
 
 
 

Professional Vitamina treatment 

Σαν εντατική θεραπεία αποτοξίνωσης, θρέψης και ανανέωσης απευθύνεται 
στο ξηρό και πρώιμα γερασμένο δέρμα, στο άτονο, χλωμό και ταλαιπωρημένο 
από το περιβάλλον, στο υπερκερατωμένο και έντονα ασφυξιακό, 
καθώς και σε δέρμα με περιοχές λεκέδων και πανάδων φωτογήρανσης. 

 
VITAMIN C – Το μυστικό για ένα υγιές δέρμα 

Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) δεν απαντάται μόνο στους φυτικούς οργανισμούς 
αλλά και σε όλους σχεδόν τους ζωικούς οργανισμούς. 
Δεν απαντάται μόνο στους ανθρώπους, στους πιθήκους και στα ινδικά χοιρίδια 
σε ενεργή δομή, ούτε και μπορεί να συντεθεί. Η πρόσληψη της είναι δυνατή, 
μόνο από εξωτερικές πηγές. 
Είναι ο καταλυτικότερος παράγοντας σχετικά με την βιοσύνθεση 
του κολλαγόνου και του υαλουρονικού οξέος, ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, 
την σύνθεση της καρνιτίνης και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Αναστέλλει τον σχηματισμό των ελευθέρων ριζών και την πρόκληση βλαβών 
στις στοιβάδες του δέρματος, όπως σε περιπτώσεις ψωρίασης, 
προγήρανσης, εκζέματος, φωτοευαισθησίας ή άλλων φωτοεξαρτώμενων 
δερματικών επιδράσεων ενώ αυξάνει και τον ρυθμό κολλαγονοσύνθεσης. 

 
Απαιτούμενα προϊόντα: 

 

CLEANSING MILK 
TONIC REFRESHING 
ANANA PEEL OFF MASK 
SILK STAMPS WITH FRUITS plus VITAMINE C 
VITAMINED COCKTAIL DAY CREAM 
VITAMINED VELVETY CREAM 
TOTAL REPAIR SERUM  
VITAMINED FRUITY CREAMY MASK 

 
 

Αντενδείξεις: 
Έγκαυμα, ουλές. 



Ενεργά συστατικά: 

Βιταμίνη C: Ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς – ανοσοποιητικό σύστημα, 
επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης, λευκαίνει, ενυδατώνει, ενεργοποιεί. 

 

Βιταμίνη Α: Διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων και επιβραδύνει την πρόωρη 

γήρανση του δέρματος. 

Βιταμίνη Ε: Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες ενάντια στις ελεύθερες 

ρίζες, όπως και βασικότατος παράγοντας αντιγήρανσης. 

Βιταμίνη F: Επαναφέρει στα φυσιολογικό του επίπεδα το ξηρό, 
εξασθενημένο και κουρασμένο δέρμα. 

Υαλουρονικό οξύ: Λειαίνει αισθητά το δέρμα, σταθεροποιεί και συγκρατεί 
την υγρασία. 

Φυτικό σκουαλένιο: Βοηθά στην αποκατάσταση της φυσικής υδατικής 
ισορροπίας της επιδερμίδας και προστατεύει από την αφυδάτωση. 

 
Ρετινόλη: Υποκινεί την κυτταρική διαίρεση, ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος 
και εξισορροπεί την υπερμελάχρωση. 

Τα προϊόντα της σειράς δεν περιέχουν: 

Αλλεργιογόνα, αρωματικά έλαια, ορυκτά έλαια, σιλικόνες, γλυκερίνη, 
αρώματα, parabens, εναλλακτικά συντηρητικά και EDTA. 

 

 Τι να περιμένω από την αγωγή;  
 

 Το δέρμα ενυδατωμένο, φωτεινό απαλό, υγιές και ανανεωμένο,  

 με έντονο συσφικτικό αποτέλεσμα, με γεμισμένες τις γραμμές και τις ρυτίδες  

 αλλά και ομοιόμορφο χρώμα. Ανάλογα με την αρχική κατάσταση του δέρματος  

 του προσώπου, προτείνουμε μία αγωγή την εβδομάδα για 4 -6 εβδομάδες.  

 Ακολούθως η θεραπεία συντήρησης είναι μια φορά τον μήνα.  



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

 
 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 

 

 
Καθαρίζουμε το δέρμα με CLEANSING MILK 

(με ισχυρούς γαλακτωματοποιητές και φοινικέλαιο) 
και στην συνέχεια αφαιρούμε με νερό. 

 
ΛΟΣΙΟΝ 

 

Τονώνουμε με ΤONIC REFRESHING (χωρίς αλκοόλη 
πλούσια σε φυτικά έλαια), κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος. 

 
 
 

 
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ 

 
Νοτίζουμε ένα κομμάτι γάζα με λοσιόν και την τοποθετούμε 
σε όλη την περιοχή. Σε ένα μικρό shaker βάζουμε το 1/5 
(μία κουταλιά του γλυκού) της ποσότητας ενός φακέλου 
ANANA PEEL OFF MASK και 25ml νερό. Ανακινούμε πολύ καλά 
και απλώνουμε με πινέλο πάνω από την γάζα. 
Αφήνουμε 15’ λεπτά. Στο διάστημα αυτό η μάσκα λειτουργεί σαν πήλιγκ. 
Αφαιρούμε την γάζα και τα υπολείμματα με κρύο νερό. 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ & 
ΜΑΣΑΖ 

 
Παίρνουμε αρκετή ποσότητα ( δύο πατήματα )TOTAL REPAIR  
SERUM  και απλώνουμε με κυκλικές κινήσεις με τα δάχτυλα σε όλη την 

περιοχή.  Συνεχίζουμε την διείσδυση με χειρομασάζ ή για ακόμα 
καλύτερο αποτέλεσμα κάνοντας το απολαυστικό μασάζ 
με τα ειδικά ζεστά πουγκιά (φτιαγμένα από φυσικό μετάξι και μοναδικό 
μίγμα βοτάνων και εσπεριδοειδών). Όταν θα έχει απορροφηθεί 
όλο το υλικό τόσο ώστε να είναι στεγνό το δέρμα, απλώνουμε 
ικανή ποσότητα VITAMINED VELVETY CREAM (με επιλεγμένα 

φυσικά έλαια, φυτικό σύμπλεγμα βιταμινών Α - C - Ε & F, σκουαλένιο, 
λιπίδια και εκχύλισμα εσπεριδοειδών). 
Συνεχίζουμε το μασάζ μέχρι να απορροφηθεί εντελώς. 

 
 
 
 
 

ΜΑΣΚΑ 

 

Χωρίς να ξεβγάλουμε απλώνουμε VITAMINED FRUITY MASK 
(με εκχύλισμα λεμονιού, ακτινιδίου, σκουαλένιο και έλαιο κάνναβης). 
Αφήνουμε 20 - 25 λεπτά να επενεργήσει και αφαιρούμε με προσοχή. 
Κλείνουμε την αγωγή με VITAMINED COCTAIL DAY CREAM 

(με φυτικά συμπλέγματα βιταμινών Α - C - Ε & F, λάδι σίτου 
και φίλτρα προστασίας UV). 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Πρωί και βράδυ Σχολαστικό καθαρισμό με CLEANSING MILK 
(απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού με ανανεωτικές ιδιότητες, κατάλληλο 
και για ντεμακιγιάζ) και στην συνέχεια τόνωση με ΤONIC REFRESHING 
(λοσιόν χωρίς αλκοόλη για όλους τους τύπους δέρματος). 

Πρωινή φροντίδα VITAMINED COCTAIL DAY CREAM 
(κρέμα ημέρας εμπλουτισμένη με ένα συγκεκριμένο κοκτέιλ βιταμινών 
όπως E, F και A, για ενεργοποίηση και προστασία του αποτελέσματος. 

Βραδινή φροντίδα VITAMINED VELVETY CREAM, 
κρέμα νύχτας που εφοδιάζει το δέρμα με ζωτικές θρεπτικές ουσίες 
και ταυτόχρονα το ενυδατώνει, το απαλύνει και του δίνει ελαστικότητα. 

Αν το δέρμα είναι τραχύ, μικτό ή προβληματικό με χαλαρούς πόρους 
ή με υπερκεράτωση, τότε για διάστημα τριών μηνών δίνουμε την θεραπευτική 
VITAMINED RETINOL + VITAMIN E CREAM (πολυβιταμινούχος κρέμα 
αντιοξειδωτική, θρεπτική, αντιγηραντική που συνδυάζει την δράση 
νανοσφαιριδίων καθαρής ρετινόλης (ενεργός βιταμίνη A) με τις εξισορροπητικές 
ιδιότητες του σαλικυλικού οξέος και τις προστατευτικές ιδιότητες της βιταμίνης E. 

Μια με δύο φορές την εβδομάδα VITAMINED FRUITY MASK, 
κρεμομάσκα με σύμπλεγμα λιποδιαλυτών βιταμινών και ακόρεστων λιπαρών 
οξέων, που ενεργοποιούν τον κυτταρικό μεταβολισμό, καθαρίζουν 
και επαναφέρουν το δέρμα στην προγενέστερη υγιή του κατάσταση.. 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 



 



 


