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Νέα Προϊόντα

Νέα κεφαλή θεραπείας Alex 755 τεχνολογίας 

laser Alexandrite για θεραπείες μόνιμης 

μείωσης της τριχοφυΐας και μελαγχρω

ματικών βλαβών. Το σύστημα Harmony XL 

αναβαθμίζεται με τη νέα αυτή τεχνολογία, 

διευρύνοντας τη χρήση laser διαφορετικών 

μηκών κύματος, όπως Nd:Yag (1064 nm), Nd:Yag 

(1320 nm), QSwitched και KTP (1064 nm / 532 nm) και Er:Yag 

– Fractional Er:Yag (Pixel – 2940 nm).

Νέα Τεχνολογία Alex 755
ως Αναβάθμιση στην πιο 

Δημοφιλή Πλατφόρμα Harmony XL

Πλεονεκτήματα:

•  Αυξημένη ασφάλεια και ταχύτητα θεραπείας 
(μέχρι 4 HZ)

• Ανώδυνη θεραπεία
• Υψηλή πυκνότητα ενέργειας (μέχρι 32 J/cm2)
• Εύκολη πρόσβαση σε μικρές περιοχές
• Χαμηλό αναλώσιμο (Γρήγορο R.O.I.)
• Αναβάθμιση στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα

Η νέα εταιρεία Sperian -προϊόν συγ-

χώνευσης των δύο μεγαλύτερων ε-

ταιρειών ανά τον κόσμο (Glendale και 

UVEX)- καινοτομεί τόσο στο σχεδια-

σμό όσο και την κατασκευή προστα-

τευτικών ιατρικών γυαλιών για κάθε 

τύπο laser και I.P.L. υψηλής τεχνολο-

γίας για περισσότερη προστασία και α-

σφάλεια τόσο για γιατρούς όσο και για 

τους ίδιους τους ασθενείς.

Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681 • email: info@lidsmedical.gr
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Σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η α
ντηλιακή σειρά της Avène έχει κερδίσει την αγάπη των 
καταναλωτών και την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών 
υγείας. Η Avène emulsion SPF 50+ εξασφαλίζει ευρεία 
και ισορροπημένη προστασία από τις UVA και UVB χάρη 
στo συνδυασμό των κατοχυρωμένων ορυκτών φωτο
ανακλαστικών MPI με το σύμπλεγμα TINOSORB M+S. 
Με λεπτόρρευστη υφή, προσφέρει μεγάλη διάρκεια 
παραμονής στο δέρμα και ενισχύει το φραγμό άμυνας της 
επιδερμίδας απέναντι στις ελεύθερες ρίζες. Από τη σειρά 
SPF 30, η Cleanance solaire 30 για υψηλή προστασία 
είναι η ιδανική προστασία του λιπαρού δέρματος και του 
δέρματος με τάση ακμής. Πολύ ελαφριά και ιδιαίτερα 
λεπτόρρευστη, εμπλουτισμένη σε σμηγματο-ρυθμιστικά 
και αντι-ερεθιστικά συστατικά, προστατεύει το δέρμα με 
ακμή από τις υποτροπές που οφείλονται στην έκθεση 
στον ήλιο. Το αντηλιακό σώματος Avène spray SPF 20 
για μέτρια προστασία απευθύνεται σε όλους, ειδικότερα 
βεβαίως στα άτομα που έχουν ευαίσθητο δέρμα. Το 
φωτοπροστατευτικό σύστημά του περιέχει τα λιγότερα 
δυνατά χημικά φίλτρα και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
και σταθερή αντηλιακή προστασία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, καθώς και μεγάλη αντοχή στο νερό.

Το ιαματικό Νερό της Avène, ένα δραστικό Νερό με 
καταπραϋντικές και αντι-ερεθιστικές ιδιότητες, υπάρχει σε 
όλες τις συνθέσεις των αντηλιακών προϊόντων Avène, 
προσφέροντάς τους τις ευεργετικές ιδιότητές του κατά 
την έκθεση στον ήλιο. 

Τα αντηλιακά με ιαματικό 
Νερό της Avène:

Νέες συνθέσεις, νέες συσκευασίες και 
ολοένα και καλύτερες υφές 

για τα μοναδικά αντηλιακά της Avène

Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
για την Avène της Pierre 
Fabre: κα Βασιλική Ούτσα, 
Communication Director 
GOODNEWS, 
210 2715032

Βλαστικά Κύτταρα 
Λιπώδους Ιστού με Βιοτεχνολογία 

Αυξητικών Παραγόντων

Dermaheal Stem C’rum

Το Dermaheal Stem C’rum προέρχεται από 

Βλαστικά Κύτταρα Λιπώδους Ιστού και αυξητι

κούς παράγοντες σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το 

Dermaheal Stem C’rum βοηθά τον πολλαπλα

σιασμό των βλαστικών κυττάρων στο δέρμα προ

άγοντας την αναγέννηση των κατε

στραμμένων ιστών λόγω γή

ρανσης. Ελαττώνει την εμ

φάνιση ρυτίδων και δια

τηρεί την ελαστικότητα. 

Βλαστικά Κύτταρα 
Λιπώδους Ιστού με SR (Skin 
Rejuvenating Solution) 

•  Μειώνει και προλαμβάνει τις λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες μέσω της ενί σχυσης των 
βλαστικών κυττάρων του δέρματος.

•  Αυξάνει την ελαστικότητα 
του δέρματος ενισχύοντας 
τη σύνθεση κολλαγόνου 
και ελαστίνης.

•  Ενυδατώνει το ξηρό 
δέρμα και βοηθά στη 
διατήρηση της φυσικής 
του υγρασίας.

Βλαστικά Κύτταρα Λιπώδους Ιστού με HL 
(Anti-hair Loss Solution)

•  Eνυδατώνει, θρέφει και βελτιώνει την ποιότητα 
της τρίχας.

•  Προάγει την αιματική κυκλοφορία και ενισχύει 
τα βλαστικά κύτταρα των 
τριχοθυλακίων.

•  Αυξάνει την τριχοφυΐα 
με την αύξηση των 
τριχοθυλακίων 
και διακόπτει την 
τριχόπτωση.
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Καινοτομία

Για 1η φορά, η Vichy μεταφέρει σύγχρονες 
δερματολογικές τεχνικές και συνδυάζει σε ένα 
προϊόν περιποίησης προσώπου τα πιο αποτελε
σματικά δραστικά συστατικά κατά των ρυτίδων. 
Υαλουρονικό Οξύ + Ρετινόλη σε Συνδυασμό 
Νέας Γενιάς με Αδενοσίνη - Ρετινόλη+Α - μια 
καινοτόμος διαδικασία για επανόρθωση και των 
3 τύπων ρυτίδων: μόνιμες, αναστρέψιμες, πρω
τογενείς. Ορατά αποτελέσματα σε 4 ημέρες.

Αποκλειστικό σύστημα προστασίας και σύ-
στημα πολλαπλής κατεύθυνσης

• Καινοτόμος τεχνική: 

Η Liftactiv Retinol HA περιέχει κα
θαρή Ρετινόλη, δραστικό συστατικό 
φωτο-ευαίσθητο, που παρουσιάζει 
δυσκολίες κατά την αξιοποίησή του. 
Σε μια κλασική συσκευασία, η σύν
θεση μπορεί να οξειδωθεί λόγω της 
επαφής της με το φως και τον αέρα: 
με αυτό τον τρόπο, η Ρετινόλη χάνει 
μέρος της αποτελεσματικότητάς της. 
Η Vichy δημιουργεί μια συσκευασία 

εντελώς ερμητική, χάρη στη διπλή επεξεργασία 
υπό άζωτο, για την απόδοση της βέλτιστης για 
καθημερινή χρήση δόσης Ρετινόλης. 

Και για τα μάτια: 

LIFTACTIV RETINOL HA EYES

Η επανορθωτική αγωγή για κάθε τύπο ρυτίδων 
γύρω από τα μάτια, που συνδυάζει και αυτή 
τα πιο αποτελεσματικά αντιρυτιδικά δραστικά 
συστατικά: Υαλουρονικό Οξύ + Ρετινόλη.

Δράση γεμίσματος των ρυτίδων και 
φωτίζει το βλέμμα

Με Υαλουρονικό Οξύ + Ρετινόλη σε 
συνδιασμό νέας γενιάς με Αδενοσίνη 
για πιο ενισχυμένη αποτελεματικό
τητα.

Μοναδική υφη

Η ΝΕΑ Liftactiv Retinol HA Eyes 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για ευαί
σθητα μάτια, χωρίς άρωμα, υποαλ
λεργική.

Η Vichy δημιουργεί το «πρωτόκολλο επανόρθωσης» 
για όλους τους τύπους ρυτίδων

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Κωνσταντίνα Κώστα, Μαρία Τσιριμώκου
τηλ. 210 3252103

LIFTACTIV RETINOL HA: 

Αντιρυτιδική Φροντίδα Επανόρθωσης για όλους τους τύπους ρυτίδων - SPF18

LIFTACTIV RETINOL HA EYES:

Επανορθωτική Αγωγή για κάθε τύπο ρυτίδων γύρω από τα μάτια
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Η νέα σειρά Capital Soleil αποτελεί την 1η αντιηλιακή προστασία με 
μεταλλικά στοιχεία κατά των ελεύθερων ριζών. Για μια επιδερμίδα τέλεια 
προστατευμένη από τη βλαβερή ακτινοβολία UV και τις ελεύθερες ρίζες που 
προκαλούν πρόωρη γήρανση και χρωματικές αλλοιώσεις.

H Vichy δημιουργεί την αντηλιακή προστασία 
“για υγιές μαύρισμα” 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Κωνσταντίνα Κώστα, Μαρία Τσιριμώκου
τηλ. 210 3252103

Παιδική σειρά: 

•  Νέα ενισχυμένη σύνθεση αντιοξειδωτικών για 
μεγαλύτερη προστασία της ευαίσθητης παιδικής 
επιδερμίδας.

• Σπρέι και γαλάκτωμα 50+

CAPITAL SOLEIL παιδική σειρά: 

•  ΝΕΟ Γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα SPF 
50+ 

• ΝΕΟ Spray για πρόσωπο και σώμα SPF 30 
• ΝΕΟ Multi position spray SPF 30

CAPITAL SOLEIL για το πρόσωπο: 

•  ΝΕΟ Ενυδατική κρέμα προσώπου SPF 50+ 
•  Λεπτόρευστη υφή για το πρόσωπο SPF 50+ 
• Ενυδατική κρέμα προσώπου SPF 30 
•  Λεπτόρευστη υφή για το πρόσωπο SPF 30
• Stick για τα χείλη SPF 20

Για το σώμα: 

•  ΝΕΟ Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος SPF 50+ 
• Spray για το σώμα SPF 50+ 
•  SPF 50+ Stick για τις ευαίσθητες ζώνες και χεί

λη

•  ΝΕΟ Multi position spray που ψεκάζει και ανά
ποδα SPF 30 

•  Δροσερό γαλάκτωμα για το σώμα SPF 30 
•  Δροσερό γαλάκτωμα για το σώμα SPF 20 
•  Δροσερό γαλάκτωμα για το σώμα SPF 10 

After Sun:

• Γαλάκτωμα για μετά τον ήλιο
•  Ειδική φροντίδα για εγκαύματα από τον ήλιο

Αποτελεσματικότητα

Καλύτερα προστατευμένη και πιο υγιής επιδερ
μίδα, πιο όμορφο και πιο αρμονικό μαύρισμα. 
•  Προλαμβάνει τις δερματικές αλλοιώσεις
•  Προφυλάσσει από τις καφέ κηλίδες και τις 

ρυτίδες που προκαλεί ο ήλιος.
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Καινοτομία

Η Vichy επιτυγχάνει «τη ματ όψη που διαρκεί» με δράση 
απευθείας στην καρδιά των πόρων.

Η νέα NORMADERM PRO MAT ρυθμίζει το σμήγμα 
στην καρδιά των πόρων και προστατεύει από τις 
καθημερινές υπεριώδεις ακτίνες που προκαλούν 
υπερέκκριση σμήγματος, για άμεσο και διαρκές ματ 
αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. 

Νέα τεχνολογία Dry Finish και φίλτρα UVA-UVB

Η τεχνολογία Dry Finish + φίλτρα UVA-UVB με τη μοναδική 
της αποτελεσματικότητα, συνδυάζει το ματ αποτέλεσμα με την 
προστασία.

Μοναδική υφή

Με μοναδική υφή που απορ ροφάται άμεσα και στεγνώνει 3 φορές πιο γρήγορα απ’ 
ό,τι μια συνηθισμένη σύνθεση, για επιδερμίδα χωρίς γυαλάδα. Η επιδερμίδα δείχνει 
σαν να έχετε βάλει μόλις πούδρα: καθαρή και αέρινη, απαλή και βελούδινη. Με την 
αίσθηση ιδανικής επιδερμίδας.

Γυαλάδα
Το σύμπτωμα που ταλαιπωρεί περισσότερο τις γυναίκες, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Κωνσταντίνα Κώστα, Μαρία Τσιριμώκου
τηλ. 210 3252103

NORMADERM PRO MAT:

Ενυδατική Φροντίδα για ματ αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας – SPF 15

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η ακτινοβολία UV αποτελεί βασικό 
παράγοντα δημιουργίας γυαλάδας στην επιδερμίδα. Η επιδερμίδα αντιδρά 

στην επίθεση των υπεριωδών ακτίνων, ακόμα και των καθημερινών, με 
υπερπαραγωγή σμήγματος, η οποία μπορεί να αυξηθεί έως και 26%. 
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Όμορφη, προστατευμένη από 
τον ήλιο επιδερμίδα.

Η CASTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES παρουσιάζει την 
HELIODERM, την ολοκληρωμένη σειρά 
προϊόντων προστασίας από τον ήλιο για άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Τα προϊόντα της σειράς 
HELIODERM είναι ειδικά μελετημένα για να 
παρέχουν πλήρη ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες 
ηλιοφάνειας – είτε σε μεγάλο υψόμετρο, είτε 
στη θάλασσα – και καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 
τύπου επιδερμίδας και κάθε ηλικίας.
Τα αντηλιακά προϊόντα HELIODERM περιέχουν 
Tinosorb™ M®, φωτοσταθερό και ασφαλές 
οργανικό φίλτρο, το οποίο παρέχει ισοδύναμη 
προστασία και από την UVB και από την 
UVA ηλιακή ακτινοβολία. Συγχρόνως, οι 
ενεργές βιταμίνες C και Ε προστατεύουν από 
τις ελεύθερες ρίζες, δρουν προληπτικά κατά 
της φωτογήρανσης, ενώ οι ενυδατικοί και 
καταπραϋντικοί παράγοντες ενισχύουν τον 
αμυντικό μηχανισμό της επιδερμίδας. 

Sensial 
Όμορφη, Ενυδατωμένη και 
Ισορροπημένη Επιδερμίδα!

Η CASTALIA LABORATOIRES DERMA-
TOLOGIQUES παρουσιάζει την SEnSIAL, την 
ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων δραστικής 
ενυδάτωσης και ανακούφισης της ευαίσθητης 
επιδερμίδας, που βοηθά το δέρμα να ανακτήσει 
τη χαμένη του ισορροπία. Η κληρονομικότητα, 
η φαρμακευτική αγωγή, η χρήση ακατάλληλων 
καλλυντικών, το στρες, η κούραση, η κακή 
διατροφή, το κρύο, η ρύπανση και η έκθεση στον 
ήλιο καταπονούν την επιδερμίδα. 

Σε όλους αυτούς τους παράγοντες, η SEn-
SIAL απαντά με το «Βιομιμητικό Σύστημα 
Ενυδάτωσης», μία καινοτόμο τεχνολογία 
γαλακτώματος, με σύνθεση και δομή δραστικών 
συστατικών σε ένα σύστημα όμοιο με αυτό της 
επιδερμίδας, που της εξασφαλίζει αποκατάσταση 
του φραγμού προστασίας, ενίσχυση της ικανότητάς 
της να συγκρατεί νερό και ανακούφιση από τα 
συμπτώματα ερεθισμού.

Είτε έχετε κανονική ή μικτή επιδερμίδα, χαρίστε 
της σήμερα την λάμψη και την ισορροπία που της 
αξίζει! 

Η CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται 
στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. Με νέα, μοντέρνα φιλοσοφία “Healthy is Beautiful”, 
η CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων, μη 
φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα. 

Συνιστώνται από δερματολόγους και
διατίθενται αποκλειστικά στα φαρμακεία.

Helioderm
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Nέα ανδρική σειρά περιποίησης 
ΧΥ ΗΟΜΜΕ 

Μικρο-απολεπιστικό Ενυδατικό Gel Ξυρί
σματος 150ml

• Ενδείξεις: 
-  Ευαίσθητη/με τάση για ερεθισμούς 

επιδερ μίδα
  Τρίχες που γυρίζουν προς τα μέσα

• Ιδιότητες:
- Μαλακτικοί παράγοντες 
-  Αλλαντοΐνη με καταπραϋντική δράση
- LHA με αντιβακτηριακή δράση

• Αποτελέσματα:
-  Προστατεύει την επιδερμίδα από ερε

θισμούς: 94% 
-  Επιτρέπει ξύρισμα με ακρίβεια: 92% 

Λ.Τ. 7,06€

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009
Τα εργαστήρια της la roche-posay προσαρμόζουν 

τη δερματολογική απαίτηση στις ειδικές ανάγκες της ανδρικής επιδερμίδας

Πληροφορίες: VALUECOM • Τηλ: 210 32 52 103 
Ελένη Μιχαλά: e-mail: eleni_michala@valuecom.gr • Μαρία Τσιριμώκου : e-mail: maria_tsirimokou@valuecom.gr

Ανοχή στην καθημερινή φροντίδα του άνδρα

Πιο λιπαρή, πιο παχιά και εκτεθειμένη σε έναν έντονο ρυθμό ζωής, η επιδερμίδα του άνδρα έχει διαφορετικές 
ανάγκες όσον αφορά στην υφή των προϊόντων που χρησιμοποιεί. Με σύνθεση που δε δημιουργεί μαύρα στίγμα
τα, ιδανική για την πιο λιπαρή ανδρική επιδερμίδα, εξασφαλίζει άνεση στη χρήση. Υποαλλεργική, ιδανική για την 
ευαίσθητη, με τάση για ερεθισμούς επιδερμίδα του άνδρα.




