
ALEX COSMETIC – Bright future
Καινοτόμα δραστική αγωγή άμεσης αντιμετώπισης

της οξείδωσης από την ηλιακή ακτινοβολία
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ALEX COSMETIC – Bright future

Που απευθύνεται;

Απευθύνεται στο οξειδωμένο με σημάδια πρόωρης γήρανσης δέρμα, στο ξηρό                             

και ώριμο και ιδανικά στο δέρμα με πρώιμο στάδιο δυσχρωμιών, πανάδων                               

και ηλικιακών κηλίδων

Άμεση βελτίωση σε:

✓ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

✓ΔΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

✓ΤΟΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
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ALEX COSMETIC – Bright future

Τι να περιμένω από την αγωγή;

✓ Οξυγόνωση και θρέψη των βαθύτερων στιβάδων του δέρματος
χάρη στην βελτίωση της μικροκυκλοφορίας

✓ Διέγερση των μηχανισμών αναγέννηση του δέρματος

✓ Ενεργοποίηση του δερματικού μεταβολισμού, αποτοξίνωση
και εξισορρόπηση των λειτουργιών

✓ Σύσφιξη και απάλυνση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων

✓ Αφαίρεση των δυσχρωμιών και επαναφορά του ομοιόμορφου φυσικού

χρώματος της επιδερμίδας
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Απαιτούμενα προϊόντα:

LILY HYDRA CLEANSING MILK / A11025

LILY HYDRA TONIC / A14025
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ALEX COSMETIC – Bright future

Απαιτούμενα προϊόντα:

NOURISHING EXFOLIATOR / A12025 

CORRECTOR SERUM + VITAMIN C / A17041
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ALEX COSMETIC – Bright future

Απαιτούμενα προϊόντα:

ELIXIR / A30155

INTENSIVE CORRECTOR MASK / A17055
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ALEX COSMETIC – Bright future

Απαιτούμενα προϊόντα:

COOL MASK / A30135 

INTENSIVE CORRECTOR No2 / A17021

BB IMPERIAL CREAM / A27025
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ALEX COSMETIC – Bright future

Αντενδείξεις:

▪Ενεργό ηλιακό έγκαυμα

▪Ενεργές ουλές

▪Φλεγμονή

▪Έκζεμα

▪Δερματίτιδα
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

PRIMULA VERIS

Εξαιρετικά χαλαρωτικό και ηρεμιστικό βότανο γνωστό από την Αρχαιότητα

για την ιδιότητά του να επιδρά και να διευκολύνει στις νευρικές συνάψεις, 

με αποτέλεσμα να καταπραΰνει άμεσα τις αντιδράσεις του στρες και την ένταση.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΦΥΚΙΑ(ALGAE)

Απαντώνται στον θαλάσσιο χώρο και περιέχουν πολλά μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΑΛΛΑΝΤΟΙΝΗ

Η αλλαντοΐνη είναι μία φυσική ουσία και εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες 

στην ρίζα comfrey, αλλά και στην ανθρώπινη ουρία.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ ή ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

Το ασκορβικό οξύ είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση και το βρίσκουμε σχεδόν σε 

όλα τα ζώντα κύτταρα και οργανισμούς. Κλινικά και εργαστηριακά ελεγμένα,                                  

η έλλειψη βιταμίνης C οδηγεί αντίστοιχα σε αδυναμία κολλαγονοσύνθεσης,                                          

μαζί με όλες τις απορρέουσες αρνητικές από αυτό συνέπειες. Ακόμη το σώμα                     

μας χρειάζεται την βιταμίνη C για την ιδιαίτερη λειτουργία των ενζύμων, 

όπως επίσης και για την βιοσύνθεση του υαλουρονικού οξέος το οποίο είναι επίσης 

υπεύθυνο για την ενυδάτωση και σταθεροποίηση των συνθηκών υγιούς δέρματος.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ)

Η βιταμίνη E απαντάται κυρίως στα δημητριακά, στο κρέας, στο γάλα                                           

και στον κρόκο των αυγών. Προστατεύει την επιδερμίδα από τη γήρανση,                                      

τα ηλιακά εγκαύματα και τον καρκίνο του δέρματος.  Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 

καθώς προστατεύει τα κύτταρα από την οξείδωση εξουδετερώνοντας ελεύθερες ρίζες.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

Είναι πολύ διαδεδομένο στο φυτικό βασίλειο και θα το βρούμε κυρίως στα λεμόνια                      

αλλά και σε άλλα εσπεριδοειδή όπως στο ακτινίδιο, στις φράουλες και άλλα.                           

Είναι εξαιρετικό φυσικό συντηρητικό, ενώ χρησιμοποιείται και ως ρυθμιστής οξύτητας 

και αρωματικό συστατικό. Λευκαντικός παράγων με στυπτικές ιδιότητες, επιταχύνει 

τον σχηματισμό νέων κυττάρων ενώ μειώνει και το βάθος των ρυτίδων.
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ALEX COSMETIC – Bright future
Ενεργά συστατικά:

ΛΕΚΙΘΙΝΗ

Συγκρατεί την υγρασία του δέρματος, αυξάνει την ικανότητα απορρόφησης                               

των ενεργών ουσιών από το δέρμα (διαπερατότητα), ενώ είναι και απαλυντικός                               

και ρυθμιστικός παράγων των εκκρίσεων σμήγματος.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΒΡΟΜΕΛΙΝΗ

Ακατέργαστο υδατικό διάλυμα του στελέχους και των ανώριμων καρπών ανανά.

Μοναδικά πλούσιο σε Πρωτεολυτικά ένζυμα όπως:

Αναστολείς πρωτεάσης, όξινη φωσφατάση, ασβέστιο και γλυκοπρωτείνες.

Αντιοιδηματικό, συμβατό με όλους τους τύπους δέρματος , κερατολυτικό,

λειαίνει την επιδερμίδα και αντιφλεγμονώδες
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Ο υπερ-ήρωας των άλφα υδροξυ -οξέων (ΑΗΑ) όπου πρώτη η Κλεοπάτρα 

‘ανακάλυψε‘ τις ευεργετικές του ιδιότητες. Αποτελεί ένα μεγάλο και ήπιο μόριο

γεγονός που το καθιστά ιδανικό και για τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες, 

καθώς απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αποχρωματίζει χωρίς να ερεθίζει.

Ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς – ανοσοποιητικό σύστημα, επιταχύνει

τη διαδικασία επούλωσης των πληγών, αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα με φυσικό

τρόπο, αποχρωματίζει και λευκαίνει ενώ ενεργοποιεί τον μηχανισμό αναγέννησης

των κεραμιδίων του δέρματος.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

JOJOBA OIL

Λαμβάνεται από τους καρπούς του θάμνου jojoba. Το Jojoba oil περιέχει                             
πολλά μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. Είναι αντιαλλεργικό και ιδανικό για όλους                      
τους τύπους δέρματος. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι γνωστές εδώ και πολλά 
χρόνια. Όχι λιπαρό, συμβατό με όλους τους τύπους δέρματος, ενυδατικό, λειαίνει                           

την επιδερμίδα, αντιφλεγμονώδες.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

Προέρχεται από τον φλοιό της Ιτιάς, ανήκει στα βήτα υδροξύ οξέα (ΒΗΑ) και είναι

ο καλύτερος φίλος του λιπαρού ή ακνεϊκού δέρματος καθώς μειώνει την φλεγμονή

και την ερυθρότητα. Η έντονη κερατολυτική του δράση απελευθερώνει τους πόρους

από νεκρά κύτταρα και οξειδωμένο σμήγμα. Εκτός από την δράση του κατά

της ακμής και της σμηγματόρροιας είναι πολύ αποτελεσματικό στην ψωρίαση,

την πιτυρίδα και την ξηροδερμία του τριχωτού. Αντιφλεγμονώδες,

καταπραϋντικό, αντιγηραντικό, αποχρωματίζει και λευκαίνει.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟ

Το Καστορέλαιο είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές λιπαρών οξέων                                
και ιδιαίτερα Ρικινελαικού οξέος, μίας πολύ σπάνιας φυσικής ένωσης.                         

Παράγεται από το φυτό Ρίκινος ο κοινός (Ricinous communis)                                                       
και είναι 100% φυτικό οργανικό έλαιο. Που μειώνει τις φλεγμονές, βελτιώνει                            

την κυκλοφορία του αίματος, ενεργοποιεί την διαδικασία αναγέννησης                                    
των κυττάρων ενώ αντιμετωπίζει φωτογήρανση και ηλιακά εγκαύματα.                         
Ακόμη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος, ενεργοποιεί                                          

την λεμφική ροή και δεσμεύει και καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ

Η Νιασιναμίδη ή Νιασίνη ή Νικοτιναμίδη είναι η ενεργή μορφή της βιταμίνης Β3.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή συστατικά των θεραπευτικών και προστατευτικών 
προϊόντων περιποίησης του δέρματος. Καταλυτικός παράγων στην επούλωση 

τραυμάτων, την αναγέννηση των δερματικών ιστών, την αύξηση του πολλαπλασιασμού 
των ινοβλαστών, την σύνθεση κολλαγόνου και την καλύτερη αγγείωση του δέρματος. 

Ακόμη αντιμετωπίζει λεπτές γραμμές και ρυτίδες, καταπολεμά την αφυδάτωση                         
και δρα θεραπευτικά στην εφηβική ακμή. Λευκαίνει και αποχρωματίζει, δίνει λάμψη και 

βελτιώνει τους πόρους, προστατεύει από εξωγενείς παράγοντες και δεν προκαλεί 
αλλεργικές αντιδράσεις. 
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ALEX COSMETIC – Bright future

Ενεργά συστατικά:

ΚΟΖΙΚΟ ΟΞΥ 

Στην σύγχρονη Ιατρική κοσμετολογία το Κοζικό οξύ θεωρείται ως η πλέον εξελιγμένη 
λευκαντική ουσία. Αναστέλλει την υπερβολική παραγωγή μελανίνης, την παραγωγή 

τυροσινάσης και την δημιουργία μελάσματος χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες                        
της υδροκινόνης. Συνεργάζεται με το υαλουρονικό οξύ και τα Ceramides 

για την πρόληψη του γήρατος, αντιοξειδωτικό, απολεπιστικό, εξαλείφει κηλίδες                            
και πανάδες, δίνει λάμψη, ενισχύει τον φυσικό δερματικό φραγμό και θεωρείται 

πανίσχυρο αντιφλεγμονώδες και αντιβακτηριακό.
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ALEX COSMETIC – Bright future

Τα προϊόντα της σειράς δεν περιέχουν:

Αλλεργιογόνα, αρωματικά έλαια,  ορυκτά έλαια, σιλικόνες, γλυκερίνη, αρώματα, parabens, 

εναλλακτικά συντηρητικά & EDTA
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ALEX COSMETIC – Bright future

Τι να περιμένω από την αγωγή;

•Οξυγόνωση και θρέψη των βαθύτερων στιβάδων του δέρματος

χάρη στην βελτίωση της μικροκυκλοφορίας

•Διέγερση των μηχανισμών αναγέννηση του δέρματος

•Ενεργοποίηση του δερματικού μεταβολισμού, αποτοξίνωση

και εξισορρόπηση των λειτουργιών

•Σύσφιξη και απάλυνση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων

•Αφαίρεση των δυσχρωμιών και επαναφορά του ομοιόμορφου

φυσικού χρώματος της επιδερμίδας
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