Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ
Η εταιρεία Murad Inc. ιδρύθηκε το1989 από τον Howard Murad M.D.,
έναν από τους πιο διακεκριμένους δερματολόγους παγκοσμίως, με 30ετή
επιστημονική έρευνα και έχοντας κουράρει περισσότερους από 30.000 ασθενείς.
Ο Dr Murad συμβουλεύει και κατευθύνει κατ’ ιδίαν τα Murad Inclusive Health Spa®,
τα Murad Inclusive Health Medical Group® και τα Ερευνητικά Εργαστήρια Murad,
ενώ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ως πρέσβης των προϊόντων Μurad και ως μέντορας
σε θέματα υγείας του δέρματος.
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Είναι διαπιστευμένος Δερματολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ιατρικής (Δερματολογίας) στο Πανεπιστήμιο UCLA
Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (FAAD)
Φαρμακοποιός
Κάτοχος 19 ευρεσιτεχνιών σχετικά με τη δερματολογία
«Ένας από τους καλύτερους δερματολόγους της χώρας (ΗΠΑ).» - περιοδικό Vogue
«Ο πιο πολύτιμος εμπνευστής για το 2013» - Spry Living
Εsthetic Visionary Award - Βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην Κοσμετολογία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
1989

O Dr. Murad δημιουργεί το πρώτο Dr Brand στην ιστορία της Κοσμετολογίας, ενώ εισάγει τα οξέα στις αντιγηραντικές
θεραπείες, αλλάζοντας το ρου της ιστορίας στην επαγγελματική περιποίηση

1992

Καθιερώνει τη «Συνταγή Murad», εντάσσοντας στις φόρμουλες αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη & ενυδατικά συστατικά

1995

Δημιουργεί πρώτος συμπληρώματα διατροφής, εξειδικευμένα για το δέρμα

1997

Προσδιορίζει την Περιβαλλοντική Γήρανση και δημιουργεί μια νέα πανίσχυρη φόρμουλα σταθεροποιημένης βιταμίνη C
που χρησιμοποιεί στη σειρά Environmental Shield®

1998

Βραβεύεται για την πρώτη από τις -συνολικά- 19 πατέντες του

2002

Προσδιορίζει το σύνδρομο της Ορμονικής Γήρανσης
Διατυπώνει τη θεωρία της «Αρχής του Κυτταρικού Υγρού™»

2003

Δημοσιεύει το πρώτο βιβλίου του «The Murad Method»
Προσδιορίζει ένα νέου τύπου στρες, το «Cultural Stress™- Πολιτισμικό Στρες»

2004

Δημιουργεί τη σειρά Resurgence, την πρώτη σειρά προϊόντων για την Ορμονική Γήρανση

2005

Δημοσιεύει το τρίτο βιβλίο «Τhe Cellulite Solution - H Λύση για την Κυτταρίτιδα»,

2010

Δημοσιεύει το τέταρτο βιβλίο “The Water Secret” - best seller στο Amazon

2012

Παρουσιάζει τη νέα τεχνολογία MuraSol™ Antioxidant Defense στα αντιηλιακά
Παρουσιάζει την αποκλειστική Τεχνολογία Ενυδάτωσης Replenicell® που ενσωματώνεται σε όλα τα προϊόντα Murad

2015

26 χρόνια το όραμα μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να δείχνουν, να αισθάνονται και να ζουν καλύτερα κάθε μέρα!

H METABAΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ DR BRAND
ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Τα καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής Μurad, εκτός από τις πρωτοπόρες φόρμουλες που ενσωματώνουν, εστιάζουν
και σε αυτό που ονόμασε ο Dr Murad «Inclusive Health - Συνολική Υγεία»™, αλλάζοντας με τον τρόπο αυτό τη ζωή εκατομμύριων
ανθρώπων. Αυτό καθιστά τη Murad κάτι πολύ περισσότερο από ένα brand, είναι ένα τρόπος ζωής που επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο
να δείχνει και να αισθάνεται πιο υγιής κάθε μέρα!

«INCLUSIVE HEALTH™ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»
Η φιλοσοφία του Dr Murad για τη «Inclusive Health™ - Συνολική Υγεία»
διαφοροποιεί τα προϊόντα Murad, καθώς έχουν στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες
κάθε ατόμου για εσωτερική, εξωτερική και συναισθηματική φροντίδα:
• Εσωτερική φροντίδα: η πρόσληψη των κατάλληλων συμπληρωμάτων διατροφής
και η διατροφή με βάση την «Κανάτα Υγείας» του Dr Murad, εξασφαλίζουν
την εσωτερική υγεία και την ενδυνάμωση του δερματικού ιστού
• Εξωτερική φροντίδα: τα κατάλληλα καλλυντικά προϊόντα ενισχύουν τη λειτουργία
του δέρματος, ενώ προστατεύουν από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές επιθέσεις
• Συναισθηματική αυτοφροντίδα: η θετική ψυχολογία και η ισορροπημένη ζωή
επηρεάζουν τη συναισθηματική και πνευματική ευεξία, βελτιώνοντας
την προσωπική υγεία και εμφάνιση

Η «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ™»
ΣTΟΧΟΣ: Όμορφο και υγιές δέρμα, μέσω της προστασίας και ισχυροποίησης των κυττάρων
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Α. Υγιές κύτταρο
Β. Ο χρόνος, η ηλικία, οι ελεύθερες ρίζες, το στρες και οι φλεγμονές επιτίθενται στην κυτταρική μεμβράνη
Γ. Κυτταρικό υγρό εξέρχεται από το κύτταρο στον εξωκυττάριο χώρο με αποτέλεσμα την αφυδάτωση του κυττάρου
και τη στέρησή του από εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που εξασφαλίζουν την υγεία του
Δ. Η «Συνταγή» Murad βοηθάει στη θωράκιση των κυττάρων από τις επιθέσεις, εξασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον
για τα κύτταρα του δέρματος

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ REPLENICELL™
Στο 99% των καλλυντικών της αγοράς, πάνω από το 70% είναι H2O. To νερό όμως παντού απλά πιάνει χώρο μια και αποτελεί
το αποτέλεσμα αφαίρεσης του ποσοστού του συνόλου των συστατικών από το 100 άρα μιλάμε για ένα αδρανές συστατικό.
Με την τεχνολογία RepleniCell™ ο Dr Murad τελειοποίησε μια μέθοδο προεπεξεργασίας της υδατικής φάσης των συνταγών,
δημιουργώντας ένα πατενταρισμένο μίγμα οσμολυτών, που ενισχύουν τις ακουαπορίνες και προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες
με επιλεγμένα αμινοξέα και τρεχαλόζη, μετατρέποντας το παθητικό κομμάτι μιας καλλυντικής φόρμουλας σε δραστική τεχνολογία
ενυδάτωσης, με στόχο την εξασφάλιση ιδανικών επιπέδων υγρασίας, για ένα υγιές και όμορφο δέρμα.

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
MURASOL™ ANTIOXIDANT DEFENSE
Κάθε προϊόν Murad με αντιηλιακό δείκτη ενσωματώνει την αποκλειστική τεχνολογία MuraSol™ Αntioxidant Defense,
για μέγιστη προστασία από την UV και IR ακτινοβολία και για επανόρθωση των φθορών του δέρματος.
Τα εργαστήρια Murad πέτυχαν να ενσωματώσουν σε λιποσώματα ένα μίγμα υψηλής απόδοσης από αντιοξειδωτικά,
αντιφλεγμονώδη και βιταμίνες A, C, E σε συνδυασμό με ευρέως φάσματος αντιηλιακά φίλτρα. Με τη μορφή αυτή η διείσδυση
και η σταδιακή απελευθέρωση τους στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας είναι γεγονός, με τις ελεύθερες ρίζες
που προκλήθηκαν από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το δέρμα να εξουδετερώνονται.
Αποτέλεσμα; H απόλυτη προστασία του δέρματος, τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος!

AGE REFORM®
Αφορά δέρμα με:
• Βιολογική Γήρανση
• Λεπτές γραμμές, ρυτίδες & βαθιές ρυτίδες
• Επιδερμική χαλάρωση
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Durian Cell Reform®
• Collagen Support Complex
• Glyco Firming Complex
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®

Eξειδικευμένες φόρμουλες που στηρίζονται στο συνδυασμό α και β-υδροξυοξέων με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες.
Στοχεύουν στην απομάκρυνση των νεκρών κερατινοκυττάρων και στην ταχύτερη ανανέωση της επιδερμίδας, χωρίς τραυματισμό
και την εμφάνιση ερυθρότητας στο δέρμα, καθώς και στη λείανση λεπτών γραμμών και βαθύτερων ρυτίδων, ενώ αυξάνονται
τα επίπεδα υγρασίας και φωτεινότητας της επιδερμίδας. Το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο ενός χημικού peeling, χωρίς όμως
τις δυσάρεστες παρενέργειες που συνήθως προκαλεί.
Collagen Support Complex, σύμπλεγμα από υαλουρονικό οξύ και αντιγηραντικά πεπτίδια, που προάγει τη φυσική ενίσχυση
του κολλαγόνου, «κλειδώνει» την υγρασία στο δέρμα, ενισχύει την ελαστικότητα και επαναφέρει τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας.
Eπαγγελματικές Θεραπείες
• ΑΗΑ’s Rapid Exfoliator Facial Ισχυρή απολεπιστική θεραπεία ανανέωσης του δέρματος, με 3 επίπεδα δράσης
• Skin Restore Treatment Εντατική θεραπεία λεύκανσης και ενυδάτωσης, με ταυτόχρονη αποκατάσταση και ενδυνάμωση
του δερματικού ιστού
®

• Intensive Wrinkle Reducer Rapid Peel Ισχυρό μη ερεθιστικό – αντιρυτιδικό peel με την τεχνολογία Durian Cell Reform
• Hydrolyte Moisture Infusion Facial Ισχυρή ενυδατική θεραπεία

ENVIRONMENTAL SHIELD®
Αφορά δέρμα με:
• Περιβαλλοντική γήρανση
• Φωτογήρανση, πανάδες
• Ανομοιόμορφο τόνο & υφή
• Λεπτές γραμμές και ρυτίδες
Yψηλής απόδοσης συστατικά:
• Resilient-C Complex™
• Skin Repair System
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®

®

Η σειρά Enivornmental Shield αποκαθιστά τις φθορές και θωρακίζει το δέρμα έναντι στην περιβαλλοντική ακτινοβολία και ρύπανση.
Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος, προάγοντας τη σύνθεση κολλαγόνου και αναστέλλει
τη μη φυσιολογική παραγωγή μελανίνης, μειώνοντας τη μελανινογένεση περισσότερο από 80% και δρώντας αποτελεσματικά
κατά των πανάδων.
Resillent-C Complex™, σύμπλεγμα 3 σταθεροποιημένων τύπων βιταμίνης C που δρα συνεργικά, μεγιστοποιώντας την ποσότητα της
βιταμίνης C που μεταφέρεται στα κύτταρα, ώστε να παρέχει άμεση και μακράς διάρκειας προστασία έναντι της βλάβης που προκαλεί
η οξείδωση και αποκαθιστά τις ορατές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής γήρανσης.
Eπαγγελματικές Θεραπείες
• Sun Undone® Vitamin C Infusion Facial Θεραπεία λεύκανσης και αντιγήρανσης

RESURGENCE®
Αφορά δέρμα με:
• Ορμονική γήρανση
• Έλλειψη ελαστικότητας
• Bαθιές ρυτίδες
• Ξηρότητα και αφυδάτωση
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Φυτοοιστρογόνα
• Πεπτίδια
• Ressurection plant (ρόδο της Ιεριχούς)
• Γλυκοζαμινογλυκάνες
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCel®
Τεχνολογικά προηγμένη προσέγγιση της Ορμονικής Γήρανσης με τη χρήση φυτοοιστρογόνων. Η σειρά Resurgence προωθεί την
άμεση ενυδάτωση, προάγει την παραγωγή κολλαγόνου, αποκαθιστά την ελαστικότητα και ανθεκτικότητα του δέρματος, καθώς μειώνει
τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Οι ήπιοι απολεπιστικοί παράγοντες που περιέχει αποκαθιστούν την υφή, τον τόνο και τη φωτεινότητα
του δέρματος, κυρίως σε φάση ορμονικών μεταβολών.
Σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της σειράς έχουν οι πρωτεΐνες του φυτού Resurrection (ρόδο της Ιεριχούς), ένα βιομιμητικό,
ανθεκτικό φυτό της ερήμου, γνωστό για την αντοχή του στην έντονη ξηρασία και τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες,
που έχει την ικανότητα να επαναφέρει τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας στο ταλαιπωρημένο δέρμα και να ενισχύει
τον επιδερμικό φραγμό προστασίας του.
Eπαγγελματικές Θεραπείες
• Resurgence® Renewal Facial Ισχυρή θεραπεία σύσφιγξης και ενυδάτωσης

BLEMISH CONTROL
Αφορά δέρμα με:
• Ανάγκη για βαθύ καθαρισμό
• Εξάρσεις ακμής
• Ανάγκη ρύθμισης και εξισορρόπησης
των μικτών/λιπαρών περιοχών
• Διεσταλμένους, φραγμένους πόρους
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου
• Οil-Control Complex
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®

Η σειρά Blemish Control έχει ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση, καθιστώντας την ιδανική για το λιπαρό/ακνεϊκό δέρμα.
Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, χωρίς να επηρεάζει το υδρολιπιδικό φίλμ της επιδερμίδας, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος,
μειώνει τους ερεθισμούς και τις φλεγμονές και απομακρύνει την αντιαισθητική γυαλάδα, αφήνοντας το δέρμα φωτεινό και υγιή.
Περιέχει το πατενταρισμένο πρότυπο σύστημα διάθεσης και απορρόφησης, Hydroxen Peroxide (υπεροξείδιο του υδρογόνου),
σε αντίθεση με άλλα προϊόντα κατά της ακμής που περιέχουν Benzoyl Peroxide (υπεροξείδιο του βενζολίου), το οποίο μπορεί
να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμό στο δέρμα.
Eπαγγελματικές Θεραπείες
• Clarifying Enzyme® Facial Θεραπεία για βαθύ καθαρισμό και αποκατάσταση του ακνεϊκού δέρματος

ANTI-AGING BLEMISH CONTROL
Αφορά δέρµα µε:
• Εξάρσεις ακµής & φραγµένους πόρους
• Λεπτές γραµµές και ρυτίδες
• Ανοµοιογενή υφή
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Κοmbucha Collagen Defence®
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®
Η Anti-Aging Blemish Control είναι µια πολυδιάστατη σειρά προϊόντων που απευθύνεται σε λιπαρά, ασφυξιακά δέρµατα
που ενδέχεται να παρουσιάσουν φαινόµενα ακµής στην ενήλικη φάση. Έχει ισχυρή αντιγηραντική και ενυδατική δράση,
ενώ παράλληλα παρέχει αντιβακτηριακή προστασία, ρυθµίζοντας τη λιπαρότητα και ενισχύοντας τη φυσική άµυνα του δέρµατος.
Kombucha Collagen Defense™, σύνθεση που αποτελείται από λιπίδια, παράγοντες κατά της γλυκοζυλίωσης, µικροσφαιρίδια
υαλουρονικού οξέος, γλουκοζαµίνη και µια πλειάδα αµινοξέων, που προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και την αναδόµηση
του δερµατικού ιστού.

REDNESS THERAPY®
Αφορά δέρµα µε:
• Ερυθρότητα, ευαισθησία
• Αφυδάτωση, ευθραυστότητα
• Ευρυαγγείες, ροδόχρου ακµή
• Καταπόνηση από χηµικά πήλινγκ
και επεµβατικές θεραπείες
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Εκχύλισµα Goji Berry
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®
Η σειρά στοχεύει στη βελτίωση των χρόνιων καταστάσεων ερεθισµού και ερυθρότητας του δέρµατος. Ο επιδερµικός ιστός ανακτά
την ανθεκτικότητά του, ο ερεθισµός και η ερυθρότητα µειώνονται και παράλληλα, ενισχύονται τα επίπεδα ενυδάτωσης και άµυνας του.
Εκχύλισµα Goji Berry, ένα ενεργό συστατικό που παρέχει προστασία στο ερεθισµένο δέρµα µε το να ενυδατώνει σε βάθος
και ταυτόχρονα συµβάλλει στην µείωση των φλεγµονών. Το Goji Berry είναι φυτό των Ιµαλαΐων, εµπλουτισµένο σε βιταµίνη C
έως και 100 φορές περισσότερο από το πορτοκάλι και 20 φορές περισσότερο σε B καροτένιο από το καρότο!
Eπαγγελµατικές Θεραπείες
• Redness Therapy Treatment Θεραπεία απευαισθητοποίησης και βαθιάς ενυδάτωσης

PORE REFORM®
Αφορά δέρµα µε:
• Λιπαρότητα στη περιοχή Τ
• ∆ιεσταλµένους, φραγµένους πόρους
• Μαύρα στίγµατα
• Περιστασιακές εξάρσεις ακµής
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Oxidation Reversal Complex
• MuraSol® Antioxidant Defence
• RepleniCell®
Η σειρά απευθύνεται στο κανονικό και µικτό δέρµα, φροντίζοντας για την ενυδάτωση και εξισορρόπησή του. Ενυδατώνει τις ξηρές
ζώνες του προσώπου, αποµακρύνει την περίσσεια λιπαρότητα, συσφίγγει τους διεσταλµένους πόρους, ενεργοποιεί και ενδυναµώνει τα
κύτταρα της επιδερµίδας.
Oxidation Reversal Complex, σύµπλεγµα που καταστέλλει την οξείδωση του σµήγµατος, βασική αιτία εµφάνισης µαύρων στιγµάτων
και φραξίµατος των πόρων.

AGE-PROOF SUNCARE
Αφορά δέρµα µε:
• Aνάγκη για αντιηλιακή προστασία
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• MuraSol® Antioxidant Defense
• Skin Repair System
• RepleniCell®

Τα αντιηλιακά Murad περιέχουν την προηγµένη τεχνολογία MuraSol® Antioxidant Defense όπου µίγµα υψηλής απόδοσης
από αντιοξειδωτικά, αντιφλεγµονώδη και βιταµίνες A, C, E ενθηλακώνεται σε λιποσώµατα, τα οποία διεισδύουν και σταδιακά
απελευθερώνονται στα βαθύτερα στρώµατα της επιδερµίδας.
Αποτέλεσµα; 100% αντιηλιακή προστασία, εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και επαναφορά της φωτεινότητας και λάµψης
της επιδερµίδας.

BODYCARE
Αφορά δέρµα µε:
• Κυτταρίτιδα & ραβδώσεις
• Έλλειψη σφριγηλότητας
• Τραχύτητα
• Αφυδάτωση
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Cayenne Pepper
• Cat’s Claw
• Shea Butter
Eξειδικευµένη σειρά για την αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας, των ραβδώσεων και της χαλάρωσης του δέρµατος. Η σειρά περιποίησης
Body Care περιλαµβάνει και ειδικά συµπληρώµατα διατροφής προκειµένου να ενδυναµωθεί εσωτερικά ο οργανισµός, επιτυγχάνοντας
την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της όψης φλοιού πορτοκαλιού, την έλλειψη ελαστικότητας και τόνου του δέρµατος.
Περιέχει λιποσώµατα δεύτερης γενιάς, τα οποία απελευθερώνουν ενεργά συστατικά σε διαφορετικά επίπεδα του δερµατικού ιστού.

MURAD MAN
Αφορά δέρµα µε:
• Ερυθρότητα και ερεθισµό, λόγω ξυρίσµατος
• Θυλακίτιδα
• Aφυδάτωση
Υψηλής απόδοσης συστατικά:
• Beard Softening Complex®
• MuraSol® Antioxidant Defense
• RepleniCell®

Εξειδικευµένη σειρά για την αντρική επιδερµίδα, που ανακουφίζει από ερεθισµούς και θυλακίτιδες, εξισορροπεί το λιπαρό
και αφυδατωµένο δέρµα, ενώ επαναφέρει τη φωτεινότητα και απαλότητα της επιδερµίδας.
Σύµπλεγµα Beard Softening Complex®, απλοποιεί τη διαδικασία ξυρίσµατος, απολεπίζοντας απαλά το δέρµα και µαλακώνοντας
τη σκληρή τριχοφυΐα, µε αποτέλεσµα το ξυράφι να γλιστράει & οι τρίχες να αποµακρύνονται πιο εύκολα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ MURAD
ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Γραμμές & Ρυτίδες
• Υπερμελάγχρωση
• Ασφυξιακό δέρμα
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Γλιστρήστε τους αντίχειρές σας
στο μέτωπο σε σχήμα “M”.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Ασφυξιακό δέρμα
• Υπερμελάγχρωση
• Γραμμές & Ρυτίδες
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Χρησιμοποιήστε τους δείκτες στο σαγόνι
και τα μεσαία σας δάχτυλα κάτω από
το πηγούνι, γλιστρώντας τα σε σχήμα “U”.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Γραμμές & Ρυτίδες
• Μαύροι Κύκλοι
• Οιδήματα
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Χτυπήστε τους παραμέσους από τους
κροτάφους προς την έσω κανθό.
Κινηθείτε από το ινιακό οστό προς
το αυτί σε σχήμα“R”.

ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Αφυδάτωση
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Τσιμπήστε απαλά το μέτωπο και
ανασηκώστε για λίγα δευτερόλεπτα,
χρησιμοποιώντας αντίχειρα και δείκτη.
Το αφυδατωμένο δέρμα επανέρχεται αργά.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Ευαισθησία
• Έλλειψη Ελαστικότητας
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Αρχικά πιέστε απαλά τα μάγουλα, ασκώντας
μέτρια πίεση. Το ευαίσθητο δέρμα γίνεται
αμέσως ερυθρό. Στη συνέχεια, τσιμπήστε
απαλά το κάτω μάγουλο. Όταν το δέρμα
έχει χαλάρωση επανέρχεται αργά.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Ασφυξιακό δέρμα
• Υπερμελάγχρωση
ΑΝΑΛΥΣΗ:
Λυγίστε απαλά τους λοβούς των αυτιών
προς τα μάγουλα.

ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Ασφυξιακό δέρμα
• Υπερμελάγχρωση

ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Υπερμελάγχρωση
• Γραμμές & Ρυτίδες

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Γλιστρήστε τους παραμέσους
σε σχήμα “A” από το έξω μέρος
των χειλιών προς τη μύτη.

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Ολοκληρώστε την κίνηση σε σχήμα «Α»
στο επάνω χείλος.

ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Γραμμές & Ρυτίδες
• Υπερμελάγχρωση
• Ασφυξιακό δέρμα

ΑΝΑΓΚΕΣ:
• Έλλειψη Ελαστικότητας

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Γλιστρήστε το δείκτη, μέσο
και παραμέσο από το στέρνο προς
τη βάση του λαιμού σε σχήμα“D”.

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Τσιμπήστε το δέρμα στο λαιμό,
χρησιμοποιώντας το δείκτη και τα
μεσαία δάχτυλα. Το δέρμα με έλλειψη
ελαστικότητας, αργεί να επιστρέψει στην
αρχική του θέση μετά το τσίμπημα.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Ασφαλείς, αποτελεσματικές και δερματολογικά ελεγμένες φόρμουλες
• Συνοδεύονται από κλινικές μελέτες που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τους
• 19 πατενταρισμένα προϊόντα
• Πολλές βραβευμένες φόρμουλες από γνωστά περιοδικά του διεθνή τύπου
• Δεν δοκιμάζονται σε ζώα
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