
Ο συνδυασμός ενεργού άνθρακα και ιατρικού υπερήχου νέας γενιάς εξυγιαίνει σε βάθος 

την επιδερμίδα, αφαιρώντας ρύπους, ενισχύει  τη φωτοπροστασία και μάχεται ενάντια στη 

δημιουργία ελεύθερων ριζών. Μετά από την πρώτη κιόλας φορά, θα δεις την επιδερμίδα σου 

να ακτινοβολεί από υγεία και θα τη νιώσεις πιο απαλή από ποτέ. 

 

 

Τα κύρια οφέλη ενεργού άνθρακα εμπλουτισμένου με άγρια βότανα και βιταμίνες  είναι: 

• Απορροφά τις τοξίνες 
• Αντιφλεγμονώδη δράση  
• Συσφίγγει το περίγραμμα του προσώπου 
• Τραβάει την περίσσια λιπαρότητα 
• Καθαρίζει  τους φραγμένους πόρους 
• Αφαιρεί επιφανειακά τα μαύρα στίγματα 

Ultrasound ιατρικός υπέρηχος 

Οι υπέρηχοι είναι μια φυσική μέθοδος διείσδυσης στις κατώτερες στοιβάδες της 

επιδερμίδας των  καλλυντικών προϊόντων με παρουσία πολλών χρόνων στην αισθητική. 

Λόγω της θεαματικής βαθιάς καθαριστικής δράσης τους, τα κύματα υπερήχων είναι σε θέση 

να βελτιώσουν την υφή του δέρματος και να αποκαταστήσουν μια νεανική λάμψη.   

 

Οι υπέρηχοι αυξάνουν την θερμοκρασία του δέρματος και προκαλούν αγγειοδιαστολή και 

υπεραιμία με ευεργετικά αποτελέσματα για την επιδερμίδα.  

Δημιουργούν μικρομάλαξη, μειώνουν τα οιδήματα και απομακρύνουν τα προιόντα του 

μεταβολισμού. 

 

Οφέλη  

- Βαθύς καθαρισμός πόρων χωρίς ερεθισμούς 

- Βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας 

- Απαλή αλλά ενδελεχής απολέπιση 

- Μείωση δυσχρωμιών 

- Μείωση της ακμής 

- Μείωση των ρυτίδων 

- Χαλάρωση των μυών, τόνωση του δέρματος 

- Διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου 

- Μείωση των μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια 



- Διέγερση της λεμφικής παροχέτευσης 

Το τζελ της αλόης – υαλουρονικού περιέχει δύο ορμόνες: αυξίνη και γιβερελίνη (auxin, 
gibberellin). Αυτές οι δύο ορμόνες συμβάλλουν στην επούλωση των πληγών και έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μειώνουν τη φλεγμονή του δέρματος.  
Η γιβερελίνη ενεργεί ως αυξητική ορμόνη και διεγείρει την ανάπτυξη νέων κυττάρων. 
Επιτρέπει στο δέρμα να επουλωθεί γρήγορα  . είναι κατευναστική ουσία και μπορεί να 
μειώσει τις φλεγμονές, τα σπυράκια και τη φαγούρα.  
Βοηθά την αντιγήρανση γιατί περιέχει γλυκοζαμινογλυκάνη και μια πληθώρα 
αντιοξειδωτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων της β-καροτίνης και της βιταμίνης C και 
Ε, που συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η φυσική σφριγηλότητα του δέρματος. 
Στην βαθιά ενυδάτωση του δέρματος καθώς περιέχει πάνω από 75 διαφορετικά θρεπτικά 
συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, ένζυμα, σάκχαρα, ανθρακινόνες ή φαινολικές ενώσεις, 
λιγνίνη, σαπωνίνες, στερόλες, αμινοξέα και σαλικυλικό οξύ. 
 


