
AGE RESCUE 24H CREAM 

ANTI-AGEING,BRIGHTENING,RESTRUCTURING 

 

Εντατική οικιακή θεραπεία δερματικής αναζωογόνησης
 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

• Υαλουρονικό οξύ  

• Βιταμίνη C  

• Ρετινόλη 

• Πεπτίδια 

• Λακτοβιονικό οξύ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Δερματικές ατέλειες, γήρανση. Θεραπεία λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Αφυδατωμένο δέρμα 

& δέρμα που ξεφλουδίζει. Υπερκεράτωση. 

Ελάχιστη διάρκεια χρήσης: 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση: ΠΡΟ+ΜΕΤΑ θεραπευτική 

Φωτοευαισθησία: I - II 

Περιεχόμενο: 50g 

  

Το προϊόν ενσωματώνει  αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



DARK SPOT ERASER [DSE Plus+] 
24H CREAM 

ANTI-AGEING,DEPIGMENTING,RESTRUCTURING 

  

 

Προιόν οικιακής χρήσης για δερματική αναζωογόνηση και 

καταπολέμηση μελάγχρωσης.

 
ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

• Γλυκολικό οξύ 

• Σαλικυλικό οξύ 

• Νιασιναμίδη  

• Θειικό άλας γλυκοσαμίνης 

• Ενδεκυλενουλική φαινυλαλανίνη 

• Ρετινόλη,  

• Εκχύλισμα Λικόριζας 

• Φυτικό οξύ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μη φυσιολογική χρώση του δέρματος. Μέτριες δερματικές ατέλειες, ηλιακές βλάβες και 

λεπτές γραμμές. Πρόληψη των δυσχρωμιών. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση: ΠΡΟ+ΜΕΤΑθεραπευτική 

Φωτοευαισθησία: II 

Περιεχόμενο: 50g. 

  



DEEP CLEANSER 

ANTI-AGEING,DEPIGMENTING,RESTRUCTURING 

 

Κοσμετοφαρμακευτικό προϊόν για τον καθαρισμό του λιπαρού και 

σμηγματογόνου δέρματος. 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

• Γλυκολικό οξύ 

• Cocamida MEA  

• Cocamydopropyl Betaina 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Ειδικά μελετημένο για σμηγματικά, λιπαρά ή ακνεικά δέρματα που απαιτούν εντατική 

προετοιμασία πριν απο μια αισθητική - δερματολογική διαδικασία. 

Ελάχιστη διάρκεια χρήσης: Μόνιμη 

Συνιστώμενη χρήση: ΠΡΟ/ΜΕΤΑ θεραπευτική 

Φωτοευαισθησία: I 

Συσκευασία: 200ml 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 



SOFT CLEANSER 

CLEANSING,MOISTURISING 

  

Ήπιο αλλά αποτελεσματικό  ενυδατικό καθαριστικό , προστατεύει την 

υδρολιπιδική μεμβράνη, αφήνοντας το δέρμα καθαρό  και απαλό.

 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

Cocamide MEA, Cocamidopropyl Betaine   

 

 

Ενδείξεις 

Καθαριστικό ενυδατικό τζελ προσώπου για όλους τους τύπους δέρματος. 

 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : Μόνιμη 

 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή περιποίηση δέρματος. 

 

Συσκευασία 

Διατίθεται σε δύο μεγέθη: Οικιακή χρήση (200ml) και Επαγγελματική χρήση (500ml) 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 

 



EYE REVITALIZER 

ANTI-AGEING,MOISTURISING,RESTRUCTURING,TONICITY 

 

 

Κρέμα τριπλής  εντατικής δράσης για την  περιοχή των ματιών
 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

• Πεπτίδια  

• Φλαβονοιδή 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Κατάλληλο για τη βελτίωση πρηξίματος,, μαύρων κύκλων και των ρυτίδων που εμφανίζονται 

στην περιοφθαλμική περιοχή . 

Ελάχιστη διάρκεια χρήσης: 3 μήνες 

Περιεχόμενο: 15g 

  

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 

 

 



β PURIFIER 24H CREAM 

ANTIACNE,RESTRUCTURING 

 

Δραστική οικιακή θεραπεία για την αποκατάσταση και ισορροπία του 

λιπαρού δέρματος 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

• Μανδελικό οξύ 

• Νιασιναμίδη 

• Αζελογλυκίνη 

• Σαλικυλικό οξύ 

• Εκχύλισμα Mimosa Ternuiflora 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Ανοιχτοί πόροι. Σμηγματοροικό/λιπαρό δέρμα , ακμή , σημάδια ακμής .  

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας: 6 μήνες 

Φωτοευαισθησία: II 

Περιεχόμενο: 50g 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



SKIN REPAIR  

FREE RADICALS PREVENTION,MOISTURISING,RESTRUCTURING  

 

Ισχυρός συνδυασμός δραστικών αντιοξειδωτικών συστατικών για  

δερματική αναδόμηση και αποκατάσταση μετά τις αισθητικές 

θεραπείες 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

• Εκχύλισμα Αρτεμισίας  

• Εκχύλισμα Arnica Montana  

• Εκχύλισμα Ruscus Aculeatus 

• Γλυκυρρητινικό οξύ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μεταθεραπευτικά για ερεθιστικές αισθητικές θεραπείες. 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας: 2 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση: ΜΕΤΑ θεραπευτική 

Συσκευασία:  60ml – 500ml 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει  αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



SUNBLOCK UVP 50+UVB/UVA 

FREE RADICALS PREVENTION,SOLAR PROTECTION 

 

Ηλιακά φίλτρα σε συνδυασμό με ενυδατικά και αντιοξειδωτικά 

συστατικά  για επαρκή προστασία και αναγέννηση του δέρματος

 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 Χημικά φίλτρα, Φυσικά φίλτρα, Free Radical Scavengers  

 

Ενδείξεις 

Εντονη  αντηλιακή προστασία. Κυτταρική αναγέννηση και προστασία DNA σε ένα 

γαλάκτωμα που παρέχει μέγιστη προστασία από το υπεριώδες φως. 

 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : Μόνιμη 

 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή περιποίηση δέρματος. 

Συσκευασία: 60g 

 
  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



SUNBLOCK UVP 50+ OILY SKIN 

FREE RADICALS PREVENTION,SOLAR PROTECTION 

 

Συνδυασμός  φυσικών και χημικών προστατευτικών συστατικών με 

ενυδατικό αποτέλεσμα  για  ρύθμιση σμήγματος - κυτταρική 

προστασία. 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χημικά φίλτρα, Φυσικά φίλτρα, Free Radical Scavengers  
Ενδείξεις Κυτταρική αναγέννηση και 50+ προστασία , ιδιαίτερα αποτελεσματική  για 

σμηγματογόνο και λιπαρό δέρμα. 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : Μόνιμη 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή περιποίηση δέρματος. 

Συσκευασία   60g 
  

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



NMF TONIC  
MOISTURISING,TONICITY 

                                  

 

Ένα πολύ ενυδατικό και αναζωογονητικό tonic που ρυθμίζει την 

ομοιόσταση του δέρματος.   
 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ     

Νάτριο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος και μαγγάνιο PCA, γαλακτικό οξύ, 

εκχύλισμα Enteromorpha compressa Nees Algae  

Ενδείξεις   Χρησιμοποιήστε ως tonic το πρωί πριν από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία και  

καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πρόσωπο, το λαιμό και το σώμα για να αναζωογονήσετε και να 

ενυδατώσετε το δέρμα όπως απαιτείται. 

Μηχανισμός δράσης  Είναι ο τέλειος συνδυασμός σταθεροποιητών ωσμωτικής πίεσης για τη 

διατήρηση της ομοιόστασης του δέρματος και των συστατικών NMF που «ξυπνούν» και ενυδατώνουν 

το δέρμα σας. 

Τεχνική εφαρμογής  Ψεκάστε στο πρόσωπο για  αναζωογόνηση και ενυδάτωση . 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή περιποίηση δέρματος. Συσκευασία : 200ml 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



KERATODERM 
FIRMING, ΜOISTURISING, RESTRUCTURING, TONICITY 

 

 

Ισχυρή ενυδατική κρέμα σώματος για υπερκεράτωση και ξηρό δέρμα. 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Ουρία, Πανθενόλη, Σαλικυλικό οξύ, μασλινικό οξύ  

Ενδείξεις 

Ξηρό και πολύ ξηρό δέρμα ή με τάση ξηρότητας.Για οποιονδήποτε άλλο τύπο δέρματος, προκαλεί 

έντατική ενυδάτωση. 

Μηχανισμός δράσης 

Χάρη στο συνδυασμό  των δραστικών συστατικών του, επιτυγχάνεται μια έντονα ενυδατική φόρμουλα 

που προάγει την απολέπιση, διεγείρει την επιθηλιοποίηση, διατηρεί τον υδρολιπιδικό μανδύα και 

αποκαθιστά το επιδερμικό pH. Επιτυγχάνεται λείανση του  κεράτινου στρώματος  ευνοώντας τη 

διείσδυση των στοιχείων. Το μασλινικό οξύ, με αποδεδειγμένη επιγενετική δράση, επαναπροσδιορίζει 

και επιδιορθώνει τη μορφολογία του δέρματος. 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε καθημερινά σε καθαρό και στεγνό δέρμα, κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί 

πλήρως το προϊόν. Η εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα του επιτρέπει το ντύσιμο αμέσως μετά. 

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : 3 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή φροντίδα. 

Φωτοευαισθησία : I 

Συσκευασία : 200ml 

 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει  αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



  

EPIGEN COVERAGE UVP 50+ 
FREE RADICALS PREVENTION ,MOISTURISING,SOLAR PROTECTION 

 

Perfect coverage cushion compact foundation with extreme UV and 
HEVL protection. 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Φίλτρα UV, Epigenetic Antipollution Complex  

 

Ενδείξεις 

Ολοι οι τύποι δέρματος. 

Μηχανισμός δράσης 

Σετ φυσικών και χημικών φίλτρων ευρέος φάσματος που προστατεύουν αποτελεσματικά από  

UVB, UVA και HEV (μπλε φως)  . Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις που προσαρμόζονται σε 

διαφορετικούς τόνους δέρματος χάρη στις φωτοχρωμικές του ιδιότητες. Το επιγενετικό 

σύμπλοκό του βοηθά επίσης στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και βελτιώνει την 

ενυδάτωση και την ελαστικότητα του δέρματος. 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε ομοιόμορφα σε καθαρό, ξηρό δέρμα. Εφαρμόστε ξανά όταν είναι απαραίτητο. 

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : Μόνιμος 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή φροντίδα. 

 

Συσκευασία : 14g 

 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 



EPIGEN BODY CONTOUR 
FIRMING , TONICITY 

 
 

Κρέμα σώματος με ανορθωτικό, συσφικτικό και αναμορφωτικό 
αποτέλεσμα. Ενυδατώνει το δέρμα και βελτιώνει το σχήμα του 
σώματος. 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Μασλινικό οξύ, διμεθυλαμινοαιθανόλη (DMAE), καφεΐνη + σιλανόλη, γλουταπεπτίδιο, εκχύλισμα 

brassica alba bud και καψαϊκίνη. 

 

 

Ενδείξεις 

Περιποίηση σώματος για να αναμορφώσει τη σιλουέτα. 

 

Μηχανισμός δράσης 

Εντατική θεραπεία σώματος με άριστα δραστικά συστατικά αποδεδειγμένης 

αποτελεσματικότητας. Μειώνει τις τοπικές εναποθέσεις λίπους, καταπολεμά την κυτταρίτιδα και 

βελτιώνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος,  Ενεργοποίηση της περιφερειακής 

κυκλοφορίας, η οποία διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών  στοιχείων και την εξάλειψη των 

συσσωρευμένων λιπών. 

Τεχνική εφαρμογής 

Εφαρμόστε κάθε μέρα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε εφαρμογή. 

Συσκευασία:  200 ml. 

 
 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 



REFRESH MASK 
ANTI-AGEING,BRIGHTENING,MOISTURISING,RESTRUCTURING 

 
 

 Αναζωογονητικά και καταπραϋντικά  αποτελέσματα μετά τη θεραπεία. 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Ουρία, Αλανίνη, Γλουταμικό οξύ, Νικοτινικό Εξάλιο, Υαλουρονικό Νάτριο, Πανθενόλη · 

Γαλακτικό μενθύλιο, Cooper Tripeptide-1   

 

Ενδείξεις 

Αναζωογονεί και καταπραΰνει  ερεθισμένο  δέρμα συμβάλλοντας στην επιδερμική 

αναδόμηση . Μπορεί να εφαρμοστεί μετά από οποιαδήποτε θεραπεία προσώπου. 

 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : Περιστασιακή 

Συνιστώμενη χρήση : POST-Treatment 

Φωτοευαισθησία : I 

Συσκευασία  : 50ml 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



EPIGEN ANTIOX SERUM 
ANTI-AGEING,FREE RADICALS PREVENTION,RESTRUCTURING

 
 

Επιδιόρθωση και προστασία  από την οξείδωση και τη ρύπανση για την 
αποτελεσματική πρόληψη της γήρανσης του δέρματος.  

 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Epigenetic Actives Blend, Dimethylmethoxy chromanol, Diaminopropionoyl Tripeptide-33, 

Sodium Ascorbyl Phosphate, Marrubio Extract, Tremella Fuciformis Extract, Hexapeptide 

Fe-III, Edelweiss Extract και Smart GPS®. 

 

Ενδείξεις 

Ατιγήρανση – αντιοξείδωση . 

 

Μηχανισμός δράσης 

Ισχυρός συνδυασμός  πεπτιδίων που συνεργάζονται για να διεγείρουν τη φυσική διαδικασία 

αποτοξίνωσης των κυττάρων και να προστατεύουν αποτελεσματικά το δέρμα από τις 

ελεύθερες ρίζες, την οξείδωση και τη ρύπανση. Το αποτέλεσμα είναι μια πολυλειτουργική 

αντιγηραντική θεραπεία που προάγει τις διαδικασίες διόρθωσης  του DNA των κυττάρων και 

ενισχύει τη δομή του δέρματος. 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος κάθε πρωί σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Κάντε 

απαλό μασάζ. 

Ελάχιστη διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή περιποίηση δέρματος. 

Παρουσίαση : 30ml 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 



EPIGEN AGE PERFECTION SERUM 
ANTI-AGEING, ,MOISTURISING,RESTRUCTURING,TONICITY, FREE RADICALS 

PREVENTION
 

 

A complete anti-ageing serum to fully treat the signs of ageing. 

 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Συνδυασμός επιγενετικών συστατικών , Retinol, Bakuchiol, Exclusive Peptide Complex  

 

Ενδείξεις 

Πρόληψη της γήρανσης. Αντι-οξείδωση θεραπεία. Σημάδια γήρανσης του δέρματος. 

 

Μηχανισμός δράσης 

Συνδυασμός επιλεγμένων συστατικών.για αποτελεσματική στρατηγική αναζωογόνησης και 

αντιγήρανσης .Ενισχύει τη σύνθεση του ενδογενούς ΗΑ και μειώνει το TEWL (Trans 

Epidermic Water Loss). διεγείρει τη σύνθεση πολλαπλών τύπων κολλαγόνου. ευνοεί την 

κυτταρική αποτοξίνωση και την εξάλειψη των ελεύθερων ριζών. Προστατεύει το κυτταρικό 

DNA από οξειδωτική βλάβη και επιβραδύνει δραστικά τη διαδικασία γήρανσης . 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε κυρίως μια μικρή ποσότητα τη νύχτα σε καθαρό και στεγνό δέρμα με ένα απαλό 

μασάζ. 

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή φροντίδα. 

Συσκευασία : 30ml 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



EPIGEN PIGMENT DEFENSE SERUM 

ANTI-AGEING,DEPIGMENTING,RESTRUCTURING
 

 

 Ισχυρός συνδυασμός πολύ αποτελεσματικών συστατικών  στη 
θεραπεία της υπερμελάγχρωσης .

 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

 

 Epigenetic Complex / Epigenetic Active Blend, Niacinamide, 3-O Ethyl Ascorbic Acid, 

Azeloglycine, Retinol, Bisabolol, Phytic Acid και Smart GPS®. 

 

Ενδείξεις 

Μελάχρωση 

 

Μηχανισμός δράσης 

Σύμπλεγμα ισχυρών δραστικών συστατικών για αποχρωματισμό  με συμπληρωματική δράση  

πολλαπλών στόχων. Επηρεάζει τα διάφορα στάδια της σύνθεσης μελανίνης, εμποδίζει τον 

σχηματισμό της , μειώνοντας τη μεταφορά της και επιταχύνοντας την αποβολή της. Μέσω  

διπλής ενθυλάκωσης, επιτυγχάνεται  η αποτελεσματική διείσδυση και απελευθέρωση κάθε 

δραστικού συστατικού  

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε μια μικρή ποσότητα με απαλό μασάζ σε καθαρό και ξηρό δέρμα, κυρίως τη νύχτα. 

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : PRE / POST Θεραπεία 

Συσκευασία : 30ml 

 

 

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



EPIGEN PURIFYING SERUM 
ANTIACNE 

 
 

Purifies the skin and attenuates open pores providing 
a homogeneous and shine-free skin tone.  

 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Επιγενετικό σύμπλεγμα που ρυθμίζει το σμήγμα, Micrococcus lysate, potassium diglycinate 

azeloyl, Nordihydroguaiaretic acid + Oleanolic acid, Retinol και Smart GPS®. 

 

 

Ενδείξεις 

Ανοιχτοί  πόροι . Σμηγματορροϊκό / λιπαρό δέρμα. 

Μηχανισμός δράσης 

Χάρη στην εξαιρετική του φόρμουλα, με τα συστατικά που ρυθμίζουν τους αναστολείς της 

βακτηριακής ανάπτυξης, είναι δυνατή η εξισορρόπηση της υπερβολικής έκκρισης σμήγματος 

και η μείωση του μεγέθους των πόρων . Εξαλείφει  τη λάμψη και παρέχει ομοιόμορφο τόνο, 

χωρίς  να επηρεάζει τη φυσική ενυδάτωση του δέρματος . 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε μια μικρή ποσότητα σε καθαρό, στεγνό δέρμα με απαλό μασάζ. 

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή φροντίδα. 

Συσκευασία : 30ml 

  

  

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



EPIGEN URBAN DAY CREAM SPF20 

ANTI-AGEING,FREE RADICALS PREVENTION,MOISTURISING,RESTRUCTURING 

 

A protective shield in the form of a light and ultra-rich formula with the 
power to transform the appearance of your skin.

 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Epigenetic Active Blend, Galactoarabinan, Sodium Carrageenan, Biosaccharide Gum-4, 

Tremella Fuciformis Extract, Hexapeptide Fe-III, Exclusive Peptide Complex . 

 

Ενδείξεις,  

Αντιγήρανση  ,ενυδάτωση ,  αντηλιακή προστασία  

 

Μηχανισμός δράσης 

Η αποτελεσματικότητά  του στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση του δέρματος , στηρίζεται 

στην απόλυτη  ισορροπία μέσης και μακροπρόθεσμης  επιγενετικής  δράσης .Διαμορφώνει 

τον μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων που σχετίζονται με βιολογικές διεργασίες γήρανσης. 

Εντατική  μακροχρόνια αναγεννητική ενυδάτωση και  ισχυρή άμεση αντιγηραντική δράση. 

Προστατεύει  από τις ελεύθερες ρίζες, την οξείδωση, τη ρύπανση και την ηλιακή 

ακτινοβολία.  . 

Τεχνική εφαρμογής 

Απλώστε μια μικρή ποσότητα το πρωί με ένα απαλό μασάζ αμέσως μετά τον ορό  

Ελάχιστος χρόνος χρήσης : 6 μήνες 

Συνιστώμενη χρήση : Καθημερινή φροντίδα. 

Συσκευασία : 50g 

 

   

Το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία αιχμής που μεταφέρει και απελευθερώνει δραστικά 

συστατικά σε συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων όπου έχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


