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Ανακαλύψτε τη ΝΕΑ σειρά
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Ξηρό δέρμα;
Όχι πια!

Πως λειτουργεί το ειδικό σύμπλεγμα
επανόρθωσης Repair Complex;
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To σύμπλεγμα
επανόρθωσης Repair
Complex περιέχει:

Δεξπανθενόλη – που δρα βαθιά μέσα
στο δέρμα για να αποκαταστήσει τη
διαταραγμένη επιδερμική διαφοροποίηση.
Νιασιναμίδη – που καταπραΰνει
το κνησμώδες ξηρό δέρμα.
Γλυκερίνη – ένας φυσικός υγροσκοπικός
παράγοντας που δεσμεύει και συγκρατεί
το νερό μέσα στο δέρμα παρέχοντας
άμεση ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας.
Ισοστεατικός ισοπροπυλεστέρας –
ένα φυσιολογικό λιπίδιο που βοηθά στην
αποκατάσταση της δομής των λιπιδικών
στιβάδων.
Βούτυρο καριτέ, αργανέλαιο
και σκουαλένιο – συστατικά που
αναπληρώνουν την απώλεια των
φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας.
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Η σειρά Bepanthol® Derma, χάρη
στο ειδικό σύμπλεγμα επανόρθωσης
Repair Complex αποκαθιστά την
άνεση στο ξηρό δέρμα & ενεργεί
στη βασική αιτία της ξηροδερμίας
«από μέσα προς τα έξω».
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Διεισδύει στα βαθύτερα
στρώματα του δέρματος

Ενεργώντας βαθιά
μέσα στο δέρμα
Προσφέρει άμεση
ανακούφιση από τα
συμπτώματα της
ξηροδερμίας και
αποκαθιστά την άνεση
στο ξηρό δέρμα

Άμεση ενυδάτωση που διαρκεί
Κλινικά αποδεδειγμένες συνθέσεις
+ 90% συστατικά φυσικής προέλευσης
Χωρίς προσθήκη αρώματος, χρωστικές, συντηρητικά

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΕΝΥΔΑΤΙΚΉ ΚΡΈΜΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
ΗΜΈΡΑΣ
ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΚΡΈΜΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
SPF25
ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΚΡΈΜΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
ΝΥΚΤΌΣ
ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

• Άμεση ενυδάτωση 48ώρης
διάρκειας

• Άμεση ενυδάτωση 48ώρης
διάρκειας UVA/UVB SPF 25

• Ενισχυμένη ενυδάτωση
κατά τη διάρκεια της νύκτας

• Προστασία από την
επανεμφάνιση ξηρότητας

• Προστασία από την
επανεμφάνιση ξηρότητας

• Καταπραΰνει τον κνησμό του
δέρματος από την πρώτη
εφαρμογή

• Καταπραΰνει τον κνησμό του
δέρματος από την πρώτη
εφαρμογή

• Προλαμβάνει την
επανεμφάνιση της ξηρότητας

• Δεν προκαλεί ακμή –
μη λιπαρή σύνθεση που
απορροφάται γρήγορα

• Δεν προκαλεί ακμή – μη λιπαρή
σύνθεση που απορροφάται
γρήγορα

• Καταπραΰνει την ξηρότητα
– δημιουργεί απαλή και λεία
αίσθηση στο δέρμα
• Δεν προκαλεί ακμή –
απορροφάται γρήγορα
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ GEL
ΞΗΡΌ ΔΈΡΜΑ

• Σύνθεση χωρίς σαπούνι – με
φιλικό προς το δέρμα pH
• Καθαρίζει απαλά αφαιρώντας
τους ρύπους και ανακουφίζει
άμεσα από την αίσθηση
τραβήγματος
• Προστατεύει τον φυσικό
φραγμό της επιδερμίδας
• Καταπραΰνει το κνησμώδες
ξηρό δέρμα
• Αφήνει αίσθηση φρεσκάδας,
απαλότητας και ελαστικότητας

EX

DE

AI

L

RE
P

O

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΤΛΙΑ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥ ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

• Άμεση ενυδάτωση που διαρκεί έως 48 ώρες, για
απαλή και λεία επιδερμίδα

• Άμεση ενυδάτωση που διαρκεί
έως 48 ώρες

• Μειώνει ορατά την τραχύτητα, τις ξηρές
περιοχές του δέρματος και το ρωγμώδες δέρμα

• Προστατεύει από την επανεμφάνιση
της ξηρότητας

• Μη κολλώδης υφή - απορροφάται γρήγορα
• Κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για μωρά*
• Κατάλληλο για δέρμα με ατοπική προδιάθεση
και για το ξηρό διαβητικό δέρμα

*μωρά 6 - 36 μηνών

• Μειώνει ορατά την τραχύτητα και τις
ξηρές περιοχές
• Με πλούσια σύνθεση - απορροφάται
εύκολα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα
• Κατάλληλο για όλη την οικογένεια
και για μωρά*, για δέρμα με
ατοπική προδιάθεση και για το
ξηρό διαβητικό δέρμα

ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ GEL
ΞΗΡΌ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

• Σύνθεση χωρίς σαπούνι - με φιλικό
προς το δέρμα pH
• Καθαρίζει απαλά και ανακουφίζει
άμεσα από την αίσθηση
τραβήγματος του ξηρού δέρματος
• Προστατεύει τον φυσικό φραγμό
της επιδερμίδας
• Καταπραΰνει το κνησμώδες ξηρό
δέρμα
• Αφήνει αίσθηση φρεσκάδας,
απαλότητας και ελαστικότητας
• Κατάλληλο για όλη την οικογένεια
και για μωρά*
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