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ΣΕΛΙΔΑ 58

«Healthy is Beautiful» 
είναι η νέα, σύγχρο-
νη φιλοσοφία της 
CASTALIA Laboratoires 
Dermatologiquεs, θυ-
γατρικής εταιρείας της 

Lavipharm, που δραστηριοποιείται στην αγο-
ρά των δερμοκαλλυντικών προϊόντων φαρ-
μακείου. Με νέα εμφάνιση και αισθητική, η 
CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, αφι-
ερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην 
Επιστήμη. Τα προϊόντα της CASTALIA κυκλο-
φορούν από το 1992 στην ελληνική αγορά, 
κατέχοντας την 3η θέση ανάμεσα στα συντα-
γογραφούμενα καλλυντικά φαρμακείου, ενώ 
αποτελούν όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό ερ-
γαλείο για το δερματολόγο αλλά και το φαρ-
μακοποιό. Έχουν αναπτυχθεί στα ερευνητικά 
εργαστήρια της Lavipharm στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας, τεκμηριωμένα με κλινικές μελέτες.

Σήμερα, η CASTALIA Laboratoires 
Dermatologiques προχώρησε στην ανανέω-
ση και επανακυκλοφορία όλων των σειρών 
της, ανταποκρινόμενη στις νέες τάσεις και απαι-
τήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, αλλά κυρί-
ως στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Με βασικό 
στόχο να αποτελεί την πρώτη επιλογή του κα-
ταναλωτή, του δερματολόγου και του φαρμα-
κοποιού, αλλά και να αντιμετωπίσει με επιτυχία 

το διεθνή συνεχώς αναπτυσσόμενο ανταγωνι-
σμό, η CASTALIA γύρισε σελίδα στην πολύ-
χρονη πορεία της. Η μέχρι σήμερα υπογραφή 
της «με σεβασμό στη φυσιολογία της επιδερ-
μίδας», η οποία τόνιζε την επιστημονικότητα, 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων της και την προσήλωσή τους στην 
υγεία της επιδερμίδας, αλλάζει. Στηριζόμενη 
στις παλιές αξίες, αυτές που την καθιέρωσαν 
στην ελληνική και διεθνή αγορά, εξελίσσεται, 
υιοθετώντας μια νέα, σύγχρονη φιλοσοφία. H 
CASTALIA πιστεύει στην εσωτερική και εξωτε-
ρική ομορφιά κάθε ανθρώπου, που πηγάζει 
από την υγεία του, την ανάγκη ευζωίας αλλά 
και της ποιότητας ζωής του.

Η εφαρμογή της νέας της φιλοσοφίας 
«Healthy is Beautiful» ξεκίνησε ήδη με την 
αλλαγή των συσκευασιών της. Όλες οι σειρές 
της αλλάζουν ύφος και χρώμα σταδιακά στα 
ράφια όλων των σημείων πώλησης. Οι καινού-
ριες συσκευασίες της CASTALIA είναι αποτέ-
λεσμα συστηματικών μελετών της διεθνούς α-
γοράς καλλυντικών φαρμακείου. Υπολογίζεται 
ότι η ολική ανανέωση θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2008.

Παράλληλα, προχωρά στον εμπλουτισμό 

των σειρών που διαθέτει με νέα προϊόντα, 
που έρχονται να καλύψουν σύγχρονες ανά-
γκες και βασίζονται στις εξελίξεις της επιστή-
μης. Ήδη, από τις αρχές του 2008, ξεκίνησε 
η κυκλοφορία νέων προϊόντων που βασίζο-
νται στη χρήση της πρωτοποριακής τεχνολο-
γίας Nanotechnology, η οποία εξασφαλίζει ε-
ξαιρετική διείσδυση του δραστικού συστατι-
κού στη βασική στοιβάδα της επιδερμίδας και 
δράση σε μεγάλο εύρος, ενώ την προστατεύ-
ει από την οξείδωση.

Τα προϊόντα CASTALIA Laboratoires 
Dermatologiques:
•  Συμπληρώνουν τη φαρμακευτική αγωγή του 

δερματολόγου και οι πρωτοποριακές γαλλι-
κές φόρμουλες μεγιστοποιούν το θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα. 

•  Καλύπτουν 95% των δερματολογικών πα-
θήσεων, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο 
στην αντιμετώπιση απλών έως σοβαρών 
προβλημάτων και είναι μία από τις 3 πρώ-
τες συνταγογραφούμενες μάρκες από τους 
δερματολόγους.

•  Επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους 
με εργαστηριακή έρευνα και κλινικές με-
λέτες.

•  Αξιοποιούν την επιστημονική συμβουλή του 
φαρμακοποιού και του προσφέρουν αποτελε-
σματική και ασφαλή λύση/ απάντηση σε κάθε 
απαίτηση του σύγχρονου καταναλωτή.
Η νέα φιλοσοφία της CASTALIA της δίνει τα 

εφόδια για την κατάκτηση ακόμα μεγαλύτερου 
μεριδίου, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και 
στην παγκόσμια αγορά. Με σαφή διεθνή προ-
σανατολισμό, τα προϊόντα της CASTALIA κυ-
κλοφορούν σήμερα σε 13 χώρες.

Η Lavipharm είναι ένας ολοκληρωμένος ό-
μιλος ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, ε-
μπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντι-
κών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, με έ-
ντονη διεθνή δραστηριότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Lavipharm - Κατερίνα Φραγκιουδάκη
Τηλ.: 210 6691000
kfragioudaki@lavipharm.gr

Civitas Ketchum
Φρόσω Ζαρουλέα
Τηλ.: 210 6852400
f.zaroulea@civitas.gr

To VisCOdERM κυκλοφορεί απο την 
εταιρεία Help και αποτελεί ένα ρυθμιστι-
κό φυσιολογικό διάλυμα υαλουρονικού 
οξέος. Είναι βιοτεχνολογικό προϊόν και 
δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργα-
σία. Το VisCOdERM περιέχει το άλας να-
τρίου του υαλουρονικού οξέος, υψηλής 
καθαρότητας και μοριακού βάρους περί-
που 1 εκατομμυρίου Da, πολύ κοντά στο 
φυσικό μοριακό βάρος του ενδογενούς 

υαλουρονικού οξέος. Είναι αναμφίβολα σημαντική η επιλογή του μοριακού βάρους κο-
ντά στο φυσικό μοριακό βάρος του ενδογενούς υαλουρονικού οξέος, ώστε το προϊόν να 
είναι απόλυτα βιοσυμβατό. Τα άλλα συστατικά του προϊόντος είναι: χλωριούχο νάτριο, 
φωσφορικό νάτριο και νερό κατάλληλο για εναίσιμα παρασκευάσματα.

Η Κορρές Φυσικά Προϊόντα παρουσιάζει τη 
νέα Κρέμα Ματιών Ελιά και Σίκαλη, ολοκλη-
ρώνοντας τη σειρά με αντιρυτιδική και συσφι-
γκτική δράση για ώριμες επιδερμίδες, η οποία 
αποτελείται από τις ήδη επιτυχημένες κρέμες 
Ημέρας & Νύχτας Ελιά και Σίκαλη. 

Ελιά και Σίκαλη κρέμα Ματιών 
Με αντιρυτιδική και συσφιγκτική δράση για ώ-
ριμες επιδερμίδες.

Δερματολογικά ελεγμένη. Χωρίς σιλικόνη 
- Χωρίς mineral oil - Χωρίς προπυλενογλυκό-
λη - Χωρίς αιθανολαμίνες. Το δραστικό εκχύ-
λισμα από καρπούς Σίκαλης βελτιώνει ορατά 
τη χαλαρή όψη της επιδερμίδας και έχει ση-
μαντική δράση ενάντια στις ρυτίδες. Το μαύ-
ρο Σιτάρι μειώνει αποτελεσματικά το «πρήξι-
μο» -σακούλες- των ματιών, ενώ η Ελιά ανα-
πληρώνει τα λιπίδια που φθίνουν με την ω-
ρίμανση του δέρματος, ενισχύοντας τη φυ-
σική του άμυνα. Χρήση: Απλώστε καθημερι-
νά γύρω από τα μάτια, αποφεύγοντας τα άνω 
βλέφαρα. Περιέχει: Ελιά, Σίκαλη, μαύρο Σιτάρι, 
Αβοκάντο, βούτυρο Καριτέ. 15mL 0.51 Fl. Oz. 

Ελιά και Σίκαλη κρέμα ημέρας
Με αντιρυτιδική και συσφιγκτική δράση για 
ώριμες

Δερματολογικά ελεγμένη. Χωρίς σιλικόνη 
- Χωρίς mineral oil - Χωρίς προπυλενογλυκό-
λη - Χωρίς αιθανολαμίνες. Κρέμα ημέρας με 
φυτικά έλαια για σύσφιγξη και απάλυνση των 
ρυτίδων. Το δραστικό εκχύλισμα από καρπούς 
Σίκαλης αποτελεί εξειδικευμένο συσφιγκτικό 
και αντιρυτιδικό παράγοντα. Σύμφωνα με κλι-
νικές μελέτες, χάρη στις αραβινοξυλάνες που 

περιέχει, βελτιώνει ορα-
τά τη χαλαρή όψη της ε-
πιδερμίδας και έχει σημαντική δράση ενάντια 
στις ρυτίδες. Η Ελιά και η βιταμίνη F αναπλη-
ρώνουν τα λιπίδια που φθίνουν με την ωρίμαν-
ση του δέρματος, ενισχύοντας τη φυσική του 
άμυνα. Χρήση: Κάθε πρωί, απλώστε την κρέ-
μα στο πρόσωπο και το λαιμό, αποφεύγοντας 
την περιοχή γύρω από τα μάτια. Περιέχει: Ελιά, 
Σίκαλη, Μελισσόκερο, λάδι Αβοκάντο, βούτυ-
ρο Καριτέ, λάδι Macadamia, Αμυγδαλέλαιο, 
βιταμίνες Ε, C και F. 40ml_1.35 fl oz

Ελιά και Σίκαλη κρέμα Νύχτας
Με αντιρυτιδική και συσφιγκτική δράση για ώ-
ριμες επιδερμίδες

Δερματολογικά ελεγμένη. Χωρίς σιλικό-
νη - Χωρίς mineral oil - Χωρίς προπυλενο-
γλυκόλη - Χωρίς αιθανολαμίνες. Πλούσια 
κρέμα νύχτας για τροφή και σύσφιγξη της ώ-
ριμης επιδερμίδας. Χάρη σε ειδική τεχνολο-
γία, η κρέμα απελευθερώνει σταδιακά ωφέ-
λιμα λιπαρά συστατικά και θρέφει το δέρμα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, χαρίζοντάς 
του ελαστικότητα και σφριγηλότητα. Το δρα-
στικό εκχύλισμα από καρπούς Σίκαλης απο-
τελεί εξειδικευμένο συσφιγκτικό και αντιρυτι-
δικό παράγοντα. Σύμφωνα με κλινικές μελέ-
τες, χάρη στις αραβινοξυλάνες που περιέχει, 
βελτιώνει ορατά τη χαλαρή όψη της επιδερμί-
δας και έχει σημαντική δράση ενάντια στις ρυ-
τίδες. Χρήση: Κάθε βράδυ, απλώστε την κρέ-
μα στο πρόσωπο και το λαιμό με απαλές κυ-
κλικές κινήσεις. Περιέχει: Ελιά, Σίκαλη, Λάδι 
Macadamia, Αμυγδαλέλαιο, λάδι Αβοκάντο, 
βούτυρο Καριτέ. 40ml_1.35 fl oz

“HEALTHY IS BEAUTIFUL”
ΝΕΑ CASTALIA ΑΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Κορρές
Πρόσωπο - Ελιά και Σίκαλη

VISCODERM®

Ενδείξεις
Το VisCOdERM, ασκώντας επιδιορθωτική/

πληρωτική δράση στις φυσικές και επαγόμενες 
δερματικές κοιλότητες, παρεμβαίνει:
•  στη φυσιολογική διαδικασία της γήραν-

σης του δέρματος, αποτέλεσμα της οποί-
ας είναι η συμπύκνωση της κεράτινης στι-
βάδας και οι μεταβολές στις ελαστικές ίνες 
της επιδερμίδας.

•  στο μηχανισμό επιδιόρθωσης του δερμα-
τικού ιστού, σε περιπτώσεις ουλών από ε-
πιφανειακά τραύματα της επιδερμίδας (π.χ. 
ακμή και ευλογιά).
Επιπλέον, η ενδοδερμική χορήγηση του 

VisCOdERM και επομένως η δράση του 
στο δέρμα (παρά στην επιδερμίδα), καθιστά 
εφικτή την πρόσβαση μιας ιδανικής ποσότη-
τας υαλουρονικού οξέος στον υπό θεραπεία 
ιστό, με αποτέλεσμα την αναστολή της κυτ-
ταροτοξικής δράσης των ελευθέρων ριζών 
στους ινοβλάστες και τη διασφάλιση της α-
ποτελεσματικότητας των προληπτικών και ε-
πιδιορθωτικών αισθητικών επεμβάσεων. Το 

υαλουρονικό οξύ που χρησιμοποιείται στο 
VisCOdERM παράγεται βιοσυνθετικά από 
φυσικό υπόστρωμα, χωρίς περαιτέρω χημική 
μετατροπή και επομένως το VisCOdERM έχει 
τέλεια βιοσυμβατότητα. Η χρήση του προϊό-
ντος στο δέρμα επιτρέπει την αποκατάσταση 
του υαλουρονικού οξέος, το οποίο έχει ελατ-
τωθεί και τροποποιηθεί λόγω της φυσιολογι-
κής διαδικασίας της γήρανσης του δέρματος 
ή λόγω επιφανειακών τραυμάτων στο δέρ-
μα. To VisCOdERM κυκλοφορεί στη μορ-
φή γυάλινης σύριγγας, χωρητικότητας 1.25ml 
που περιέχει 1ml διαλύματος. Το περιεχόμε-
νο της σύριγγας είναι αποστειρωμένο και ε-
λεύθερο από πυρετογόνα.
Συσκευασίες
•  Κουτί με 1 σύριγγα προγεμισμένη στις τρεις 

διαθέσιμες συγκεντρώσεις (0.8%, 1.6 %, 
2.0 %).

•  Κουτί με 3 σύριγγες προγεμισμένες στις 
τρεις διαθέσιμες συγκεντρώσεις (0.8%, 1.6 
%, 2.0 %).

Οι σύριγγες έχουν αποστειρωθεί σε ατμό.
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ΣΕΛΙΔΑ 60

Η εταιρεία NexusMedicals, μετά την απορρόφηση της  
εταιρείας ALVIA A.Ε. και ως νέα αποκλειστική αντιπρόσωπος 
της Allergan, Inc στην Ελλάδα, ανακοινώνει την κυκλοφο-
ρία του VISTABEL®. Η δραστική ουσία του VISTABEL® είναι η 
Βοτουλινική Τοξίνη τύπου Α (Clostridium Botulinum).

Το VISTABEL® περιέχει 50 Μονάδες Allergan ανά φιαλίδιο 
και κατατάσσεται στους μυοχαλαρωτικούς παράγοντες, ATC 
class M03A X01. Η βοτουλινική τοξίνη τύπου A (νευροτοξίνη 
Clostridium botulinum) αποκλείει την περιφερική απελευθέ-
ρωση ακετυλοχολίνης στις προσυναπτικές χολινεργικές νευρικές  
απολήξεις μέσω της αποδόμησης της SNAP-25, μιας πρωτεΐνης 
η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη προσκόλληση 
και απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης από τα κυστίδια που  
ανευρίσκονται εντός των νευρικών απολήξεων, οδηγώντας σε 
απονεύρωση του μυός και συνεπώς σε παράλυση.

Το VISTABEL® ενδείκνυται για την προσωρινή βελτίωση στην 
εμφάνιση των μέτριων έως και σοβαρών κάθετων γραμμών  
μεταξύ των φρυδιών που εμφανίζο-
νται κατά το συνοφρύωμα, σε ενήλικες 
< 65 ετών, όταν η σοβαρότητα αυτών 
των γραμμών έχει σημαντική ψυχολο-
γική επίδραση στον ασθενή. 

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, οδός Ζακύνθου, 144 51, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2852266
Fax: 210 2852267

Νέα γενιά φροντίδων
Η ατοπική δερματίτιδα έχει πραγμα-

τικά τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια 
για να προσβάλλει, στην Ευρώπη, το 
12,3% του πληθυσμού*. Στην πάθηση 
αυτή, στην οποία επικρατούν η δερματι-
κή ξηρότητα και οι ερεθισμοί, οι φροντί-
δες που συστήνουμε θα πρέπει να προ-
σφέρουν άνεση στο δέρμα αλλά και να 
μειώνουν τους ερεθισμούς.

Γι’ αυτό, για τα ατοπικά και πολύ ξηρά 
δέρματα, προτείνουμε τη σειρά, μια νέα 
γενιά φροντίδων που σχεδιάσθηκαν για 
να δράσουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια, 
αποκαθιστώντας τη λειτουργία φραγμού, 
αλλά και σε βάθος, μειώνοντας την αντι-
δραστικότητα του δέρματος. Πράγματι, η 
Sélectiose®, αποκλειστική και κατοχυρω-
μένη καινοτομία, απέδειξε την ικανότητά 
της στη μείωση των αντιδραστικών κυττά-
ρων στο δέρμα, γεγονός που έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση του ερεθισμού.

Πλούσιες σε ιαματικό Νερό της Avène με 
καταπραϋντικές και αντιερεθιστικές ιδιότη-
τες, με ένα ειδικό λιπιδικό τρίο που παρέ-
χει στο ξηρό δέρμα τα συστατικά που του 
λείπουν και με γλυκόκολλα που μειώνει 
τον κνησμό, οι συνθέσεις των προϊόντων 
είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένες. Δρουν με 

συμπληρωματικό τρόπο σε όλες τις παρα-
μέτρους της δερματικής ξηρότητας.

Η Σελεκτιόζη, κατοχυρωμένη καινοτομία, 
αποτέλεσμα Έρευνας Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, έγινε αντικείμενο πολλών με-
λετών για να αποδειχθεί η σημασία της στη 
ρύθμιση του ερεθισμού. Μόλις διεισδύσει 
στο δέρμα, η Σελεκτιόζη έχει την ικανότητα 
να αναστέλλει την παραγωγή των μορίων 
προσκόλλησης αλλά και να μειώνει την πα-
ραγωγή των χημειοκινών που εμπλέκονται 
στην αύξηση της συσσώρευσης αντιδραστι-
κών κυττάρων στην επιδερμίδα.

(*): μελέτη των Εργαστηρίων Pierre Fabre που 
πραγματοποιήθηκε σε  8 χώρες σε 4506 άτομα 
που απάντησαν σε ερωτηματολόγιο 

Η αποτελεσματικότητα της κρέ-
μας Akérat για το σώμα συνίστα-
ται στο μοναδικό συνδυασμό συ-
νεργικών δραστικών συστατικών με 
ισχυρή ενυδατική και κερατολυτι-
κή δράση (Ουρία 10%, Σαλικυλικό 
οξύ 1%, Γαλακτικό οξύ 1,5%).

 Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός 
καθιστά την κρέμα αυτή ένα από τα 
πλέον κατάλληλα προϊόντα για τα 
πολύ ξηρά ή τραχιά δέρματα και τα 
δέρματα με τάση απολέπισης. 

Οδηγίες χρήσης 
Για το σώμα: εφαρμόστε την Akérat 
τοπικά στις προβληματικές περιοχές 
μία ή δύο φορές τη μέρα. 

Για το τριχωτό: η άριστη φαρμακο-
τεχνική μορφή της είναι επίσης κα-
τάλληλη για το τριχωτό. Εφαρμόστε 
την Akérat όλο το βράδυ για μια 
ώρα με καλυμμένο το κεφάλι. 
Ξεπλύνετε και κατόπιν λουστείτε 
με ένα απαλό σαμπουάν.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Τα προϊόντα της σειράς Akérat δε 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
παιδιά κάτω των 3 ετών, ούτε σε 
περιοχές που παρουσιάζουν βλά-
βες (πληγές, μολύνσεις…). 

Αποφύγετε κάθε επαφή με τα 
μάτια. 

Για τα πολύ ξηρά 
και ατοπικά δέρματα

Φροντίδα για τα δέρματα 
με τάση υπερκεράτωσης και απολέπισης !

DERMABLEND
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

Μια αποστολή: «Καλύτερη ποιότητα ζωής»
Δημιουργημένη από το 1981 από τον αμερικανό δερματολόγο Dr. 
N. Craig Roberts είναι αναγνωρισμένη εδώ και 22 χρόνια ως η εξει-
δικευμένη μάρκα στη Διορθωτική Κοσμητολογία στις ΗΠΑ.

Συνθέσεις με «υψηλή δερματολογική ανοχή»

•  Συστατικά αυστηρά επιλεγμένα και ένας μεγάλος αριθμός εθε-
λοντών μειώνουν την πιθανότητα αλλεργιών

•  Χωρίς άρωμα: για την προστασία των πιο ευαίσθητων επι-
δερμίδων

•  SPF: για την αποτελεσματικότερη προστασία από τις ακτίνες 
UV

•  Αυστηρά ελεγμένες σε ευαίσθη-
τες επιδερμίδες, όλες οι συνθέσεις 
DERMABLEND είναι υποαλλεργικές, 
δε δημιουργούν μαύρα στίγματα και 
είναι μη-ακνεογόνες.

Μια παρουσία στον ιατρικό κόσμο 
και στους συλλόγους 
ασθενών

Παρούσα στα πιο μεγάλα ια-
τρικά συνέδρια (RADLA, EADV, 
AAD) η DERMABLEND είναι γνω-
στή και προτείνεται από τους δερ-
ματολόγους και τους πλαστικούς χει-
ρουργούς στον κόσμο.

Pierre Fabre Ελλάς, Μεσογείων 350, 15341 Αγ. Παρασκευή
Laboratoires Dermatologiques Avène     

Τηλ: 210 7715353 Φαξ: 210 7798139, E-mail : lina.phili@pierre-fabre.com

V I C H Y  L A B O R A T O I R E S




