


Endor Technologies facts

• Προηγμένες έρευνες στην Ογκολογία και
      Δερματολογία.

• Δημιουργήθηκε το 2007.

• Βραβείο για το καλύτερο βιοτεχνολογικό 
προϊόν του 2016 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Βιοτεχνολογίας στη Ρίγα.

• Δερματολογία: Γραμμή προϊόντων 
βασισμένη στη νανοτεχνολογία

• Ογκολογία: Πρόγραμμα στη φάση ΙΙ 
(καρκίνος του παγκρέατος).

• Ιδιωτική και Ανεξάρτητη εταιρεία (3 
μέτοχοι)

• Βρίσκεται στο Parc Cientific της 
Βαρκελώνης ένας από τους 
σημαντικότερους πόλους της 
βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη.



Τι διαφοροποιεί την Endor?

• Χρήση χρυσού νανοσωματιδίου 

επικαλυμμένου με υαλουρονικό οξύ 

(εγκεκριμένο στην Ευρώπη ως 

καλλυντικό συστατικό).

• Ιατρική εταιρεία: Κάνουμε έρευνες εδώ 

και 10 χρόνια στην ογκολογία και την 

δερματολογία

• Ισχυροί τεχνικοί φάκελοι ακόμα και με 

βιοψίες.

• Ο ανταγωνισμός δεν ενσωματώνεται 

στην ισχυρή τεχνολογία.



Νανοτεχνολογία και Endor

• Xρυσός επικαλυμμένος με 200 έως 
500 ολιγομερή. Το υαλουρονικό 
επικαλύπτεται μέσω γέφυρων 
θείου. Το οξύ Hyaluronic είναι 5-
10KDA.

• H σύνθεση αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια 5 ετών.

• Μέγεθος: 22 nm. Μικρότερη από 
κάθε άλλο σύστημα μεταφοράς.

• Η πολύ χαμηλή συγκέντρωση έχει 
πολύ ισχυρό αποτέλεσμα.

• Πολύ ασφαλές: το προϊόν 
παραμένει στην επιδερμίδα. Οι 
τελευταίες δοκιμές αποδεικνύουν 
ότι η δραστική ουσία 
απομακρύνεται μετά από 24 ώρες.

• Δρα μέσω της πολλαπλής 
ενεργοποίησης του υποδοχέα CD44.



Το Υαλουρανικό οξύ στο δέρμα μας

Ο CD44, είναι ένας βασικός υποδοχέας για την αναγέννηση του 
δέρματος:

Είναι ένας συγκεκριμένος υποδοχέας για το υαλουρονικό οξύ. 
Συνδέεται με την παραγωγή υαλουρονικού οξέος, κολλαγόνου 
και ελαστίνης. Ρυθμίζει τη μετανάστευση και τον 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

CD44



CD44: ένας πολυδύναμος υποδοχέας

Πολλαπλοί υποδοχείς πρέπει να 
ενεργοποιούνται την ίδια στιγμή, 
διαφορετικά δεν υπάρχει 
ενεργοποίηση κυτταρικής 
σηματοδότησης.

Δεν υπάρχει 
σηματοδότηση

Εκατοντάδες ολιγοσακχαρίτες 
υαλουρονικού οξέος πρέπει να 

φθάσουν στο ίδιο κύτταρο την ίδια 
στιγμή.



Type: Water suspension of gold particles  
conjugated to 5 KDa Hyaluronic Acid

Form supplied: Red, low viscosity liquid

Composition: - H2O
- Sodium citrate
- Gold particles (10 nm)
- Hyaluronic acid (5 KDa)

PH: 7 ± 0,5

INCI Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid

CAS NUMBER 1360157-34-1

IUPAC Gold, 4-deoxy-4-((2-
mercaptoethyl)amino) hyaluronate 
 complexes

CPNP Notification 
 Number

1000831

Gold thioethylamino hyaluronic acid 
(Χρυσό νανοσωματίδιο θειοαιθυλαμινο 

υαλουρονικού οξέος)*

* Έχει εγκριθεί στην ΕΕ ως καλλυντικό συστατικό σε κατάλογο 22 νανοϋλικών.



:

Προηγμένη περιποίηση της επιδερμίδας 
μέσω επιστημονικών καινοτομιών

Δερματολογικό και αισθητικό brand για επαγγελματίες

7 νανοτεχνολογικά προιόντα και 2 μη νανοτεχνολογικά (καθαρισμός)



Προιόντα Endor

• Κρέμα κατά της κυτταρίτιδας

• Ορός του σώματος για χρήση με RF (Celltense Serum)

• Ορός προσώπου για χρήση με RF (Hyalgen Serum)

• Κρέμα προσώπου για κανονικό και λιπαρό δέρμα.

• Κρέμα προσώπου για ξηρό δέρμα

• Kρέμα ματιών

• Ορός προσώπου

• Γαλάκτωμα καθαρισμού

• Μους καθαρισμού



Anti-cellulite



ΚΡΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

• Αντικυτταριτιδική θεραπεία υψηλής αποτελεσματικότητας.

• Υπάρχουν κλινικές μελέτες

• Δρα στην επιδερμίδα και στο χόριο καθιστώντας το δέρμα πιο 
σταθερό.

• Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν πολύ μικρή απόκλιση: 
παρατηρούνται αποτελέσματα σε όλους τους εθελοντές.

• Διαθεσιμότητα βιοψιών: ισχυρή ιατρική απόδειξη.



Η κυτταρίτιδα προκαλείται από αγγειακό πρόβλημα στο υποδόριο που προκαλεί 

μηχανικές πιέσεις που παραμορφώνουν το δέρμα.

Η Endor ανέπτυξε την τεχνολογία που αναδομεί το χόριο 

καθιστώντας το ανθεκτικό σε αυτές τις παραμορφώσεις.



Η κλινική μελέτη επιβεβαιώνει τη γενική ιδέα: η επαναπύκνωση του χορίου 

οδηγεί σε ένα έντονο αντιακυτταρικό αποτέλεσμα.

Στην κλινική μελέτη η θεραπεία συγκρίνεται με δείγμα ελέγχου που έχει 

την ίδια ποσότητα υαλουρονικού οξέος αλλά χωρίς νανοαπελευθέρωση.



Επαναπύκνωση χορίου:  Ομάδα 
θεραπείας VS ομάδα ελέγχου

D0. CellTense D28. CellTense

D0. Control (HA) D28. Control (HA)

+21%

+51%



ΧΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗΣ/ΗΩΣΙΝΗΣ



Trichome Masson-Collagen



Blue Alcian- Hyaluronic acid



Verhoeff staining -Elastin



Anti-cellulite cream- Product

• Εύκολη και γρήγορη απορρόφηση.
• Προϊόν 2 σε 1: εξαιρετική δράση κατά της κυτταρίτιδας σε μια θρεπτική 

κρέμα
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο.
• Δεν υπάρχει ανάγκη για έντονο μασάζ για να έχει αποτέλεσμα. Ένα πολύ 

απαλό μασάζ είναι αρκετό για απορρόφηση στο δέρμα.
• Χωρίς αλκοόλ και παραμπέν
• 3% δραστικό συστατικό: Χρυσό θειοαιθυλαμινο υαλουρονικό οξύ

       200 ml γυάλινο βάζο.



Celltense Serum

• Το προϊόν λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2018

• Μοναδικό και πατενταρισμένο προϊόν

• Ο ορός χρησιμοποιείται σε συνέργεια με RF για τη θεραπεία κατά της 
κυτταρίτιδας και τη σύσφιξη του σώματος.

• Το προϊόν είναι σε μονοδόση 15ml για δύο πόδια / γλουτοί

• 5% δραστικό συστατικό: Χλωριούχο θειοαιθυλαμινο υαλουρονικό οξύ



H γενική ιδέα

Οι ραδιοσυχνότητες έχουν δύο κύριες ελλείψεις: την μειωμένη 
αποτελεσματικότητα κατά τη θεραπεία της κυτταρίτιδας και 
την ανάγκη αναμονής δύο μηνών για την παρατήρηση των 

όποιων αποτελεσμάτων.

Έχουμε αναπτύξει ένα νανοϋλικό που λειτουργεί συνεργιστικά 
με τις ραδιοσυχνότητες και ξεπερνά αυτές τις ελλείψεις.



Χαρακτηριστικά ραδιοσυχνοτήτων

2 μήνες για την παρατήρηση 
αποτελεσμάτων.

Μειωμένη αποτελεσματικότητα 
στη θεραπεία της κυτταρίτιδας.

RF ΣΥΝ

Μη επεμβατική θεραπεία.

Αποτελεσματική στη 
σύσφιξη.



Τρόπος δράσης ραδιοσυχνοτήτων

RF Θερμικό τραύμα Nεοκολλαγονογένεση



CD44: ένας πολυδύναμος υποδοχέας

Πολλαπλοί υποδοχείς πρέπει να 
ενεργοποιούνται την ίδια στιγμή, 

διαφορετικά δεν υπάρχει 
ενεργοποίηση κυτταρικής 

σηματοδότησης.

Δεν υπάρχει 
σηματοδότηση

Εκατοντάδες ολιγοσακχαρίτες 
υαλουρονικού οξέος πρέπει να 

φθάσουν στο ίδιο κύτταρο την ίδια 
στιγμή.



Αλληλεπίδραση RF - Νανοσωματιδίου

RF

Κρυσταλλικό Νανοσωματίδιο



Αλληλεπίδραση RF - Νανοσωματιδίου

RF

Κρυσταλλικό 
νανοσωματίδιο

Πηγή θέρμανσης 
νανοσωματιδίου



Αλληλεπίδραση RF - Νανοσωματιδίου

CD44

Extracellular

Intracellular

CD44

RF

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΟΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κατα 
την οποια ενεργοποιουνται ΟΛΟΙ οι 

υποδοχεις CD44



H Συνεργιστική δράση

RF Θερμικό τραύμα Nεοκολλαγονογέν
εση

Nano-
θέρμανση



Κλινικά αποτελέσματα

RF + Nανοσωματίδια VS RF + Placebo



Κλινική μελέτη

• Τυχαία διπλή τυφλή μελέτη έναντι εικονικού 
φαρμάκου.

• 24 γυναίκες μεταξύ 30-60 ετών.

• 1 συνεδρία / εβδομάδα. Εξι εβδομάδες.

• Ομάδα θεραπείας: Ορός με νανοσωματίδια.

• Ομάδα placebo: Ορός χωρίς νανοσωματίδια.

Director: Dr. Jorge Gaviria
Investigator: Mr. Gabriel Buendía
Location: Photomedicine Institute. Teknon Medical Center



Collagen staining: Trichrome Masson

Baseline RF + Nanoparticles RF + Placebo



HA staining: Alcian blue

Baseline RF + Nanoparticles RF + Placebo



Baseline. D0 RF + Nanoparticles. D49

RF + Placebo. D49Baseline. D0

Echogenic density



• Nanoparticles + RF: -17,7%

• Placebo + RF: -1,5%

• Nanoparticles + RF: 17,8%

• Placebo + RF: -1,5%

• Nanoparticles + RF: 90%

• Placebo + RF: 55%



Απελευθέρωση νανοσωματιδίων

Που πάνε τα νανοσωματίδια?



World wide patent: EP18382052.1





Equipment: Alma Accent Radiofrequency 
 Sessions: 4
Zone: thigh
Time: 30 mn each leg



Equipment: Alma Accent Radiofrequency 
 Sessions: 4
Zone: thigh
Time: 30 mn each leg



Equipment: Alma Accent Radiofrequency 
 Sessions: 4
Zone: thigh
Time: 30 mn each leg



Equipment: Venus Legacy 
 Sessions: 10
Zone: neck



Equipment: Venus Legacy 
 Sessions: 6
Zone: face



Equipment: Venus Legacy 
 Sessions: 9
Zone: abdomen



In vitro. Migration
Fibroblasts were planted 24 hours before a separation between them was applied. Cells were treated with the 

active at  3%. Migration was analysed after 18hours. It shows that the sample treated with the active produces a 

celular  movement to close the wound.

Αντιγήρανση προσώπου



Αντιγηραντικά προιόντα προσώπου

• Θεραπείες μεγάλης αποτελεσματικότητας.

• Κλινικές μελέτες

• Δρουν στην επιδερμίδα και το χόριο καθιστώντας πιο σταθερή την επιδερμίδα.

• Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν πολύ μικρή απόκλιση: 
παρατηρούνται αποτελέσματα σε όλους τους εθελοντές.

• Συνέργειες με άλλα ενεργά συστατικά που ενσωματώνονται στα σκευάσματα.



Κλινικές μελέτες: Παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος .

Dermis
+ 37%

average
+171%

maximum

Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της παραγωγής νέου κολλαγόνου και 

υαλουρονικού οξέος στο δέρμα 23 εθελοντών μετά από 28 ημέρες θεραπείας. Η εικόνα δείχνει πώς 

το gold thyalamino hyaluronic acid έχει ενεργοποιήσει με εξαιρετικό τρόπο την παραγωγή αυτών των 

δύο χημικών ουσιών, των τόσο κρίσιμων για την καλή υγεία του δέρματος και στα δύο στρώματα, την 

επιδερμίδα και το χόριο.



• Μέση μείωση: 25%

• Mέγιστη μείωση: 56%

• Απόκλιση < 0.0001

 
Κλινικές μελέτες: Αντιρυτιδική δράση





Κλινικές μελέτες: Αντιρυτιδική δράση



 Κλινικές μελέτες: Δράση κατά της τραχύτητας

• Μέση μείωση: 27%

• Mέγιστη μείωση: 50%

• Απόκλιση < 0.0001



D0 D28



D0 D28



D0 D28



D0 D28



D0 D28



Κρέμα προσώπου για κανονικό και λιπαρό δέρμα

• Κρέμα για κανονικά και λιπαρά δέρματα. Ελαφρύς τύπος με εξαιρετικές
ιδιότητες διείσδυσης.

• Gold thyalamino hyaluronic acid: συγκέντρωση 3%.

• Χρησιμοποιούμε επιπλέον ενεργά συστατικά για να βελτιώσουμε τις ιδιότητες της 
κρέμας:

• Bisabolol: αιθέριο έλαιο από χαμομήλι. Καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδης δράση.

• Εκχύλισμα Soja :: δρα συνεργικά στη σύσφιξη και τη μείωση των ρυτίδων

• Μίγμα ετεροπολυσακχαριτών και φυτικών πεπτιδίων: δημιουργεί ένα προστατευτικό 
και ενυδατικό φιλμ στο δέρμα.

• SPF 25: χρησιμοποιούμε τεχνολογία μικροεγκατάστασης αντιηλιακών φίλτρων για να 
βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, την υφή και την ποιότητα της σύνθεσης.

60 ml γυάλινο βάζο



Κρέμα προσώπου για ξηρό δέρμα

Κρέμα για ξηρό δέρμα ή για δέρμα που χρειάζεται περισσότερη θρέψη. 

Βοηθάει επιπλέον στην προστασία και τη θρέψη του δέρματος σε κρύες 

συνθήκες. Έχουμε προσθέσει περισσότερα μαλακτικά και λιπαρά οξέα για να 

καταστήσουμε το προιόν πιο θρεπτικό. Τα μαλακτικά βοηθούν επίσης στη 

λίπανση του δέρματος και την βελτίωση της κατάστασης  του προσφέροντας 

ένα καταπραϋντικό συναίσθημα και βελτιώνοντας τη διείσδυση του προϊόντος  

(Cetaryl Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate,  Octyldodecanol, Glyceryl 

Linoleate). . Ενσωμάτωση με τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε) για τη βελτίωση της 

αντιοξειδωτικής ισχύος και αποτελεσματικότητας.



Κρέμα προσώπου για ξηρό δέρμα

● Gold thyalamino hyaluronic acid: συγκέντρωση 3%.

● Χρησιμοποιούμε επιπλέον ενεργά συστατικά για να βελτιώσουμε τις ιδιότητες της 
κρέμας:

● Bisabolol: αιθέριο έλαιο από χαμομήλι. Καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδης 
δράση.

● Εκχύλισμα Soja : δρα συνεργικά στη σύσφιξη και τη μείωση των ρυτίδων

● Μίγμα ετεροπολυσακχαριτών και φυτικών πεπτιδίων: δημιουργεί ένα 
προστατευτικό και ενυδατικό φιλμ στο δέρμα.

• Κρέμα Zenibee: είναι ένα μίγμα κεριού και παραγώγου ελαίου κακάο - ένα 
βούτυρο που λιώνει στη θερμοκρασία του σώματος σχηματίζοντας μια μεμβράνη 
στο δέρμα προστατεύοντας από την απώλεια νερού. Έχει ενυδατική δράση και 
είναι θρεπτικό χωρίς να δίνει λιπώδη ή κολλώδη αίσθηση.

60ml γυάλινο βάζο



Κρέμα ματιών

• Κρέμα ειδικά για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. 

• Προιόν άμεσης επίδρασης και υψηλής δυναμικής.

• Η υφή είναι κρεμώδης και απορροφάται πολύ γρήγορα.

• Δεν περιέχει ερεθιστικά συστατικά.

• Δεν περιέχει αντιηλιακά φίλτρα.

• Αντιγήρανση, μείωση μαύρων κύκλων, άμεσο αποτέλεσμα λάμψης.



Κρέμα ματιών – δραστικά συστατικά

• Gold thioethylamino hyaluronic acid σε συγκέντρωση 3%.

• Χρησιμοποιούμε επιπλέον ενεργά συστατικά για να βελτιώσουμε τις ιδιότητες της κρέμας

• Τετραπεπτίδια: με αντιγηραντικές ιδιότητες αλλά και δράση στη μείωση των μαύρων κύκλων 
και την διατήρηση της ελαστικότητας. 

• Άλας νάυλον: ενεργεί ως συστατικό λάμψης. Έλκει και διανέμει το φως μειώνοντας την 
εμφάνιση των ατελειών του δέρματος. 

• Bisabolol: αιθέριο έλαιο από χαμομήλι. Είναι καταπραϋντικό και αντιφλεγμονώδες.

• D-παντενόλη ή βιταμίνη Β5: Ενυδατικές ιδιότητες. Βοηθά στην ανανέωση και την 
αποκατάσταση των ιστών.

15ml γυάλινο βάζο



Ορός
• Ο ορός είναι ένα ιξώδες υγρό που χρησιμοποιείται για να δώσει ένα αποτέλεσμα Boost.

• Χρησιμοποιείται πριν από την Αντιγηραντική Κρέμα.

● Gold thioethylamino hyaluronic acid σε συγκέντρωση  5% .

● Χρησιμοποιούμε επιπλέον ενεργά συστατικά για να βελτιώσουμε τις ιδιότητες της κρέμας

● Το εκχύλισμα Soja δρα στη σύσφιξη και τη μείωση των ρυτίδων.

● Το μίγμα ετεροπολυσακχαριτών και φυτικών πεπτιδίων δημιουργεί ένα προστατευτικό και 
ενυδατικό φιλμ στο δέρμα.

● Εκχύλισμα φύτρου σίτου: βελτιωτικό του δέρματος και ενυδατικό συστατικό με τασιενεργό, 
καταπραϋντικό και αντιγηραντικό αποτέλεσμα.

● Hydroxyprolisilane: Βιοτεχνολογικό προϊόν που αναγεννά το δέρμα, βελτιώνοντας τη 
σταθερότητα και μειώνοντας τα σημάδια του προσώπου.

● Βιταμίνη Ε acetate: Πανίσχυρο αντιοξειδωτικό για το δέρμα

30ml γυάλινο βάζο

Ειδικό μοβ γυαλί: Υψηλής ποιότητας προϊόν για βέλτιστη προστασία από το φως



Καθαριστικό γαλάκτωμα

● Καθαρισμός πριν από τη θεραπεία – δεν ξηραίνει, δεν ερεθίζει το δέρμα

● Κύριος στόχος του γαλακτώματος είναι να αφαιρέσει τις βαριές ακαθαρσίες όπως το 
μακιγιάζ, τα καλλυντικά και τη λιπαρότητα.

● Καταπραυντική σύνθεση.

● Ειδική σύνθεση για ευαίσθητο δέρμα με:

● Αμυγδαλέλαιο: απολίπανση, εξισορρόπηση και ενυδάτωση του δέρματος

● Κερί μέλισσας: ενυδατικό και αντιοξειδωτικό.

● Bisabolol: αιθέριο έλαιο από χαμομήλι. Καταπραϋντικό και αντιφλεγμονώδες.

● Άλλα φυτικά εκχυλίσματα όπως χαμομήλι, καλέντουλα, χαμομήλι, μολόχα, μέντα, achillea: 
απολέπιση για ευαίσθητο δέρμα, επούλωση και επιθηλιοποίηση του δέρματος



Καθαριστικό γαλάκτωμα

Καθαρίζει απαλά το δέρμα, ενυδατώνει χωρίς να ερεθίζει και επανισορροπεί το 
λιπιδικό στρώμα.

Σωληνάριο χωρίς χάρτινη συσκευασία - 150 ml



Καθαριστική μους

● Καθαρισμός πριν από τη θεραπεία – δεν ξηραίνει, δεν ερεθίζει το δέρμα

● Αυτό το προϊόν είναι ένα ελαφρύ σαπούνι που χρησιμοποιείται μετά το καθαρισμό με το γαλάκτωμα
 για να απομακρύνει άλλες ακαθαρσίες όπως η σκόνη, ο ιδρώτας, η μόλυνση και τα νεκρά κύτταρα.

● Περιέχει εκχύλισμα πικρού πορτοκαλιού που ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος 
Με ελαφριά απολεπιστική δράση που βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων.

● Βοηθά στην απομάκρυνση των μαύρων στιγμάτων και στην ενυδάτωση του δέρματος.

● Ειδική σύνθεση για ευαίσθητο δέρμα

● Το εκχύλισμα Papaya με υψηλό επίπεδο βιταμίνης Α βοηθά επίσης στην απομάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων.

● Bisabolol: αιθέριο έλαιο από χαμομήλι - καταπραϋντικό και αντιφλεγμονώδες



Καθαριστική μους

Η χρήση του γαλακτώματος και της καθαριστικής μους θα βοηθήσει στην 
απομάκρυνση όλων των τύπων ακαθαρσιών του δέρματος, διατηρώντας το 
ενυδατωμένο - χωρίς να αφαιρεί το λιπιδικό στρώμα – μαλακό, φωτεινό και 
έτοιμο για θεραπεία.

Σωληνάριο χωρίς χάρτινη συσκευασία - 150 ml



Ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας



• Double blind, randomized clinically proven results
• In-depth, scientific knowledge of the skin
• And, most importantly…

How we are different, what we bring to the 
table

Technology that  
enhances & 

compliments  in-clinic 
treatments
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