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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 
 

Pre Needling Μάσκα - EZ CO2 Mask 
Έιδος  Μάσκα   
Κωδικός  GEZJCM01  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 5 σωληνάρια & 5 μάσκες (για 5 εφαρμογές) 
PH Τζέλ  : 2.5 / φύλλο μάσκας: 8 
Χρήση  Για 1 μόνο χρήση 
Περιγραφή  Μία μάσκα που ενεργοποιεί και προετοιμάζει το δέρμα, έτσι ώστε το δέρμα να 

μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα ενεργά συστατικά τα οποία θα 
διεισδύσουν  με το Microneedling 

Οφέλη   Συνιστάται σε σκούροχρωμα , άτονα, θαμπά και με χρωματική 
ανομοιομορφία δέρματα 

 Συνιστάται στην ακμή 
 Aντι-φλεγμονώδης δράση 
 Μειώνει το τοπικό λίπος στο διπλοσάγονο 
 Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος και την ελαστικότητα 

Αποτελέσματα  Λεύκανση του δέρματος 
Το δέρμα εμφανίζει ορατά αποτελέσματα φωτεινότητας και λάμψης μόνο σε 
10 - 15 λεπτά μετά τη χρήση της μάσκας. 

 Τοπικό  Αδυνάτισμα 
Έπιδρά στη διαμόρφωση του περιγράμματος του προσώπου και είναι 
αποτελεσματική στην καταπράυνση των πρησμένων βλεφάρων. 

 Βελτίωση της υφής του δέρματος 
Βελτιώνει τον τόνο και  την υφή του δέρματος. 

 Αντιφλεγμονώδη δράση 
Η φλεγμονή συχνά οδηγεί στην εμφάνιση τραχιού δέρματος. Η κατάσταση του 
δέρματος βελτιώνεται με την αναστολή της φλεγμονής. 

 Βελτίωση της ροής του αίματος 
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να μεταφερθούν σε κάθε μέρος των 
τριχοειδών αγγείων στο δέρμα. Το αίμα ρέει και παρέχει οξυγόνο σε κάθε 
κύτταρο. Το CO2 απορροφάται από το δέρμα και λειτουργεί για να καθαρίζει 
το αίμα. 

 Επιδράσεις Bohr  
Η τόνωση του μεταβολισμού που πραγματοποιείται μέσω του CO2 από την 
αυξημένη παροχή οξυγόνου από τα ερυθρά κύτταρα του αίματος , αυξάνει τη 
μερική πίεση οξυγόνου εντός του ιστού. Το CO2 φτάνει εύκολα στα αιμοφόρα 



 

 

 

 

αγγεία του δέρματος, τήκεται στο αίμα και βοηθάει την  αιμοσφαιρίνη να 
μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στα κύτταρα. 

Εφαρμογή  Μετά τον καθαρισμό του δέρματος, εφαρμόστε πριν από την κύλιση και τα 20 
ml από το EZ CO2 Gel στο πρόσωπο. Εφαρμόστε το φύλλο της μάσκας σε 
όλη την επιφνεια του προσώπου. Η εσωτερική διπλωμένη πλευρά (λεπτό 
υμένιο) της μάσκας θα πρέπει να εφάπτεται με το gel. Αφήστε το για 10 έως 
20 λεπτά. Αφαιρέστε το gel επιμελώς.  

Tip θεραπείας Σε περίπτωση που χρειάζεται η χρήση τοπικής αναισθητικής κρέμας 
εφαρμόστε την μετά την αφαίρεση της EZ CO2 mask. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 
 
 

SRS Peeling 
Είδος  Ορός  
Κωδικός  GSPJCP01  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 2ml * 10 φιαλίδια  
PH 3 
Περιγραφή  Σύστημα αναζωογόνησης με αργής απελευθέρωσης AHA χωρίς 

εξουδετέρωση 
Οφέλη   Ελάχιστη αποφλοίωση 

3 σύμπλοκο AHA ελεύθερων οξέων : απολέπιση, τόνωση των ινοβλαστών 
 Επιτάχυνση κυτταρικής ανανέωσης 
 Ενυδάτωση  / ρύθμιση σμήγματος 
 Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση μέσω του Φυτικού Οξέος: ενεργεί για να 
θεραπεύσει τη φλεγμονώδη βλάβη που προκαλείται από τα  AHA. 

 Λείανση  επιδερμίδας 
 Λεύκανση του δέρματος 
 Σύσφιξη του δέρματος 
 Μείωση λεπτών γραμμών και  ρυτίδων 
 Έλεγχος ακμής. 

Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Γλυκολικό οξύ (15%): Μόλις εφαρμοστεί στο δέρμα, το γλυκολικό οξύ 
διαπερνά το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τους
δεσμούς σύνδεσης των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του 
δέρματος. Αυξάνει τη διατήρηση υγρασίας, μεσω συγκράτησης νερού,(το 
οποίο απορροφάει από την κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας), με 
αποτέλεσμα την βελτίωση της ενδογενούς ενυδάτωσης του δέρματος και τη 
διέγερση παραγωγής κολλαγόνου μέσα στο χόριο. 
Γαλακτικό οξύ (15%) : Αυξάνει την αναπαραγωγή των κερατινοκυττάρων 
μέσω των κεραμιδίων και ενυδατώνει την κεράτινη στιβάδα του δέρματος, 
αποτρέπει την αφυδάτωση του, σχηματίζοντας ένα φράγμα πάνω από το ίδιο.
Οι  λευκαντικές του ιδιότητες βοηθούν στην επίτευξη ενός πιο ομοιόμορφου



 

 

 

 

τόνου του δέρματος, μειώνοντας τις μικρές ατέλειες που εμφανίζονται από την 
εναπόθεση μελανίνης. 
Μαντελικό οξύ (2%) :παρέχει αντιφλεγμονώδεις, σμηγματορυθμιστικές, 
κερατοτυλικές, αντι-βακτηριακές και ενυδατικές  ιδιότητες. 
Φυτικό οξύ (2%) : έχει λευκαντική (δρά κατά της τυροσινάσης) και 
αντιοξειδωτική δράση. Η δράση των τριών AHAs καθιστά την κεράτινη στιβάδα 
πιο διαπερατή αυξάνωντας έτσι τη διείσδυση  του Φυτικού Οξέος. 

Εφαρμογή  Εφαρμοστε  και τα 2ml της αμπούλας σε  κάθε θεραπεία. 
 
Επιλογή 1 -  Εφαρμόστε το στο δέρμα κάνοντας μασάζ για 20 λεπτά.  
Επιλογή 2 – Εφαρμόστε το στο δέρμα κάνοντας ταυτόχρονα κύλιση. 

Tip θεραπείας  Αναφερόμενο στη χρήση αναισθητικού προϊόντος 
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μαζί με τα Genosys DTS Microneedling roller, 
αλλά συνιστάται να εφαρμόζεται χωρίς αναισθητική κρέμα. Κατά συνέπεια
χρησιμοποιείται μαζί με το 0,25 mm ή 05 mm ρόλλερ που δεν απαιτεί κατ 
'ανάγκη το δέρμα τοπική αναισθησία. 
Εάν ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίστεί με τα ιατρικά ρόλλερ (1,0 mm/1.5 
mm / 2.0 χιλ.) εφαρμόζεται το SRS σύμφωνα με την Επιλογή 1 και αφήστε το
για 20 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Έπειτα εφαρμόστε τη 
τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε το ρόλλερ μετά από 30-60 
λεπτά. Μετά την αφαίρεση της αναισθητικής κρέμας και πρίν την έναρξη της 
κύλισης πρέπει να απολυπάνετε το δέρμα χρησιμοποιώντας προιόν με 70%. 
 

 Cocktail  
Για καλύτερο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση των ιστών, εφαρμόστε 2 ml
από το CTS solution μετά την εφαρμογή του προϊόντος. 
Προσοχή!Να μην αναμειγνύεται άμεσα το CTS solution με το SRS peeling. 
Για μεγαλύτερη προστασία και αναζωογόνηση του δέρματος, εφαρμόστε 2 ml
από το CVS solution μετά την εφαρμογή του προϊόντος.  
Προσοχή !Να μην αναμειγνύεται άμεσα το CVS solution με το SRS peeling. 
Στην  περίπτωση ενός πολύ ευαίσθητου δέρματος, εφαρμόστε αρχικά 1 ml
CTS ή CVS solution, στη συνέχεια εφαρμόστε 2 ml από το SRS peeling , και 
τελειώστε με 1 ml από το CTS ή CVS solution. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

   
2ml * 10 Αμπούλες 

 
 
 
 

 
 
 

 
ΕΝΕΡΓΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 



 

 

 

 

Ορός  - AWS Solution 
Είδος  Ορός 
Κωδικός   GAWJCA01  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια 
PH 6.6 
Περιγραφή Αντιρυτιδικός και αντιγηραντικός ορός  
Οφέλη   Εξάλειψη λεπτών γραμμών και ρυτίδων  

 Μείωση των ορατών σημαδιών της γήρανσης  
 Προστασία ενάντια στα μελλοντικά σημάδια της γήρανσης  
 Βελτίωση της σφριγηλότητας και ελαστικότητας του δέρματος  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες  
Ενεργά 
Συστατικά και 
Ιδιότητες  

Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα 
κύτταρα.   
Αρβουτίνη : ισχυρός αναστολέας χρωστικής. Μειώνει δραστικά τη χρωστική 
στις γεροντικές κηλίδες και στις φακίδες και είναι από τούς πιο ασφαλής 
λευκαντικούς παράγοντες. Οι τρεις βασικές του δράσεις στο δέρμα είναι 
λεύκανση, αντιγήρανση και προστασία από τις ακτινοβολίες UVB/ UVC 
Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των 
γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής 
σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το 
μηχανισμό επούλωσης.   
Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή 
και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική 
δράση.  
Αδενοσίνη: ενισχύει την αποκατάσταση και αναδόμηση του ιστού. 
Αντιφλεγμονώδη δράση  
Τριπεπτίδιο χαλκού -1: ισχυρός επουλωτικός παράγοντας. ∆ιεγείρει τη 
παραγωγή κολλαγόνου στους ινοβλάστες, αυξάνει τη συσσώρευση των 
πρωτεϊνών, των γλυκοζαμινογλυκάνων και του DNA στις δερματικές πληγές.  
Ακετυλικό εξαπεπτίδιο -8: αντιρυτιδικός παράγοντας με μυοχαλαρωτική 
δράση  

Εφαρμογή  Microneedling roller  
 

Tip 
Θεραπείας  

Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το AWS μπορεί να 
συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και 
προστασία) 

Φωτογραφία 
προιόντος  

   
2ml * 10 Φιαλίδια 

 
 



 

 

 

 

Ορός - SWS Solution 
Είδος   Ορός 
Κωδικός  GSWJCA02  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια 
PH 6.6 
Περιγραφή  Ορός για τη λεύκανση και τον αποχρωματισμό του δέρματος  
Οφέλη   ∆ραστική βελτίωση του φωτογηρασμένου δέρματος 

 Προστασία ενάντια στα μελλοντικά σημάδια της γήρανσης 
 Αναζωογόνηση  
 Εξάλειψη και αποχρωματισμός των γεροντικών κηλίδων  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
Συστατικά λαι 
Ιδιότητες 

Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα 
κύτταρα.   
Αρβουτίνη : ισχυρός αναστολέας χρωστικής. Μειώνει δραστικά τη χρωστική 
στις γεροντικές κηλίδες και στις φακίδες και είναι από τούς πιο ασφαλής 
λευκαντικούς παράγοντες. Οι τρεις βασικές του δράσεις στο δέρμα είναι 
λεύκανση, αντιγήρανση και προστασία από τις ακτινοβολίες UVB/ UVC 
Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των 
γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής 
σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το 
μηχανισμό επούλωσης.   
Aspergillus/Sacchromyces/Glyrrhiza uralensis root extract -ferment 
filtrate – λευκαντική δράση  
Εκχύλισμα γλυκόριζας –αναστέλλει τη χρωστική αποτρέποντας την 
ενεργοποίηση της τυροσινάσης. Αποτρέπει το μόνιμο αποχρωματισμό και 
διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.   
Κοχικό οξύ – έχει αντίστοιχη δράση με την υδροκινόνη δίχως τις αρνητικές της 
παρενέργειες. Είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός λευκαντικός παράγοντας 
καθώς αναστέλλει τη παραγωγή μελανίνης. 
Scutellaria Baicalensis Root Extract – διαθέτει αντιμικροβιακές, 
αντιαλλεργικές, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριδιακές,  αντι-ιικές,  ιδιότητες.  

Εφαρμογή  Microneedling roller  
Tip θεραπείας Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το SWS μπορεί να 

συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και 
προστασία) 

Φωτογραφία 
προιόντος 

   - 
2ml * 10 φιαλίδια 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ορός - PCS Solution 
Είδος  Ορός  
Κωδικός GPCJCA03  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια 
PH 7.2 
Περιγραφή  Ορός για το προβληματικό δέρμα  
Οφέλη   Επούλωση και πρόληψη νέων βλαβών  

 Καταστολή της ακμής  
 Ρύθμιση λιπαρότητας 
 Καταπράυνση και καθαρισμός του δέρματος  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά και 
ιδιότητες  

Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα 
κύτταρα.   
Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των 
γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής 
σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το 
μηχανισμό επούλωσης.   
Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή 
και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική 
δράση.  
Pinus radiate bark extract: αντιοξειδωτική δράση  
Witch Hazel Extract: αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση  
Houttuynia cordata  extract: προστατευτική δράση  

Εφαρμογή  Microneedling roller  
Tip θεραπείας Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το PCS μπορεί να 

συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και 
προστασία) 

Φωτογραφία 
προιόντος  

   
2ml * 10 Φιαλίδια 

 
 
 

 
Ορός - CTS Solution 



 

 

 

 

Είδος  Ορός  
Κωδικός  GCTJCA04  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια 
PH 6.7 
Περιγραφή  Ορός για την αναδόμηση του ιστού και την επούλωση του δέρματος 
Οφέλη   Βελτίωση των ουλών ακμής  

 Βελτίωση των ουλών από έγκαυμα 
 Ενδυνάμωση και βελτίωση της συνολικής υγείας του δέρματος  
 Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος  
 Μείωση των ραβδώσεων 
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά και 
ιδιότητες  

Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα 
κύτταρα.   
Τριπεπτίδιο χαλκού -1: ισχυρός επουλωτικός παράγοντας. ∆ιεγείρει τη 
παραγωγή κολλαγόνου στους ινοβλάστες, αυξάνει τη συσσώρευση των 
πρωτεϊνών, των γλυκοζαμινογλυκάνων και του DNA στις δερματικές πληγές.  
Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή 
και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική 
δράση.  
Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των 
γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής 
σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το 
μηχανισμό επούλωσης.   
Υαλουρονικό οξύ: αυξάνει την απαλότητα του δέρματος και μειώνει τις 
ρυτίδες. ∆ημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων 
κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος.  .  
Παλμιτικο εξαπεπτίδιο -12: διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών και έχει 
συσφικτική δράση   

Εφαρμογή  Microneedling roller  
Tip 
θεραπείας 

Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το CTS μπορεί να 
συνδυαστεί με το AWS/SWS/PCS . 

Product 
Image 

    
2ml * 10 Φιαλίδια 

 
 
 

Ορός - CVS Solution 
Είδος  Ορός  
Κωδικός  GCVJCA05  



 

 

 

 

Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια 
PH 6.1 
Περιγραφή  Ορός για την αναζωογόνηση, ενυδάτωση και προστασία του δέρματος 
Οφέλη   Μαλακτικές, υγραντικές, ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητες  

 Βελτίωση της ικανότητας συγκράτησης υγρασίας του δέρματος  
 Προστασία ενάντια στην απώλεια υγρασίας  
 Άμεση απορρόφηση και μη λιπαρή σύνθεση  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
Συστατικά και 
Ιδιότητες  

Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα 
κύτταρα.   
Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή 
και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική 
δράση.  
Υαλουρονικό οξύ: αυξάνει την απαλότητα του δέρματος και μειώνει τις 
ρυτίδες. ∆ημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων 
κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος.  .  
Παλμιτικό εξαπεπτίδιο -12: διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών και έχει 
συσφικτική δράση   
Lactobacillus/Soymilk Ferment Filtrate – περιέχει πρωτεΐνες, αμινοξέα, 
λεκιθίνη, ισοφλαβονοειδή και γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA). Παρέχει 
ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.  
β-γλυκάνη: είναι μια διαλυτή ίνα που βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των 
πυρήνων βρώμης. Παρέχει άμεση ανακούφιση που τον κνησμό που σχετίζεται 
με τον ερεθισμό του δέρματος. Βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος, μειώνει 
τις ουλές και ενισχύει τη διαδικασία επούλωσης.  
Αλλαντοΐνη: διαθέτει αντι-ερεθιστικές και προστατευτικές ιδιότητες 

Εφαρμογή  Microneedling roller  
Tip θεραπείας Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το CVS μπορεί να 

συνδυαστεί με το AWS/SWS/PCS 
Φωτογραφία 
προιόντος  

    
2ml * 10 Φιαλίδια 

 
 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

 
 

Post needling Μάσκα - PHG Mask 



 

 

 

 

Είδος  Μάσκα  
Κωδικός  GGMJCM03 
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 5 θεραπείες(5 τεμάχια)  
PH 5.5 
Περιγραφή  PHG(Peptide Hydro Gel Mask) είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε για ιατρική 

χρήση, το οποίο καταπραΰνει και ενυδατώνει το δέρμα μετά από διάφορες 
δερματολογικές θεραπείες  όπως microneedling ή επεμβατικά  λέιζερ. 

Οφέλη   Ευαίσθητο θερμοκρασίας 
PHG μάσκα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να όταν έρχεται σε επαφή με το 
δέρμα να αποκτά τη θερμοκρασία του σώματος και σταδιακά να ενεργοποιεί το 
τζελ της μάσκας. Το δέρμα αισθάνεται άμεσα την αίσθηση δροσιάς λόγο της 
θερμότητα που εκτοπίζεται από την εξάτμιση της υγρασίας από τη μάσκα. Το 
δέρμα απορροφά μέρος της υγρασίας, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την 
ικανότητα του δέρματος να απορροφά τα ενεργά συστατικά.  

 Θεραπευτική δράση 
Άμεση καταπράυνση του δέρματος λόγο του χαμομηλιού και αποτελεσματική 
αναζωογόνηση λόγο των πεπτιδίων και του κολλαγόνου. 

 Ενυδατική δράση 
Συγκρατεί 7 φορές περισσότερο νερό από τον καθαρισμό του προσώπου  και 
3 φορές περισσότερο από μια ενυδατική κρέμα (30% νερό)  

 Καταπράυνση - αίσθηση δροσιάς 
Υπάρχει μια αίσθηση δροσιάς όταν η θερμότητα του δέρματος μειώνεται 
καθώς το νερό εξατμίζεται από τη μάσκα. Το αίσθημα δροσιάς είναι 
μεγαλύτερο όταν ο ρυθμός ενυδάτωσης είναι μεγαλύτερος. Η θερμοκρασία του 
δέρματος μειώνεται αμέσως μετά την εφραμογή της μάσκας. Χρειάζονται 
τουλάχιστον 60 λεπτά για να αποκατασταθεί η θερμοκρασία του δέρματος. 

 Θρέψη 
PHG Μάσκα αυξάνει την επιδερμική ποσότητα νερού και απομακρίνει την 
περίσσεια σμήγματος από την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα αποκτά πιο ελαστική 
και λαμπερή όψη. Η διαδερμική παροχή νερού και των δραστικών συστατικών 
στο δέρμα βελτιώνει την συνολική εμφάνιση του.  

Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο-3: Χαλαρώνει την ένταση των μυών του προσώπου 
με αποτέλεσμα να μειώνει της λεπτές γραμμές και ρυτίδες. 
Χαμομήλι: αντι-αλλεργικές και αντιφλεγμονώδη ιδιότητες. 
Υαλουρονικό Οξύ: ενισχύει την ενδογενή υγρασία, μειώνει λεπτές γραμμές και 
ρυτίδες. Προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων 
κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος. 
Βιταμίνη Κ: ενισχύει την ταχεία επούλωση του δέρματος. 
Άρνικα: προάγει την επούλωση των ιστών, μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή 

Εφαρμογή  Εφαρμόστε τη στο δέρμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κύλισης. Αφήστε 
τη για 20 λεπτά. 

Tip 
θεραπείας 

Συνιστάται η χρήση και στο σπίτι κάθε βράδυ για εντατική ενυδάτωση καθώς 
μετά τη θεραπεία με το microneedling, το δέρμα τείνει να είναι ξηρό. Όταν το 
δέρμα είναι καλά ενυδατωμένο, η διαδικασία επούλωσης επιταχύνεται. 

 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφία 
προιόντος 

   



 

 

 

 

 
 
 
 
 

SRP Cream - Κρέμα αποκατάστασης 
Είδος  Κρέμα  
Κωδικός  GSRC08  
Μέγεθος  Επαγγελματική και λιανική συσκεαυσία:20ml  
PH 5.9 
Περιγραφή  Κρέμα αποκατάστασης μετά από επεμβατικές ιατρικές και αισθητικές 

θεραπείες 
Οφέλη   Βοηθά στη γρήγορη αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών του 

δέρματος. 
 Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της φλεγμονής και στην 
αντι-οξείδωση 

 Μειώνει τον ερεθισμό,ερυθρότητα, ερύθημα και οίδημα μετά από 
ιατρικές θεραπείες. 

 Εξαιρετική καταπραϋντική επίδραση των συστατικών στο δέρμα 
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 
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Ενεργά 
συστατικά και 
ιδιότητες 

SH-Πολυπεπτίδιο-7: ενεργοποιεί τα βλαστοκύτταρα που εντοπίζονται στη 
βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο θύλακα της τρίχας. 
Υαλουρονικό Οξύ: αυξάνει την ενυδάτωση και μειώνει τις ρυτίδες. Προσφέρει 
ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και για την 
επούλωση του δέρματος. 
Β-γλυκάνη : μια διαλυτή ίνα η οποία βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των 
πυρήνων της βρώμης. Προάγει την επούλωση των πληγών και τη μείωση του 
κνησμού και του πόνου. 
Centella Asiatica Extract : αντι-γήραντικές και επουλωτικές ιδιότητες 
Γλυκορριζικό Κάλιο: προέρχεται από τη ρίζα γλυκόριζας. Έχει 
αντιφλεγμονώδη δράση που αναστέλλει την απελευθέρωση της ισταμίνης, ενώ 
η επιβράδυνση του αραχιδονικού οξέος μειώνει τη φλεγμονή. 
Έκχύλισμα ρίζας Scutellaria baicalensis : Έχει αντιφλεγμονώδεις, 
αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιμυκητιακές  ιδιότητες. 

Εφαρμογή  Εφαρμόστε τη στο δέρμα μετά την αφαίρεση της PHG mask. 
Tip 
θεραπείας 

Επαγγελματική θεραπεία 
Σε περίπτωση έντονου ερεθισμού μπορείται να εφαρμόσετε τη SRP Cream
πρίν από την PHG mask. 
 



 

 

 

 

Θεραπεία στο σπίτι 
Συνιστάται η χρήση της τα 2 πρώτα 24ωρα μετά τη θεραπεία 

Φωτογραφία 
προιόντος 

   
 

 
 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Χρονική διάρκεια :50 λεπτά 
 
H συχνότητα και ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτώνται από το μήκος της βελόνας που 
θα χρησιμοποιήσουμε.  
Χρήση   0.50 mm 1 φορά ανά 10 ημέρες για 3 έως 10 συνεδρίες 

1.0 mm 1 φορά ανά 2 εβδομάδες για 3 έως 10 συνεδρίες 
1.5 mm 1 φορά ανά 3 εβδομάδες 

Για την συντήρηση μπορείται να χορηγείσετε ένα πρόγραμμα οικιακής περιποίησης 
(προιόντων + roller 0.25 mm) μαζί με τις θεραπείες.  
Το πακέτο των θεραπειών μπορεί να επαναληφθεί μέχρι δύο φορές τον χρόνο. 
 
ΒΗΜΑ 1ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Καθαρίστε με  CLEANSING SNOW O2 για να προετοιμάσετε το δέρμα για τη θεραπεία. 
Εφαρμόστε σε  στεγνό δέρμα μια ομοιόμορφη  στρώση εκτός από τα μάτια και το στόμα. 
Περιμένετε για 1 λεπτό μέχρι να δημιουργηθεί πλήρως ο αφρός. Κάνετε ελεφρύ μασάζ στη 
περιοχή του προσώπου και ξεπλένετε με χλιαρό νερό . Αν χρειάζεται επαναλάβετε τη 
διαδικασία. Αφαιρεί αποτελεσματικά το μακιγιάζ, τις λιπαρές εκκρίσεις και τους ρύπους. 
 
ΒΗΜΑ 2ο ΤΟΝΩΣΗ 
Εφαρμόστε το SNOW BOOSTER σε μία γάζα και εφαρμόστε το στο δέρμα με μία ελαφριά 
τριβή. Έτσι αφαιρούνται τα τελευταία ίχνη μακιγιάζ και λιπαρότητας. Έχει αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες και προετοιμάζει το δέρμα για την βέλτιστη διείσδυση των προιόντων της ενεργής 
θεραπείας. 
 
ΒΗΜΑ 3ο ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ 
Εφαρμόστε το Prepping Solution, σκουπίστε πολύ καλά με την εμποτισμένη γάζα την περιοχή 
περιποίησης ώστε να αφαιρέσετε κάθε ίχνος λιπαρότητας αλλά και να την αποστειρώσετε. 
 
ΒΗΜΑ 4ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Εφαρμόστε τη  EZ CO2 MASK σύμφωνα με τις οδηγίες. Αφήστε τη για 5 λεπτά και αφαιρέστε 
τη  πολύ καλά με βρεγμένη γάζα. Σε αυτό το στάδιο προετοιμάζεται το δέρμα, χωρίς να 
υπερδιεγείρεται ή να ερεθίζεσται για τη καλύτερη διείσδυση του SRS PEELING. 
 
BHMA 5ο ΕΝΕΡΓΟ ΠΗΛΙΝΚ 
Εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο στρώμα από το SRS PEELING στο δέρμα με στεγνό καθαρό 
πινέλο. Αφήστε το στο δέρμα για 20 λεπτά. ∆εν εξουδετερώνεται και δεν αφαιρείται. 
Το SRS PEELING διευκολύνει προοδευτικά την απολεπίση των νεκρών κυττάρων της 
επιδερμίδας και τη διείσδυση στο χόριο που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση δομικού 



 

 

 

 

κολλαγόνου στο χόριο. 
 
ΒΗΜΑ 6ο  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
Κατά την πρώτη θεραπεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το αποστειρωμένο roller. 
Στις επόμενες όμως θεραπείες πρέπει να το αποστειρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο ΠΡΙΝ και 
ΜΕΤΑ από κάθε θεραπεία. Αδειάστε περίπου 25ml Nimue Sterilising Solution σε ένα στεγνό 
και καθαρό μπόλ. Τοποθετήστε ένα νέο κομμάτι διπλωμένης γάζας στο πάτο του μπολ έτσι 
ώστε να βυθιστεί στο δίαλυμα. Ολισθήστε το roller επανειλημμένα (τουλάχιστον 10 φορές ανά 
πλευρά) πάνω από τη γάζα στο Nimue Sterilising Solution. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
υπολείμματα γάζας στο roller. Αφήστε το roller στο δίαλυμα για τουλάχιστον 10 λεπτά. Βγάλτε 
το από το δίαλυμα και σκουπίστε το μαλακά με μια καθαρή γάζα. Το roller πλέον είναι έτοιμο 
για χρήση. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αποστείρωσης ΠΡΙΝ από την επόμενη 
θεραπεία. 
 
ΒΗΜΑ 7ο MICRONEEDLING. 
 Εφαρμόστε το roller με ίση πίεση σε όλες τις περιοχές. Ξεκινάτε να δημιουργήσετε ένα 
σταυρό. ∆ουλεύετε πρώτα με κάθετες και μετά με οριζόντιες κινήσεις. Συνεχίστε με πλάγιες 
κινήσεις για να σχηματίσετε ένα Χ .  Περάστε το roller πάνω από κάθε περιοχή 3 φορές. Μια 
κίνηση μπροστά και μία κίνηση πίσω θεωρείται ως ένα πέρασμα. Ανάμεσα από τα περάσματα 
εφαρμόζοντε οι οροί. 
 
ΒΗΜΑ 8ο ΟΡΟΙ 
Εφαρμόστε τους ορούς στην περιοχή περιοποίησης κατά τη διάρκεια των περασμάτων. Μόλις 
ολοκληρώσετε το πρώτο πέρασμα (σχηματισμός σταυρού) χρησιμοποιήστε  το μισό  δίαλυμα 
στο δέρμα σε μικρές ποσότητες. Ενδείκνυται η χρήση σταγονόμετρου.Κάνετε ελαφρύ μασάζ 
μέχρι να αποροφηθεί. Όταν ολοκληρώσετε και το δεύτερο πέρασμα (σχηματισμός Χ) 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το υπόλοιπο δίαλυμα. 
 
ΟΡΟΙ :   1.AWS  2ml (ενδεικτικά) 
 2.CVS   2 ml (ενδεικτικά) 
 
Πληροφορίες για τη σύσταση των ορών θα βρείτε στον αναλυτικό κατάλογο της phaceMED.  
 
Η συνεργική δράση  των αυξητικών παραγόντων με τα πεπτίδια συμβάλλει στη μείωση των 
λεπτών γραμμών και ρυτίδων, στη μείωση των ορατών σημαδιών της γήρανσης, στην 
προστασία του δέρματος από μελλοντική γήρανση και στη βελτίωση της ελαστικότητας και του 
τόνου του δέρματος. 
 
ΒΗΜΑ 9ο ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ 
Εφαρμόστε  την PEPTIDE Mask σύμφωνα με τις οδηγίες απευθείας στο δέρμα. Αφήστε τη για 
10 με 20 λεπτά. Αφαιρέστε προσεκτικά. 
 
Αυτό το βήμα θα δροσίσει, θα καταπρύνει, θα ενυδατώσει και θα ανανεώσει το δέρμα. 
∆υναμώνει τη δομή των δεσμών των ινών κολλαγόνου και ενισχύει έτσι την ανθεκτικότητα και 
την ελαστικότητα. 
 
ΒΗΜΑ 10ο ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ 
Εφαρμόστε τη SRP CREAM προκειμένου να ενυδατώσετε και να ανακουφίσετε το δέρμα. 
Αποτρέπει την επιδερμική απώλεια νερού και χαρίζει όγκο. Βοηθάει στην αποκατάσταση του 
δέρματος μετά από τη θεραπεία με το ρόλλερ και έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και 
αντιοξειδοτικές ιδιότητες. Ακόμα σε αυτό το βήμα μέσω της όσμωσης ενισχύετε την διείσδυση 
των ενεργών συστατικών. 
ΒΗΜΑ 13ο ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Περιμένετε 15 λεπτά και εφαρμόστε το SPF 20. 
 
 
Ενδείκνειται η οικιακή χρήση του DTS body roller 0.25 mm  καθώς αυξάνει την απορρόφηση 
και μεγιστοποιεί τη δράση των καλλυντικών προιόντων. 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

• Ο ασθενής θα πρέπει να έχει κλειστά μάτια καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας. 
• Απολυμάνετε το δέρμα  πριν ξεκινήσετε  την εφαρμογή του roller.  Χρησιμοποιείτε 

πάντα γάντια.  
• Απολυμάνετε το roller πρίν και μετά από κάθε συνεδρία σύμφωνα με τις οδηγίες που 

σας έχουν δωθεί. 
• Μία κύλιση μπροστά πίσω και πάλι μπροστά είναι ένα πέρασμα. Μην ξεπεράσετε τις 

3 κινήσεις σε κάθε περιοχή.  
• ∆εν επιτρέπονται ζικ-ζακ κινήσεις. Απομακρίνετε πρώτα το roller από το δέρμα  για να 

μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή. 
• Τεντώστε την περιοχή που θα εφαρμόσετε το roller και κυλίστε αργά. 
• Τα ενεργά διαλύμματα μπορούν να εφαρμοστούν πρίν ξεκινήσετε την εφαρμογή και 

κατά τη διάρκειά της (ανάμεσα στα δύο στάδια). 
• Η εφαρμογή του roller γίνεται σε 2 στάδια. Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει τις κάθετες και 

τις οριζόντιες κινήσεις ενώ το 2ο στάδιο τις διαγώνιες. 
• Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, το δέρμα αιμοραγεί, πιέστε ελεφριά με 

αποστειρωμένη γάζα και απομακρύνετε το αίμα, έτσι ώστε η πήψη του να μην 
εμποδίσει την διείσδυση των ενεργών συστατικών. 

• Προσοχή στις αντενδείξεις! 
 

 
Τεντώστε το μέτωπο και 
ξεκινήστε την κύλιση στο 
δεξί μισό του μετώπου με 
κάθετες κινήσεις. Μπορεί να 
εφαρμοστεί ελαφριά πίεση. 
Σημειώστε ότι  αυτή η 
περιοχή είναι αρκετά 
ευαίσθητη και ο ασθενής 
μπορεί να νιώσει πολύ 
εύκολα πόνο. 

Τεντώστε το μέτωπο και 
συνεχίστε τη κύλιση με 
οριζόντιες κινήσεις. 

Τεντώστε το μέτωπο και 
ολοκληρώνετε τη δεξιά 
πλευρά του μετώπου με 
διαγώνιες κινήσεις. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

 
Τεντώστε το κρόταφο και 
κυλίστε το roller κάθετα. 
Εφαρμόστε το με ιδιαίτερη 
προσοχή κοντά στη περιοχή 
των ματιών. 

Τεντώστε το κρόταφο και 
κυλίστε το roller οριζόντια. 
Ασκήστε ελαφριά πίεση 
κυρίως στον έξω κανθό 
(πόδι χήνας). Αποφύγετε 
την οποιαδήποτε πίεση 
κοντά στον έσω κανθό 
προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε πιθανότητα 
ατυχήματος. 

Τεντώστε το κρόταφο και 
ολοκληρώστε την κύλιση με 
διαγώνιες κινήσεις. 

 

 

  

Εφαρμόστε το roller με 
κάθετες κινήσεις στην δεξιά 
παρειά. 

Συνεχίστε την κύλιση με 
οριζόντιες κινήσεις. 

Ολοκληρώστε την κύλιση με 
διαγώνιες κινήσεις. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

 
Εφαρμόστε το roller στο 
πηγούνι και στο περίγραμμα 
της κάτω γνάθου με κάθετες 
κινήσεις αφού πρώτα έχετε 
τεντώσει την περιοχή.  
Ζητήστε από τον ασθενή να 
φουσκώσει τα μάγουλά του 
αν χρειάζεται να επιμείνετε 
στο περίγραμμα του 
προσώπου. 

Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία και συνεχίστε την 
κύλιση με οριζόντιες 
κινήσεις.  

Ολοκληρώνετε με διαγώνιες 
κινήσεις την περιοχή του 
πηγουνιού. 

Για να εφαρμόσετε το roller 
στο άνω χείλος ζητήστε από 
τον ασθενή να τοποθετήσει 
τη γλώσσα του ανάμεσα στο 
άνω χείλος και τα δόντια 
του. Ξεκινήστε μ οριζόντιες 
κινήσεις 

ε 

Συνεχίζετε την ίδια ακριβώς 
διαδικασία κάνοντας 
διαγώνιες κινήσεις αυτή τη 
φορά. 

Ζητήστε από τον ασθενή να 
ανασηκώσει το πηγούνι 
προκειμένου να εφαρμόσετε 
το roller στην περιοχή του 
λαιμού. ∆εν ασκήτε  
καθόλου πίεση. Τεντώστε 
καλά την περιοχή. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Εφαρμόστε το roller στην 
αριστερή πλευρά του 
πηγουνιού  και στο 
περίγραμμα της κάτω 
γνάθου με κάθετες κινήσεις 
αφού πρώτα έχετε τεντώσει 
την περιοχή.  Ζητήστε από 
τον ασθενή να φουσκώσει τα 
μάγουλά του αν χρειάζεται 
να επιμείνετε στο 
περίγραμμα του προσώπου. 

Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία και συνεχίστε την 
κύλιση με οριζόντιες 
κινήσεις. 

Ολοκληρώνετε την κύλιση 
με διαγώνιες κινήσεις την 
αριστερή πλευρά του 
πηγουνιού. 

 
Εφαρμόστε το roller με 
κάθετες κινήσεις στην 
αριστερή παρειά. 
 

Συνεχίστε την κύλιση με 
οριζόντιες κινήσεις. 
 

Ολοκληρώστε την κύλιση με 
διαγώνιες κινήσεις. 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

  
Τεντώστε το κρόταφο και 
κυλίστε το roller κάθετα. 
Εφαρμόστε το με ιδιαίτερη 
προσοχή κοντά στη περιοχή 
των ματιών. 

Τεντώστε το κρόταφο και 
κυλίστε το roller οριζόντια. 
Ασκείστε ελαφριά πίεση 
κυρίως στον έξω κανθό 
(πόδι χήνας). Αποφύγετε 
την οποιαδήποτε πίεση 
κοντά στον έσω κανθό 
προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε πιθανότητα 
ατυχήματος. 

Τεντώστε το κρόταφο και 
ολοκληρώστε την κύλιση με 
διαγώνιες κινήσεις. 

Τεντώστε το μέτωπο και 
ξεκινήστε την κύλιση στο 
μισό αριστερο  του μετώπου 
με κάθετες κινήσεις. Μπορεί 
να εφαρμοστεί ελαφριά 
πίεση. Σημειώστε ότι  αυτή η 
περιοχή είναι αρκετά 
ευαίσθητη και ο ασθενής 
μπορεί να νιώσει πολύ 
εύκολα πόνο. 

Τεντώστε το μέτωπο και 
συνεχίστε τη κύλιση με 
οριζόντιες κινήσεις. 

Τεντώστε το μέτωπο και 
ολοκληρώνετε την αριστερή  
πλευρά του μετώπου με 
διαγώνιες κινήσεις. 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

 
Τεντώστε την περιοχή του 
μεσόφρυου και κυλίστε με 
οριζόντιες κινήσει το roller.  

Συνεχίζετε την ίδια 
διαδικασία κάνοντας 
κάθετες κινήσεις. 

Εφαρμόστε το roller στην 
μύτη με κάθετες κινήσεις 
χωρίς να ασκήσετε καθόλου 
πίεση. Εδώ ολοκληρώνεται 
η θεραπεία. 

 
 

• Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της κύλισης εφαρμόστε τη μάσκα σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο για καταπραύνετε και να ενυδατώστετε την περιοχή του προσώπου. 



 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ 
 

 
 
 

EYECELL Eye Contour Serum – 
Ορός ματιών 
Είδος  Ορός  
Κωδικός  GESS04  
Μέγεθος  Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία: 10 ml  
PH 5.9 
Περιγραφή  Ορός ματιών για τη βελτίωση των ρυτίδων, μαύρων κύκλων και σακούλων 

κάτω από τα μάτια. 
Οφέλη   Ισχυρή φόρμουλα που ενισχύει τα αποτελέσματα του eye roller . 

 Μειώνει τις βαθιές ρυτίδες και μαύρους κύκλους, ενισχύει τη σύσφιξη 
του άνω βλεφάρου. 

Ενεργά 
συστατικά και 
ιδιότητες 

Παλμιτικό Εξαπεπτίδιο-12 : ∆ιεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών, 
προκαλώντας έντονη σύσφιξη. 
Τριπεπτίδιο Χαλκού-1: επουλωτικός παράγοντας του τραύματος. ∆ιεγείρει τη 
σύνθεση του κολλαγόνου, αυξάνει τις γλυκοζαμινογλυκάνες . 
Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο-8 : μειώνει τις ρυτίδες καθώς χαλαρώνει τους μύες. 
Anti dark circle complex (NHS, chrysin, 2 palmitoyl peptides): μειώνει την 
εναπόθεση χρωστικής και βοηθάει στην αναδιάρθρωση των εύθραυστων 
συνδετικών ιστών γύρω από τα μάτια. Έχει αντι-φλεγμονώδη δράση που 
συμβάλλει στη μείωση της αγγειοδιαστολής . Μειώνει σημαντικά  το βιολετί 
χρωμα των κύκλων κάτω από τα μάτια. 
Εκχύλισμα φυτικών βλαστικών κυττάρων: αντιφλεγμονώδη και
αντιοξειδωτική δράση. Μειώνει το αίσθημα κνησμού. 

Εφαρμογή  Εφαρμόστε τον ορό σε όλη την υπο θεραπεία  περιοχή του ματιού πρίν την 
κύλιση. 

 Tip 
θεραπείας 

Κάντε απαλό μασάζ για να απλωθεί ομοιόμορφα ο ορός πρίν από την έναρξη 
της κύλισης. 
Μην κάνετε κύλιση κάτω από τα μάτια ασκώντας πίεση. Η κύλιση στη περιοχή 
των ματιών θα πρέπει να γίνεται σιγά-σιγά και απαλά. 
Μια μικρή πίεση μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως στο πόδι της χήνας. Μην 
κάνετε κύλιση στα βλέφαρα (ακριβώς πάνω από τα μάτια). 
Η διάρκεια κύλισης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3-5 λεπτά σε κάθε πλευρά. 

  



 
 
 
Φωτογραφία 
Προιόντος 

   
 
 

 
EYECELL Eye Contour Cream – 
Κρέμα ματιών 
Είδος  Κρέμα 
Κωδικός  GECC09  
Μέγεθος Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία: 20 ml  
PH 6.3 
Περιγραφή  Κρέμα ματίων για τη βελτίωση των ρυτίδων, μαύρων κύκλων και σακούλων

κάτω από τα μάτια. 
Οφέλη  Μειώνει αισθητά την εμφάνιση των ρυτίδων στο πόδι της χήνας, τις σακούλες 

και τους μάυρους κύκλους.  
Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Παλμιτικό Εξαπεπτίδιο-12 :∆ιεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών, 
προκαλώντας συσφικτική δράση. 
Τριπεπτίδιο Χαλκού-1: επουλωτικός παράγοντας του τραύματος. ∆ιεγείρει τη 
σύνθεση του κολλαγόνου, αυξάνει τις γλυκοζαμινογλυκάνες . 
Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο-8 : μειώνει τις ρυτίδες καθώς χαλαρώνει τους μύες. 
Anti dark circle complex (NHS, chrysin, 2 palmitoyl peptides) :μειώνει την 
εναπόθεση χρωστικής και βοηθάει στην αναδιάρθρωση των εύθραυστων 
συνδετικών ιστών γύρω από τα μάτια. Έχει αντι-φλεγμονώδη δράση που 
συμβάλλει στη μείωση της αγγειοδιαστολής . Μειώνει σημαντικά  το βιολετί 
χρώμα των κύκλων κάτω από τα μάτια. 
Εκχύλισμα φυτικών βλαστικών κυττάρων : αντιφλεγμονώδη και
αντιοξειδωτική δράση. Μειώνει το αίσθημα κνησμού. 

Εφαρμογή  
 

Επαγγελματική θεραπεία 
Εφαρμόστε τη μετά από την αφαίρεση της EGP mask.  
 
Θεραπεία στο σπίτι 
Συνιστάται η χρήση της ως κρέμα ημέρα και νυχτός για τη περιοχή των 
ματιών. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

   

 
 
 
 



EYECELL Eye Gel Patch – Φύλλα 
ματιών 
Είδος  Μάσκα  
Κωδικός GEPM04  
Μέγεθος  Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία:60  τεμάχια – 30 εφαρμογές  
PH 6.4 
Περιγραφή  Εξειδικευμένα gel patches για τη περιοχή των ματιών που καταπραύνουν και 

βελτιώνουν τις ρυτίδες και τις σακούλες των ματιών. 
Οφέλη   Καταπραύνουν και ενυδατώνουν το δέρμα μέτα από ιατρικές και

αισθητικές θεραπείες.  
 Βελτιώνουν την εμφάνιση της περιοχής των ματιών.  

Ενεργά 
συστατικά και 
ιδιότητες 

Lavandula Angustifolia(Λεβάντα) :καταπραύνει το δέρμα  
Mentha Piperita (Μέντα) : αφήνει το δέρμα φρέσκο 
Rosmarinus Officinalis (∆ενδρολίβανο): αναζωογόνηση δέρματος 
Chamomilla Recutita (Χαμομύλι):μειώνει την απώλεια υγρασίας από το 
δέρμα 
Glycyrrhiza Glaba (Γλυκόριζα): εμποδίζει την ενεργοποίηση της 
τυροσινάσης. Αποτρέπει τον μόνιμο χρωματισμό και έχει αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες. 
Sesamum Inndicum (Σουσάμι): αντιοξειδωτικό 
Sophora Angustifolia Root Extract: μείωση λοίμωξης 
Scutellaria baicalensis: Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, 
αντιμικροβιακές, αντιμυκητιακές ιδιότητες. 
Αλλαντοΐνη: μειώνει τον ερεθισμό 
Β-γλυκάνη : μια διαλυτή ίνα η οποία βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των 
πυρήνων της βρώμης. Προάγει την επούλωση των πληγών και τη μείωση του 
κνησμού και του πόνου. 
Αρβουτίνη: αναστολέας χρωστικής. Μειώνει τη μελάγχρωση του δέρματος 
ιδιαίτερα των κηλίδες και φακίδων. Πρόκειται για το ασφαλέστερο συστατικό 
λεύκανση του δέρματος. Οι 3 κύριες επιδράσεις του στο δέρμα είναι η 
λεύκανση, η αντι-γήρανση και η αντηλιακή πραστασία (UVB / UVC φίλτρα) 
Αδενοσίνη: Ενισχύει την αποκατάσταση του συνδετικό ιστού. Επιπλέον εχει 
αντιφλεγμονώδη δράση 

Εφαρμογή  
 

Εφαρμόστε τα eye patches μετά την ολοκλήρωση της κύλισης. 

Tip θεραπείας Συνιστάται η χρήση και στο άνω βλέφαρο σε περίπτωση έντονου ερεθισμού 
. 

Φωτοηγραφία 
προιόντος  

 

   
 

 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ  EYECELL ROLLER 

• Μόνο το 0.25 mm Eye roller μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στη περιοχή των 
ματιών. 

• Ο ασθενής θα πρέπει να έχει πάντα τα μάτια του κλειστά. 
 

Τεντώστε  το πόδι της χήνας 
και εφαρμόστε το roller με 
ελαφριά πίεση. Αποφυγέτε 
τελείως την εφαρμογή του 
στην περιοχή του κινητού 
βλεφάρου και όπου δεν 
υπάρχει οστό.  
 

Κυλίστε το roller σας κάτω 
από την περιοχή των ματιών 
χωρίς να ασκήσετε καθόλου 
πίεση ακολουθώντας την 
κατεύθυνση των ρυτίδων. 
Συνεχίστε την κύλιση κατά 
μήκος αλλά προς την 
αντίθετη κατεύθυνση των 
ρυτίδων. 

Για τις σακούλες κάτω από 
τα μάτια εφαρμόστε το eye 
roller  και προς τις 2 
κατευθύνσεις, κάθετα και 
οριζόντια. Στην περιοχή 
των φρυδιών μπορείτε να 
το εφαρμόσετε ,έχοντας 
σαν οδηγό το οστό, ως 
πρόληψη  στην πτώση του 
άνω βλεφάρου . 

 
 



 

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

 
 

Clinical Scalp Peeling – Πήλινκ για 
το τριχωτό κεφαλής 
Eίδος  Peeling 
Κωδικός  GSPJCP01  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία:  100ml 
PH 3.5 
Περιγραφή  Ελαφρύ peeling για το τριχωτό της κεφαλής. Απολυμαίνει την  υπο θεραπεία 

περιοχή και αναζωογονεί το τριχωτό της κεφαλής πριν από την κύλιση. 
Οφέλη   Αίσθηση δροσιάς 

 Απολύμανση και απολύπανση της υπο θεραπείας  περιοχής 
 Aντιφλεγμονώδη δράση 
 Καθαρισμός 

Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Σαλικυλικό οξύ: Αφαιρεί τα υπολείμματα του σμήγματος, αποφράζει το 
θύλακα, καταπραΰνει τη φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής και προλαμβάνει 
την φαγούρα 
Μενθόλη: αίσθηση φρεσκάδας και  αντιφλεγμονώδη δράση 
Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT 
Πράσινο τσάι :Τονώνει την ευελιξία των μικροαγγείων, αναγεννά τους ιστούς 
του δέρματος 
Έλαιο σπόρου γκρέιπφρουτ: αντιοξειφωτική και ενυδατική  δράση 

Εφαρμογή  Εφαρμόστε το  Clinical Hair Shampoo στο τριχωτό. Στεγνώστε τα μαλλιά. 
Τοποθετήστε 5ml από το Clinical Scalp Peeling στο γυάλινο κύλινδρο που 
περιέχεται στο κιτ. 
Εμποτίστε αρκετά τη μπατονέτα και εφαρμόστε τη ασκώντας τριβή σε όλη την 
υπο θεραπεία περιοχή. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

 
 



 

 

 

 

Clinical Hair Solution – Ορός για το 
τριχωτό κεφαλής 
Είδος  Ορός  
Κωδικός  GHSJCS02 
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία : 5ml  * 8 φιαλίδια  

Μέσα στο HR3 Matrix Kit : 5ml * 6 φιαλίδια  
PH 6.5 
Περιγραφή  Εξαιρετικά συμπυκνωμένο διάλυμα που εμποδίζει και αναστέλλει την 

τριχόπτωση 
Οφέλη   Αναστέλλει την αιτία της απώλειας μαλλιών 

 Παρέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά στους θύλακες των τριχών 
καθώς ενισχύει την αγγειογένεση. 

 Ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος 
Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Sophora japonica : αναστέλλει την παραγωγή DHT 
Εξαπεπεπτίδιο 33 : αγγειογένεση 
Πεπτίδιο Χαλκού : αναστολή της DHT, ενεργοποίηση της ECM 
Portulacae Herba, Polygonum multiflorum, Angelica gigantis Radix, 
Asarum sieboldii, Sophora flavescens Ait., Thuja orientalis, Lycium 
chinense, gingko leaf, Carthamus tinctorius L., Πράσινο τσάι, Ρόδι:
σύμπλοκο που επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, αναζωογονεί τα
μικροαγγεία, παρέχει τα θρεπτικά συστατικά στους θύλακες 
Grapefruit seed oil: αντιοξειδωτική και ενυδατική δράση. 
Νιασιναμίδιο: Προλαμβάνει τα προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής, 
επιταχύνει την μικρο-κυκλοφορία, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος. 
Πανθενόλη : ενυδατική και καταπραυντική δράση. 

Εφαρμογή  Εφαρμόστε το μετά από το Clinical Scalp Peeling και κατά τη διάρκεια της 
κύλισης 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Clinical Hair Tonic – Λοσιόν για το 
τριχωτό κεφαλής 
Είδος  Λοσιόν  
Κωδικός  CHRJCT02 
Μέγεθος  Συσκευασία λιανικής: 70 ml  
PH 3.5 
Περιγραφή  Εξειδικευμένη λοσιόν για τη θεραπεία αλωπεκίας στο σπίτι 
Οφέλη   Aντι-φλεγμονώδη 

 Καταπραϋντική 
 Αντιβακτηριακή 
 Αναζωογονητική δράση 

Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Σαλικυλικό οξύ : Αφαιρεί τα υπολείμματα σμήγματος, αποφράζει τους 
θύλακες, καταπραΰνει τη φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής και 
προλαμβάνει την φαγούρα. 
Μενθόλη: αίσθηση φρεσκάδας και  αντι-φλεγμονώδης δράση 
∆εξπανθενόλη(Βιταμίνη Β5):ενυδατώνει και βελτιώνει την ελαστικότητα του 
τριχωτού της κεφαλής. 
Τοκοφερόλη:Επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος 
Βιταμίνη C: αντι-οξειδωτική δράση 
Αλλαντοΐνη : Καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής,ανακουφίζει από τη 
φλεγμονή 
Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT 
Coix lacryma-jobi /Japanese mugwort (Artemisia princeps )/Calamus 
(Acorus calamus )/Green tea/ Punica granatum crust extracts: Βελτιώνει 
το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπραϋνει, βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίματος, αντι-οξειδωτική και αντι-βακτηριακή δράση 

Εφαρμογή  Επαγγελματική θεραπεία  
Ψεκάστε με το Clinical Hair Tonic το τριχωτό της κεφαλής για να ολοκληρωθεί 
η θεραπέια  
Θεραπεία στο σπίτι 
Ψεκάστε με το Clinical Hair Tonic το τριχωτό της κεφαλής μετά απο κάθε 
λούσιμο. 

Tip θεραπείας Αφήστε τα μαλλιά να στρεγνώσουν φυσικά  
Φωτογραφία 
προιόντος 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Clinical Hair Shampoo – Σαμπουάν 
μαλλιών 
Είδος  Σαμπουάν  
Κωδικός  (Ref. Code: CHRJCT01) 
Μέγεθος  Συσκευασία  λιανικής: 300 ml  
PH 8.5 
Περιγραφή  Εξειδικευμένο σαμπουάν για τη θεραπεία αλωπεκίας στο σπίτι 
Οφέλη   Αντιβακτηριακό 

 Βελτίωση της φλεγμονής του τριχωτού της κεφαλής 
 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των μαλλιών 
 Ενεργοποίηση τρίχας 
 Πιο υγιή μαλλιά 

Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες 

Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT 
Ψευδάργυρος: Aντι-βακτηριακή επίδραση,βελτιώνει την σμηγματορροϊκή 
φλεγμονή  του τριχωτού της κεφαλής, επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών 
Πανθενόλη :Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπου 4 και 5, 
ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος, αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά και 
δίνει λάμψη,βελτιώνει την ελαστικότητα  του τριχωτού της κεφαλής. 
Νιασιναμίδιο: Προλαμβάνει προβλήματα τριχωτού της κεφαλής, βελτιώνει τη 
μικροκυκλοφορία , ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος 
Βιοτίνη ( Βιταμίνη-H) : βασική συνιστώσα του σχηματισμού της τρίχας, 
ενεργοποιεί και θρέφει τη τρίχα. 

Εφαρμογή  Επαγγελματική θεραπεία 
Συνιστάται η χρήση του πρίν από την εφαρμογή της θεραπείας 
 
Θεραπεία στο σπίτι 
Συνιστάται η χρήση που σε κάθε λούσιμο. 

Φωτογραφία  
Προιόντος 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΛΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
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HR3 MATRIXTM : CLINICAL SCALP PEELING

Σαλικυλικό οξύ • Αφαιρεί το σμήγμα και τους ρύπους
• Αποφράζει τους θύλλακες
• Καταπραύνει τις φλεγμωνές του• Καταπραύνει τις φλεγμωνές του 
τριχωτού 
• Μειώνει τη φαγούρα

Μενθόλη • Αντιφλεγμονώδες
Sophora japonica 
Linne extract 

•Αναστέλλει την παραγωγή της DHT

Πράσσινο Τσάι/ 
Li i lli hii

•Επιταχύνει τη δημιουργία 
ίLigusticum wallichii

Franch extract
μικροαγγείων
•Αναγέννηση ιστών

Bataine • Επιφανειοδραστική ουσία
Grapefruit seed oil •Αντιοξείδωση

•Ενυδάτωση

HR3 MATRIXTM : CLINICAL HAIR SOLUTION
Sophora japonica 
extract 

Αναστέλλει την παραγωγή της DHT

Πεπτίδια :
Angio‐S 

•Δημιουργία μικροαγγείων
•Αναστολλή DHT , ενεργοποίηση εξωκυττάριας 

Τριπεπτίδιο Χαλκού ουσίας
Αυξητικοί
Παράγοντες  :
KGF
IGF

•Επιταχύνει την παραγωγή του αγγειακού 
ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα
•Επιταχύνει τη διάσπαση της στιβάδας του 
θυλακίου

11 είδη Φυτικών 
Εκχυλισμάτων

•Ενισχύει τη λειτουργία και τη δημιουργία νέων 
αγγείων
•Παρέχει επαρκή θρεπτικά συστατικά στο 
τριχοθυλάκιο

Grapefruit seed oil •Αντιοξείδωση

Νιασιναμίδη •Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

Πανθενόλη •Βιταμίνη B5, ενυδάτωση
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Ψευδαργυρο
ύχος 
Πυριθειόνη

• Αντιβακτηριακή επίδραση
• Βελτιώνει τις σμηγματορροϊκές φλεγμονές του 
τριχω‐ τού της κεφαλής

• Επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών

HR3 MATRIXTM : CLINICAL HAIR SHAMPOO

Επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών

Πανθενόλη •Ενυδάτωση
•Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπ
ου 4 και 5
•Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος 
•Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά,δίνει λάμ
ψη και βελτιώνει την ελαστικότητα

ίδ θ ί ή ήΝιασιναμίδη •Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος
•Προλαμβάνει τα προβληματα του τριχωτού τηε 
κεφαλής

Βιοτίνη
(βιταμίνη H)

•Βασική συνιστώσα της διαμόρφωσης μαλλιών
•Ρυθμίζει τις ορμόνες και ενεργοποιεί τη θρέψη      
των μαλλιών

Σαλικυλικό Οξύ • Αποφράζει τους θύλλακες
• Μειώνει τη φαγούρα

Μενθόλη • Αντιφλεγμονώδες

HR3 MATRIXTM : CLINICAL HAIR TONIC

Πανθενόλη •Ενυδάτωση
•Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύ
που 4 και 5. Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος .
Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά,δίνει λάμ
ψη και βελτιώνει την ελαστικότητα

Τοκοφερόλη •Αντιοξείδωση / Επιταχύνει την κυκλοφορία του α
ίματος

Βιταμίνη C • Παραγωγή κολλαγόνου/ Αντιοξείδωσημ η ρ γ γή γ / ξ η

Αλλαντοίνη • Soothes scalp /Relieves inflammation

Sophora japonica extract  • αναστέλλει τη παραγωγή της DHT 

Φυτικά Εκχυλίσματα •Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπραϋ
νει, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, έχει α
ντι‐οξειδωτική και αντι‐βακτηριακή δράση.
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Genosys Stamp Roller
lPeeling

Hair Solution
Tonic
Γάντια
Μπατονέτεςς
ΧΤΈΝΑ
Δοκιμαστικός σωλήνας
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ΒΗΜΑ 1  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ROLLER

ώΑποστειρώστε το 
roller ΠΡΙΝ και 
ΜΕΤΑ από κάθε 
θεραπέια
σύμφωνα με τις 
οδηγίεςοδηγίες .

ΒΗΜΑ 2  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ

Χρησιμοποιήστε το CLINICAL SCALΡ
PEELING για την απομάκρυνση της 

ί β θύ θ όκερατίνης και για βαθύ καθαρισμό.
Αφαιρεί ήπια το σμήγμα, ρύπους 
και χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας.
Τοποθετήστε 5 ml στο δοκιμαστικό 
σωλήνα. Εμποτίστε τη μπατονέτα κ 
εφαρμόστε τη ασκώντας τριβή στο 
υπο θεραπεία τριχωτό της 
κεφαλής.(7‐10 λεπτά) Η ταυτό‐
χρονη μάλαξη διεγείρει και ενισχύει 
το αποτέλεσμα. 
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ΒΗΜΑ 3  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
AA BB Απομακρύνετε το λευκό 

καπάκι  από το ΗΑΙR 

DDCC

SOLUTION και αφαιρέστε το 
αλουμινένιο κάλυμα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα από 
την κορυφή του φιαλιδίου  
και τοποθετήστε το 
σταγονόμετρο.
Ασκείτε προσεκτικά συμπίεση 

όστο σταγονόμετρο  και 
εφαρμόστε το διάλυμα 
απευθείας στο τριχωτό της 
κεφαλής. Ενδείκνυται η χρήση 
χτένας για τη συγκράτηση των 
μαλλιών.

ΒΗΜΑ 4  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΟΛΛΕΡ

Χρησιμοποιήστε το ρόλλερ εφαρμόζοντας κάθετες και οριζόντιες 
κινήσεις στην υποθεραπεία περιοχή για περίπου 10 λεπτά. Σε κάθε 
σημείο η κυλήση σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 περάσματα  
ανά κατεύθυνση. Μετά το ρόλλερ χτενίστε τα μαλλιά με 
αποστειρωμένη χτένα.
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ΒΗΜΑ 5  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εφαρμόστε το HAIR TONIC σε 
όλη την υποθεραπεία περιοχή 
ώστε να ολοκληρωθεί η 
θεραπεία. Για μεγαλύτερη 
απορρόφηση κάντε μασάζ με 
τα δάχτυλατα δάχτυλα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
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ΒΗΜΑ 1  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χ ή HAIR SHAMPOOΧρησιμοποιήστε το HAIR SHAMPOO  σε 
κάθε λούσιμο.Ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με 
ζεστό νερό και μετά εφαρμόστε 3‐5 ml από 
το HAIR SHAMPOO στο τριχωτό της 
κεφαλής και κάντε  μασάζ  3‐5 λεπτά.
Ξεπλύνετε τα μαλλιά αρκετές φορές  με 
ζεστό νερό.
Στεγνώστε τα μαλλιά και εφαρμόστε τοΣτεγνώστε τα μαλλιά  και εφαρμόστε το 
HAIR TONIC.

ΒΗΜΑ 2  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εφαρμόστε το HAIR TONIC
στο τριχωτό κάθε πρωί και 
βράδυ. Για μεγαλύτερη 
απορρόφηση κάντε μασάζ με 
τα δάχτυλα.ay.



 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΙΜΟΥ - 
ΝΤΕΚΟΛΤΕ 

 

 
 
 

NDCell Anti-Wrinkle Serum – 
Αντιρυτιδικός Ορός  
Είδος Ορός 
Κωδικός  GCND01 
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 3.3 ml * 5  
PH 5 
Περιγραφή  Εξειδικευμένος ορός για την θεραπεία του λαιμού και του ντεκολτέ 
Οφέλη   Ενυδάτωση  

 Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων στο λαιμό και ντεκολτέ 
 Σύσφιξη και ανόρθωση λαιμού και ντεκολτέ 
 Αποχρωματισμό δυσχρωμιών στην περιοχή του ντεκολτέ  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Βιταμίνη Α (Παλμιτική Ρετινόλη): Αντιοξειδωτική δράση. Αποκαθιστά το 
ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Ομολοποιεί την υφή του δέρματος και αυξάνει 
την ελαστικότητα. 
Βιταμίνη Β3 (Νιασιναμίδη): Ενεργοποιεί τα λιπίδια του δέρματος που 
παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υγρασίας.  
Βιταμίνη Β5 (Πανθενόλη): Προστατεύει το δέρμα από εξωγενείς παράγοντες, 
όπως οι υπεριώδεις ακτίνες και ο άνεμος. Προσφέρει μακράς διαρκείας 
ενυδατική δράση και καταπραΰνει το ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. 
Βιταμίνη C : προσφέρει ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση ενώ παράλληλα 
αυξάνει την προστασία του δερματικού φραγμού. 
Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη): Βοηθά στην αναστολή του οξειδωτικού στρες 
παρέχοντας ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Προλαμβάνει τη γήρανση 
μειώνοντας τις βλάβες του δέρματος που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. 



 

 

 

 

Υαλουρονικό οξύ: ενυδατική δράση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
ιστών. 
Β-γλυκάνη : Ενεργοποιεί την ανοσολογική άμυνα του δέρματος, ενισχύει τη 
φυσική αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, βοηθά στην προστασία του 
δέρματος από  εξωγενείς παράγοντες και προλαμβάνει τα  πρόωρα σημάδια 
γήρατος. 
Κεραμίδια: Παίζει σημαντικό ρόλο στη δόμηση και στη διατήρηση της 
διαπερατότητας που δερματικού φραγμού.  
Παλμιτικό Τριπεπτίδιο 1/ Ολιγοπεπτίδια /Εξαπεπτίδιο 12: ∆ιεγείρουν των 
πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, προσδίδουν σύσφιξη, λειαίνουν τις 
ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενισχύουν το φυσικό δερματικό φραγμό. 
Αδενοσίνη: Αποκαθιστά τους κατετσραμένους ιστούς. Αντιφλεγμονώδη 
δράση. 

Εφαρμογή Επαγγελματική θεραπεία. 
Εφαρμόστε τον ορό στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ  και ξεκινήστε 
την κύλιση  χωρίς να ασκείται καθόλου πίεση.  

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

 
 
 

NDCell Anti-Wrinkle Cream – 
Αντιρυτιδική Κρέμα 

Είδος  Κρέμα  
Κωδικός  GCND02 
Μέγεθος  Συσκευασία Λιανικής :50ml  
PH 6 
Περιγραφή  Εξειδικευμένη κρέμα για την θεραπεία του λαιμού και του ντεκολτέ 
Οφέλη   Ενυδάτωση  

 Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων στο λαιμό και ντεκολτέ 
 Σύσφιξη και ανόρθωση λαιμού και ντεκολτέ 
 Αποχρωματισμό δυσχρωμιών στην περιοχή του ντεκολτέ  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Βιταμίνη Α (Παλμιτική Ρετινόλη): Αντιοξειδωτική δράση. Αποκαθιστά το 
ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Ομολοποιεί την υφή του δέρματος και αυξάνει 
την ελαστικότητα. 
Βιταμίνη Β3 (Νιασιναμίδη): Ενεργοποιεί τα λιπίδια του δέρματος που 
παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υγρασίας.  
Βιταμίνη Β5 (Πανθενόλη): Προστατεύει το δέρμα από εξωγενείς παράγοντες, 



 

 

 

 

όπως οι υπεριώδεις ακτίνες και ο άνεμος. Προσφέρει μακράς διαρκείας 
ενυδατική δράση και καταπραΰνει το ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. 
Βιταμίνη C : προσφέρει ενυδάτωση και αντιοξειδοτική δράση ενώ παράλληλα 
αυξάνει την προστασία του δερματικού φραγμού. 
Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη): Βοηθά στην αναστολή του οξειδωτικού στρες 
παρέχοντας ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Προλαμβάνει τη γήρανση 
μειώνοντας τις βλάβες του δέρματος που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. 
Υαλουρονικό οξύ: ενυδατική δράση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
ιστών. 
Β-γλυκάνη : Ενεργοποιεί την ανοσολογική άμυνα του δέρματος, ενισχύει τη 
φυσική αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, βοηθά στην προστασία του 
δέρματος από  εξωγενείς παράγοντες και προλαμβάνει τα  πρόωρα σημάδια 
γήρατος. 
Κεραμίδιο: Παίζει σημαντικό ρόλο στη δόμηση και στη διατήρηση της 
διαπερατότητας που δερματικού φραγμού.  
Παλμιτικό Τριπεπτίδιο 1/ Ολιγοπεπτίδια /Εξαπεπτίδιο 12: ∆ιεγείρουν των 
πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, προσδίδουν σύσφιξη, λειαίνουν τις 
ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενισχύουν το φυσικό δερματικό φραγμό. 
Αδενοσίνη: Αποκαθιστά τους κατετσραμένους ιστούς. Αντιφλεγμονώδη 
δράση. 
Ηλιέλαιο: Αποτρέπει των σχηματισμό ουλών, απαλύνει την εμφάνιση των 
υπαρχόντων ρυτίδων και γενικά βελτιώνει την εμφάνιση και την υγεία του 
δέρματος 
Σκουαλένιο: ενυδατώνει το δέρμα, βοηθά στη μείωση της εμφάνισης ρυτίδων 
και λεπτών γραμμών 
Εκχύλισμα Μπάμιας (Hibiscus esculentus): άμεση σύσφιξη με 
μυοχαλαρωτική δράση

Εφαρμογή  Θεραπέια στο σπίτι  
Συνιστάται η χρήση του προιόντος στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ 
για την φροντίδα ημέρας και νύχτας.  

Φωτογραφία 
προιόντος 

 
 
 
 

NDCell Calming Neck Mask – 
Μάσκα 

Είδος  Μάσκα  
Κωδικός  GCND04 
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 30g * 5 φύλλα  
Περιγραφή  Εξειδικευμένη μάσκα για τη θεραπεία της περιοχής του λαιμού και του ντεκολτέ



 

 

 

 

Οφέλη   Ενυδάτωση  
 Εντι-φλεγμονώδη δράση  
 Αποκατάσταση  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Υαλουρονικό οξύ : ενυδατώνει και αποκαθιστά τους κατεστραμμένους ιστούς 
Aloe Barbadensis Leaf Water: εξαιρετικό φυσικό ενυδατικό και 
αποτελεσματικό για τη θεραπεία της φλεγμονής. 
BSASM Complex (βοτανικό σύμπλοκο εκχυλισμάτων):ενυδατώνει και 
καταπραΰνει την επιδερμίδα. 
Βεταΐνη: (από ζαχαρότευτλα,) πρόκειται για ένα φυσικό αμινοξύ που συνθέτει 
κυρίως ο NMF (φυσικός ενυδατικός παράγοντας). Βοηθά στην βελτίωση της 
ενυδάτωσης του δέρματος. 
Centella asiatica: αντι-γηραντικές και επουλωτικές ιδιότητες 
Αδενοσίνη: αποκαθιστά τους κατεστραμένους ιστούς .Αντιφλεγμονώδη δράση

Εφαρμογή  Επαγγελματική θεραπεία  
Εφαρμόστε τη μάσκα αμέσως μετά την ολοκήρωση της κύλισης. Αφήστε τη για 
20 λεπτά.  
*Η μάσκα εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή του λαιμού. Για την καταπράυνση 
της περιοχής του ντεκολτέ μπορείται να εφαρμόστε τη  Soothing Repair Post 
Cream σαν μάσκα. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΑΓΑ∆ΩΝ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

 
 

 
 
EZ CO2 Body Kit – Μάσκα προετοιμασίας σώματος 
Είδος  Μάσκα  
Κωδικός  GCMA04  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία 5 θεραπειών (5 σωληνάρια Gel 50ml & 5 φύλλα 

μάσκας 22g) 
PH Gel : 2.5 / Φύλλο μάσκας : 8 
Χρήση  Για μία εφαρμογή το κάθε φύλλο μάσκας 
Περιγραφή  Μια μάσκα που ενεργοποιεί και προετοιμάζει το δέρμα, έτσι ώστε να μπορεί 

να απορροφήσει αποτελεσματικά τα δραστικά συστατικά τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την εαφρμογή του ρόλλερ 
Παράγεται CO 2 από το συνδυασμό του Gel με το Γαλακτικό οξύ του φύλλο 
της μάσκας. 

Οφέλη   Ταχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του CO2 ( επίδραση 
Bohr) 

  Ανανεώνει τον λιπώδη  ιστό  και βοηθά στην αναδιάρθρωση του 
δέρματος 

 Βελτιώνει οπτικά την εμφάνιση του φλοιόυ του πορτοκαλιού. 
 Αποστράγγιση και βελτίωση της κατανομής του νερού σε όλους τους 
ιστούς. 

 ∆ιατηρεί το σχήμα του σώματος. 
Ενεργά 
συστατικά και 
Ιδιότητες  

• Natural Botanical Complex 
Chamomile Extract : Καταπραΰνει, αναζωογονεί και προστατεύει το δέρμα. 
Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και έχει ενυδατική δράση. 
Centella Asiatica Extract : ενισχύει την αναγέννηση του δέρματος χάρη στο 
Μadecassic  Αcid που περιέχει. Έχει εξαιρετικά  αποτελέσματα στην 
επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίας  του αίματος.  
Licorice  Extract :Χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς και περιέχει 
γλυκυριζίνη,φλαβονοειδεί, σαπονίνες και τανίνες. Λειτουργεί καλά σε 
μικρόβια,φλεγμονές, ιούς και βελτιώνει την ανοσία.  



 

 

 

 

Scutellaria Laterifolia :Έχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-αλλεργική δράση. 
Έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στη θεραπεία της φλεγμονώδους δερματίτιδας 
και της αλλεργικής δερματίτιδας. 

Αποτελέσματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδυνάτισμα -Μείωση κατακράτησης νερού 
Το Glaucine Complex μειώνει την διαφοροποίηση λιποκυττάρων και  
ενεργοποιεί την αποστράγγιση του νερού από το δέρμα 
Aντι-φλεγμονώδη δράση 
Η φλεγμονή συχνά οδηγεί σε τραχύ δέρμα. Η κατάσταση του δέρματος 
μπορεί να βελτιωθεί με την αναστολή της φλεγμονής. 
Βελτίωση της ροής του αίματος 
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να μεταφερθούν σε κάθε μέρος των 
τριχοειδών αγγείων στο δέρμα. Το αίμα ρέει και παρέχει οξυγόνο σε κάθε 
κύτταρο. Το CO2 απορροφάται από το δέρμα και λειτουργεί για να καθαρίζει 
το αίμα. 
Επιδράσεις Bohr  
Η τόνωση του μεταβολισμού που πραγματοποιείται μέσω του CO2 από την 
αυξημένη παροχή οξυγόνου από τα ερυθρά κύτταρα του αίματος , αυξάνει τη 
μερική πίεση οξυγόνου εντός του ιστού. Το CO2 φτάνει εύκολα στα αιμοφόρα 
αγγεία του δέρματος, τήκεται στο αίμα και βοηθάει την  αιμοσφαιρίνη να 
μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στα κύτταρα. 

Εφαρμογή  Καθαρίστε την υπο θεραπεία περιοχή. Εφαρμόστε τα 50ml από το EZ CO2 
Gel και στη συνέχεια τοποθετήστε πάνω από το Gel ένα EZ CO2 patch ώστε 
να καλύπτει πλήρως όλη την υποθεραπεία περιοχή. Εάν είναι απαραίτητο, 
ένα φύλλο μάσκας μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη θεραπεία και σε 
περισσότερες από μια περιοχές. Το εσωτερικό (της διπλωμένη πλευράς) της 
μάσκας θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το gel. Αφήστε το για 20 λεπτά. 
Αφαιρέστε τα υπολείμματα του gel επιμελώς. Η ερυθρότητα που μπορεί να 
εμφανιστεί στο δέρμα είναι λόγω της επιτάχυνσης της κυκλοφορίας του 
αίματος. 

Tip θεραπείας Η κρέμα τοπικής αναισθησίας μπορεί να εφαρμοστεί μετά από το EZ CO2 
Body Kit. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bodycell SM Eraser Serum – Ορός 
ραγάδων 
Είδος  Ορός  
Κωδικός  GCSM01  
Μέγεθος  Επαγγελματική συσκευασία: 3.3ml* 5 αμπούλες 
PH 5 
Περιγραφή  Εξειδικευμένος ορός για την θεραπεία των ραγάδων  
Οφέλη   Ενυδάτωση  

 Αποκατάσταση  
 Μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Χλωριούχος Ψευδάργυρος 
1.Ανάπτυξη ιστών και επισκευή: πολλαπλασιασμό κολλαγόνου, διέγερση 
ινοβλαστών, πολλαπλασιασμό κερατινοκυττάρων. 
2.Υποστήριξη του ανοσοποιητικού:Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ 
κυττάρων 
3.Aντι Φλεγμονώδη & αντιξειδωτική δράση :Αναστολέας της οξειδάσης του 
NADPH   
Τριπεπτίδιο Χαλκού -1(Φυσικό cross link τριπεπτίδιο) 
1.Ανάπλαση της επιδερμίδας με την ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνασών που 
αφαιρούν τις κατεστραμμένες πρωτεΐνες που βρέθηκαν σε ουλές 
2.Βελτίωση τόνο του δέρματος με την τόνωση σχηματισμό νέων τριχοειδών 
(αγγειογένεση) για τη βελτίωση των αιμοφόρων αγγείων
μικροκυκλοφορία  
3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ελαστικότητας του δέρματος και σταθερότητα με την αύξηση της 
σύνθεσης του κολλαγόνου και της ελαστίνης 
Παλμιτικό Τριπεπτίδιο -1: διέγερση του κολλαγόνου, διέγερση της σύνθεσης 
Γλυκοζαμινογλυκάνων.Βοηθάει το δέρμα να διατηρήσει τα φυσικά 
σταθερότητα του.Ενίσχυση του συνδετικού ιστού και ενεργοποιεί την 
επούλωση των πληγών  
Υαλουρονικό οξύ: ενισχύει τις ίνες του κολλαγόνο και της ελαστίνης 
Πανθενόλη:Αυξάνει την αντίσταση στις λοιμώξεις.  Έχει καταπραϋντική και 
αντιφλεγμονώδη  δράση.Ενισχύει τη δερματική αναγέννηση   μετά από 
θεραπείες. Παρέχει τροφική δραστηριότητα στο επιθήλιο. Άυξάνει τα επιπέδα 
ενυδάτωσης του δέρματος.Παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα. 

Εφαρμογή  Επαγγελματική θεραπεία 
Εφαρμόστε το προϊόν στην υπο θεραπεία περιοχή μαζί με το ρόλλερ 
σώματος. 

Φωτογραφία 
προιόντος 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Bodycell SM Eraser Cream – Κρέμα 
ραγάδων 
Είδος  Κρέμα  
Κωδικός  Συσκευασία Λιανικής GCSM02  και Επαγγελματικής Συσκευασία GCSM03  
Μέγεθος  Συσκευασία Λιανικής: 100ml  Επαγγελματική συσκευασία :230ml  
PH 6 
Περιγραφή  Εξειδικευμένη κρέμα για την θεραπεία των ραγάδων  
Οφέλη   Ενυδάτωση  

 Αποκατάσταση  
 Μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων  
 Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα 

/Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες 
Ενεργά 
συστατικά 
και Ιδιότητες 

Χλωριούχος Ψευδάργυρος 
1.Ανάπτυξη ιστών και Επισκευή: πολλαπλασιασμό κολλαγόνου, διέγερση 
ινοβλαστών, πολλαπλασιασμό κερατινοκυττάρων. 
2.Υποστήριξη του ανοσοποιητικού:Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ 
κυττάρων 
3.Aντι Φλεγμονώδη & αντιξειδωτική δράση :Αναστολέας της οξειδάσης του 
NADPH   
Phytosterol Complex : Περιέχει φυτικές στερόλες από γάλα σόγιας, όσπρια 
και σιτηρά. Παρέχει ένα φυσικό προστατευτικό παράγοντα για το άθικτο και 
επίσης για το κατεστραμμένο δέρμα. 
Natural Vitamin Shell Complex : Παρέχει εξαιρετικά ενυδατική δράση. 
Jojoba Oil: πλούσιο σε βιταμίνη Α, Ε, D. Ιδανικό για το ευαίσθητο δέρμα και 
προβληματικό δέρμα. 
Macadamia Οil: πλούσιο σε βιταμίνη Α, Ε, D. Έχει άμεση διαδερμική 
διείσδύση. Αποκακαθιστά και θρέφει το δέρμα. 
Grapeseed oil: πλούσιο σε βιταμίνη Α, D και Ε. Προσδίδει ελαστικότητα στο 
δέρμα εξαιτίας του λινολεϊκού οξεος και των κατεχινών. 
Walnut oil seed :περιέχει βιταμίνη A, B, D και Ε. Κάνει το δέρμα απαλό  και 
παρέχει πλούσια θρέψη. 
Centella Asiatica:Βελτιώνει την  επούλωση πληγών.Ενισχύει την ικανότητα 
για την αναγέννηση νευραξόνων. Επουλώνει την ακόλουθη βλάβη των 
νεύρων. 
Αλλαντοΐνη: Φυτικό εκχύλισμα από τις ρίζες του Comfrey.Άριστη επίδραση 
στην καταστολή της φλεγμονής και εξαιρετικό αποτέλεσμα σύσφιξης. 
Bisabolol: Έιναι παράγωγο της Μ. chamomilla (γερμανικό χαμομήλι), βοηθά 
στην ενίσχυση της διαδερμικής διείσδυσης των ενεργών συστατικών.Τα πιο 
σημαντικά αποτελέσματα του Bisabolol είναι οι αντι-φλεγμονώδεις, 
αντι-ερεθιστικές, αντι-βακτηριακές, και μη-αλλεργιογόνες ιδιότητες. 
Παπάίνη :είναι ένα ένζυμο που προέρχεται από τον καρπό της παπάγιας.
Χρησιμοποιείται σε τοπικά φαρμακευτικά προϊόντα για την αφαίρεση 
μολυσμένων ή νεκρών ιστών από μολυσμένα τραύματα. Η Παπαΐνη είναι 
επίσης ένα άλφα υδροξύ οξύ που βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων του δέρματος. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την    αποκατάσταση 
του κατεστραμμένου δέρματος και την προαγωγή υγιέστερων
Βρωμελίνη: είναι μία πρωτείνη πέψης ενζύμου που βρίσκεται στον καρπού 
του ανανά. Βοηθάει στην απολέπιση και αναζωογόνηση του δέρματος. 
Τριπεπτίδιο Χαλκού -1(Φυσικό cross link τριπεπτίδιο) :Ανάπλαση 
επιδερμίδας με την ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνασών που αφαιρούν τις 



 

 

 

 

κατεστραμμένες πρωτεΐνες που βρέθηκαν σε ουλές.Βελτίωση του τόνο του 
δέρματος με την τόνωση σχηματισμού  νέων τριχοειδών (αγγειογένεση) για τη 
βελτίωση της μικροκυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων.
Βελτίωση ελαστικότητας του δέρματος και σταθερότητας με την αύξηση της 
σύνθεσης του κολλαγόνου και της ελαστίνης. 
Παλμιτικό Τριπεπτίδιο -1: διεγείρει τη  σύνθεσης κολλαγόνου και 
γλυκοζαμινογλυκάνων. Βοηθάει το δέρμα να διατηρήσει τη φυσική 
σταθερότητα του.Ενισχύει το συνδετικού ιστό και ενεργοποιεί την επούλωση 
των    πληγών.  

Εφαρμογή  Επαγγελματική θεραπεία 
Συνιστάται η χρήση της κρέμας για την ολοκλήρωση της θεραπείας. 
 
Θερασπεία στο σπίτι 
Συνιστάται η χρήση της κρέμας σε καθημερινή βάση (πρωί- βράδυ) σε καθαρό 
δέρμα στην περιοχή των ραγάδων. 

 
 
Φωτογραφία 
προιόντος  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ROLLER

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΒΗΜΑ 1  Καθαρίστε την υπο θεραπεία 
περιοχή.
ΒΗΜΑ 2 Εφαρμόστε το EZ CO2 Body Gel και εφαρμόστε τη EZ  CO2 

Body  Mask πάνω στο gel. Περιμένετε για 20 λεπτά.y g ρ μ γ

ΒΗΜΑ 3  Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel με σπάτουλα.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα με ζεστό νερό.

ΒΗΜΑ 5  Απομακρύνετε τα υπολείμματα και απολυμάνετε την υποθεραπεία 
περιοχή.

ΒΗΜΑ 4 Εφαρμόστε τοπικά αναισθητική κρέμα για 30 λεπτά.(προεραιτικά).

ΒΗΜΑ 6 Εφαρμόστε τον ορό και ξεκινήστε τη κύλιση.

ΒΗΜΑ 8 Εφαρμόστε τη κρέμα στην υπο θεραπέια περιοχή

ΒΗΜΑ  7 Εφαρμόστε το INTENSIVE REPAIR GEL και περιμένετε για 10 λεπτά
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ΒΗΜΑ 1 Καθαρίστε την υποθερεία περιοχή

ΒΗΜΑ 2ΒΗΜΑ 2
Εφαρμόστε το EZ CO2 Body 
Gel  και  τοποθετήστε τη EZ 
CO2 Body Mask πάνω από το 
Gel.Περιμένετε 20 λεπτά Η επιφάνεια με την επικάλυψη  

ζελατίνης να τοποθετείται εξωτερικά
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Δράση EZ CO2
Κόκκινο χρώμα

ΒΗΜΑ 3ΒΗΜΑ 3
Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel
με σπάτουλα. Απομακρύνετε τα 
υπολείμματα με ζεστό νερό.

ΒΗΜΑ 4 (προαιρετικά)
Εφαρμόστε στην υποθεραπεία περιοχή κρέμα τοπικής 
αναισθησίας  για 30 λεπτά. Αφαιρέστε τη με καθαριστικό. 
Πριν ξεκινήσετε τη κύλιση απολύμάνετε τη περιοχή. 
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ΒΗΜΑ 5
Απολυμάνετε την υπο θεραπέια περιοχή και εφαρμόστε  τον ορό . 
Η κατάλληλη επιλογή του ορού εξαρτάται από το είδος της 
δερματικής βλάβης.

Π έ ώ δέΠρέπει να τεντώνετε το δέρμα. 

ΒΗΜΑ 6
Ξεκινήστε τη κύλιση κάνοντας
κάθετες και οριζόντιες κινήσεις 
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ΒΗΜΑ 7
Συνεχίστε  τη κύλιση κάνοντας πλάγιες κινήσεις .
Ανάμεσα  στα περάσματα εφαρμόστε μικρή ποσότητα από 
τον ορό σας.

ΒΗΜΑ 8
Εφαρμόστε το ρόλλερ σαν στάμπα. Αυτό το βήμα ενδείκνυτε
μόνο για τη θεραπεία των ραγάδων.Συνολικός χρόνος κύλισης
10 λεπτα.

Ανασηκώστε τη περιοχή.
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ΒΗΜΑ  10
Εφαρμόστε τη κρέμα ολοκήρωσης στην υπο θεραπέια 
περιοχή.

Η θεραπεία ολοκληρώθηκε!

Συνιστάται η χορήγηση προιόντων  για οικιακή χρήση ανάλογα με 
τη δερματική βλάβη για συντήρηση και ενίσχυση της θεραπέιας.



2014-05-25

1

2014-05-25

2

EZ CO2 BODY KIT- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ταχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του CΤαχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του C

O ₂.(Επίδραση Bohr)

Ανανεώνει λιπώδη ιστό και βοηθά το δέρμα να αναδι

αρθρωθεί. Μειώνει οπτικά το πορτοκαλί εμφάνιση κέ

λυφος.

Βελτίωση της διανομής και της αποστράγγισης του νΒελτίωση της διανομής και της αποστράγγισης του ν

ερού σε όλο τον ιστό.

Συντήρηση του σχήματος του σώματος
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EZ CO2 BODY KIT-MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

• CO2 απορροφάται διαμέσου 
των ιστών
και φθάνει τα αιμοφόρα 
αγγεία υών κα ων νεύρων

CO2 αύξηση αγγειοδιαστολής, 

Η ροή του αίματος και εκπομπής του 
οξυγόνου από την 
αιμοσφαιρίνη(Bohr Effect)

3

αγγεία,μυών και των νεύρων. αιμοσφαιρίνη(Bohr Effect)
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EZ CO2 BODY KIT- Glaucien Complex

Περιέχει Συμπλοκο Glaucine (BODYFIT): κύριο συστατικό

p

Χαρακτηριστικά:

-Αναστολή της διαφοροποίησης των 
προλιποκυττάρων μέσω της μείωση της ροής του 
ασβεστίου, και προώθηση της λιπόλυσης.

-Aντι-φλεγμονώδη και  αντιοξειδωτική δράση 

Structure of 
Glaucine
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EZ CO2 BODY KIT

Inhibition of Adipocyte Differentiation

Glaucine complex (Bodyfit) reduces adipocyte differentiation remarkably. 

2014-05-25
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EZ CO2 BODY KIT 
Lipid storage decrease is measured by glycerol release.  

Lipids are detected by red colorationLipids are detected by red coloration

Control Bodyfit™ 1%

Bodyfit™ 1.5% Bodyfit™ 2.5%

Bodyfit remarkably reduces the lipid level in adipocyte.
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EZ CO2 BODY KIT

Παρατήρηση  Λιποκυττάρων με μικροσκόπιο για 72 ώρες

T0

T48h T72h

BODYFIT μειώνει το μέγεθος των λιποκυττάρων. Παρέχει εξαιρετικό 
αποτέλεσμα αδυνατίσματος.
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EZ CO2 BODY KIT

EZ Body Kit CO2 μειώνει την τραχύτητα του δέρματος κατά 43% 
και τη κυτταρίτιδας κατά 35%.
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Μείωση κατακράτησης νερού
EZ CO2 BODY KIT

Καλή αποστράγγισηΚακή αποστράγγιση και κυτταρίτιδα

Μείωση κατακράτησης νερού

επιφάνεια του

Λιποκύτταρα

Συσσώρευση νερού
επιφάνεια του
δέρματος

∆ιαρροή νερού λ
όγω της υψηλής 
πίεσης του αίματ
οςς

Αποδέσμεση νερού

Βάθος του δέρματος> 2,5 mm 
(Δέρμα)

Βάθος του δέρματος> 5mm 
(Υποδόριο)

Έλεγχος Θεραπεία Έλεγχος Θεραπεία

Διακύμανση (%) +0.2 +6.4 +0.1 +7.5

Σημαντικότητα n s p<0 01 n s p<0 01

Co2 Body kit κάνει το  σώμα πιο λεπτό με την ενεργοποίηση της αποστράγγιση 
του νερού από το δέρμα.

Σημαντικότητα n.s. p<0.01 n.s. p<0.01
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EZ CO2 BODY KIT
- Natural Botanical Complex- Natural Botanical Complex

Chamomile Extract
Καταπραΰνει, αναζωογονεί και προστατεύει το δέρμα.

Centella Asiatica Extract
Εξάγεται από τα φύλλα και τις ρίζες των δέντρων Gotu Kola που φύωνται

Προωθεί το μεταβολισμό και έχει ενυδατική δράση.

Εξάγεται από τα φύλλα και τις ρίζες των δέντρων Gotu Kola που φύωνται 
στην Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τη Νότια Αφρική. 
Έχει αναδειχθεί ως ένα συστατικό το οποίο έχει αποτέλεσμα στην αναγέννησ
η του δέρματος και οφείλεται στο madecassic  acid που έχει. Έχει εξαιρετικά  
αποτελέσματα στην επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίαςαποτελέσματα στην επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίας  
του αίματος.
Licorice  Extract
Χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς και περιέχει γλυκυριζίνη,
λ β δ ί ί ί Λ ί λά όβφλαβονοειδεί, σαπονίνες και τανίνες. Λειτουργεί καλά σε μικρόβια,

φλεγμονή, ιούς και βελτιώνει την ανοσία.

Scutellaria Laterifolia
Έχει αντι φλεγμονώδη και αντι αλλεργική δράση Έχει εξαιρετικΈχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-αλλεργική δράση. Έχει εξαιρετικ
ό αποτέλεσμα στη θεραπεία της φλεγμονώδης δερματίτιδας και 
της αλλεργικής δερματίτιδας.
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EZ CO2 BODY KIT -Conclusion

•Το Glaucine σύμπλοκο μειώνει το μέγεθος των

EZ CO2 BODY KIT Conclusion

•Το Glaucine σύμπλοκο μειώνει το μέγεθος των 
λιποκυττάρων και εμποδίζει τη διόγκωση τους 
εξαλείφοντας το στάσιμο νερό στο δέρμα. Κάνει το σώμα 

ί λ όνα φαίνεται πιο λεπτό.

•Το Σύμπλοκο Φυσικών Βοτανικών Εκχυλισμάτων κάνει 
το δέρμα απαλό και λείο και καταπραύνει γρήγορα τηντο δέρμα απαλό και λείο και καταπραύνει γρήγορα την 
επιφάνεια του δέρματος.

•Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά έχει το αποτέλεσμα•Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, έχει το αποτέλεσμα 
στη κυτταρίτιδας καθώς το CO2 βελτιώνει τη ροή του 
αίματος.
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Product CompositionProduct Composition

Mask pouch 
-22g Gel pouch-50g

Spatula

5 (M k*5 G l*5)5 treatment (Mask*5+Gel*5)



2014-05-25

13

PROTOCOL(before needling)

STEP 1  PREPARATION   
Clean and dry body.Clean and dry body. 

STEP 2  BODY GEL   
Open EZ Co2 gel(pouch) and apply treatment areaOpen EZ Co2 gel(pouch) and apply treatment area.

STEP 3  BODY MASK   
O EZ C 2 k( h t) d S d t d id dOpen EZ Co2 mask(sheet) and Spread coated side upward.

STEP 4 ACTIONSTEP 4  ACTION
Apply EZ Co2 mask(sheet)  on the gel and leave it for 20mins.

STEP 4  FINISH
Remove EZ Co2 mask(sheet) and Gel with spatula.
Cleanse with warm water.  
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CLINICAL DATACLINICAL  DATA
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Case 1

Before After 1 session
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Case  2

Before After 1 sessionBefore After 1 session
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Case 3

Before After 1 session
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