρησιµοποίησε την κρέµα Welcome Matte SPF15
που δίνει µατ αποτέλεσµα ή τη Brighten Up SPF15 που
προσφέρει ενυδάτωση και φωτεινό χρώµα στην
επιδερµίδα. Βράδυ: Χρησιµοποίησε το Bedtime for Breakouts
µε σαλικυλικό οξύ που αποφράσσει τους πόρους και
ενυδατώνει.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Λίγο πριν τις καλοκαιρινές εξορµήσεις σου, προετοίµασε την επιδερµίδα σου για τις καυτές ακτίνες του ηλίου.
• ΒΗΜΑ 1ο: Απαλλάξου από το άγχος και καταπολέµησε την κατακράτηση υγρών µε το καθαριστικό Conditioning Body Wash,
Dermalogica.
• ΒΗΜΑ 2ο: Αποµάκρυνε τα νεκρά κύτταρα µε το Exfoliating Body Scrub, Dermalogica. Μαλακώνει, δίνει λάµψη και ενέργεια.
• ΒΗΜΑ 3ο: ∆ιώξε τις τοξίνες µε το Stress Relief Treatment Oil, Dermalogica και ενεργοποίησε µε ένα απαλό µασάζ την κυκλοφορία
του αίµατος. Για extra ενυδάτωση πρόσθεσέ το στο ενυδατικό σου γαλάκτωµα (Αποκλειστική διάθεση Dermalogica,
τηλ. 210 6203321).

Στόχος: ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
Οι έρευνες της κοσµητολογίας έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή καλλυντικών µε αντιγηραντική δράση, µεγαλύτερη δυνατότητα
διείσδυσης των συστατικών και καταπραϋντικές για την επιδερµίδα ιδιότητες.
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Τα προϊόντα είναι εµπλουτισµένα µε αντιοξειδωτικά, που καταπολεµούν τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες.
ΣΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Συµπυκνωµένος ορός αναδόµησης, Extra Firming Booster, Dermalogica.
NAIL TALES
Επειδή τα νύχια είναι δείγµα καλής υγείας και θηλυκότητας, πρόσφερέ τους την ιδανική περιποίηση.
ΦΑΕ ΣΩΣΤΑ! Για δυνατά και υγιή νύχια χρειάζεσαι άφθονη βιταµίνη Β ΚΑΙ ψευδάργυρο.
∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΑ! Με την κρέµα Multivitamin Hand & Nail Treatment, Dermalogica. Περιέχει προβιταµίνη Β5 και εκχύλισµα φυκιών
σε συνδυασµό µε γκρέιπφρουτ, εκχύλισµα γλυκόριζας, βιταµίνη C και βιταµίνη Ε.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Περιλαµβάνει το µοναδικό θεραπευτικό προϊόν Hit the
Spot, µε υπεροξείδιο του βενζολίου που εφαρµόζεται
τοπικά και αντιµετωπίζει δραστικά τα σπυράκια.
Το Smart Mouth Lip Shine για τα χείλη µε κόκκους κακάο
και βιταµίνης Ε, που χαρίζει λάµψη και προστασία. Η µάσκα
απολέπισης Ready, Set, Scrub µε κόκκους πυριτίου, 3-5 φορές
την εβδοµάδα, που καθαρίζει το δέρµα.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Conditioning Body Wash, Exfoliating Body Scrub
Stress Relief Treatment Oil.

SHAPE
Gentle Soothing Booster
Καλλυντική βοήθεια
Για να ανακουφίσεις άµεσα
την ερεθισµένη επιδερµίδα,
δοκίµασε τον ορό προσώπου
Gentle Soothing Booster της
Dermalogica (φωτ. 8).
Περιέχει επουλωτικό εκχύλισµα
κόκκινου βατόµουρου που βοηθά
το δέρµα να επανέλθει από τους
ερεθισµούς και το στρες.

Solar Defense Wipes spf15
4) Solar Defense Wipes spf15, Dermalogica

Τι είναι: Αντιηλιακά µαντηλάκια.
Τι περιέχει: Αντιοξειδωτικά και αντιφλογιστικά συστατικά,
όπως βιταµίνες C, A, πράσινο τσάι και φυτικά έλαια.

Τι κάνει: Χάρη στην πρακτική συσκευασία τους, τα
ατοµικά µαντιλάκια µεταφέρονται εύκολα και εφαρµόζονται
όποτε τα χρειάζεσαι.

Skin Hydrating Masque
1 ενυδάτωση: µην την ξεχνάς!
Το καλοκαίρι το δέρµα σου δεν είναι πιο
ενυδατωµένο, είναι απλώς πιο … ιδρωµένο.
Επειδή έχει ανάγκη από βαθιά ενυδάτωση,
χρησιµοποίησε µια ενυδατική µάσκα όπως
την Skin Hydrating Masque της Dermalogica
(φωτ.: 2), καθώς και µια ενυδατική κρέµα µε
SPF και πιο ελαφριά σε µορφή fluid ή ζελ.

SHAPE
antioxidant hydramist
∆εν είναι ένα ακόµα προϊόν. Είναι ο τρόπος για να
σταµατήσετε το χρόνο. Αναζωογονητικό spray µε ιδιότητες
άµεσης σύσφιγξης, ικανότητες βαθιάς ενυδάτωσης και
σύνθεση που εµποδίζει τις καταστροφικές ελεύθερες ρίζες.
Antioxidant Hydramist της dermalogica.

11) After Sun Repair, Dermalogica
Τι είναι: Θεραπευτικό προϊόν προσώπου σώµατος.
Τι περιέχει: Μείγµα από εκχύλισµα φυκιών και βοτάνων.
Τι κάνει: Αναπλάθει το δέρµα και µειώνει τον ερεθισµό,
την ερυθρότητα καθώς και τον πόνο που προκαλεί το
ηλιακό έγκαυµα.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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Down Town

Prevention

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Ανανέωσε την επιδερµίδα σου µετά τις διακοπές ακολουθώντας µία αναπλαστική φροντίδα της Dermalogica.
Αποµάκρυνε τους ρύπους µε ένα απαλό καθαριστικό, όπως το Ultra Calming Cleanser, Dermalogica.
Για άµεση αναδόµηση χρησιµοποίησε ένα απολεπιστικό µε υδροξυοξέα και βιταµίνη Α, όπως το Daily
Resurfacer, Dermalogica. Ανανεώνει το δέρµα και µειώνει τα σηµάδια της πρόωρης γήρανσης.

W

I

Συνέχισε την περιποίηση µε τη µάσκα Multivitamin Power Recovery Masque Dermalogica, µε αντιοξειδωτικές
βιταµίνες και βότανα, που ενυδατώνει και παράλληλα βοηθά στην αναγέννηση των ιστών.
Για άµεση τόνωση εφάρµοσε το σπρέι Soothing Protection Spray, Dermalogica. Επαναφέρει την υγρασία του
δέρµατος στα φυσιολογικά επίπεδα.
Ενίσχυσε την αναπλαστική ικανότητα του δέρµατός σου µε το συµπυκνωµένο ορό Gentle Soothing Booster,
Dermalogica που περιέχει το επουλωτικό εκχύλισµα κόκκινου βατόµουρου και µέλι.

Για το πρόσωπο
5 ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
Ενισχυµένη µε κοκτέιλ αντιοξειδωτικών βιταµινών,
Skin Hydrating Masque, Dermalogica.

Βήµα 4ο
∆ΡΟΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΣΟΥ
Αν η επιδερµίδα σου σε “τραβά” έχεις άµεση ανάγκη από µία ενυδατική µάσκα που θα σου χαρίσει απαλότητα και δροσιά.
∆οκίµασε τη Skin Hydrating Masque, Dermalogica η οποία αναζωογονεί το αφυδατωµένο δέρµα χάρη στο µείγµα από πικρό πορτοκάλι,
λυκίσκο και δεντρολίβανο. Είναι ιδανική και για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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Ολοκλήρωσε την περιποίηση µε ένα ενυδατικό προϊόν, το Barrier Repair, Dermalogica που βοηθά στην
επανόρθωση της φθοράς από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

SHAPE

ε «Πώς µπορώ να απαλλαγώ από την αντιαισθητική γυαλάδα στο πρόσωπο;»
α Η λιπαρότητα είναι ένα φαινόµενο που δεν απασχολεί µόνο εφήβους. Πολλές γυναίκες εξακολουθούν
να έχουν λιπαρή επιδερµίδα ακόµη και µετά τα 40, ενώ συχνά ορµονικές διαταραχές, όπως το στρες ή
η εµµηνόπαυση, προκαλούν λιπαρότητα. Για να την περιορίσεις και να αντιµετωπίσεις τις γυαλάδες που
δηµιουργεί στο πρόσωπο προτίµησε να πλένεις το πρόσωπό σου µε ένα ειδικό προϊόν. Το αφρίζον
καθαριστικό Wash Off της Dermalogica περιέχει σαλικυλικό οξύ, το οποίο αποµακρύνει λιπαρότητα και
βακτήρια, ενώ παράλληλα αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερµίδας αφήνοντάς την
καθαρή και µε µατ όψη.

12) Sheer Tint Moisture spf15, Dermalogica
Τι είναι: Ενυδατικό προϊόν για το πρόσωπο µε χρώµα.
Τι περιέχει: Εκχυλίσµατα από σπόρους ελιάς και φουντουκιού που παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία.
Τι κάνει: Εξασφαλίζει φυσική χρωµατική κάλυψη και ταυτόχρονα βελτιώνει την υφή του δέρµατος.

astra & όραµα

ΑΡΜΟΝΙΑ

soothing protection spray
Ασπίδα προστασίας
Εάν ταλαιπωρείστε από την ερυθρότητα και
τον ερεθισµό της επιδερµίδας που
σχετίζονται µε το στρες, τη ρύπανση, τις
ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες ή τις
αλλεργίες, το Soothing Protection Spray
µάλλον είναι αυτό που χρειάζεστε. Το
σύµπλεγµα Anti-Ozonate Complex που
περιέχει ενισχύει τη φυσική άµυνα του
δέρµατος, προλαµβάνοντας τα ανεπιθύµητα
συµπτώµατα και συµβάλλει στην ανάπλαση
των κυττάρων του.
Για περιβαλλοντικά …
ευαισθητοποιηµένες επιδερµίδες!

c-12 concentrate της
Dermalogica, υψηλής
συγκέντρωσης
λευκαντική θεραπεία µε
πλούσια µεταξένια υφή,
που βοηθάει στη µείωση
και την πρόληψη
µελαγχρωµατικών
βλαβών.

multivitamin power recovery masque
2) multivitamin power recovery masque
της Dermalogica, για αναγέννηση των
ιστών του ώριµου δέρµατος, πλούσια σε
αντιοξειδωτικά συστατικά.

2 silk finish conditioner
silk finish conditioner
της Dermalogica, για
ενυδάτωση της τρίχας
και πρόληψη του
κνησµού.

1
2
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1 c-12 concentrate
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ΞΕΒΑΨΕ ΤΕΣ ΣΩΣΤΑ

Precleanse

Έχει συµβεί στις περισσότερες από εµάς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ντεµακιγιάζ οι βλεφαρίδες µας να µένουν … στο βαµβάκι! Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι, δεν το κάναµε αρκετά προσεκτικά. Για να το αποτρέψεις, φρόντισε να ξεβάφεις τις βλεφαρίδες σου µε ειδική
λοσιόν ντεµακιγιάζ και µε το σωστό τρόπο. Ποιος είναι αυτός;
1. Μην τρίβεις τα µάτια σου µε το βαµβάκι.
2. “Μούλιασε” τες καλά µε το προϊόν ντεµακιγιάζ και στη συνέχεια σκούπισέ τες απαλά.
3. Αν φοράς φακούς επαφής ή έχεις ευαίσθητα µάτια, προτίµησε τα eau ντεµακιγιάζ που έχουν υποαλλεργική σύνθεση.
4. Πριν κοιµηθείς, άπλωσε στις βλεφαρίδες δαφνέλαιο. Είναι µια παλιά συνταγή της γιαγιάς που ακόµα αποδεικνύεται χρυσή.
Σου προτείνουµε: Καθαριστικό λάδι Precleanse, Dermalogica.

Λύσε το πρόβληµα
Κάθε µήνα δοκιµάζουµε πριν από εσένα για σένα και σου προτείνουµε τα καλύτερα!

Αγωγή λεύκανσης στον ειδικό
Το πρόβληµα: “το πρόσωπό µου εµφάνισε δυσχρωµίες από τον ήλιο”.
Η Μαρία Μυλωνά, αρχισυντάκτρια, ακολούθησε τις συµβουλές της οµάδας οµορφιάς του Prevention.
Επισκέφθηκα: Το La beaute Spa (τηλ. 210 6216900), εξουσιοδοτηµένο κέντρο της Dermalogica και δοκίµασα τη θεραπεία ChromaWhite TRx.
Η θεραπεία: Ξεκίνησε µε βαθύ καθαρισµό για κυτταρική απολέπιση, ώστε να απορροφηθούν καλύτερα τα λευκαντικά συστατικά. Ακολούθησε
η εφαρµογή ενός βιοµοριακού υπερσυµπυκνωµένου λευκαντικού ορού µε τη βοήθεια απαλού µασάζ σε όλο το πρόσωπο και το λαιµό. Η
θεραπεία συνεχίστηκε µε 2 µάσκες διάρκειας 20 λεπτών. Η πρώτη ήταν µια αναπλαστική µάσκα τζελ µε βιταµίνες και λευκαντικά συστατικά και
από πάνω έγινε η εφαρµογή µίας κρύας µάσκας για καλύτερη διείσδυση των προϊόντων. Με την αφαίρεση των υπολειµµάτων των µασκών, η
αισθητικός άπλωσε κρέµα µατιών και κρέµα ηµέρας. Στο τέλος, τοποθέτησαν ένα προϊόν µε βιταµίνη C τοπικά στα σηµεία που είχα εµφανίσει
δυσχρωµίες.
Το αποτέλεσµα: Η επιδερµίδα µου δείχνει πιο λευκή, φωτεινή αλλά και ενυδατωµένη.

7. Clean Start Brighten Up spf15 της Dermalogica.
Κρέµα ηµέρας µε χρώµα, που συνδυάζει την προστασία
και την ενυδάτωση της επιδερµίδας µε την κάλυψη των ατελειών.
map -15 regenerator® της Dermalogica, για πρόωρα γηρασµένο δέρµα µε σταθεροποιηµένη
µορφή βιταµίνης C, που γεµίζει τις ρυτίδες και βελτιώνει της σφριγηλότητα του δέρµατος.
3. Total eye care της Dermalogica. Κρέµα πολλαπλής δράσης µε αντιηλιακά φίλτρα,
που λειαίνει τις ρυτίδες και περιορίζει την εµφάνιση µαύρων κύκλων.

2 Shine therapy shampoo της Dermalogica, για καθηµερινή χρήση.
Θρέφει και ενδυναµώνει την τρίχα, χαρίζοντας λάµψη.

6 clean start hit the spot της Dermalogica, συµπυκνωµένο θεραπευτικό
προϊόν που περιορίζει τις ακνεϊκές βλάβες.

4 Daily Resurfacer της Dermalogica, αναδόµηση, λεύκανση και µείωση
των σηµείων της πρόωρης γήρανσης, όλα σε ένα µόνο προϊόν.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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ΑΡΜΟΝΙΑ

SHAPE

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Clearing Mattifier

ΕΧΕΙΣ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 30;

ME υγεία

Ότι καλύτερο για το δέρµα σας
ΕΛΑΦΡΥ, oil-free ενυδατικό, που απορροφάται τέλεια, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.
∆ηµιουργεί ένα αόρατο φράγµα κατά της απώλειας υγρασίας. Πρωτεΐνες µεταξιού συνδυάζονται
µε εκχυλίσµατα από πλατοµαντήλα, κισσό και αγγούρι, που ηρεµούν και ενυδατώνουν το δέρµα.

Μάθε πώς να αντιµετωπίσεις δυναµικά την
ακµή που σε ταλαιπωρεί, αλλά
και πως θα φροντίσεις την επιδερµίδα σου
µετά τις διακοπές.

ε “Είµαι 33 ετών και ταλαιπωρούµαι από ακµή.
Υπάρχει λύση;”

α ……………….. Γι’ αυτό κάνε.
• Εντατική περιποίηση Η ακνεϊκή
επιδερµίδα έχει ανάγκη από ενυδάτωση.
Οι συχνοί καθαρισµοί και η απολέπιση την
αφυδατώνουν και µπορεί να προκαλέσουν
ερεθισµούς αν δεν περιποιείσαι σωστά την
επιδερµίδα σου. Η Dermalogica έχει
δηµιουργήσει µια φαρµακευτική, τοπική
αγωγή, το Clearing Mattifier, που µειώνει
τη συµφόρηση του δέρµατος, ρυθµίζει τη
λιπαρότητα και εξοµαλύνει την υφή της
επιδερµίδας. Αναζητήστε τα σε επιλεγµένα
ινστιτούτα αισθητικής.

Active Moist

Prevention
Ready, Set, Scrub - Dermalogica

ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΠΙΟ
Υψηλής συγκέντρωσης λευκαντική θεραπεία που βοηθάει στη
µείωση και την πρόληψη
µελαγχρωµατικών βλαβών,
C-12 Concentrate,
Dermalogica.

C-12 Concentrate

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Με πλούσια κρεµώδη υφή. Οι κόκκοι πυριτίου που περιέχει
καθάρισαν την επιδερµίδα µου από τα νεκρά κύτταρα και
ελευθέρωσαν τους πόρους, αφήνοντας µία αίσθηση καθαρότητας
και υγείας. Η επιδερµίδα µου εµφάνισε σηµάδια ανανέωσης.

Skin Hydrating Masque
(10) Τη µάσκα Skin Hydrating Masque, της Dermalogica µε εκχυλίσµατα
από δενδρολίβανο, αγγούρι, άρνικα και βιταµίνες A, C και E, η οποία
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και αναδόµηση στην επιδερµίδα.
Silk Finish

Conditioner

Conditioner µε πρωτεΐνες σιταριού,
Silk Finish Conditioner Dermalogica.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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Prevention
Ώρα για λάµψη!

5 ΤΡΟΠΟΙ …
για να σβήσεις τις ρυτίδες

4 Νεανικό βλέµµα. Οι ρυτίδες γύρω από τα µάτια εµφανίζονται από νωρίς και σου προσθέτουν
χρόνια. Τι µπορείς να κάνεις για να γυρίσεις πίσω το χρόνο; Σου προτείνουµε να δοκιµάσεις την
Age Reversal Eye Complex της Dermalogica. Αντιµετωπίζει τις ρυτίδες γύρω από τα µάτια. Είναι
ιδανική για την πρόωρα γερασµένη επιδερµίδα και συγκεκριµένα για το «πόδι της χήνας», τους
µαύρους κύκλους και τα οιδήµατα. TIP: Άπλωσέ την πρωί και βράδυ σε καθαρή επιδερµίδα.

4 Εξειδικευµένες µάσκες είναι ιδανικές για ανάλογα προβλήµατα. ∆οκίµασε την Sebum Clearing Masque της
Dermalogica µε άργιλο, καολίνη και µπετονίτη που απορροφά το σµήγµα της επιδερµίδας και αποτρέπει την εµφάνιση
σπυριών. Εφάρµοσε το προϊόν στην πλάτη σου και άφησέ το για 15 λεπτά. Ξέβγαλε µε νερό.
ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Το προϊόν: Skin Hydrating Booster, Dermalogica.
Δράση: Χάρη στο συµπυκνωµένο σύµπλεγµα από υαλουρονικό οξύ, πανθενόλη και
εκχυλίσµατα από φύκια βοηθά στην υδατική ισορροπία της επιδερµίδας. Ενυδατώνει,
µαλακώνει την επιδερµίδα και ελαχιστοποιεί τις λεπτές γραµµές. Η καθηµερινή
εφαρµογή του αναζωογονεί την ταλαιπωρηµένη ή την ξηρή και αφυδατωµένη
επιδερµίδα.

ΜΕ ΡΥΖΙ
Με λευκαντική σύνθεση
µικροαπολεπίζει και αποµακρύνει
τους ρύπους, Daily Microfoliant®,
Dermalogica.

Σέρουµ
Ορός µε ασκορβυλικό φωσφορικό άλας µαγνησίου και
λευκαντικούς παράγοντες, Extreme C της Dermalogica.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
Η θαµπή και άγρια σε υφή επιδερµίδα είναι ένδειξη ότι, το
δέρµα σας διψάει και δυστυχώς το µακιγιάζ ελάχιστα µπορεί να
τη βελτιώσει. Η µοναδική λύση είναι οι µάσκες ενυδάτωσης και
αναζωογόνησης ………. Αν πάλι, δεν έχετε χρόνο για µάσκα, η
λιπαρή φόρµουλα του Treatment Foundation της Dermalogica,
πλούσια σε αντιοξειδωτικές βιταµίνες και φυσικά ενυδατικά,
καλύπτει όλες τις ατέλειες και ταυτόχρονα
ενυδατώνει.

2 Age Reversal Eye Complex της Dermalogica.
Αντιστρέφει τα σηµάδια της γήρανσης ενυδατώνοντας
και συσφίγγοντας άµεσα την ώριµη επιδερµίδα.

Intensive moisture balance της Dermalogica.
Μοναδικό σύµπλεγµα φυτοθρεπτικών για ξηρό
ή πρόωρα γηρασµένο δέρµα. Βελτιώνει την
υφή του, επαναφέρει την υγρασία.

7. Skin Resurfacing cleanser της
Dermalogica, για ώριµο ή πρόωρα
γηρασµένο δέρµα. Καθαρίζει την
επιδερµίδα, προσφέρει ήπια απολέπιση,
αναδοµεί τους ιστούς και χαρίζει λάµψη.

ΛΑΜΨΗ Dermalogica!
Μια µοναδική ενζυµατική πούδρα µε βάση το
ρύζι, που µικροαπολεπίζει, αποµακρύνει τους
ρύπους και αφήνει το δέρµα φωτεινό, είναι το
Daily Microfoliant® της Dermalogica.
Η λευκαντική σύνθεσή του βοηθά στην
εξισορρόπηση της ανοµοιόµορφης
µελάγχωσης, ενώ τα ενεργά συστατικά του
ρυθµίζουν την παραγωγή µελανίνης.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

ΑΡΜΟΝΙΑ

Prevention

ΑΡΜΟΝΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α ΚΑΙ Η ΛΙΠΟ∆ΙΑΛΥΣΗ
Stress relief treatment oil της Dermalogica.
Αρωµατοθεραπευτικό µίγµα λεβάντας, σανταλόξυλου και πορτοκαλιού, για αποτοξίνωση και
χαλάρωση, που συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κατακράτησης νερού και της κυτταρίτιδας.

Αντιγήρανση Σούπερ Νέα
Όσο τα χρόνια περνούν, η επιδερµίδα χάνει την ελαστικότητά της, ανοίγοντας το δρόµο στη
δηµιουργία ρυτίδων. Οι παρακάτω κρέµες µε καινοτόµες τεχνολογίες θα σε βοηθήσουν να βγεις
νικήτρια, κάνοντας το χρόνο σύµµαχό σου.

1 Age Reversal Eye Complex, Dermalogica: Ειδική φροντίδα για την ευαίσθητη περιοχή των

µατιών µε UGL Complex που αναδοµεί την επιδερµίδα, µε ρετινόλη, βιταµίνη C και πεπτίδια που
αντιστρέφουν τα σηµάδια της γήρανσης.

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ
Sheer Tint Moisture Light
της Dermalogica µε spf15,

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΙ:
Αντιγηραντική κρέµα µε πολυπεπτίδια
και σόγια που ενισχύουν το κολλαγόνο
της επιδερµίδας, ενώ παράλληλα
προσφέρουν ενυδάτωση και προστασία
από τους παράγοντες που προκαλούν
γήρανση του δέρµατος.

χρωµατική κάλυψη και εκχυλίσµατα
σπόρων ελιάς και φουντουκιού.
Προσφέρει ενυδάτωση και
αντιοξειδωτική προστασία.

OK!
Τα Αγαπηµένα
της Εβδοµάδας

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Dermalogica, Multivitamin Power Firm: αντιγηραντική κρέµα µατιών µε πλούσια ενισχυµένη φόρµουλα από ενεργές βιταµίνες.

Multivitamin Power Firm

Dermalogica, Daily Microfoliant: προϊόν βαθιάς απολέπισης για λαµπερή και σφριγηλή επιδερµίδα.

Daily Microfoliant

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Τα Αγαπηµένα
της Εβδοµάδας

Down Town
3.

ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ
Ο ήλιος είναι εδώ, έτοιµος να σας
δώσει το πιο απολαυστικό χρώµα που
είχατε ποτέ. Είστε έτοιµες για την
πρώτη επαφή µαζί του;

4. Αντιηλιακή κρέµα προσώπου Super
Sensitive Faceblock SPF30 µε γλυκόριζα,
πράσινο τσάι και οργανικές σιλικόνες για
ευαισθητοποιηµένο δέρµα, αποκλειστική
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διάθεση dermalogica®.

Θεραπευτικό µαλακτικό προϊόν After Sun Repair, που αναπλάθει το δέρµα από τη φθορά που προκαλεί η UV
ακτινοβολία, ενώ καταπραϋντικά εκχυλίσµατα µειώνουν τον ερεθισµό, την ερυθρότητα και τον πόνο από το κάψιµο
του ήλιου. Αποκλειστική διάθεση dermalogica®.

Super Sensitive Faceblock SPF30

In Style
Το λατρέψαµε!

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Στον πυρήνα αυτής της high-end αντιηλιακής σειράς της dermalogica®
περιέχεται µια προηγµένης τεχνολογίας µικροκάψουλα, που θα σας χαρίσει
προστασία από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν τη γήρανση.

UltraCalmingTM Mist

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

“Έξυπνα” αντιηλιακά για κάθε τύπο δέρµατος

Γιατί είναι το απόλυτο βάλσαµο για κοκκινίλες και ερεθισµούς έπειτα από παρατεταµένη
έκθεση στον ήλιο. Ο λόγος για την καταπραϋντική ενυδατική λοσιόν-σπρέι dermalogica®
UltraCalmingTM Mist, η οποία µειώνει την ερυθρότητα και το αίσθηµα τραβήγµατος. Η σειρά
dermalogica® UltraCalmingTM Mist, που περιλαµβάνει ακόµα την UltraCalmingTM Relief Masque,
περιέχει στη σύνθεσή της το UltraCalmingTM Comlpex, το οποίο ελέγχει τις διεργασίες που
προκαλούν ευαισθησία στο δέρµα, γεγονός που την κάνει ιδανική για ευαίσθητες
επιδερµίδες.

OK!

People
Τα Αγαπηµένα
της Εβδοµάδας
Νέα, υπέροχα προϊόντα στα οποία είναι
δύσκολο να αντισταθούµε:
Dermalogica, Multi Active Toner:
τονωτική λοσιόν που αναζωογονεί την
επιδερµίδα.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Χωράνε παντού!
Αντιηλιακά µαντηλάκια Solar Defense Wipes spf15.
Η συσκευασία περιλαµβάνει 6 πακέτα από 15 µαντηλάκια
το καθένα.

multi active to

ner

Solar Defense Wipes spf15

Prevention
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

eblock S

PF30

Σάββατο

itive Fac

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Αντιµετωπίζει τις ρυτίδες γύρω από τα µάτια, «το πόδι της χήνας», τα οιδήµατα και τους µαύρους κύκλους.
Με UGL Complex και πεπτίδια που αντιστρέφουν τα έντονα σηµάδια του χρόνου.

Age Reversal Eye Complex

Μην ξεχάσεις το αντιηλιακό:
Super Sensitive Faceblock SPF30
της Dermalogica, µε βιταµίνη C και Α.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica
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Age Reversal Eye Complex, Dermalogica.

ens
Super S

οµορφιά

Κάνε την επιλογή σου!

Down Town
Αντιρυτιδική κρέµα µατιών Multivitamin Power Firm της Dermalogica, µε συσφικτικό σύµπλεγµα από βιταµίνες A, C και E,
προστατευτικές σιλικόνες και εκχύλισµα από κόκκινα φύκια.

multivitamin body blo

ck spf20

Ενυδατικό Multivitamin Bodyblock spf20, ειδικά για πρόωρα γηρασµένο δέρµα, Dermalogica.

Multivitamin Power Firm

ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ

Όλα ξεκινούν από τη σωστή προετοιµασία του δέρµατος και την απόλυτη
ενυδάτωσή του. Η dermalogica hellas προτείνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
φροντίδας προσώπου, σώµατος και µακιγιάζ πριν το γάµο. Και συγκεκριµένα, 2
εβδοµάδες πριν και ενώ οι επιλεγµένες εφαρµογές προσώπου είναι σε εξέλιξη,
χαλαρώστε και απολαύστε την ενέργεια των µεταλλικών αλάτων και αιθέριων
ελαίων στο σώµα σας. Η αρωµατοθεραπεία αποτοξινώνει τον οργανισµό και
ταυτόχρονα προσφέρει ψυχική ηρεµία, χωρίς να παραλείψετε την εντατική
ενυδάτωση µε την Skin Hydrating Masque, γιατί αποµακρύνει τα σηµάδια της
κούρασης. Μια ηµέρα τώρα, πριν τη γαµήλια τελετή, αφιερώστε χρόνο για
απίστευτη φροντίδα από την κορυφή µέχρι τα νύχια. Ινδικό µασάζ κεφαλής &
χαλαρωτικό µε αιθέρια έλαια για το πρόσωπο και το σώµα µε ένα µίγµα
αναζωογονητικών συστατικών για µία µοναδική εµπειρία, ευεξία και ενέργεια.
Σας ξεκουράζει, σας τονώνει και κυρίως, σας εξασφαλίζει τέλεια εµφάνιση για
τη στιγµή της ζωής σας που πάντα ονειρευόσασταν.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Η … ατµοσφαιρική προετοιµασία της νύφης

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Οικείο Θέατρο

Down Town
2

Αντιηλιακή προστασία σε µαντιλάκια; Φυσικά!
Ανακαλύψτε τα Solar Defense Wipes SPF15, για εύκολη µεταφορά.
Κατάλληλα για κάθε τύπο δέρµατος. Αποκλειστική διάθεση dermalogica®.

Γαλάκτωµα που αναπλάθει το δέρµα από τη φθορά που προκαλεί η UV ακτινοβολία και µειώνει τους ερεθισµούς.
Αποκλειστική διάθεση dermalogica®.

pes spf15

After Sun Re

pair

Solar Defense Wi

ΕΞΥΠΝΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Dermalogica® κυκλοφορεί αντιηλιακά µαντιλάκια µε µέτριο δείκτη
προστασίας, τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όπως ακριβώς το
αντιηλιακό σας, µε τη διαφορά ότι είναι πολύ εύχρηστα και ενδείκνυνται για
όσους κυκλοφορούν στην πόλη.

7. Αντιηλιακό
σπρέι SPF 30
Dermalogica.

XPHΣΙMO ΤΙP
Εφαρµόστε το αντιηλιακό στο
σώµα σας (κυρίως στα σηµεία που
εκτίθενται περισσότερο) τριάντα
λεπτά πριν βγείτε στov ήλιο, για να
απορροφηθεί και vα δράσει
αποτελεσµατικά.
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ΟΚ

OK
dermalogica®, Stress Relief Treatment Oil: απαλό λάδι αρωµατοθεραπείας.

dermalogica®,
Stress Relief
Treatment Oil:
απαλό λάδι
αρωµατοθεραπείας,
ιδανικό για µασάζ.

Masque:
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Stress Relief Treatment Oil

Nitro

Down Town

g body s
crub

Αφρίζον απολεπιστικό σώµατος exfoliating body scrub µε πολτοποιηµένους
σπόρους ελιάς, αιθέρια έλαια λεβάντας και πορτοκαλιού και πράσινο τσάι.

exfoliatin

Ακολούθησε την αναπλαστική φροντίδα της
dermalogica®.
Αποµάκρυνε τους ρύπους µε το απαλό καθαριστικό,
όπως το Ultra Calming Cleanser.
Για άµεση αναδόµηση χρησιµοποιήστε το Skin
Renewal Booster µε υδροξυοξέα και βιταµίνες Α & C.
Συνέχισε την περιποίηση µε τη Skin Hydrating
Masque µε αντιοξειδωτικές βιταµίνες και βότανα.
Ολοκλήρωσε την φροντίδα µε το Skin Hydrating
Booster µε Υαλουρινό Οξύ.
Για κάθε τύπο δέρµατος.

OK

Stress Relief Treatment Oil

Φυσικό φαινόµενο
Στο exfoliating body scrub έχει συγκεντρωθεί όλη η φύση: πολτοποιηµένοι σπόροι ελιάς, σύκο, πράσινο τσάι, χουρµάς
και αιθέρια έλαια λεβάντας και πορτοκαλιού.
Γι’ αυτό και µας αρέσει.

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

Ο τύπος µιλάει για την dermalogica

dermalogica®, Stress Relief Treatment Oil: Απαλό λάδι σώµατος.

Madame Figaro

Αναδόµηση τώρα
Η Dynamic Skin Recovery SPF30 της dermalogica® χαρίζει στην επιδερµίδα
βαθιά ενυδάτωση και ελαστικότητα και την προστατεύει από τα σηµάδια της
γήρανσης. Επιπλέον, έχει SPF30 ως ασπίδα κατά της φωτογήρανσης.
Τα προϊόντα dermalogica® θα τα βρεις σε επιλεγµένα ινστιτούτα αισθητικής
και στο www.dermalogica-hellas.gr

Skin Recovery SPF30

BHMAdonna
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ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ
dermalogica®. Επίσηµα, ο οίκος δηµιουργήθηκε
το 1986 στην Καλιφόρνια από τη Τζέιν Γουόργαντ,
ιδρύτρια του International Dermal Institute. Στην
πραγµατικότητα, όµως, η ιδέα προϋπήρχε ήδη από
το 1983, όταν η παραπάνω αγγλο-σπουδαγµένη
αισθητικός εντόπισε το κενό εκπαίδευσης των
επαγγελµατιών στη φροντίδα του δέρµατος. Με
βασική αρχή ότι, η περιποίηση της επιδερµίδας
είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια, σχεδιάστηκαν και
δηµιουργήθηκαν δραστικές φόρµουλες χωρίς
τεχνητά αρώµατα, χρώµατα και φαγεσωρογόνα
συστατικά µε στόχο την εξειδικευµένη λύση σε
κάθε πρόβληµα.

Harpers Bazaar
Προϊόντα περιποίησης που ενισχύουν τη νεανική σας εικόνα
Οροί, αµπούλες και κρέµες µε αντιοξειδωτικά συστατικά, βιταµίνες και πολύτιµους αντιγηραντικούς παράγοντες, θα σας βοηθήσουν να βγείτε νικήτριες
στη µάχη ενάντια στο χρόνο.
Αµπούλες για το πρόσωπο και το λαιµό µε καθαρή βιταµίνη Α, C και Ε. Προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση και βελτιώνουν την ελαστικότητα.

Όµορφα µάτια
Age Reversal Eye Complex, dermalogica®
Κρέµα µατιών, η οποία δρα ενάντια στις ρυτίδες γύρω από τα µάτια και στο «πόδι της χήνας». Επίσης, µειώνει τα
οιδήµατα και τους µαύρους κύκλους.

ΤΕΛΕΙΟ ΣΩΜΑ
stress relief treatment oil, dermalogica®
Πλούσιο σε αρωµατικά αιθέρια έλαια, το θεραπευτικό αυτό λάδι µασάζ αποβάλλει το στρες και ενυδατώνει.

stress relief treatment oil
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Age Reversal Eye Complex

Madame Figaro
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versal E
ye Com
p

lex

Η Age Reversal Eye Complex
της dermalogica® είναι µια
κρέµα µατιών που υπόσχεται
αντιστροφή των σηµαδιών
γήρανσης, χάρη στο
βραβευµένο σύστηµα
αντιγήρανσης Age Smart που
περιέχει. Μειώνει ρυτίδες,
πρήξιµο και µαύρους κύκλους.

Λύσεις οµορφιάς
Kit αντιγήρανσης

Λύσεις οµορφιάς
Δυναµική Προστασία
Αν θέλεις να προλάβεις τα σηµάδια γήρανσης, χρησιµοποίησε καθηµερινά το
Dynamic Skin Recovery spf30 της dermalogica® ένα ενυδατικό γαλάκτωµα που
διατηρεί την επιδερµίδα ελαστική και σφριγηλή, ενώ την προστατεύει από τη
δηµιουργία ρυτίδων και καφέ κηλίδων.

Dynamic Skin Recovery spf30
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∆οκίµασε για ένα µήνα το Kit Age Smart της dermalogica® και θα εκπλαγείς από την αποτελεσµατικότητα των
προϊόντων του. Πρόκειται για µια πλήρη αντιγηραντική σειρά προσώπου καθώς περιλαµβάνει καλλυντικά
καθαρισµού, απολέπισης, ενυδάτωσης, αντιγήρανσης, φροντίδας µατιών και χειλιών σε ειδικό µέγεθος.

Madame Figaro
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Ορός αντιγήρανσης
Multivitamin Power Serum
της dermalogica®

Φροντίδα SOS
Καλά τα πάρτι και η διασκέδαση αλλά τι γίνεται με την επιδερμίδα σου; Μετά από
ένα, ή και περισσότερα, ξενύχτια το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο, χάνει τη λάμψη
και τη φρεσκάδα του.
Το μυστικό για να διατηρήσεις το δέρμα σου όμορφο, παρά την κούραση,
είναι η τακτική, ολοκληρωμένη φροντίδα με τα κατάλληλα προϊόντα.
Η dermalogica® σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις ένα ολοκληρωμένο σετ
περιποίησης που ταιριάζει στο δικό σου
δέρμα, σε πολύ λογική τιμή.
Επιλέγοντας την κρέμα ημέρας που
αντιστοιχεί στον τύπο της επιδερμίδας
σου, παίρνεις δώρο δύο προϊόντα
καθαρισμού σε ειδικό μέγεθος. Μπορείς να
διαλέξεις την Skin Smoothin Cream – για
κανονικές επιδερμίδες -, την Active Moist
– για λιπαρά δέρματα - ή την Super Rich
Repair για ευαίσθητα δέρματα με σημάδια γήρανσης.
Και αν σου φαίνονται έξυπνη ιδέα μπορείς να τα κάνεις και δώρο στις φίλες σου.

Men’s Health

Daily Defense Block SPF15, dermalogica®
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Λοσιόν ενυδάτωσης και περιποίησης με αντιηλιακά φίλτρα που
εμποδίζουν την πρόωρη γήρανση.Απορροφάται άμεσα χωρίς να
αφήνει λιπαρότητα κι εμποδίζει τις τρίχες να γυρίσουν προς τα μέσα.

6/ Daily Defense Block SPF15, dermalogica®

Λοσιόν ενυδάτωσης και αναζωογόνησης για μετά το ξύρισμα, ενισχυμένη
με αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνη Ε και αντιηλιακά φίλτρα.
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My Tvmag

Κερδίστε δώρα
με τις αγορές σας!

Επιλέξτε τις δωροεπιλογές Dermalogica® για τους αγαπημένους σας!
Χαρίστε τους το υγιές δέρμα που θα επιθυμούσαν.
Με την αγορά της Active moist (100 ml), κερδίζετε δώρο ένα
Precleanse (30 ml) και μία Dermal Clay Cleanser (50 ml).
Με την αγορά της Skin Smoothing Cream (100 ml), κερδίζετε
ένα Precleanse (30 ml) και ένα Special Cleaning Gel (50 ml).
Με την αγορά της Super Rich Repair (50 ml), κερδίζετε δώρο
ένα Precleanse (30 ml) και ένα Skin Resurfacing
Cleanser (30 ml).

Votre Beaute
Αφρώδες καθαριστικό
από τη σειρά Clear StartTM
αποκλειστικά για εφήβους,
dermalogica®
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Τα νέα είναι ευχάριστα
για τους εφήβους που
αντιμετωπίζουν προβλήματα
ακμής. Η εξειδικευμένη
αυτή σειρά διαθέτει όπλα
για καθημερινή φροντίδα,
αλλά και για καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης!
Το Breakout Clearing Foaming Wash
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, τους
ρύπους και την υπερβολική λιπαρότητα,
που φράζουν τους πόρους και
προκαλούν ακνεϊκές βλάβες.

Ορός Ultrasmoothing Eye Serum, για
ερεθισμούς στην περιοχή των ματιών,
dermalogica®
Κι όμως, η εμφάνιση ερυθρότητας και ερεθισμού
γύρω από τα μάτια είναι μια αρκετά συχνή
πρόκληση για όλες μας. Και – καλώς – φοβόμαστε
να βάλουμε σ’ αυτήν την ευαίσθητη περιοχή
ένα κατευναστικό προϊόν προορίζεται για όλο το
πρόσωπο. Ο ορός αυτός είναι μόνο για τα μάτια,
αντιμετωπίζει άμεσα την ερυθρότητα, τον κνησμό
και τη φλόγωση του ερεθισμένου δέρματος. Κι ενώ
καταπραΰνει (περιέχει, μεταξύ άλλων, βρώμη),
δεν παραλείπει να αντιμετωπίζει ρυτίδες και
αφυδάτωση.

Multivitamin Power Firm
από τη σειρά AGE smart™
dermalogica®
Ισχυρή συσφικτική
σύνθεση που στοχεύει
στην επανόρθωση και
στην ενίσχυση των ιστών
γύρω από την περιοχή των
ματιών, καθώς επίσης στη
λείανση και στη μείωση
των ρυτίδων. Η κρέμα αυτή
μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά
στις λεπτές γραμμές ξηρότητας γύρω
ή κάτω από τα μάτια. Δεν περιέχει
τεχνητά χρώματα και αρώματα.

Women’s Health
Overnight Repair
Serum
dermalogica®

10. dermalogica®, Oil Free Matte Block SPF30,
για το πρόσωπο.

Ενισχυμένος ορός νύχτας
Overnight Repair
Serum AGE smart®, με
πεπτίδια που αυξάνουν
τη σφριγηλότητα της
επιδερμίδας, αργανέλαιο,
έλαιο τριαντάφυλλου και
καρότο για αναζωογόνηση
και ενυδάτωση.
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ΣΩΜΑ

Dynamic Skin Recovery
SPF50, AGE smart®
dermalogica®, είναι
ενισχυμένη με
επανορθωτικά πεπτίδια
και αντιηλιακά φίλτρα
για καθημερινή
προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία.

1/ Ένα φιλμ που δεν Πρέπει να
Δεις Κάθε φορά που λούζεις
τα μαλλιά σου, οι σαπουνάδες
κυλούν από το κεφάλι στο σώμα
σου, δημιουργώντας ένα φιλμ
από σκληρά καθαριστικά και
παχύρευστα ενυδατικά, τα οποία
περιέχονται στα κοντίσιονερ,
εξηγεί η Λένα Πεταλίδη
αισθητικός. Για να απομακρύνεις
αυτά τα συστατικά και τα
χημικά, που μακροπρόθεσμα
θα προκαλέσουν
αφυδάτωση αλλά και
κνησμό στην επιδερμίδα
σου, σαπούνισε μετά
το λούσιμο το σώμα με
ένα απαλό αφρόλουτρο
χωρίς τεχνητά αρώματα,
όπως είναι το (4) Exfoliating Body Scrub, Body
Therapy, dermalogica®.

ΓΥΝΑΙΚΑ
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dermalogica®, Overnight Clearing Gel,
τζελ, για επιδερμίδα με ακμή.
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