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MACROVITA ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Η στενή σχέση των δημιουργών της MACROVITA με δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντες κλάδους της επιστημονικής γνώσης, την 
ομοιοπαθητική ιατρική και τη μελισσοθεραπεία, υπήρξε και παραμένει το βασικό κίνητρο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
των φυσικών καλλυντικών MACROVITA που έχουν επιτύχει το ακατόρθωτο: να παραμένουν από το 1984 στην πρωτοπορία, χάρη 
στην προσήλωσή τους στη χρήση φυσικών συστατικών και στην εμμονή τους σε συνεχείς δημιουργικές καινοτομίες. 

Η σύγχρονη παγκόσμια ταυτότητά τους έχει τα εξής χαρακτηριστικά: είναι δερματολογικά ελεγμένα φυσικά καλλυντικά με 
βιολογικά φυτικά έλαια ή εκχυλίσματα, εμπλουτισμένα με τις θαυμαστές ιδιότητες των παραγώγων της μέλισσας και, ακόμη, με 
βιταμίνες, ορισμένα προϊόντα βιοτεχνολογίας, συνένζυμα και ιχνοστοιχεία. Οι μοναδικές σειρές τους καλύπτουν, με πληρότητα και 
αποτελεσματικότητα, τις ανάγκες περιποίησης του προσώπου, του σώματος και των μαλλιών.

ΦΥΣΙΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ 
ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΆΔΙ ΕΛΙΆΣ 

ΆΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕ ΒΆΜΒΆΚΙ

ΦΥΣΙΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ
ΜΕ ΡΥΖΙ, ΚΆΛΕΝΤΟΥΛΆ & ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10

ΦΥΣΙΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ OLIVE & ARGAN
ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΆΙΟ ARGAN & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΆΔΙ ΕΛΙΆΣ

ΦΥΣΙΚΆ ΆΝΤΗΛΙΆΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ 
ΜΕ ΆΛΟΗ, ΠΆΝΘΕΝΟΛΗ & ΛΆΔΙ ΕΛΙΆΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΆΛΛΙΩΝ 
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΆΦΥΛΙ
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ISO 9001: 2015

ANAKAΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - NATURAL COSMETICS

H ποιοτητα των προϊοντων MACROVITA βελτιωνεται συνεχωσ τοσο στον τομεα των συνθεσεων οσο και στον τομεα των συσκευασιων. 
Οι συσκευασιεσ που εικονιζονται στον παροντα καταλογο ενδεχεται να διαφερουν απο εκεινεσ που διατιθενται στα σημεια πωλησησ.
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ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΕΩΣ
99%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες 
επιβεβαίωσαν τη συσσωρευμένη εμπειρική γνώση 
πολλών αιώνων ότι το λάδι της ελιάς είναι εξαιρετικά 
ευεργετικό για το ανθρώπινο δέρμα και το βοήθησαν 
να αναχθεί επίσημα πλέον σε βασικό συστατικό 
καλλυντικών υψηλού επιπέδου.

Στη σειρά καλλυντικών της MACROVITA με βιολογικό 
λάδι ελιάς, τα πολύτιμα συστατικά του συνδυάζονται 
με τα αντίστοιχα του βασιλικού πολτού και πολλών 
ακόμη βιολογικών ελαίων ή εκχυλισμάτων, 
παραγώγων της μέλισσας και βιταμινών.

Οι εκλεπτυσμένοι αυτοί συνδυασμοί ασκούν έντονη 
αντιοξειδωτική, μαλακτική, ενυδατική, συσφιγκτική 
και αντιερεθιστική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα 
την άμεση βελτίωση της εμφάνισης και τη θεαματική 
καθυστέρηση της γήρανσης του δέρματος. Τα 
προϊόντα της σειράς καλύπτουν ιδανικά, με φυσικό 
τρόπο, τις ανάγκες περιποίησης του προσώπου, του 
σώματος και των μαλλιών.

Φυσικά καλλυντικά 
με βιολογικό λάδι ελιάς 

Γαλάκτωμα καθαρισμού
με λάδι ελιάς & καλέντουλα
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Καθαρίζει σε βάθος και αφήνει 
το δέρμα απαλλαγμένο από 
ρύπους, μακιγιάζ και λιπαρότητα, 
χαρίζοντάς του ταυτόχρονα 
ενυδάτωση, απαλότητα και 
λάμψη. Κατάλληλο ακόμα και για 
αδιάβροχο μακιγιάζ.

200 ml | 6.76 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31305

Τονωτική λοσιόν
με λάδι ελιάς & καλέντουλα

ΤΟΝΩΣΗ | ΛΑΜΨΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Τονώνει και επαναφέρει την 

ισορροπία του δέρματος χωρίς 
να το ξηραίνει, απομακρύνοντας 
τους ρύπους και τα υπολείμματα 
του γαλακτώματος καθαρισμού.

200 ml | 6.76 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31306

Υγρό σαπούνι 
για βαθύ καθαρισμό
με λάδι ελιάς & πρόπολη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΑΣΗ 
ΑΚΜΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Άπομακρύνει τους ρύπους, το μακιγιάζ και το 
υπερβολικό σμήγμα, ενώ παράλληλα ενισχύει 
τη φυσιολογική άμυνα και τα λιπίδια της επιδερ-
μίδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροοργανι-
σμών. Χάρη στην ήπια σύνθεσή του, ενδείκνυται 
ακόμη και για την καθημερινή περιποίηση της 
ευαίσθητης περιοχής.

200 ml | 6.76 fl  oz & 100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31307 & 31230

Αφρός καθαρισμού 
προσώπου 3 σε 1

με λάδι ελιάς & ευφράζια
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΤΟΝΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. Άπο-
μακρύνει τους ρύπους και το μακιγιάζ, 

καθαρίζει χωρίς να ξηραίνει, τονώνει και 
αναζωογονεί την επιδερμίδα.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31308



Εξισορροπητική 
καλυπτική κρέμα
με λάδι ελιάς & πρόπολη
ΚΑΛΥΨΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΤΑΣΗ ΑΚΜΗΣ 

Καλύπτει άμεσα τις ατέλει-
ες της επιδερμίδας και βο-
ηθά το δέρμα να ρυθμίσει 
την έκκριση σμήγματος, το 
επίπεδο υγρασίας και τη 
λιπαρότητά του.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31317

Εξισορροπητική        
ματ κρέμα 

με λάδι ελιάς & λευκό τσάι
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΑΔΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΟΡΩΝ

Για λιπαρό και νεανικό δέρμα. 
24ωρη κρέμα με λεπτή υφή που 
βοηθά το δέρμα να ρυθμίσει την 

έκκριση σμήγματος, περιορίζει 
τη γυαλάδα και συρρικνώνει 

τους μεγάλους πόρους, χαρίζο-
ντας στο δέρμα βελούδινη υφή 
και ματ όψη. Εξαιρετική και για 

βάση μακιγιάζ.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31318

κρ
έµ

ες
 π

ρο
σώ

πο
υ

Ενυδατική κρέμα 
λεπτής υφής

24ώρου
με λάδι ελιάς & αλόη

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΤΟΝΩΣΗ

Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Άπαλή, μη 

λιπαρή κρέμα που βοηθά 
το δέρμα να ανακτήσει και 

να διατηρήσει τη φυσική 
υγρασία του περισσότερο 

χρόνο και να αποκτήσει 
ελαστικότητα και υγιή 

όψη.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31313

Πλούσια 
ενυδατική κρέμα
με λάδι ελιάς & βασιλικό πολτό
AΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ

24ωρη κρέμα ενυδάτωσης και θρέ-
ψης για λιπαρό έως κανονικό δέρμα. 
Περιορίζει τα σημάδια κόπωσης και 
προστατεύει την επιδερμίδα από την 
πρόωρη γήρανση, βελτιώνοντας τη 
δομή και αυξάνοντας την ελαστικό-
τητά της.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31001

Ενισχυμένη κρέμα
με λάδι ελιάς & βασιλικό πολτό

AΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ

24ωρη κρέμα ενυδάτωσης και θρέ-
ψης για κανονικό έως ξηρό δέρμα. 

Περιορίζει τα σημάδια κόπωσης και 
προστατεύει την επιδερμίδα από την 
πρόωρη γήρανση, βελτιώνοντας τη 
δομή και αυξάνοντας την ελαστικό-

τητά της.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31002

Υπερθρεπτική κρέμα
με λάδι ελιάς & βασιλικό πολτό
AΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ

24ωρη κρέμα ενυδάτωσης και θρέ-
ψης για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρ-
μα. Ενισχύει και βελτιώνει τη δομή 
του δέρματος, μειώνοντας τις ρυτίδες 
και αυξάνοντας την πυκνότητα και 
την ελαστικότητα της επιδερμίδας, 
με αποτέλεσμα την εξομάλυνση του 
μικροανάγλυφου και την αρμονική 
αναμόρφωση του περιγράμματος του 
προσώπου.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31005

Κρέμα απολέπισης 
προσώπου

με λάδι ελιάς & λευκό τσάι
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Υποστηρίζει την 
απομάκρυνση των νεκρών 

κυττάρων, καθαρίζει και 
αναζωογονεί το δέρμα 

χωρίς να το ξηραίνει.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31310
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Καθαριστικό νερό micellar
με λάδι ελιάς & ιβίσκο
ΠΡΟΣΩΠΟ - ΜΑΤΙΑ - ΧΕΙΛΗ

ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ | ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ,

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ

Καθαρίζει την επιδερμίδα, αφαιρώντας γρή-
γορα και αποτελεσματικά το μακιγιάζ, κοινό ή 

αδιάβροχο, χωρίς έντονο τρίψιμο. Χάρη στη 
micellar τεχνολογία του, δρα σαν μαγνήτης, 
εγκλωβίζοντας τους ρύπους και το σμήγμα, 

ενώ παράλληλα περιποιείται το δέρμα χωρίς 
να προκαλεί ξηρότητα. 

300 ml | 10.14 fl  oz & 100 ml | 3.38 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31309 & 31284
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Βάλσαμο χειλιών SPF20 
με λάδι ελιάς & κερί μελισσών

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΨΗ

Ενυδατώνει, μαλακώνει και προστατεύει το 
ευαίσθητο δέρμα των χειλιών, χαρίζοντάς τους 
λάμψη και μεταξένια υφή. Με μέτρια αντηλιακή 

προστασία και ευχάριστη γεύση.

4.8 g | 0.17 oz
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Κρέμα ματιών
με λάδι ελιάς & βασιλικό πολτό

ΘΡΕΨΗ | ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για όλους τους τύπους δέρ-
ματος. Ενυδατώνει, τρέφει και 
συντελεί στην αποσυμφόρηση 

και αναζωογόνηση της ευαί-
σθητης περιοχής γύρω από 

τα μάτια. Μειώνει τις ρυτίδες, 
τους μαύρους κύκλους και 
τις σακούλες, ενισχύει την 

επιδερμίδα και βελτιώνει την 
ελαστικότητά της, χαρίζοντας 
φωτεινό και νεανικό βλέμμα. 

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31006

Aνορθωτικό 
ζελέ ματιών
με λάδι ελιάς & αμυγδαλέλαιο
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Άπαλύνει τις λεπτές γραμμές, 
μειώνει τις ρυτίδες έκφρασης 
και το πρήξιμο και προσθέτει 
λάμψη στην περιοχή των ματιών. 
Βελτιώνει το επίπεδο υγρασίας 
και έχει άμεσο αποτέλεσμα 
ανόρθωσης.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31209 

Μάσκα ομορφιάς peel-off 
με λάδι ελιάς & λευκό τσάι
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. Άπομακρύνει 
τα νεκρά κύτταρα και τους ρύπους, τονώνει την 
επιδερμίδα, την προστατεύει από τους παράγοντες 
που προκαλούν γήρανση και την αφήνει λαμπερή 
και βελούδινη.

15 ml | 0.51 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31060

Ελιξήριο ενυδάτωσης
με λάδι ελιάς & δίκταμο

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Δεσμεύει και διατηρεί την υγρα-

σία στην επιδερμίδα, εξασφαλίζο-
ντας βαθιά και διαρκή ενυδάτω-
ση. Ταυτόχρονα, αναζωογονεί το 
δέρμα και το προστατεύει από τη 

φθορά του χρόνου, χαρίζοντάς 
του νεανική όψη και λάμψη.

15 ml | 0.51 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31268

Ξηρό λάδι 
προσώπου & λαιμού
με λάδι ελιάς & μαστιχέλαιο
ΒΑΘΙΑ ΘΡΕΨΗ
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Προσφέρει την ιδανική πρόσθετη 
φροντίδα σε όλους τους τύπους 
δέρματος. Ενυδατώνει, συσφίγγει 
και ηρεμεί το δέρμα, προστατεύει 
τα κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες, διεγείρει τη φυσική διαδι-
κασία σύνθεσης κολλαγόνου και 
ελαστίνης, απαλύνει τις ρυτίδες 
και χαρίζει στην επιδερμίδα υγιή 
και νεανική όψη.

15 ml | 0.51 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31285

Age defense 
ορός προσώπου 

με λάδι ελιάς & λυγαριά
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

ΣΥΣΦΙΓΞΗ

Για όλους τους τύπους δέρ-
ματος. Βοηθάει το δέρμα να 
ρυθμίσει και να διατηρήσει 

την υγρασία του, συμβάλλει 
στη μείωση του βάθους των 

ρυτίδων, συσφίγγει, ανα-
ζωογονεί και χαρίζει λάμψη 

στην επιδερμίδα.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31192

Vanilla 31325

Orange 31328

Raspberry 31326
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Φυσικό σαπούνι 
ελαιόλαδου
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

Καθαρίζει απαλά και περιποιείται 
την επιδερμίδα και τα μαλλιά, 
βοηθώντας τα να διατηρήσουν την υγρασία και την ελαστικότητά 
τους. Δεν περιέχει συντηρητικά και τεχνητά αρώματα, ενώ είναι 
απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον.

125 g | 4.41 oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31327

Υγρό λευκό
σαπούνι χεριών
με λάδι ελιάς & χαμομήλι
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καθαρίζει ήπια χωρίς να 
ερεθίζει, προστατεύει τα 
χέρια και τα βοηθά να 
διατηρήσουν τη φυσική 
υγρασία τους.

300 ml | 10.14 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31098 

Υγρό πράσινο
σαπούνι χεριών

με λάδι ελιάς & χαμομήλι
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καθαρίζει ήπια χωρίς να 
ερεθίζει, προστατεύει τα 

χέρια και τα βοηθά να 
διατηρήσουν τη φυσική 

υγρασία τους.

300 ml | 10.14 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31099

Αφροντούς Natural
με λάδι ελιάς & μολόχα
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Καθαρίζει, τονώνει και απαλύνει 
το δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη 
αίσθηση φρεσκάδας.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31213

Αφροντούς Relaxing
με λάδι ελιάς & λεβάντα

ΕΥΕΞΙΑ | ΗΡΕΜΙΑ

Καθαρίζει, τονώνει και απαλύνει 
το δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη 

αίσθηση χαλάρωσης.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31214

Αφροντούς Energizing
με λάδι ελιάς & λουίζα
ΑΝΑΝΕΩΣΗ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Καθαρίζει, τονώνει και απαλύνει 
το δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη 
αίσθηση ανανέωσης.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31270

Κρεμοντούς Indulging
με λάδι ελιάς & βρώμη

ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ | ΘΡΕΨΗ

Καθαρίζει, τονώνει και τρέφει 
το δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη 

αίσθηση απαλότητας.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31206

Απολεπιστικό αφροντούς 
SPA
με λάδι ελιάς & σημύδα
ΤΟΝΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Άπολεπίζει χωρίς να ερεθίζει το 
δέρμα, χάρη στην ιδιαίτερη δομή 
των ειδικών φυσικών κόκκων που 
περιέχει. Άπομακρύνει τα νεκρά 
κύτταρα και βοηθά στην αναζωογό-
νηση των ζωντανών.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31216
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Λοσιόν σώματος Natural
με λάδι ελιάς & μολόχα
ΘΡΕΨΗ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ενυδατώνει και περιποιείται το δέρμα, 
αφήνοντάς το απαλό και διακριτικά 
αρωματισμένο.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31217

Λοσιόν σώματος Relaxing
με λάδι ελιάς & λεβάντα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΕΥΕΞΙΑ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ενυδατώνει και περιποιείται το 

δέρμα, αφήνοντάς το απαλό και 
διακριτικά αρωματισμένο.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31218

Λοσιόν σώματος Energizing
με λάδι ελιάς & λουίζα
ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ενυδατώνει και περιποιείται το δέρμα, 
αφήνοντάς το απαλό και διακριτικά 
αρωματισμένο.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31271

Κρέμα σώματος  
Natural

με λάδι ελιάς & μολόχα
ΘΡΕΨΗ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Ενυδατώνει, τρέφει 
και μαλακώνει την επιδερμίδα, 

αφήνοντάς την απαλή και 
διακριτικά αρωματισμένη.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31220

Κρέμα σώματος 
Relaxing
με λάδι ελιάς & λεβάντα
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΕΥΕΞΙΑ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ενυδατώνει, τρέφει και μαλακώνει 
την επιδερμίδα, αφήνοντάς την απα-
λή και διακριτικά αρωματισμένη.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31221

Κρέμα σώματος 
Energizing

με λάδι ελιάς & λουίζα
ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Τα πλούσια αντιοξειδωτι-

κά, θρεπτικά και μαλακτικά 
συστατικά της αποκαθιστούν τη 

φυσιολογική δομή του δέρματος 
και το αφήνουν απαλό, ελαστικό 

και διακριτικά αρωματισμένο.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31272

Αποσμητικό roll-on
Indulging
με λάδι ελιάς & βρώμη
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άναχαιτίζει την ανάπτυξη των βα-
κτηρίων που προκαλούν κακοσμία, 
χωρίς να διαταράσσει τη φυσιολογική 
χλωρίδα του δέρματος, προσφέρο-
ντας φρεσκάδα και φυσική, 24ωρη 
προστασία. Με ευχάριστο, ουδέτερο 
άρωμα που διαρκεί όλη την ημέρα.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31291

Ενυδατική κρέμα χεριών
με λάδι ελιάς & αλόη
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άπορροφάται άμεσα χωρίς να 
λιπαίνει και προστατεύει τα χέρια 
σαν αόρατο γάντι. Άπαλύνει σταδι-
ακά τις δυσχρωμίες και τα σκούρα 
στίγματα, βοηθά στη διατήρηση της 
φυσικής υγρασίας και χαρίζει στο 
δέρμα των χεριών μεταξένια υφή 
και διαρκή απαλότητα.

60 ml | 2.03 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31341



50 ml | 1.69 fl oz 100 ml | 3.38 fl oz

Όμορφo νεσεσέρ δώρου που περιέχει επιλεγμένα προϊόντα με λάδι ελιάς, από τα οποία ένα είναι ΔΩΡΕΆΝ!  
Μια ιδανική επιλογή που θα ενθουσιάσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

Κρέμα για  
σκασμένο δέρμα 
με λάδι ελιάς & αμυγδαλέλαιο
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Συμβάλλει στην υγιή ανάπλαση 
του ξηρού, αφυδατωμένου, 
σκασμένου ή με υπερκεράτωση 
δέρματος. Μαλακώνει άμεσα το 
δέρμα και ενισχύει την ικανότητά 
του να δεσμεύει και να διατηρεί 
την υγρασία, ώστε να παραμένει 
συνεχώς λείο, απαλό και ελαστικό.

60 ml | 2.03 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31344

Κρέμα ποδιών 
χαλαρωτική 

& ανακουφιστική
με λάδι ελιάς & αμυγδαλέλαιο

Δροσίζει και ανακουφίζει άμεσα 
τα βαριά και κουρασμένα πόδια, 

χαρίζοντας ευχάριστη αίσθηση 
χαλάρωσης και ευεξίας.

100 ml | 3.38 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31223

ΚΩΔΙΚΟΣ: 35719
Ενυδατική κρέμα λεπτής υφής 24ώρου
Για όλους τους τύπους δέρματος 

Κρέμα απολέπισης προσώπου

& ΔΩΡΟ Υγρό σαπούνι για βαθύ καθαρισμό mini 

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

Ζελέ καθαρισμού χεριών
με λάδι ελιάς & λεμόνι
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Καθαριστικό ζελέ για τα χέρια με ήπια αντισηπτική δράση, εξαιρετικά χρήσιμο όταν η χρήση 
νερού και σαπουνιού δεν είναι εφικτή. Δεν ξηραίνει το δέρμα και αφήνει τα χέρια απαλά και 
διακριτικά αρωματισμένα. Είναι κατάλληλο για όλους, ακόμα και για τα παιδιά.

300 ml | 10.14 fl oz & 100 ml | 3.38 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31289 & 31144
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Όμορφες συσκευασίες δώρου που περιέχουν επιλεγμένα προϊόντα με λάδι ελιάς, σε προνομιακή τιμή! Μια ιδανική επιλογή 
που θα ενθουσιάσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

15 ml | 0.51 fl oz 40 ml | 1.35 fl oz

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36081
Ενυδατική κρέμα χεριών 

Φυσικό σαπούνι ελαιόλαδου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36082
Κρέμα για σκασμένο δέρμα

Ενυδατική κρέμα χεριών 

ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΣΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36068
Πλούσια ενυδατική κρέμα
Για λιπαρό έως κανονικό δέρμα

& ΔΩΡΟ
Κρέμα ματιών mini

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36069
Ενισχυμένη κρέμα

Για κανονικό έως ξηρό δέρμα

& ΔΩΡΟ 
Κρέμα ματιών mini

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36070
Υπερθρεπτική κρέμα
Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα

& ΔΩΡΟ 
Κρέμα ματιών mini

Όμορφες συσκευασίες δώρου που περιέχουν δύο προϊόντα με λάδι ελιάς, από τα οποία ένα είναι ΔΩΡΕΆΝ!  
Ιδανικές για να ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

60 ml | 2.03 fl oz 125 g | 4.41 oz
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Φυσικά καλλυντικά 

Olive & Argan 
με βιολογικό έλαιο άργκαν
& βιολογικό λάδι ελιάς
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Miracle micellar 
ζελέ καθαρισμού

    
   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Κ    
     

   Α    
     

    
     

  

100 ml | 3.38 fl  oz
Κ ΙΚΟΣ  

Multi-eff ective 
κρέμα 

υαλουρονικού οξέος
    

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ε     
     
      
    

   
     

    
    

    
   

50 ml | 1.69 fl  oz
Κ ΙΚΟΣ  

Anti-pollution 
ενυδατική κρέμα 

λεπτής υφής
    

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α     
   

   
  

   
    

    
    

 Α  -
     

    
   

    

50 ml | 1.69 fl  oz
Κ ΙΚΟΣ  
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Multi-eff ective 
κρέμα προσώπου 
24ώρου
Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΛΑΜΨΗ

Άπαλύνει τις ρυτίδες, ενυδατώνει, 
συσφίγγει και προστατεύει το 
δέρμα από τους παράγοντες που 
προκαλούν την πρόωρη γήρανση, 
χαρίζοντάς του ελαστικότητα, βε-
λούδινη υφή, ομοιόμορφο χρώμα 
και διαρκή φωτεινότητα.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31402

Multi-eff ective 
κρέμα προσώπου νύκτας

Για όλους τους τύπους δέρματος
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΛΑΜΨΗ

Ενυδατώνει σε βάθος και συσφίγγει 
το δέρμα, αυξάνει τη συνοχή, την 
ελαστικότητά του και ενισχύει τον 

δερματικό φραγμό. Μειώνει τις 
ρυτίδες ηλικίας και έκφρασης και 

ηρεμεί την επιδερμίδα, χαρίζοντάς 
της ομοιόμορφο χρώμα, βελούδινη 

αίσθηση και νεανική λάμψη.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31403

Κρέμα ματιών
Για όλους τους τύπους 
δέρματος
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

Ενυδατώνει και αναζωογο-
νεί την περιοχή γύρω από 
τα μάτια, επαναφέροντας 
τη λειτουργικότητα και την 
ελαστικότητα του δέρματος. 
Καταπολεμά τους μαύρους 
κύκλους, τις σακούλες και 
τη θαμπή όψη της επιδερμί-
δας, χαρίζοντας λαμπερό και 
ξεκούραστο βλέμμα.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31405

Ελιξήριο ομορφιάς 
υαλουρονικού οξέος

Για όλους τους τύπους δέρματος
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άναζωογονεί και ενισχύει τα 
βλαστοκύτταρα του δέρμα-

τος, προστατεύοντάς το από 
τη φθορά του χρόνου και τις 

δυσμενείς επιδράσεις του 
περιβάλλοντος. Συσφίγγει, 

τονώνει την επιδερμίδα, 
αυξάνει τη συνοχή και την 

πυκνότητα του δέρματος και 
προσφέρει βαθιά και διαρκή 

ενυδάτωση, ελαστικότητα 
και νεανική όψη.

15 ml | 0.51 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31418

Ξηρό λάδι
προσώπου & λαιμού 
Για όλους τους τύπους δέρματος
ΘΡΕΨΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Πλούσιο, ισχυρό, αλλά φίνο 
έλαιο περιποίησης για το 
πρόσωπο και τον λαιμό, που 
απορροφάται άμεσα χωρίς να 
αφήνει λιπαρά κατάλοιπα. Τα 
πολύτιμα φυτικά έλαια που 
το συνθέτουν συνδυάζονται 
μοναδικά με τη βιταμίνη Ε, 
δημιουργώντας μια άριστη πηγή 
αντιοξειδωτικών παραγόντων 
και βασικών λιπαρών οξέων 
για θρέψη, αναζωογόνηση και 
φωτεινότητα του δέρματος.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31421

Multi-eff ective 
κρέμα προσώπου 

24ώρου
Για κανονικό & μικτό δέρμα

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΛΑΜΨΗ

Άπαλύνει τις ρυτίδες, ενυδατώ-
νει, συσφίγγει και προστατεύει 
το δέρμα από τους παράγοντες 

που προκαλούν την πρόωρη 
γήρανση, χαρίζοντάς του 

ελαστικότητα, βελούδινη υφή, 
ομοιόμορφο χρώμα και διαρκή 

φωτεινότητα.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31401



Αφροντούς
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΕΥΕΞΙΑ

Καθαρίζει, τονώνει και απαλύνει το 
δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη αίσθηση 
φρεσκάδας.

200 ml | 6.76 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31414

Λοσιόν σώματος 
Για όλους τους τύπους δέρματος

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Ενυδατώνει, συσφίγγει και περιποι-
είται το δέρμα, το προστατεύει από 

την πρόωρη γήρανση και αφήνει την 
επιδερμίδα λεία, απαλή και φυσικά 

αναζωογονημένη.

200 ml | 6.76 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31407 

Κρέμα σώματος
Για όλους τους τύπους 
δέρματος
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ  
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Περιέχει πλούσια ενυδατικά, 
θρεπτικά, μαλακτικά και 
απαλυντικά συστατικά, που 
περιποιούνται, αναζωογονούν 
το δέρμα και το αφήνουν 
απαλό, ελαστικό, ιδανικά 
ενυδατωμένο και διακριτικά 
αρωματισμένο.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31408

Κρέμα χεριών 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Άπορροφάται άμεσα χωρίς να λιπαίνει 
και προστατεύει τα χέρια σαν αόρατο 

γάντι. Άπαλύνει σταδιακά τις δυσχρωμίες 
και τα σκούρα στίγματα, βοηθά στη δια-

τήρηση της φυσικής υγρασίας και χαρίζει 
στο δέρμα των χεριών μεταξένια υφή και 

διαρκή απαλότητα.

100 ml | 3.38 fl  oz & 50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31409 & 31455

πε
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το
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Σαπούνι με λάδι ελιάς & έλαιο άργκαν
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ
Ιδανικό για το ευαίσθητο δέρμα
Καθαρίζει απαλά, μαλακώνει και ενυδατώνει. Χωρίς 
συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Φιλικό προς το 
περιβάλλον (100% βιοδιασπώμενο).

50 g | 1.76 oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31415

List ing serum
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΛΑΙΜΟΣ 

ΝΤΕΚΟΛΤΕ
Για όλους τους τύπους 

δέρματος
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ

ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χάρη στην πυκνή συγκέ-
ντρωση των συστατικών 

του, ενισχύει τη δομή του 
δερματικού πλέγματος, βοη-
θά στη μείωση των ρυτίδων, 

ενυδατώνει, συσφίγγει το 
δέρμα, αυξάνει την ελαστικό-

τητά του και βελτιώνει 
αισθητά το περίγραμμα του 

προσώπου.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31406
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Όμορφες συσκευασίες δώρου που περιέχουν προϊόντα Olive & Argan, από τα οποία το ένα
είναι ΔΩΡΕΆΝ! Ιδανικές για να ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

πε
ρι
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Αναδομητικό σαμπουάν
Για όλους τους τύπους μαλλιών
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ | ΛΑΜΨΗ

Καθαρίζει τα μαλλιά, μεταφέροντας τις 
πολύτιμες ενυδατικές και προστατευτικές 
ιδιότητες των συστατικών του και τους 
χαρίζει δύναμη, όγκο, ελαστικότητα και 
λάμψη.

200 ml | 6.76 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31410

Μάσκα επανόρθωσης 
μαλλιών 
Για όλους τους τύπους μαλλιών
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΛΑΜΨΗ

Ενυδατώνει, τρέφει και 
βοηθά στην ενίσχυση και την 
επανόρθωση των κατεστραμμένων μαλλιών, προστατεύοντάς τα από τη 
δημιουργία ψαλίδας και προσφέροντάς τους υγιή όψη και λάμψη.

200 ml | 6.76 fl  oz & 100 ml | 3.38 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31412 & 31416

Γαλάκτωμα μαλλιών
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΛΑΜΨΗ

Ενυδατώνει και μαλακώνει τα μαλλιά, 
διευκολύνοντας το χτένισμα. Προσφέρει 
ζωντάνια και λάμψη, προστατεύοντάς 
τα από τις επιβλαβείς επιδράσεις του 
περιβάλλοντος και τη θερμότητα των 
συσκευών περιποίησης μαλλιών.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31411

Multi-effective 
ελιξήριο μαλλιών

Για όλους τους τύπους μαλλιών
ΛΑΜΨΗ | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙA

Άπαλό έλαιο που σφραγίζει και μαλακώνει 
το εξωτερικό περίβλημα της τρίχας, 

εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και πειθαρχία 
στα μαλλιά, παρέχοντας παράλληλα φυσική 

προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 
Εμπλουτισμένο με πολύτιμα φυτικά έλαια, 

προσφέρει βαθιά θρέψη και υγιή λάμψη, 
αφήνοντας τα μαλλιά λεία, ελαστικά και 

διαχειρίσιμα.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31422

15 ml | 0.51 fl  oz15 ml | 0.51 fl  oz 50 ml | 1.69 fl  oz

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36064
Multi-eff ective  
κρέμα προσώπου 24ώρου
Για κανονικό & μικτό δέρμα

& ΔΩΡΟ Κρέμα ματιών mini



ΚΩΔΙΚΟΣ: 36066
Multi-effective   
κρέμα προσώπου νύκτας 
Για όλους τους τύπους δέρματος

& ΔΩΡΟ Κρέμα ματιών mini

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36067
Multi-effective κρέμα  
υαλουρονικού οξέος  

Για όλους τους τύπους δέρματος

& ΔΩΡΟ Ελιξήριο ομορφιάς 
υαλουρονικού οξέος

ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36065
Multi-effective   

κρέμα προσώπου 24ώρου
Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα

& ΔΩΡΟ Κρέμα ματιών mini

15 ml | 0.51 fl oz 50 ml | 1.69 fl oz 15 ml | 0.51 fl oz
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Όμορφες συσκευασίες δώρου που περιέχουν προϊόντα Olive & Argan, από τα οποία το ένα                          
είναι ΔΩΡΕΆΝ! Ιδανικές για να ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

50 ml | 1.69 fl  oz 30 ml | 1.01 fl  oz15 ml | 0.51 fl  oz

ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36073
Multi-eff ective κρέμα
υαλουρονικού οξέος

Για όλους τους τύπους δέρματος

& ΔΩΡΟ List ing serum

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36042
Anti-pollution ενυδατική κρέμα λεπτής υφής
Για όλους τους τύπους δέρματος

Ελιξήριο ομορφιάς υαλουρονικού οξέος

& ΔΩΡΟ Κρέμα ματιών

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ



200 ml | 6.76 fl  oz 100 ml | 3.38 fl  oz

ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΜΑΛΛΙΑ

MINI ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ

100 ml | 3.38 fl  oz

100 ml | 3.38 fl  oz

ΣΩΜΑ

ΜΑΛΛΙΑ | ΣΩΜΑ

50 ml | 1.69 fl  oz

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36076
Άναδομητικό σαμπουάν

Γαλάκτωμα μαλλιών

& ΔΩΡΟ Άφροντούς

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36077
Άφροντούς

Λοσιόν σώματος

 Κρέμα χεριών

40 ml | 1.35 fl  oz 50 g | 1.76 oz

ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | MAΛΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36024
Άναδομητικό σαμπουάν

Γαλάκτωμα μαλλιών 

Λοσιόν σώματος 

Άφροντούς 

Σαπούνι με λάδι ελιάς & έλαιο άργκαν

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36037
Άναδομητικό σαμπουάν

Γαλάκτωμα μαλλιών

& ΔΩΡΟ Μάσκα επανόρθωσης μαλλιών

Υπέρκομψα κουτιά που περιέχουν προϊόντα Olive & Argan σε mini συσκευασίες και προνομιακή τιμή! 
Εξαιρετικά για να τα δωρίσετε ή να τα χρησιμοποιήσετε σαν σύντροφο στα ταξίδια σας.
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Τα χρόνια που περνούν, ο σύγχρονος άστατος και 
εξαντλητικός τρόπος ζωής και οι ολοένα αυξανόμενες 
επιδράσεις του περιβάλλοντος είναι μερικοί μόνο από 
τους παράγοντες που διαταράσσουν τη βιολογική 
ισορροπία των κυττάρων, με αποτέλεσμα την 
υπέρμετρη επιτάχυνση της φυσικής διαδικασίας 
γήρανσης του δέρματος.
Η νέα, ανανεωμένη σειρά ρυζιού βασίζεται στην 
πρωτοποριακή τεχνογνωσία της Επιγενετικής. 
Συνδυάζει αρμονικά τις εξαιρετικές καλλυντικές 
ιδιότητες του ρυζιού, της καλέντουλας και του 
συνενζύμου Q10 με εκείνες πολλών ακόμη βιολογικών 
φυτικών ελαίων, εκχυλισμάτων και βιταμινών, 
επιτρέποντας στα κύτταρα να προσαρμοστούν ταχύτερα 
στο εξωτερικό στρες και να αυξήσουν τον χρόνο ζωής 
τους, με στόχο την αποκατάσταση και διατήρηση της 
νεότητας του δέρματος. 
Τα προϊόντα της σειράς καταπολεμούν δραστικά τις 
ρυτίδες και τα σημάδια γήρανσης, βελτιώνοντας 
θεαματικά την υφή του δέρματος και την εμφάνιση του 
προσώπου.

ΕΩΣ
93%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Φυσικά καλλυντικά 
με ρύζι, καλέντουλα 
& συνένζυμο Q10 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ

Αφρίζον ζελέ 
micellar 3 σε 1
ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
BOOSTER ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Για όλους τους τύπους δέρματος. Άφρί-
ζον καθαριστικό τεχνολογίας micellar 
που συσφίγγει και αναζωογονεί το 
δέρμα, ενώ παράλληλα προστατεύει τα 
κύτταρα και τα βοηθά να προσαρμό-
ζονται ευκολότερα σε στρεσογόνες 
συνθήκες, συντελώντας στην επιμή-
κυνση της ζωής τους. Με τη βοήθεια 
του νερού σχηματίζει απαλό αφρό 
με ενεργά μικκύλια που μαγνητίζουν 
και εγκλωβίζουν τους ρύπους και το 
σμήγμα, καθαρίζοντας την επιδερμίδα 
και αφαιρώντας αποτελεσματικά το 
μακιγιάζ, κοινό ή αδιάβροχο, από 
πρόσωπο, μάτια και χείλη. Χαρίζει στην 
επιδερμίδα βελούδινη υφή και λάμψη 
χωρίς να προκαλεί ξηρότητα.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31269

Maxi formula 
κρέμα ημέρας
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ

Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα. 
Εξομαλύνει τη φυσική λειτουργία 
των κυττάρων, ενυδατώνει, τρέφει, 
συσφίγγει και αναζωογονεί το δέρμα. 
Λειαίνει το μικροανάγλυφο της επιδερ-
μίδας, μειώνει τις ρυτίδες, περιορίζει 
τα σημάδια γήρανσης και βελτιώνει 
τον δερματικό τόνο, με αποτέλεσμα τη 
θεαματική ανανέωση της εμφάνισης του 
προσώπου.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31261

Intensive formula 
κρέμα νύκτας
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΘΡΕΨΗ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Βοηθά στην επιμήκυνση της ζωής των 
κυττάρων, ώστε να προσαρμόζονται 
ευκολότερα σε στρεσογόνες συνθήκες. 
Ενυδατώνει, τρέφει και συσφίγγει το 
δέρμα, περιορίζει τα σημάδια γήρανσης 
και χαρίζει βελούδινη υφή και φωτει-
νότητα.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31262ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΚΆΤΆΛΛΗΛΆ ΓΙΆ VEGAN
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Active formula 
κρέμα ημέρας
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΦΙΓΞΗ

Για κανονικό & μικτό δέρμα. Εξομαλύνει 
τη φυσική λειτουργία των κυττάρων, 
ενυδατώνει, τρέφει, συσφίγγει και 
αναζωογονεί το δέρμα. Λειαίνει το 
μικροανάγλυφο της επιδερμίδας, μει-
ώνει τις ρυτίδες, περιορίζει τα σημάδια 
γήρανσης και βελτιώνει τον δερματικό 
τόνο, με αποτέλεσμα τη θεαματική ανα-
νέωση της εμφάνισης του προσώπου.

40 ml | 1.35 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31260



oρ
οί

  π
ρο

σώ
πο

υ

πε
ρι

πο
ίη

ση
 µ

ατ
ιώ

ν

30 ml | 1.01 fl  oz 40 ml | 1.35 fl  oz 100 ml | 3.38 fl  oz

Όμορφες συσκευασίες δώρου με δύο προϊόντα, μια ιδανική επιλογή που θα ενθουσιάσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36078
Active formula κρέμα ημέρας
Για κανονικό & μικτό δέρμα 

& ΔΩΡΟ Άφρίζον ζελέ micellar 3 σε 1

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36079
Maxi formula κρέμα ημέρας

Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα

& ΔΩΡΟ Άφρίζον ζελέ micellar 3 σε 1

Complete 
formula 
κρέμα ματιών
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΘΡΕΨΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Διατηρεί τη 
βιολογική ισορροπία 
των κυττάρων, ενυδα-
τώνει, τρέφει και συντε-
λεί στην αποσυμφόρη-
ση και αναζωογόνηση 
της περιοχής γύρω 
από τα μάτια. Μειώνει 
τις ρυτίδες και τις σα-
κούλες, βελτιώνει την 
ελαστικότητα, ενισχύει 
και προστατεύει την 
επιδερμίδα, χαρίζοντας 
φωτεινό και νεανικό 
βλέμμα.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31263

Advanced formula  
ορός προσώπου
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗ | ΑΜΕΣΗ ΛΑΜΨΗ  

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Ορός σύσφιγξης και λάμψης του 
προσώπου για ορατά νεανικό 
δέρμα χωρίς ρυτίδες, θαμπάδα 
και χαλάρωση. Χάρη στα δραστι-
κά συστατικά του, πραγματοποιεί 
άμεσο τράβηγμα (list ing) στην 
επιδερμίδα, χαρίζοντάς της 
λαμπερή και νεανική όψη, ενώ 
μακροπρόθεσμα λειαίνει το 
μικροανάγλυφο του δέρματος, 
μειώνει τις ρυτίδες, περιορίζει 
τα σημάδια της γήρανσης και 
βελτιώνει τον δερματικό τόνο, 
με αποτέλεσμα τη θεαματική 
ανανέωση της εμφάνισης του 
προσώπου.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31288
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ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36080
Intensive formula κρέμα νύκτας           

Για όλους τους τύπους δέρματος 

& ΔΩΡΟ Complete formula κρέμα ματιών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36086
Maxi formula κρέμα ημέρας

Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα

Advanced formula ορός προσώπου

ΔΩΡΟ
ΝΕΣΕΣΕΡ

ΔΩΡΟ
ΝΕΣΕΣΕΡ

ΔΩΡΟ
ΝΕΣΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36084
Maxi formula κρέμα ημέρας
Για ξηρό έως αφυδατωμένο δέρμα

Complete formula κρέμα ματιών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36085
Active formula κρέμα ημέρας
Για κανονικό & μικτό δέρμα 

Advanced formula ορός προσώπου
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ΔΩΡΟ
ΝΕΣΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36083
Active formula κρέμα ημέρας

Για κανονικό & μικτό δέρμα 

Complete formula κρέμα ματιών



Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, η μόλυνση του 
περιβάλλοντος, οι βαφές, το στρες, το κάπνισμα και 
οι ηλεκτρικοί στεγνωτήρες ταλαιπωρούν υπέρμετρα 
τα μαλλιά. Tα καλλυντικά περιποίησης μαλλιών της 
MACROVITA συνδυάζουν πολυδύναμα ενεργά φυτικά 
εκχυλίσματα με τις απαραίτητες για την υγεία και 
ανάπτυξη της τρίχας βιταμίνες, καλύπτοντας ιδανικά, 
με φυσικό τρόπο, όλες τις ανάγκες των μαλλιών.  

Περιποίηση μαλλιών 
με κόκκινο σταφύλι 

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΚΆΤAΛΛΗΛA ΓΙΆ VEGAN
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ΕΩΣ
96%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σαμπουάν εξισορρόπησης 
λιπαρότητας μαλλιών 

με κόκκινο σταφύλι & τσουκνίδα
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ

Βοηθά στην εξισορρόπηση της λιπα-
ρότητας των μαλλιών χάρη στα ειδικά 

δραστικά συστατικά του που ρυθμίζουν 
την έκκριση σμήγματος στο τριχωτό της 
κεφαλής. Καθαρίζει σε βάθος και αφήνει 

τα μαλλιά λαμπερά και ανάλαφρα. Δεν 
περιέχει SLES, SLS και SULFATES.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31293

Σαμπουάν για ξηροδερμία 
& ευαίσθητο δέρμα 

με κόκκινο σταφύλι & σιτάρι
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων, ενώ ενυδατώνει και τρέφει 
τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, 

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά 
την ξηροδερμία. Ιδανικό και για το 
ευαίσθητο δέρμα, αφού χάρη στα 

ήπια επιφανειοδραστικά του καθαρίζει 
εξαιρετικά τα μαλλιά χωρίς να προκαλεί 

ερεθισμούς. Δεν περιέχει SLES, SLS και 
SULFATES. 

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31296

Σαμπουάν για βαμμένα 
& ταλαιπωρημένα μαλλιά
με κόκκινο σταφύλι & καλέντουλα
ΘΡΕΨΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Βοηθά στη διατήρηση του χρώματος 
των βαμμένων μαλλιών και τα προ-
στατεύει από τις δυσμενείς επιδράσεις 
του περιβάλλοντος, των χημικών 
βαφών και του styling, προσφέροντάς 
τους συγχρόνως ενυδάτωση, ελαστι-
κότητα, απαλότητα και λάμψη. Δεν 
περιέχει SLES, SLS και SULFATES.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31294
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Σαμπουάν 
κατά της τριχόπτωσης 
με κόκκινο σταφύλι & τζίντζερ

ΤΟΝΩΣΗ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τα πολυδύναμα δραστικά συστατικά 
του τρέφουν και αναζωογονούν τα 
μαλλιά από τις ρίζες ως τις άκρες, 
βελτιώνοντας την πυκνότητα και 

αυξάνοντας τον ρυθμό ανάπτυξής 
τους. Συγχρόνως ενισχύουν τους 

θύλακες των τριχών, διεγείροντας 
και τονώνοντας τη μικροκυκλοφο-
ρία στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν 

περιέχει SLES, SLS και SULFATES.
 

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31295

Σαμπουάν καθημερινής 
φροντίδας 
Κόκκινο σταφύλι & λάδι ελιάς 
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Για την καθημερινή περιποίηση 
των μαλλιών όλης της οικογένειας. 
Καθαρίζει απαλά και αποτελεσμα-
τικά τα μαλλιά χωρίς να ερεθίζει 
το δέρμα και βοηθά στη διατήρηση 
της φυσικής υγρασίας και της ελα-
στικότητας της τρίχας. Δεν περιέχει 
SLES, SLS και SULFATES. 

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31292

Σαμπουάν 
κατά της πιτυρίδας
με κόκκινο σταφύλι & δεντρολίβανο
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

Χάρη στα αντισηπτικά και απολεπιστικά 
συστατικά του, καταπολεμά αποτελε-
σματικά την υπάρχουσα πιτυρίδα, ενώ, 
βελτιώνοντας την υγεία του τριχωτού 
της κεφαλής, εμποδίζει την ανάπτυξή 
της. Μειώνει το αίσθημα κνησμού, 
ενυδατώνει το δέρμα και τα μαλλιά και 
τα κάνει να φαίνονται υγιή και λαμπερά. 
Δεν περιέχει SLES, SLS και SULFATES.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31297
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Μαλακτικό 
νερό μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & αβοκάντο
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρι-
σμό, μαλακώνει τα μαλλιά, διευκολύ-
νει το χτένισμά τους, τα περιποιείται, 
τα προστατεύει και τους χαρίζει 
ζωντάνια, απαλότητα και λάμψη.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31298
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Ζελέ μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & αλόη

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άπλώνεται εύκολα στα μαλλιά 
χωρίς να τα βαραίνει ή να 

τα λιπαίνει, επιτρέποντας τη 
δημιουργία οποιουδήποτε στυλ, 

ενώ ταυτόχρονα τονώνει και 
προστατεύει την τρίχα.

150 ml | 5.07 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31042

Κρέμα 
φορμαρίσματος
μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & αλόη
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προσφέρει δυνατό και διαρκές 
φορμάρισμα τόσο στα ίσια όσο 
και στα σγουρά ή σπαστά μαλλιά. 
Προστατεύει από το φριζάρισμα και 
τις ακτίνες UV, λειαίνει τα μαλλιά 
χωρίς να τα βαραίνει και τους χαρίζει 
μεταξένια απαλότητα και λάμψη.

150 ml | 5.07 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31065

Μάσκα μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & δαφνέλαιο
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΘΡΕΨΗ

Ενυδατώνει, τρέφει και επανορθώ-
νει ακόμη και τα πολύ ταλαιπω-
ρημένα μαλλιά. Επαναφέρει την 
εσωτερική δομή και λειαίνει την 
επιδερμίδα της τρίχας, προστατεύο-
ντάς την από τη δημιουργία ψαλίδας. 
Τα μαλλιά ανακτούν τη δύναμή τους 
και γίνονται ακόμη πιο υγιή και 
λαμπερά. Κατάλληλη για όλους τους 
τύπους μαλλιών.

150 ml | 5.07 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31300

Λακ μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & αλόη 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οικολογική, χωρίς προωθητι-
κά, προσφέρει δυνατό κράτημα 
στα μαλλιά χωρίς να τους στε-
ρεί τη φυσική τους κίνηση, ενώ 
παράλληλα τα προφυλάσσει 
από την υγρασία.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31259

Αφρός 
φορμαρίσματος 

μαλλιών
με κόκκινο σταφύλι & αλόη 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οικολογικός αφρός χωρίς προωθητικά. 
Προσφέρει όγκο και κράτημα που διαρκεί, 

διατηρώντας τα μαλλιά απαλά και λαμπερά, 
ενώ χάρη στην ήπια σύνθεσή του χωρίς 

οινόπνευμα, προστατεύει τα μαλλιά από τη 
θερμότητα και το σπάσιμο κατά τη διάρκεια 

του φορμαρίσματος.

125 ml | 4.23 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31301
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ζωντάνια, απαλότητα και λάμψη.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31298

Λοσιόν 
κατά της τριχόπτωσης 
με κόκκινο σταφύλι & τζίντζερ
ΑΥΞΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Επιδρά σε όλες τις στιβάδες 
του τριχωτού για την αντι-
μετώπιση της τριχόπτωσης, 
οποιασδήποτε αιτιολογίας. Με 
ισχυρή δράση στα βλαστοκύτ-
ταρα των τριχών, ενεργοποιεί 
τον κύκλο ζωής τους, έχοντας 
ως αποτέλεσμα την αισθητή 
μείωση της απώλειάς τους, 
την αύξηση του ρυθμού 
ανάπτυξης και της πυκνότητάς 
τους, αλλά και την ορατή 
βελτίωση της υγείας και της 
όψης τους.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31287

Γαλάκτωμα μαλλιών 
για συχνή χρήση

με κόκκινο σταφύλι
& έλαιο αβοκάντο

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΛΑΜΨΗ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άπαραίτητο συμπλήρωμα όλων των 
σαμπουάν. Εξουδετερώνει τον στατικό 
ηλεκτρισμό, ξεμπλέκει τα μαλλιά και τα 

κάνει απαλά και ευκολοχτένιστα χωρίς να 
τα βαραίνει.

200 ml | 6.76 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31299
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με βαμβάκι & λυκίσκο
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Δημιουργεί, με οικολογικό τρόπο, 
πλούσιο αφρό που μαλακώνει τα 

γένια και μετατρέπει το ξύρισμα σε 
ευχάριστη διαδικασία. 

125 ml | 4.23 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31242

Τα φυσικά καλλυντικά της Άνδρικής Σειράς MACROVITA 
βασίζονται σε εκλεπτυσμένους και αποτελεσματικούς 
συνδυασμούς βιολογικών φυτικών ελαίων–εκχυλισμάτων, 
βιταμινών και επουλωτικών παραγόντων. Προσφέρουν 
στο ανδρικό δέρμα την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση 
που χρειάζεται, για να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις 
εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις (ξύρισμα, κάπνισμα,  
ατμοσφαιρική ρύπανση). Με έντονα αρρενωπά αρώματα που 
δημιουργούν ξεχωριστή αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας.

Ανδρική περιποίηση 
με βαμβάκι 

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ 
ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
KATAΛΛΗΛΆ ΓΙΆ VEGAN

ΕΩΣ
98%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ζελέ για μετά 
το ξύρισμα
με βαμβάκι & λυκίσκο
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. Δροσίζει, αναζωογονεί 
και προστατεύει το δέρμα. Άπορροφάται εύκολα χωρίς να 
λιπαίνει και το αρρενωπό του άρωμα χαρίζει στο πρόσωπο 
ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31241

Γαλάκτωμα 
για μετά το ξύρισμα 

με βαμβάκι & λυκίσκο
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρμα-
τος. Με χαμηλή περιεκτικό-

τητα σε οινόπνευμα, δροσίζει, 
αναζωογονεί και προστατεύει 

το δέρμα. Άπορροφάται εύκολα 
χωρίς να λιπαίνει και το αρρε-

νωπό του άρωμα χαρίζει στο 
πρόσωπο ευχάριστη αίσθηση 

φρεσκάδας.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31240

Κρέμα προσώπου
με βαμβάκι & λυκίσκο
ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει, τρέφει, τονώνει, 
αναζωογονεί, απαλύνει τα σημάδια κούρασης και προστατεύει 
την επιδερμίδα από την πρόωρη γήρανση.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31228

Ξηρό λάδι 
περιποίησης 
γενειάδας
με βαμβάκι & αμυγδαλέλαιο
ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Μαλακώνει, θρέφει και κάνει 
ευκολοχτένιστη τη γενειάδα, 
αφήνοντάς την απαλή και 
διακριτικά αρωματισμένη, χωρίς 
ίχνη λιπαρότητας. Παράλληλα, 
περιποιείται την επιδερμίδα και 
της χαρίζει υγιή όψη.

30 ml | 1.01 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31265
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Aνδρικά νεσεσέρ που περιλαμβάνουν τρία προϊόντα, από τα οποία ένα είναι ΔΩΡΕΆΝ! 
Ιδανικές για να ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

Αφροντούς 
για άνδρες

με βαμβάκι & λυκίσκο
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Καθαρίζει, τονώνει και απαλύνει 
το δέρμα, χαρίζοντας υπέροχη 

αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας.

250 ml | 8.45 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31264

Αποσμητικό roll-on
για άνδρες
με βαμβάκι & λυκίσκο
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Άναχαιτίζει την ανάπτυξη και τον 
πολλαπλασιασμό των βακτηρίων 
που προκαλούν κακοσμία, χωρίς 
να διαταράσσει τη φυσιολογική 
χλωρίδα του δέρματος, παρέ-
χοντας φρεσκάδα και φυσική, 
24ωρη προστασία. 
Το μοναδικό του άρωμα κρατά 
ζωντανές τις αισθήσεις σας όλη 
την ημέρα. 

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31290

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΕΞΤΡΑ 
ΔΩΡΟ

ΝΕΣΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36056

Γαλάκτωμα για μετά το ξύρισμα

Κρέμα προσώπου
Για όλους τους τύπους δέρματος 

& ΔΩΡΟ Άφρός ξυρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36088

Κρέμα προσώπου
Για όλους τους τύπους δέρματος 

Άποσμητικό roll-on

& ΔΩΡΟ Άφρoντούς

125 ml | 4.23 fl  oz
100 ml | 3.38 fl  oz 

50 ml | 1.69 fl  oz 50 ml | 1.69 fl  oz200 ml | 6.76 fl  oz



Ο αποσμητικός κρύσταλλος MACROVITA είναι ορυκτό 
άλας σε στερεή ή υγρή μορφή που καταπολεμά 
αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές του σώματος με 
φυσικό τρόπο. Σχηματίζει στην επιδερμίδα ένα αόρατο 
φιλμ, το οποίο αναχαιτίζει την ανάπτυξη των μικρο-
οργανισμών που προκαλούν την κακοσμία χωρίς να 
εμποδίζει την εφίδρωση και την αναπνοή του δέρματος, 
δημιουργώντας μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας που 
διαρκεί όλο το 24ωρο. Δεν περιέχει οινόπνευμα. Είναι 
φυσικό προϊόν, ευκολόχρηστο και κατάλληλο για όλους.

Φυσικός 
αποσμητικός 
κρύσταλλος
24ωρη προστασία

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ 
ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΚΆΤΆΛΛΗΛΆ ΓΙΆ VEGAN

ΕΩΣ
100%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

100%

Φυσικός αποσμητικός 
κρύσταλλος
Stick | Mini stick
Εξαιρετικά οικονομικός, με 
μεγάλη διάρκεια. Δημιουργεί 
απόλυτα φυσική ασπίδα προστα-
σίας κατά των δυσάρεστων 
οσμών του σώματος χωρίς να 
εμποδίζει την εφίδρωση και την 
αναπνοή του δέρματος. Άφήνει 
ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας 
και ευεξίας. Χωρίς άρωμα.

120 g | 4.23 oz & 60 g | 2.12 oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31106 & 31107

Φυσικός αποσμητικός 
κρύσταλλος
Roll-on Natural
Προσφέρει, σε άνδρες και γυναίκες, φυ-
σική προστασία κατά των δυσάρεστων 
οσμών του σώματος, εμποδίζοντας 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 
που τις προκαλούν. Δεν εμποδίζει την 
εφίδρωση και η αίσθηση φρεσκάδας 
και ευεξίας που δημιουργεί διαρκεί 
ολόκληρο το 24ωρο. Χωρίς άρωμα.

50 ml | 1.69 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31275

Φυσικός αποσμητικός 
κρύσταλλος

Roll-on
Προσφέρει, σε άνδρες και γυναί-
κες, φυσική προστασία κατά των 

δυσάρεστων οσμών του σώματος, 
εμποδίζοντας την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών που τις προκα-
λούν. Δεν εμποδίζει την εφίδρωση 

και η αίσθηση φρεσκάδας και 
ευεξίας που δημιουργεί διαρκεί 

ολόκληρο το 24ωρο.

50 ml | 1.69 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31276 | 31277 | 31278 | 31279
BREEZE | HERBAL | FLORAL | PURE

Φυσικός αποσμητικός 
κρύσταλλος 
Spray Natural
Οικολογικός, με μηχανικό ψεκασμό χωρίς 
προωθητικά. Προσφέρει, σε άνδρες και 
γυναίκες, φυσική προστασία κατά των δυσά-
ρεστων οσμών του σώματος, εμποδίζοντας 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που 
τις προκαλούν. Δεν εμποδίζει την εφίδρωση 
και η αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας που 
δημιουργεί διαρκεί ολόκληρο το 24ωρο. 
Χωρίς άρωμα.

100 ml | 3.38 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31257

Φυσικός αποσμητικός 
κρύσταλλος 

Spray Breeze
Οικολογικός, με μηχανικό ψεκασμό χωρίς 

προωθητικά. Προσφέρει, σε άνδρες και 
γυναίκες, φυσική προστασία κατά των δυσά-

ρεστων οσμών του σώματος, εμποδίζοντας 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που 

τις προκαλούν. Δεν εμποδίζει την εφίδρωση 
και η αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας που 

δημιουργεί διαρκεί ολόκληρο το 24ωρο. Με 
αιθέριο θαλασσινό άρωμα.

100 ml | 3.38 fl oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31258
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Αντηλιακή κρέμα 
προσώπου DD* 
SPF50
με αλόη, πανθενόλη 
& λάδι ελιάς
Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Με ισχυρή δράση 
ενάντια στη φωτογήρανση 
αλλά και τη χρονογήρανση, 
εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή προστασία, ενι-
σχύοντας τη σύνθεση των 
δομικών πρωτεϊνών του 
δέρματος και την αμυντική 
του ικανότητα. Προστατεύει 
τα κύτταρα από τις βλάβες 
που προκαλεί η έκθεση στην 
ακτινοβολία όλου του φάσματος (UV, IR, BLUE LIGHT), ενώ σέβε-
ται απόλυτα το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ιδανική και για χρήση σαν 
ελαφρύ make up, χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο, φυσική 
κάλυψη, βελούδινη αίσθηση και ματ όψη.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31245

ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Η ΝΕΑ ΓΕΝIΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MACROVITA
Τα αντηλιακά προϊόντα MACROVITA νέας γενιάς είναι εναρμονι-
σμένα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, τεχνολογικά προ-
ηγμένα και με αποδεδειγμένα -από ειδικές επιστημονικές μελέτες 
-αποτελέσματα. Κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος και ανθεκτικά 
στο νερό, διασφαλίζουν την προστασία από εγκαύματα, αφυδάτω-
ση και φωτογήρανση. Άπλώνονται ιδιαίτερα εύκολα, ενυδατώνουν 
το δέρμα και του χαρίζουν ευχάριστη, βελούδινη αίσθηση και 
ματ όψη. Περιέχουν φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος για 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UVA και UVB), ειδικά 
συστατικά για προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) αλλά 
και πολύτιμα φυτικά έλαια, εκχυλίσματα και βιταμίνες, που μεταφέ-
ρουν στο δέρμα τις ευεργετικές ιδιότητές τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Μην εκτίθεστε υπερβολικά στον ήλιο τις ώρες 11:00 έως 15:00. 
Να φοράτε καπέλο, γυαλιά ηλίου και μπλούζα για πρόσθετη 
προστασία. Να αποφεύγετε την άμεση έκθεση βρεφών και μικρών 
παιδιών στον ήλιο. Να εφαρμόζετε επαρκή ποσότητα αντηλιακού. 
Να επαναλαμβάνετε συχνά τη χρήση, ιδιαίτερα μετά από εφίδρωση, 
κολύμπι ή σκούπισμα.

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΕΩΣ
95%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Φυσικά αντηλιακά 
καλλυντικά 
με αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς  

Αντηλιακή κρέμα 
προσώπου SPF50
με αλόη, πανθενόλη 
& λάδι ελιάς
Για όλους τους τύπους 
δέρματος. Με ισχυρή δράση 
ενάντια στη φωτογήρανση 
αλλά και τη χρονογήρανση, 
εξασφαλίζει τη μέγιστη δυ-
νατή προστασία, ενισχύοντας 
τη σύνθεση των δομικών 
πρωτεϊνών του δέρματος και 
την αμυντική του ικανότητα. 
Προστατεύει τα κύτταρα από 
τις βλάβες που προκαλεί η 
έκθεση στην ακτινοβολία 
όλου του φάσματος (UV, IR, 
BLUE LIGHT), ενώ σέβεται 
απόλυτα το θαλάσσιο οικοσύστημα. Χαρίζει βελούδινη αίσθηση και 
ματ αποτέλεσμα, χωρίς ίχνος λιπαρότητας.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31246

Αντηλιακό γαλάκτωμα 
προσώπου & σώματος  
SPF30
με αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς
Ενισχύει τους αμυντικούς 
μηχανισμούς του δέρματος, 
προστατεύοντας τα κύτταρά του 
τόσο από τις ελεύθερες ρίζες 
που οδηγούν στη φωτογήρανση 
όσο και από τις βλάβες που προ-
καλούνται στο DNA τους λόγω 
της έκθεσης στην ακτινοβολία 
όλου του φάσματος (UV, IR, 
BLUE LIGHT). Χαρίζει ανάλαφρη 
αίσθηση, αφήνοντας το δέρμα 
απαλό και ενυδατωμένο, ενώ 
η προηγμένη του σύνθεση 
σέβεται απόλυτα το θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

150 ml | 5.07 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31247

Λάδι για βαθύ 
μαύρισμα SPF6
με καροτέλαιο, 
έλαιο αβοκάντο & λάδι ελιάς
Ειδικά σχεδιασμένο για τις επιδερμίδες 
που έχουν ήδη προσαρμοστεί στον 
ήλιο. Περιποιείται το δέρμα και το 
βοηθά να αποκτήσει γρήγορα φυσικό, 
βαθύ και υγιές μαύρισμα.

100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31249

*Dynamic-Do all: Διατήρηση επιπέδου ενυδάτωσης, 
προστασία από τους παράγοντες που προκαλούν 
γήρανση, εξισορρόπηση λιπαρότητας, βελτίωση 
χρωματικού τόνου, υψηλή αντηλιακή προστασία.
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Γαλάκτωμα ενυδάτωσης 
μετά τον ήλιο

με αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς
Προλαβαίνει το ξεφλούδισμα, βοη-

θά στη διατήρηση του μαυρίσματος, 
μαλακώνει, ηρεμεί και αναζωογονεί 

το δέρμα. 

150 ml | 5.07 fl  oz 
& 100 ml | 3.38 fl  oz

ΚΩΔΙΚΟΣ: 31248 & 31281

Ζελέ αλόης
με καλέντουλα & χαμομήλι
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Δροσίζει, ανακουφίζει, ενυδατώνει, 
περιποιείται το ξηρό, αφυδατωμένο και 
ταλαιπωρημένο δέρμα και βοηθά στην 
αποκατάστασή του. Ιδανικό για τη φρο-
ντίδα της επιδερμίδας μετά την έκθεση 
στον ήλιο. Περιέχει βιοενεργή αλόη.

150 ml | 5.07 fl  oz & 100 ml | 3.38 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31286 & 31280

Κρέμα φωτεινότητας 
SPF15
με αρκτοστάφυλο & μούρο
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ 

Για όλους τους τύπους δέρματος. Άπαλύνει βαθμιαία 
τις δυσχρωμίες της επιδερμίδας, την προστατεύει από 
τη δημιουργία νέων και τη βοηθά να αποκτήσει και να 
διατηρήσει νεανική όψη και λάμψη.

50 ml | 1.69 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31012

Oλοκληρωμένο σύστημα περιποίησης και πρόληψης των δυσχρωμιών σε προνομιακή τιμή. Περιλαμβάνει 
τρία εξειδικευμένα προϊόντα, που συμβάλλουν στην πρόληψη επανεμφάνισης των δυσχρωμιών και στην 
αποκατάσταση της χρωματικής ομοιομορφίας του δέρματος.

50 ml | 1.69 fl  oz

KOYTI ΔΩΡΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36087

Κρέμα απολέπισης προσώπου

Κρέμα φωτεινότητας SPF15
Άντηλιακή κρέμα προσώπου SPF50
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Αμυγδαλέλαιο*
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ | ΝΥΧΙΑ

Κορυφαίο έλαιο βάσης που απαλύνει και 
προστατεύει το δέρμα. Εφαρμόστε το σε 
όλο το σώμα για αναζωογονητικό μασάζ 
είτε αυτούσιο είτε αναμειγμένο με ειδικά 

προϊόντα μασάζ ή άλλα έλαια της αρε-
σκείας σας. Εάν επιθυμείτε, προσθέστε 

και 2-3 σταγόνες από το αγαπημένο σας 
αιθέριο έλαιο. Άριστο για την περιποίηση 

του προσώπου και για ντεμακιγιάζ, 
κατάλληλο και για το ευαίσθητο δέρμα.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31150

Σησαμέλαιο
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Πλούσιο σε σησαμίνη, λιπαρά οξέα και 
αντιοξειδωτικά, γίνεται πιστός σύμμαχός 
σας όποτε αξιοποιείτε τις θρεπτικές και 
ενυδατικές ιδιότητές του στο πρόσωπο, 
αλλά και κάθε φορά που απολαμβάνετε 
ένα χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα. 
Εφαρμόστε το αυτούσιο ακόμα και αν 
έχετε δέρμα με τάση ατοπίας, ή μαζί με τα 
επιθυμητά ειδικά προϊόντα για πρόληψη 
και αντιμετώπιση των ραγάδων.

SESAMUM INDICUM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31158

Δαφνέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΜΑΛΛΙΑ | ΣΩΜΑ 

Βοηθά στην ενδυνάμωση της τρίχας, 
συνεισφέροντας με φυσικό τρόπο και 
στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. 

Άπλώστε επαρκή ποσότητα, τρίβοντας 
ελαφρά τις ρίζες των μαλλιών και αφή-

στε να δράσει τουλάχιστον για μισή ώρα. 
Άναμείξτε το σαμπουάν σας με λίγο 

νερό, κάντε μασάζ στα μαλλιά χωρίς να 
τα βρέξετε, ξεβγάλτε με άφθονο νερό 

και επαναλάβετε. Κατάλληλο και για 
μασάζ σε όλο το σώμα, ακόμα και για τις 
περιοχές που ταλαιπωρούνται περισσό-

τερο από την καθημερινότητα.

LAURUS NOBILIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31153

ΕΩΣ
100%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

100%

*Περιέχει φυτικά έλαια βιολογικής καλλιέργειας

100 ml | 3.38 fl oz
ΜΟΝΟ ΓΙΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η παραδοσιακή καλλυντική χρήση των φυτικών ελαίων  
διαρκεί πολλούς αιώνες, δεδομένου ότι η ευεργετική  
επίδρασή τους στο δέρμα έχει εμπειρικά αποδειχτεί.  
Ο πλούτος των θρεπτικών και απαλυντικών συστατικών τους 
τα καθιστά ιδανικά για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος, 
αφού του προσφέρει την απαραίτητη τροφή και ενυδάτωση. 
Άπόλυτα αγνά, δεν προκαλούν ερεθισμούς και χρησιμοποι-
ούνται με ασφάλεια είτε αυτούσια απευθείας στην επιδερμίδα 
είτε σαν φορείς αιθέριων ελαίων για διάφορα είδη μασάζ.

Τα φυτικά καλλυντικά έλαια MACROVITA είναι προϊόντα με 
ιδιαίτερα απλή σύνθεση. Συμπυκνώνουν τις ευεργετικές 
ιδιότητες των φυτών και τις μεταφέρουν ακέραιες στο πρό-
σωπο, στο σώμα και στα μαλλιά. Παράγονται με ψυχρή έκ-
θλιψη, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή των πολύτιμων 
συστατικών τους από τη θερμότητα, είναι εμπλουτισμένα 
με βιταμίνη Ε, για να προστατεύονται από την οξείδωση 
και συσκευάζονται σε γυάλινους περιέκτες σκούρου μπλε 
χρώματος, ώστε να εκμηδενίζεται η δυσμενής επίδραση 
των ακτίνων UV. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια 
αλλά και να αναμειχθούν ή μεταξύ τους ή με αιθέρια έλαια 
ή, ακόμη, και με άλλα καλλυντικά σκευάσματα.

Φυτικά 
καλλυντικά έλαια
με βιταμίνη E

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΚΆΤΆΛΛΗΛΆ ΓΙΆ VEGAN

Καστορέλαιο
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

ΦΡΥΔΙΑ - ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ

Ενισχύστε τα αραιά φρύδια και πυκνώστε 
τις βλεφαρίδες, εφαρμόζοντάς το 

καθημερινά με μπατονέτα ή με καθαρό 
βουρτσάκι για μάσκαρα. Εξαιρετικό για 
την περιποίηση των νυχιών και ιδανικό 

για ντεμακιγιάζ, αφού είναι το βασικότερο 
συστατικό των προϊόντων ψιμυθίωσης.

RICINUS COMMUNIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31160



Βερυκοκέλαιο
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Μαλακτικό και θρεπτικό έλαιο βάσης 
με μεγάλη περιεκτικότητα βιταμίνης Ά, 
εξαιρετικό ακόμα και για το πολύ ξηρό ή 
αφυδατωμένο δέρμα. Εφαρμόστε το στο 
σώμα σκέτο ή αναμειγμένο με το κατάλλη-
λο προϊόν για ένα τονωτικό μασάζ που θα 
σας γεμίσει ενέργεια. Χρησιμοποιήστε το 
αυτούσιο ή μαζί με την κατάλληλη κρέμα 
για ολοκληρωμένη φροντίδα, ενυδάτωση 
και θρέψη της επιδερμίδας του προσώπου.

PRUNUS ARMENIACA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31190

Κοκοφοινικέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ 
Βοηθήστε τα μαλλιά να ανακτήσουν τη 
δομή τους και καταπολεμήστε με φυσικό 
τρόπο την πιτυρίδα και την ξηροδερμία, 
εφαρμόζοντάς το στις ρίζες των μαλλιών 
και σε όλο το μήκος τους. Άφήστε να 
δράσει για τουλάχιστον μισή ώρα και 
κατόπιν λουστείτε δύο φορές, ξεβγάζοντας 
με άφθονο νερό μετά από κάθε λούσιμο. 
Χρησιμοποιήστε το επίσης καθημερινά στο 
σώμα μόνο του ή αναμειγμένο με προϊόντα 
κατά της χαλάρωσης και των ραγάδων.

COCOS NUCIFERA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31187

Έλαιο ευκάλυπτου
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΣΩΜΑ 

Εξαιρετικό φυσικό αποσμητικό που 
μπορείτε να το εφαρμόσετε με απλή επά-
λειψη σε όποια σημεία του σώματος σας 
ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιήστε το επίσης 

τους καλοκαιρινούς μήνες σαν απωθητικό 
εντόμων, καθώς και για ανακούφιση από 

τη φαγούρα που προκαλούν τα τσιμπή-
ματά τους.

EUCALYPTUS GLOBULUS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31188

Έλαιο δεντρολίβανου*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΜΑΛΛΙΑ | ΣΩΜΑ 
Άντιμετωπίστε την ξηροδερμία και την 

πιτυρίδα, κάνοντας με επαρκή ποσότητα 
ήπιο μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής. 

Άφήστε να δράσει για τουλάχιστον μισή 
ώρα και λουστείτε δύο φορές, ξεβγάζοντας 
με άφθονο νερό. Άυτούσιο ή συνδυασμένο 

με τα αγαπημένα σας προϊόντα μασάζ συ-
ντελεί στη βέλτιστη φροντίδα του σώματος, 

κυρίως σε περιοχές με κυτταρίτιδα και 
τοπικό πάχος.

ROSMARINUS OFFICINALIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31202

Έλαιο λεβάντας*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Άξιοποιήστε την εξαιρετική ιδιότητά 
του να ενισχύει τη φυσική άμυνα του 
οργανισμού ενάντια στις προσβολές 
από μύκητες και βακτήρια, ώστε να 
αντιμετωπίσετε τόσο την πιτυρίδα όσο 
και τις δυσάρεστες οσμές του σώματος. 
Χρησιμοποιήστε το επίσης για φυσική 
προστασία αλλά και για ανακούφιση 
από τα δυσάρεστα συμπτώματα που 
προκαλούν οι επαφές με έντομα.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31201

Χαμομηλέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ 

Άπολαύστε τις ευεργετικές ιδιότητές του 
για τη φροντίδα και την περιποίηση του 
ευαίσθητου και με τάση ατοπίας δέρματος 
στο πρόσωπο και στο σώμα, αλλά και 
όποτε χρειαστείτε μασάζ στα πόδια και σε 
άλλες περιοχές του σώματος με προβλή-
ματα από έντονη ξηρότητα ή αφυδάτωση.

CHAMOMILLA RECUTITA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31200
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Καροτέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ 

Επιλέξτε το για να βοηθήσετε το 
δέρμα σας να επιταχύνει τη διαδικασία 
μαυρίσματος, να προστατευτεί από την 
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου αλλά 
και να καταπολεμήσει τις ελεύθερες 
ρίζες που οδηγούν στην πρόωρη 
γήρανσή του. Για την προστασία του 
χρώματος στα βαμμένα μαλλιά σας 
αφήστε να δράσει για τουλάχιστον μισή 
ώρα και λουστείτε, εφαρμόζοντας το 
σαμπουάν πριν βρέξετε τα μαλλιά.

DAUCUS CAROTA SATIVA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31266

Λάδι ελιάς*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ 

Επωφεληθείτε από τη μοναδική αντιοξει-
δωτική, αντιρυτιδική και ενυδατική δράση 

του και εμπιστευτείτε τη δύναμή του ενάντια 
στους παράγοντες που προκαλούν γήραν-

ση, χρησιμοποιώντας το καθημερινά για την 
ιδανική φροντίδα του προσώπου και των 

μαλλιών. Προτιμήστε το και για χαλαρωτικό 
μασάζ σε όλο το σώμα.

OLEA EUROPAEA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31189

Ριγανέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Εφαρμόστε στο δέρμα του προσώπου 
αυτό το ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό, 
για να επωφεληθείτε από τη δράση του 
κατά της φθοράς που προκαλούν το 
περιβάλλον και ο χρόνος, ή απολαύστε 
ένα χαλαρωτικό μασάζ και βιώστε την 
αναζωογόνηση που προσφέρει ακόμα 
και στις πιο κουρασμένες περιοχές 
του σώματος. Συντελεί επίσης στην 
ενίσχυση της φυσικής άμυνας του 
δέρματος.

ORIGANUM VULGARE
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31203

*Περιέχει φυτικά έλαια βιολογικής καλλιέργειας

Βαλσαμέλαιο*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Βοηθήστε το δέρμα σας να επιταχύνει και 
να ολοκληρώσει με φυσικό τρόπο τη διαδι-

κασία επούλωσης, όταν χρειάζεται, αλλά και 
να ηρεμήσει από τα συμπτώματα του ατοπι-

κού δέρματος ή τις δυσάρεστες συνέπειες 
των επαφών με έντομα. Συμβάλλει επίσης 

στην απώθηση των εντόμων.

HYPERICUM PERFORATUM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31156

Ρυζέλαιο
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Χρησιμοποιήστε το σαν ήπιο φυσικό 
αντηλιακό, για να ενισχύσετε την 
άμυνά σας κατά της φωτογήρανσης 
και να χαρίσετε φωτεινότητα στο πρό-
σωπο, ακόμη και όταν παρατηρούνται 
δυσχρωμίες. Κατάλληλο για εφαρμογή 
σε πρόσωπο και σώμα, συμβάλλει 
σημαντικά στην αποτελεσματική ανα-
ζωογόνηση, θρέψη, ενυδάτωση και 
αντιρυτιδική προστασία του δέρματος. 
Εξαιρετικό και για ντεμακιγιάζ.

ORYZA SATIVA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31204

Έλαιο φύτρου σιταριού
ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Για πρόληψη και αντιμετώπιση των 
ραγάδων επιστρατεύστε το σιτέλαιο, 
τον ιδανικό φυσικό σύμμαχο που με 
την καθημερινή εφαρμογή του σε 
όποια σημεία σας ενδιαφέρουν θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση 
της ελαστικότητας της επιδερμίδας. 
Χρησιμοποιήστε το επίσης για την 
περιποίηση του σκασμένου ή με τάση 
ατοπίας δέρματος, καθώς και στα 
μαλλιά, για να τους χαρίσετε όγκο και 
δύναμη.

TRITICUM VULGARE
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31159



Έλαιο αβοκάντο*
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Κάντε αυτό το πρωτεϊνούχο και πλούσιο 
σε αμινοξέα και βιταμίνες A, D και Ε έλαιο 

αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής 
σας φροντίδας. Θρέφει, ενυδατώνει και 

συσφίγγει την επιδερμίδα σε πρόσωπο και 
σώμα, προσφέροντάς της ελαστικότητα, 

λάμψη και φυσική προστασία από τις 
ρυτίδες.

PERSEA GRATISSIMA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31152

Έλαιο τριαντάφυλλου
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Με αυτό το πολύτιμο φυσικό έλαιο 
θωρακίστε το δέρμα σας ενάντια στις 
μόνιμες δυσμενείς επιδράσεις του πε-
ριβάλλοντος που επιταχύνουν τη φυσι-
ολογική διαδικασία γήρανσης. Συντελεί 
στην καθημερινή ενυδάτωση, τόνωση 
και αναζωογόνηση του δέρματος σε 
πρόσωπο και σώμα, προσφέροντάς 
του και την απαραίτητη θρέψη που θα 
το βοηθήσει να διατηρείται νεανικό και 
ελαστικό.

ROSA DAMASCENA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31205

Έλαιο καλέντουλας*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ 

Εξαιρετικά ενυδατικό και μαλακτικό, 
αλλά και απαραίτητο βοήθημα για τη 
φυσιολογική διαδικασία ανάπλασης 
της επιδερμίδας όταν αυτό απαιτεί-
ται. Εφαρμόστε καθημερινά επαρκή 
ποσότητα στο πρόσωπο και στο σώμα, 
κυρίως σε περιοχές με πολύ ξηρό ή 
αφυδατωμένο δέρμα.

CALENDULA OFFICINALIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31169

Σταφυλοκουκουτσέλαιο*
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ

Άντιοξειδωτικό και αναζωογονητικό 
έλαιο βάσης χάρη στην υψηλή περι-
εκτικότητά του σε πολυφαινόλες και 

λινολεϊκό οξύ. Εφαρμόστε το καθημε-
ρινά για την τόνωση και τη θρέψη 

του δέρματος σε πρόσωπο και σώμα, 
για εξισορρόπηση της λιπαρότητας 

της επιδερμίδας, αλλά και για φυσική 
αντίσταση στη φθορά του χρόνου.

VITIS VINIFERA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31151

Έλαιο κισσού
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΣΩΜΑ

Τονώστε την αυτοπεποίθησή σας, βοη-
θώντας το δέρμα σας να βελτιώσει την 
όψη “φλοιού πορτοκαλιού” αλλά και τη 
μικροκυκλοφορία στο δέρμα, κάνοντας 
μασάζ στις περιοχές του σώματος όπου 
χρειάζεται. Η χρήση του πριν από τα 
επιθυμητά προϊόντα αδυνατίσματος 
ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους.

HEDERA HELIX
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31170

Έλαιο μακαντάμια* 
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Η υψηλή περιεκτικότητά του σε παλμι-
τελαϊκό οξύ ω7 και βιταμίνες το καθιστά 
ιδανικό για τη φροντίδα του ξηρού 
και ώριμου δέρματος, καθώς και των 
ξηρών και ταλαιπωρημένων μαλλιών. 
Εφαρμόστε το καθημερινά, για να επιτύ-
χετε φυσική προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία και για να διατηρήσετε το 
δέρμα του προσώπου και του σώματος 
ενυδατωμένο και υγιές.

MACADAMIA TERNIFOLIA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31185
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Έλαιο άρνικας*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΣΩΜΑ

Χαρίστε στα κουρασμένα πόδια σας ή στο 
καταπονημένο από έντονη δραστηριότητα 
σώμα σας ένα χαλαρωτικό μασάζ με αυτό 

το πολύτιμο έλαιο και ανακτήστε άμεσα 
την ευεξία σας. Η εφαρμογή του σε περιο-
χές με επιδερμικά χτυπήματα ή μώλωπες 

επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσής τους.

ARNICA MONTANA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31168

Έλαιο τζοτζόμπα*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΜΑΛΛΙΑ

Χρησιμοποιήστε το κάθε μέρα για 
την εξισορρόπηση της λιπαρότητας 
στο δέρμα και στα μαλλιά, αλλά και 
για την ενίσχυση της ελαστικότητάς 
τους. Κατάλληλο επίσης για πρόσθετη 
περιποίηση του δέρματος με τάση 
ακμής, καθώς και για ντεμακιγιάζ αλλά 
και φυσική προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

SIMMONDSIA CHINENSIS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31155

Έλαιο άργκαν*
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Χαρίστε στην επιδερμίδα σας φυσική 
ενυδάτωση, θρέψη και προστασία 
από τους παράγοντες που προκαλούν 
γήρανση, εφαρμόζοντας καθημερινά 
αυτόν τον πλούσιο σε βιταμίνη Ε και 
ω λιπαρά οξέα “υγρό χρυσό” της 
φύσης. Ιδανικό για το πολύ ξηρό ή 
αφυδατωμένο δέρμα, για τα εύθραυ-
στα νύχια αλλά και για τα αδύναμα 
μαλλιά.

ARGANIA SPINOSA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31154

*Περιέχει φυτικά έλαια βιολογικής καλλιέργειας

Έλαιο σημύδας
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΣΩΜΑ

Δράστε προληπτικά κατά των ραγάδων 
και της χαλάρωσης, τονώνοντας 
την ελαστικότητα του δέρματος και 
ταυτόχρονα αντιμετωπίστε την όψη 
“φλοιού πορτοκαλιού” και το τοπικό 
πάχος, κάνοντας καθημερινά μασάζ 
στις περιοχές με αυτά τα χαρακτηρι-
στικά. Η συνδυαστική χρήση του με 
το έλαιο κισσού αυξάνει δραστικά την 
αποτελεσματικότητά του.

BETULA ALBA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31171

Έλαιο κάνναβης
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ

Χάρη στην ομοιότητα της σύστασης των 
λιπιδίων του με τα λιπίδια της επιδερμί-
δας, γίνεται ο ιδανικός φορέας για λιπα-
ρά οξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που 

χαρίζουν βαθιά θρέψη, ελαστικότητα και 
λάμψη σε δέρμα και μαλλιά. Εξάλλου, 

η ισχυρή αντιοξειδωτική δράση του θα 
βοηθήσει το δέρμα σας να ενισχύσει τις 

άμυνές του και να διατηρείται νεανικό 
και υγιές. Είναι εξαιρετικό βοήθημα και 
για το δέρμα με τάση ατοπίας ή ακμής.

CANNABIS SATIVA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31267

Έλαιο τεϊόδεντρου*
ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ | ΜΑΛΛΙΑ | ΝΥΧΙΑ

Εξαιρετικό για καθημερινή χρήση στο 
πλαίσιο της αποτελεσματικής πρόσθετης 
περιποίησης του προσώπου με τάση 
ακμής, των αδύναμων μαλλιών και των 
νυχιών που έχουν την τάση να προσβάλ-
λονται από μύκητες. Προσφέρει επίσης 
οφέλη στη φροντίδα του σώματος, 
εξασφαλίζοντας φυσική προστασία από 
τις δυσάρεστες οσμές και απώθηση των 
εντόμων. Κατάλληλο και για αντιφθει-
ρική χρήση.

MELALEUCA ALTERNIFOLIA
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31180



Βρεφικό αφρόλουτρο-
σαμπουάν 2 σε 1

με βρώμη & μέλι
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ*

Χάρη στα ήπια συστατικά του κα-
θαρίζει απαλά χωρίς να προκαλεί 

ξηρότητα, ενώ παράλληλα
προστατεύει το ευαίσθητο δέρμα 
του μωρού από ερεθισμούς. Δεν 

περιέχει SLES και SLS. 

300 ml | 10.14 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31235

Βρεφική λοσιόν 
σώματος
με έλαιο βρώμης & χαμομήλι
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ*

Γαλάκτωμα για την καθημερινή 
περιποίηση του βρεφικού 
δέρματος. Ενυδατώνει, μαλα-
κώνει και ενισχύει τη βρεφική 
επιδερμίδα, προλαμβάνοντας 
την αφυδάτωση και την 
ξηροδερμία, ενώ παράλληλα 
προστατεύει από ερεθισμούς, 
αφήνοντας το δέρμα απαλό και 
ελαστικό.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31237

Βρεφική κρέμα 
προστασίας 
με έλαιο βρώμης & χαμομήλι
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ*

Άπαλή κρέμα προστασίας για την 
περιποίηση της μηρογεννητικής 
περιοχής των βρεφών κατά την 
αλλαγή πάνας. Προστατεύει το δέρμα 
από την υγρασία και τις ερεθιστικές 
εκκρίσεις, βοηθά στην επούλωση και 
περιορίζει την ανάπτυξη μικροβίων, 
μειώνοντας τους ερεθισμούς 
και το σύγκαμα.

100 ml | 3.38 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31236

Ολοκληρωμένη σειρά 
βρεφικής & παιδικής 
φροντίδας 

ΔΕΡΜΆΤΟΛΟΓΙΚΆ ΕΛΕΓΜΕΝΆ | ΦΙΛΙΚΆ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
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Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και ο 
διαχωριστικός φραγμός που προστατεύει τον οργανισμό 
από τις εξωτερικές επιθέσεις. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημα-
ντικό να φροντίζουμε για την υγεία του, ακόμα και από τις 
πρώτες ώρες ζωής.

Το δέρμα των παιδιών αναπτύσσεται διαρκώς καθώς 
μεγαλώνουν, ενώ κάποια στοιχεία του φθάνουν σε πλήρη 
λειτουργία κατά την περίοδο της εφηβείας. Όταν γεννιέται 
ένα μωρό, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει οι ιδρωτοποιοί και 
οι σμηγματογόνοι αδένες, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα 
να στεγνώνει και να γίνεται πιο επιρρεπής σε μολύνσεις 
από μικρόβια, βακτήρια και ρύπους. Συνεπώς, τα μωρά 
εμφανίζουν συχνά ερεθισμούς και εκζέματα κατά τον 
πρώτο χρόνο της ζωής τους, χωρίς όμως αυτό να σημαί-
νει ότι πάσχουν από κάποιο δερματικό νόσημα. Επιπλέον, 
η βρεφική επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη, επειδή δεν έχει 
ακόμη σχηματιστεί η βασική προστατευτική στιβάδα, η 
οποία αναπτύσσεται μετά το όγδοο έτος ζωής και ολοκλη-
ρώνεται μέχρι την εφηβεία. 

Η MACROVITA δημιούργησε τη νέα σειρά HIPPO με όλον 
τον απαιτούμενο σεβασμό στις ειδικές ανάγκες της επι-
δερμίδας των βρεφών και των παιδιών, σε συνδυασμό με 
τα τελευταία αποτελέσματα της σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας. Όλα τα προϊόντα της σειράς, εμπνευσμένα όπως 
πάντα από τη φύση, με εκλεπτυσμένους συνδυασμούς 
φυτικών ελαίων, εκχυλισμάτων και βιταμινών, είναι πολύ 
απαλά και ιδιαίτερα ασφαλή για την ευαίσθητη επιδερμίδα 
των νεαρών φίλων μας. Δερματολογικά ελεγμένα σε ευαί-
σθητα δέρματα, υποαλλεργικά*, με ποσοστό φυσικότητας 
έως 97%.

* Μείωση της πιθανότητας δηµιουργίας αλλεργικής αντίδρασης
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Παιδικό 
αφρόλουτρο
με μέλι & βρώμη

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ*

Καθαρίζει απαλά την επι-
δερμίδα, αφήνοντάς τη λεία 
και απαλή, ενώ ο πλούσιος 

αφρός που δημιουργείται 
και το αναζωογονητικό 
άρωμα εσπεριδοειδών 

μετατρέπουν το μπάνιο σε 
ευχάριστη διαδικασία.Δεν 

περιέχει SLES και SLS. 

300 ml | 10.14 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31225

Παιδικό γαλάκτωμα 
μαλλιών

με μέλι & βρώμη
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ*

Περιποιείται, τρέφει, μαλακώνει 
και ξεμπερδεύει τα μαλλιά, αφή-

νοντάς τα λαμπερά, μεταξένια 
και ευκολοχτένιστα.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31227

Παιδικό σαμπουάν 
με μέλι & βρώμη
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ*

Καθαρίζει απαλά χωρίς να ερε-
θίζει το δέρμα του κεφαλιού, 
αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και 
ευκολοχτένιστα. Δεν περιέχει 
SLES και SLS. 

300 ml | 10.14 fl  oz
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31226
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Αποσμητικό roll-on 
Aqua
με μορίνδα & βαμβάκι
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και 
φιλικό προς την παιδική και 
εφηβική επιδερμίδα. Περιορίζει 
και ελέγχει το μικροβιακό 
φορτίο της, ενώ προστατεύει 
και διατηρεί την ισορροπία του 
μικροβιώματος. Επιτρέπει στο 
δέρμα να αναπνέει, αφήνοντάς 
το απαλό και προστατευμένο. 
Δεν περιέχει οινόπνευμα ούτε 
ενώσεις αλουμινίου.

50 ml | 1.69  fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31347

Αποσμητικό roll-on 
Coral
με μορίνδα & βιολέτα
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και φιλικό προς 
την παιδική και εφηβική επιδερμίδα. Πε-
ριορίζει και ελέγχει το μικροβιακό φορτίο 
της, ενώ προστατεύει και διατηρεί την 
ισορροπία του μικροβιώματος. Επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει, αφήνοντάς το 
απαλό και προστατευμένο. Δεν περιέχει 
οινόπνευμα ούτε ενώσεις αλουμινίου.

50 ml | 1.69  fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31346

Παιδικό αντηλιακό 
γαλάκτωμα προσώπου 
& σώματος SPF50
με αλόη & πανθενόλη
HIGH PROTECTION

Προσφέρει υψηλή προστασία από 
τις βλαβερές επιδράσεις της ηλια-
κής ακτινοβολίας, μειώνοντας 
τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυ-
μάτων, ενώ προστατεύει την 
ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα 
από την αφυδάτωση.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31229
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ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ
Υπέροχη πολυσυσκευασία που περιλαμβάνει τα τρία προϊόντα βρεφικής περιποίησης BABY HIPPO 
σε προνομιακή τιμή!

300 ml | 10.14 fl  oz
150 ml | 5.07 fl  oz
100 ml | 3.38 fl  oz

ΚΩΔΙΚΟΣ: 35751

Βρεφικό αφρόλουτρο-σαμπουάν 2 σε 1

Βρεφική λοσιόν σώματος

Βρεφική κρέμα προστασίας 

Απωθητική λοσιόν 
για ψείρες
ΑΟΣΜΗ  |  ΜΗ ΛΙΠΑΡΗ

Άπωθεί αποτελεσματικά τις ψείρες 
από το τριχωτό της κεφαλής για 
έως και δύο ημέρες από την εφαρ-
μογή, εφόσον δεν ξεβγαλθεί.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31239

Schooldays σαμπουάν
με ξύδι & πικρόξυλο
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΙΡΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για όλη την οικο-
γένεια. Ενυδατώνει και μαλακώνει τα 
μαλλιά, ενώ απωθεί την κοινή ψείρα και 
αναστέλλει την ανάπτυξή της. Άποτρέπει 
την προσκόλληση των προνυμφών και 
κονίδων στο τριχωτό της κεφαλής, διαλυ-
τοποιώντας και εμποδίζοντας τον σχημα-
τισμό της χιτίνης που τις προστατεύει και 
τις συγκρατεί στην τρίχα. Συνδυάστε το με 
τη MACROREPEL ΆΠΩΘΗΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ 
ΓΙΆ ΨΕΙΡΕΣ για μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα.

150 ml | 5.07 fl  oz 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 31238
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P. 35

96%
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

300 ml | 10.14 �  oz

ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ
Υ         HIPPO KID  Α  -

            MACRO ITA      

ΚΩΔΙΚΟΣ: 35764

Π   

Π  

με λούτρινο
παιχνίδι

Τ                 
Ε             Η MACRO ITA   

    

Ο πιστός φίλος του καλοκαιριού

Εντομοαπωθητική 
λοσιόν

   
Α     

     
    

 Ε    
     

  EET    
 

125 ml | 4.23 fl  oz
Κ ΙΚΟΣ  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΗN ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚ Α Κ Α Λ ΛΥΝΤΙΚ Α - NAT RAL COSMETICS
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