ΚΡΕΜΕΣ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
BIO-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ BIO-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δερμο-καλλυντικά
Σύστημα Sweet Skin
Ένα ευρύ φάσμα εύχρηστων θεραπειών γνωστών για την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλειά τους
Υπάρχουν τρεις σειρές δερμο-καλλυντικών (Επαγγελματικά – Φροντίδας κατ’ Οίκον - Φυσικά)
που βασίζονται στο γλυκολικό οξύ και τις δραστικές ουσίες. Η χρήση των προϊόντων Sweet
Skin - που αποτελούν το αποτέλεσμα μιας σειράς αυστηρών δοκιμών - διέπεται από
επαγγελματικά πρωτόκολλα που δημιουργήθηκαν ειδικά για να εξασφαλίσουν σωστές
θεραπείες για συγκεκριμένες κηλίδες του δέρματος.

Γλυκολικό Οξύ
Επίσης γνωστό ως υδροξυοξικό οξύ, το Γλυκολικό Οξύ είναι το μικρότερο και το
ευρύτερα γνωστό μεταξύ των αλφα-υδροξυ οξέων. Δεν έχει χρώμα ούτε μυρωδιά και
είναι εξαιρετικά υδατοδιαλυτό. Το οξύ αυτό μπορεί να ταξινομηθεί ως φυσικό προϊόν
επειδή εξάγεται από:
Ζαχαροκάλαμο

Ανανά

Ζαχαρότευτλα

Άγουρα σταφύλια

Εσπεριδοειδές

Πεπόνι

Σύστημα αναφοράς
για την αναζωογόνηση του
δέρματος και την υγεία

Δεδομένου ότι το γλυκολικό οξύ
μπορεί να διεισδύσει στα στρώματα
του δέρματος, χρησιμοποιείται συχνά
στην παρασκευή δερμο-καλλυντικών,
ειδικά ως παράγοντας απολέπισης.
Η χρήση του γλυκολικού οξέος
βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος,
μειώνει τις ρυτίδες και τα σημάδια που
προκαλούνται από την ακμή ή από
υπερ-χρωματισμό.

Οφέλη του Γλυκολικού Οξέος
Υγρό και ενυδατωμένο δέρμα

Ενισχυμένος κύκλος κυττάρων

Αυξημένη σύνθεση κολλαγόνου και
αναδιάρθρωση των ελαστικών ινών

Απολέπιση του κερατοειδούς
στρώματος

Κανονικό στρώμα κερατοειδούς

Στρώμα κερατοειδούς μετά από
θεραπεία με γλυκολικό οξύ

Σειρές Συστήματος Sweet Skin (Επαγγελματική – Φροντίδας κατ’ οίκον)
Προϊόντα βασισμένα στο Γλυκολικό Οξύ και σε δραστικές ουσίες, τα οποία είναι
αποτέλεσμα αυστηρών πειραμάτων και δοκιμών. Η χρήση τους διέπεται από
επαγγελματικά πρωτόκολλα, σχεδιασμένα ειδικά για τη σωστή αντιμετώπιση
συγκεκριμένων κηλίδων:
Το Σύστημα Sweet Skin - είναι ένα σύστημα θεραπείας που προσφέρει
αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και είναι εύκολο στη χρήση.

Επαγγελματική Σειρά

Σειρά Φροντίδας κατ’ οίκον
ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΗΑ 5%
Ένα καθημερινό προϊόν για βαθύ καθαρισμό του δέρματος. Αφαιρεί απαλά και
αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες.
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε με απαλό μασάζ, ξεπλύνετε με νερό (το πρωί και το
βράδυ).
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΑΗΑ 8%

ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΗΑ 5%

εξομάλυνση - αντιοξειδωτική – αναζωογόνηση

Απαλό και αποτελεσματικό απομακρύνει τις ακαθαρσίες, εξισορροπεί τις τιμές
του επιπέδου του pH του δέρματος και προετοιμάζει το δέρμα για τις ακόλουθες
θεραπείες:

Ενδείκνυται για όλους τους τύπους δέρματος, ειδικά για ευαίσθητα, λεπτά και
νεανικά. Λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής τους τα προϊόντα εκτελούν μια τριπλή
δράση: Εξομαλύνουν – Αντι-οξειδωτικά – Προστατεύουν. Η συνεχής χρήση αυτού
του προϊόντος διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου, ενυδατώνει και λειαίνει το
δέρμα, κάνοντάς το να φαίνεται φωτεινό και υγιές.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΖΕΛ Α.Η.Α. 25% 35% 50% 70%
Σχεδιασμένο για τη θεραπεία διαφόρων κηλίδων στο δέρμα: ρυτίδες, ακμή,
κηλίδες, υπερκεράτωση, ραγάδες, κυτταρίτιδα, μικρές ουλές που προκαλούνται
από την ακμή. Αυτά τα διαλύματα μειώνουν την πάχυνση του κερατοειδούς
στρώματος και το καθιστούν πιο σφριγηλό. Ενεργοποιούν τους πρόδρομους της
γλυκοζαμινογλυκάνης και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό της κυτταρικής ενέργειας,
τόσο στο επίπεδο των κερατινοκυττάρων όσο και στο επίπεδο των ινοβλαστών.
Έτσι, υποστηρίζουν τη μετάδοση άλλων συγκεκριμένων αρχών δράσης.

Οδηγίες χρήσης: Αφού καθαρίσετε το δέρμα με το Sweet Skin Τζελ Καθαρισμού
A.H.A. 5%, κάντε απαλό μασάζ με την κρέμα στο πρόσωπο (το πρωί και το
βράδυ.

Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις βοηθούν στην επιλογή του σωστού διαλύματος
ανάλογα με τον τύπο του δέρματος.
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

Ενισχύει την απολέπιση το κερατοειδοές στρώμα, αυξάνει την αλλαγή των
κυττάρων, διεγείρει τη σύνθεση νέου κολλαγόνου και αναδιαρθρώνει τις ελαστικές
ίνες στο δέρμα, ενυδατώνει το δέρμα, προστατεύει από τη φωτογήρανση και από
ζημιές που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες.

Προϊόν που χρησιμοποιείται για την ουδετεροποίηση των δράσεων του
γλυκολικού οξέος.

Οδηγίες χρήσης: αφού καθαρίσετε το δέρμα με το Sweet Skin Τζελ Καθαρισμού
5%, κάντε απαλό μασάζ με την κρέμα στο πρόσωπο (το πρωί και το βράδυ).

ΟΡΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΗΑ 12%

Για να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την απολέπιση και πριν από τη μάσκα.
Ενυδατώνει το δέρμα χάρη στην υψηλή συγκέντρωση του Υαλουρονικού
Οξέως.

εξομάλυνση - αντιοξειδωτική – αναζωογόνηση

ΜΑΣΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
Πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως μετά τον Αναζωογονητικό Ορό και να παραμείνει
για περίπου 5-10 λεπτά. Η μάσκα αποσυμφορεί, ανακουφίζει και θρέφει το
δέρμα.

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΗΑ 8%
εξομάλυνση - αντιοξειδωτική – αναζωογόνηση

Κρέμα σχεδιασμένο για πυκνά, υποτονικά, αφυδατωμένα δέρματα με ρυτίδες.
Ενισχύει την απολέπιση το κερατοειδοές στρώμα, αυξάνει την αλλαγή των
κυττάρων, διεγείρει τη σύνθεση νέου κολλαγόνου και αναδιαρθρώνει τις ελαστικές
ίνες στο δέρμα, ενυδατώνει το δέρμα, προστατεύει από τη φωτογήρανση και από
ζημιές που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες.
Οδηγίες χρήσης: αφού καθαρίσετε το δέρμα με το Sweet Skin Τζελ Καθαρισμού
5%, κάντε απαλό μασάζ με την κρέμα στο πρόσωπο (το πρωί και το βράδυ).

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΗΑ 12%
Η κρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την αφαίρεση της μάσκας μετά το
ξεφλούδισμα. Χάρη στη σύνθεσή της, αυτή η κρέμα έχει κραταπραϋντικές,
ενυδτατικές και αποσυμφορητικές ιδιότητες.

εξομάλυνση - αντιοξειδωτική – αναζωογόνηση
Ενδείκνυται σε περίπτωση υπερκεράτωσης, ρυτίδων, σημαδιών γήρανσης και
χαλάρωσης του δέρματος. Με την τόνωση των κυτταρικών μεταβολικών
διεργασιών, ενισχύει μια βαθιά ανανέωση του δέρματος. Η κρέμα περιέχει
αντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν σωστά το δέρμα από τις ελεύθερες
ρίζες.
Οδηγίες χρήσης: Συνιστάται η χρήση αυτής της κρέμας σε εκείνους που
χρησιμοποιούν ήδη τις κρέμες προσώπου AHA 8% και AHA 12%.

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
Σχεδιασμένη για όλους τους τύπους δέρματος, έχει καταπραϋντικές, ενυδατικές και
αποσυμφορητικές ιδιότητες.
Οδηγίες χρήσης: Όποτε είναι απαραίτητο, κάντε απαλό μασάζ με την κρέμα στο
πρόσωπο.
ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΜΗ ΑΗΑ 10%
Βοηθά στη μείωση του κερατοειδούς στρώματος και στην απελευθέρωση του
σμηγματογόνου θυλάκου. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φόρμουλα του, το
προϊόν αυτό προσφέρει ιδιότητες καθαρισμού και ρύθμισης του σμήγματος.
Οδηγίες χρήσης: Αφού καθαρίσετε το δέρμα με το Sweet Skin Τζελ Καθαρισμού 5%,
εφαρμόστε απαλά και ομοιόμορφα το προϊόν, ειδικά σε περίπτωση ακμής στην
ενεργό φάση (το πρωί και το βράδυ).
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΩΣΗ ΑΗΑ 10%
Ενδείκνυται για όλους τους τύπους υπερ-χρωματισμού ή ακανόνιστου χρωματισμού,
όπως μέλασμα, κηλίδες μετά τον τοκετό, κηλίδες γήρανσης κλπ. Ενισχύει την
απολέπιση, βοηθά στην εξάλειψη των επιφανειακών συσσωματώσεων των
χρωστικών (μελανίνη), παρεμβαίνοντας στην δράση της τυροσινάσης (ένα βασικό
ένζυμο στη σύνθεση χρωστικών) και ρυθμίζοντας τη σύνθεση μελατονίνης από
μελανοκύτταρα.

Οδηγίες χρήσης: Μασάζ απαλά το φίλτρο πάνω στο δέρμα μέχρι την πλήρη
απορρόφηση.
MELAJEUNE
Ένα προϊόν που βασίζεται στην μελατονίνη, προοριζόμενο για ώριμα, υποτονικά και
αφυδατωμένα δέρματα με ζημιές που έχουν προκληθεί από τη φωτογήρανση. Η
ιδιαίτερη σύνθεση του (Vitis Vinifera, φυτικό οξύ, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Α, υαλουρονικό
οξύ) βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ισορροπίας του δέρματος και
παρέχει αναζωογονητικές, αντιοξειδωτικές και ενυδατικές δράσεις.
Οδηγίες χρήσης: εφαρμόστε στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια το βράδυ, μετά από
μία από τις κρέμες Sweet Skin System με βάση το Γλυκολικό Οξύ. Προκειμένου να
αποφευχθεί ερύθημα από ηλιακό έγκαυμα, εφαρμόστε το προϊόν στις επίμαχες
περιοχές λίγες μέρες πριν το μαύρισμα. Επαναλάβετε τη δράση κατά τη διάρκεια του
μαυρίσματος (για χρήση μαζί με το ηλιακό φίλτρο) και σε περιοχές όπου το δέρμα είναι
λεπτότερο: στήθος, κοιλιακή χώρα, μπράτσα, χέρια.

Sweet Skin Nature

Οδηγίες χρήσης: Αφού καθαρίσετε το δέρμα, εφαρμόστε στις επηρεασμένες περιοχές.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα της σειράς Sweet Skin System.
ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΑΗΑ 4%
Η ιδιαίτερη σύνθεση αυτού του τζελ, που περιέχει Γλυκολικό Οξύ και ειδικές δραστικές
ουσίες, εξασφαλίζει την εξομαλυντική, την αντιοξειδωτική, τονωτική και ενυδατική
δράση στην περιοχή γύρω από τα μάτια.
Οδηγίες χρήσης: Κάντε απαλό μασάζ με το προϊόν στην περιοχή γύρω από τα μάτια
(το πρωί και το βράδυ).
ACTIVE C (100% Βιταμίνη C)
Η βιταμίνη C ευνοεί τη σύνθεση του κολλαγόνου και την παραγωγή της
εξωκυτταρικής ουσίας, βελτιώνει τις αναγεννητικές διεργασίες των ιστών του
δέρματος, προστατεύει το δέρμα και προσφέρει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτό το
μικρογαλάκτωμα έχει σχεδιαστεί για να θεραπεύει δέρματα με μεταβολές
φωτογήρανσης, ρυτίδες, οξειδωτικές βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες,
μειωμένη σύνθεση κολλαγόνου. Το ACTIVE C κάνει το δέρμα φαίνεται πιο νεανικό και
πιο λείο και σημαντικά πιο τονωμένο.
Οδηγίες χρήσης: ανοίξτε το λευκό σφράγισμα και σπρώξτε το κόκκινο κουμπί για να
το αναμίξετε, αφαιρέστε την τάπα και χρησιμοποιήστε το μετρητή για να διανείμετε το
προϊόν στις περιοχές που πρέπει να θεραπευτούν.
Αφού ανοιχτεί, κάθε φιαλίδιο διατηρεί το δραστικό συστατικό αμετάβλητο για 10
ημέρες. για χρήση το πρωί και το βράδυ.
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Ένα προϊόν με ισχυρές ενυδατικές ιδιότητες χάρη στο Υαλουρονικό Οξύ. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ανοσοενισχυτικό σε θεραπείες με προϊόντα με βάση το AHA.
Οδηγίες χρήσης: Κάντε απαλό μασάζ στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως (το
πρωί και το βράδυ).
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ-ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Αυτή η κρέμα ενδείκνυται για ξηρά, αφυδατωμένα και υποσιτιζόμενα δέρματα. Βοηθά
στην αποκατάσταση της υδρολιπιδικής μεμβράνης, καθώς παρέχει αμινοξέα
απαραίτητα για την θρέψη του δέρματος. Υποστηρίζει την αναγέννηση του δέρματος
και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες.
Οδηγίες χρήσης: χρησιμοποιήστε μετά τον καθαρισμό (το πρωί και το βράδυ).
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ενυδατικό
Φίλτρο ανθεκτικό στο νερό και το ιδρώτα. Προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB.
Παρέχει μια ασφαλή έκθεση στον ήλιο, χάρη στο οξύ Kojic μεταξύ των συστατικών
του. Το δέρμα εμφανίζεται ενυδατωμένο και πιο λείο, έτοιμο για ομοιογενές μαύρισμα.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - Sweet Skin Nature
Υαλουρονικό Οξύ
Μια κρεμώδης λοσιόν καθαρισμού για τον καθαρισμό του προσώπου και του λαιμού και
την αφαίρεση του μακιγιάζ. Βοηθά στην αναζωογόνηση των επιθηλιακών ιστών και
προσφέρει αποτελεσματική αντιγηραντική δράση χάρη στη συνέργια μεταξύ του
Υαλουρονικού Οξέως και της Βιταμίνης Ε για όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες χρήσης: με τα χέρια σας ή με λίγο βαμβάκι, κάντε απαλό μασάζ στο πρόσωπο
με κυκλικές κινήσεις. Αποφύγετε την περιοχή γύρω από τα μάτια. Ξεπλύνετε με νερό.
Συνιστάται η χρήση του γαλακτώματος το πρωί και το βράδυ και πριν από κάθε είδους
περιποίηση προσώπου.
TΟΝΩΤΙΚΟ - Sweet Skin Nature
Υαλουρονικό Οξύ
Μια λοσιόν χωρίς οινόπνευμα για όλους τους τύπους δέρματος. Ολοκληρώνει και
ενισχύει τη δράση του Γαλακτώματος Καθαρισμού, χάρη στις αναζωογονητικές και
ενυδατικές του ιδιότητες. Επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα λείανσης χάρη στο
Υαλουρονικό Οξύ.
Οδηγίες χρήσης: εφαρμόστε το προϊόν με λίγο βαμβάκι ταμπονάροντας απαλά το
δέρμα.

Πολύτιμες συνταγές ομορφιάς
Το Sculptura Peel είναι μια επιφανειακή θεραπεία δύο φάσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων. Βοηθά στη θεραπεία συγκεκριμένων ατελειών, βελτιώνει την υφή του δέρματος και το κάνει να
φαίνεται λαμπερό. Η απολέπιση που επιτυγχάνεται με τα προϊόντα Sculptura Peel επιταχύνει τον
κυτταρικό κύκλο, αφαιρεί τα κατεστραμμένα κύτταρα και ενεργοποιεί μια αυξημένη σύνθεση κολλαγόνου
και ελαστίνης. Εκτός από την επαγγελματική θεραπεία, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα
φροντίδας κατ 'οίκον Sweet Skin System για να διατηρείτε τα αποτελέσματα.
Χάρη στο Σύμπλεγμα αβ, - μια ειδική ένωση, - και τις ειδικά δημιουργημένες επιλογές δραστικών
ουσιών, το Sculptura Peel είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρει έλεγχο και ασφάλεια.
ΦΑΣΗ 1. Βασισμένο στο Σύμπλεγμα αβ, ένα μείγμα γλυκολικού, αμυγδαλικού, γαλακτικού και
σαλικυλικού οξέος που έχουν ποικίλες συγκεντρώσεις και απελευθερώνονται αργά. Σημαντικό για μια
αποτελεσματική απολέπιση.
ΦΑΣΗ 2. Ολοκληρώνει την θεραπευτική δράση της Φάσης 1. Διεγείρει το δέρμα με τη μετακίνηση
συγκεκριμένων δραστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των συγκεκριμένων κηλίδων.
Λόγω του πιο αλκαλικού επιπέδου του pH, η απολέπιση μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Θεραπεία δύο φάσεων με 5 ειδικά σκευάσματα
SCULPTURA PEEL SENSITIVE SKINS
(για ευαίσθητες επιδερμίδες)
Απολέπιση δύο φάσεων για λεπτές και
ιδιαίτερα ευαίσθητες επιδερμίδες.
ΦΑΣΗ 1 Σύμπλεγμα αβ (δύναμη
απολέπισης παρόμοια με του γλυκολικό
οξέος 25%)
ΦΑΣΗ 2 (βατόμουρο, Hamamelis
Virginiana, Ginkgo Biloba, Ruscus,
Calendula Officinalis κ.λπ.)

SCULPTURA PEEL ACNE (κατά της
ακμής)
Λεπτή και αποτελεσματική απολέπιση
δύο φάσεων, ένα πολύτιμο βοηθητικό
πρόσθετο στις θεραπείες επιδερμικών με
τάση ακμής.
ΦΑΣΗ 1 Σύμπλεγμα αβ (δύναμη
απολέπισης παρόμοια με του γλυκολικό
οξέος 25%)
ΦΑΣΗ 2 (Salvia, Μεγαλύτερη Burdock,
νορδιυδρογουαϊαρετικό οξύ κ.λπ.)

Σειρά Sculptura Peel:
ΕΘΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΑΚΜΗ
ΔΥΣΧΡΩΜΙΑ

SCULPTURA PEEL NORMAL SKINS
(για κανονικές επιδερμίδες)
Απολέπιση δύο φάσεων για την ανανέωση
των ελαφρώς γηρασμένων δερμάτων.
ΦΑΣΗ 1 Σύμπλεγμα αβ (δύναμη
απολέπισης παρόμοια με του γλυκολικό
οξέος 50%)

Aπολέπιση δύο φάσεων για προχωρημένη
γήρανση με στόχο τη μείωση των
επιφανειακών ρυτίδων.

Η απολέπιση δύο φάσεων ενδείκνυται για
διάφορους χρωματισμούς του δέρματος.
Αυτή η απολέπιση μειώνει τις
επιφανειακές κηλίδες και είναι πολύ
χρήσιμη για την προετοιμασία του
δέρματος για τις επαγγελματικές
θεραπείες και/ή τις θεραπείες φροντίδας
κατ’ οίκον, επειδή μετακινεί ουσίες
απαραίτητες για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της δυσχρωμίας.

ΦΑΣΗ 1 Σύμπλεγμα αβ (δύναμη
απολέπισης παρόμοια με του γλυκολικό
οξέος 70%)

ΦΑΣΗ 1 Σύμπλεγμα αβ (δύναμη
απολέπισης παρόμοια με του γλυκολικό
οξέος 50%)

ΦΑΣΗ 2 (Ginkgo Biloba, Bισαβολόλη,
Υαλουρονικό Οξύ, Πράσινο Τσάι, κ.λπ.)

ΦΑΣΗ 2 (Aspergillus Ferment, Glycyrrhiza
Glabra, Arbutin, κ.λπ.)

ΦΑΣΗ 2 (Ginkgo Biloba, Bισαβολόλη,
Υαλουρονικό Οξύ, Πράσινο Τσάι, κ.λπ.)
SCULPTURA PEEL STRONG
(ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ)

Υπάρχουν 5 σκευάσματα. Εκτός
από την επαγγελματική σειρά, για
τη διατήρηση των αποτελεσμάτων
συνιστάται να χρησιμοποιείτε
επίσης τα προϊόντα φροντίδας κατ’
οίκον Sweet Skin System.

SCULPTURA PEEL DYSCHROMIA
(κατά της δυσχρωμίας)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ SCULPTURA
>> [1] Χρησιμοποιήστε γαλάκτωμα καθαρισμού για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και μακιγιάζ από το πρόσωπο. Χρησιμοποιήστε το
Τζελ Καθαρισμού AHA 5% για να επαναφέρετε το pH του δέρματος και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
>> [2] Εφαρμόστε το τζελ που περιέχεται στη ΦΑΣΗ (1) σε ολόκληρο το πρόσωπο χρησιμοποιώντας μια βούρτσα και αφήστε το για 2-3
λεπτά.
>> [3] Χωρίς να αφαιρέσετε τη ΦΑΣΗ (1), εφαρμόστε το τζελ που περιέχεται στη ΦΑΣΗ (2) και αφήστε το για 2-3 λεπτά.
>> [4] Αφαιρέστε το τζελ με τη βοήθεια ενός υγρού βαμβακιού ή γάζας.
>> [5] Εφαρμόστε ένα ομοιογενές πυκνό στρώμα της Μάσκας Μετά την Απολέπιση “After Peeling Mask” για τον τύπο του δέρματος που
υποβλήθηκε σε θεραπεία και αφήστε τη για 5-10 λεπτά.
>> [6] Αφαιρέστε τη Μάσκα με τη βοήθεια βαμβακιού ή γάζας εμποτισμένου με νερό και στη συνέχεια εφαρμόστε την Καταπραϋντική
Κρέμα.
Σημαντικό: αν κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ή 2 υπάρχει άμεσο κοκκίνισμα και/ή έντονη καύση, αφαιρέστε την απολέπιση με νερό και τον ουδετεροποιητή
(Post Peel). Αυτή η σπάνια αντίδραση μπορεί να οφείλεται σε υπερευαισθησία σε ορισμένα συστατικά των σκευασμάτων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (Sweet Skin System)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
(15-20 ημέρες πριν από τη θεραπεία)

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(για μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία)

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Κρέμα για Ευαίσθητη Επιδερμίδα ΑΗΑ
8%

Καταπραϋντική Κρέμα

Κρέμα για Ευαίσθητη
Επιδερμίδα ΑΗΑ 8%

ΠΡΩΙ

Ενυδατική Θρεπτική Κρέμα

Καταπραϋντική Κρέμα +
Αντηλιακή Φροντίδα

Ενυδατική Θρεπτική Κρέμα

SCULPTURA PEEL
NORMAL SKINS (ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ 8%

Ενυδατική Θρεπτική Κρέμα

Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ 8%

Melajeune Υγρό

Ενυδατική Θρεπτική Κρέμα +
Αντηλιακή Φροντίδα

Melajeune Υγρό

SCULPTURA PEEL
FORTE (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

* Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ 12%

Melajeune Υγρό

* Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ 12%

SCULPTURA PEEL
SENSITIVE SKINS
(ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΙ

** Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ 20%

ΠΡΩΙ

SCULPTURA PEEL
ACNE (ΑΚΜΗ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΙ

SCULPTURA PEEL
DYSCHROMIA (ΔΥΣΧΡΩΜΙΑ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΙ

** Κρέμα Προσώπου ΑΗΑ
20%

Melajeune Υγρό

Αναζωογονητικός Ορός +
Αντηλιακή Φροντίδα

Melajeune Υγρό

Τζελ για Λιπαρές Επιδερμίδες και Ακμή
ΑΗΑ 10%

Αναζωογονητικός Ορός

Τζελ για Λιπαρές Επιδερμίδες
και Ακμή ΑΗΑ 10%

Αναζωογονητικός Ορός

Αναζωογονητικός Ορός +
Αντηλιακή Φροντίδα

Αναζωογονητικός Ορός

Κρέμα για Δέρματα με Χρώση ΑΗΑ 10%

Melajeune Υγρό

Κρέμα για Δέρματα με Χρώση
ΑΗΑ 10%

Melajeune Υγρό

Melajeune Υγρό + Αντηλιακή
Φροντίδα

Melajeune Υγρό

* 12% Μέτρια γηρασμένα δέρματα
** 20% Πολύ γηρασμένα δέρματα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: χρησιμοποιείτε πάντοτε το Τζελ Καθαρισμού 5% πριν από την ειδική κρέμα για το δέρμα

Κρέμες Βιο-Αναζωογόνησης
Κρέμα Βιο-αναζωογόνησης
Προσώπου και Σώματος


με
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
και P.A.F.

Ένα υγιές δέρμα αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για μια "νεανική" φυσιολογική κατάσταση,
τόσο από την άποψη της εμφάνισης, όσο και της λειτουργίας. Για το λόγο αυτό συνιστάται να
χρησιμοποιείτε καθημερινά ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.
Οι κρέμες προσώπου και σώματος Regenyal είναι βιο-αναζωογονητικά προϊόντα που
αντιπροσωπεύουν ένα αποτέλεσμα μιας προηγμένης έρευνας στα Δερμο-Καλλυντικά. Αυτές οι
κρέμες υποστηρίζουν την ισορροπία του δέρματος και αποτρέπουν το σπάσιμο και τις ρυτίδες.
Οι κρέμες Regenyal χαρακτηρίζονται από δύο κύρια συστατικά:
Το Υαλουρονικό Οξύ που διεγείρει την κυτταρική αναγέννηση και το P.A.F. (πολυδύναμος
παράγοντας αντι-γήρανσης) - μια ένωση που βασίζεται σε διάφορες δραστικές ουσίες:
Παλμιτοϋλο Τριπεπτίδιο-5, Άλγη Dunaliella Salina, Καλέντουλα, Άρνικα, Βισαβολόλη,
Μελατονίνη και Βιταμίνη Ε.
Οι δράσεις που εκτελούνται από τις κρέμες προσώπου και σώματος Regenyal:
Ενεργοποίηση

Θρέψη

Σύσφιξη

Ενυδάτωση

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ σωληνάριο 50 ml
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ σωληνάριο 150 ml

Αντηλιακή Φροντίδα Regenyal
Ένας αντηλιακός φραγμός που προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και συμβάλλει στον
περιορισμό των βλαβών του δέρματος, των ρυτίδων και της ξηρότητας της επιδερμίδας. Αυτό το
προϊόν έχει βιο-αναζωογονητική ιδιότητα χάρη στο υαλουρονικό οξύ και το P.A.F. που
περιέχονται σε αυτό.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
με
Δράση Βιο-αναζωογόνησης


με
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
και P.A.F.

Το Υαλουρονικό Οξύ διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων και ενυδατώνει βαθιά, ενώ το
P.A.F., χάρη στην Άλγη Dunaliella Salina και στο Παλμιτοϋλο Τριπεπτίδιο-5, ενεργοποιεί το
δέρμα και το καθιστά πιο σφριγηλό.
Η Μελατονίνη και η Βιταμίνη Ε, που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του αντηλιακού φραγμού,
προστατεύουν από τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Η Καλέντουλα, η
Άρνικα και η Βισαβολόλη συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας των τριχοειδών αγγείων
και στην πρόληψη του ερυθήματος.
Η Αντηλική Φροντίδα Regenyal προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB.

ΚΡΕΜΑ ΒΙΟ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ


με
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
και P.A.F.

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – σωληνάριο 50 ml | ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – σωληνάριο 150 ml

Το δέρμα αποτελεί έναν φυσικό φραγμό ανάμεσα στο σώμα και τον
περιβάλλοντα κόσμο και ως εκ τούτου υπόκειται καθημερινά σε
εξωγενή (ήλιος, κάπνισμα, ατμοσφαιρικοί παράγοντες, ρύπανση) και
ενδογενή (άγχος, διατροφικές συνήθειες, ορμόνες) φαινόμενα.
Ένα υγιές δέρμα είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να παραμείνουμε
φυσιολογικά "νέοι", τόσο από την άποψη της εμφάνισης όσο και των
λειτουργιών.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται η χρήση της Κρέμας
Regenyal, - το αποτέλεσμα μιας προηγμένης έρευνας στον τομέα των
δερμο-καλλυντικών.
οι κρέμες προσώπου και σώματος Regenyal συμβάλλουν στην
εξισορρόπηση του δέρματος και αποτρέπουν το σπάσιμο και τις
ρυτίδες.
Ο τύπος της Κρέμας Regenyal χαρακτηρίζεται από δύο αποκλειστικά
συστατικά: το Υαλουρονικό Οξύ και το P.Α.F.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Το υαλουρονικό οξύ έχει μεγάλη σημασία για την υγεία του δέρματος
επειδή παρεμβαίνει στη δημιουργία κοκκοποίησης των ιστών, στις
διαδικασίες επιθηλίωσης και βιοδιέγερσης.

P.A.F. πολυδύναμος
παράγοντας αντι-γήρανσης
Το P.A.F. (πολυδύναμος παράγοντας αντι-γήρανσης) είναι μια
ένωση που βασίζεται σε διάφορες δραστικές ουσίες: Παλμιτοϋλο
Τριπεπτίδιο-5, Άλγη Dunaliella Salina, Καλέντουλα, Άρνικα,
Βισαβολόλη, Μελατονίνη και Βιταμίνη Ε.
Είναι σημαντικό γιατί επηρεάζει την ενδογενή σύνθεση του
κολλαγόνου, παρέχει απαραίτητα στοιχεία θρέψης στο δέρμα
(αμινοξέα, βιταμίνες και μέταλλα), ενισχύει την κυτταρική
ζωτικότητα και τον κύκλο ζωής, προστατεύει και διεγείρει τα
μιτοχόνδρια (κυτταρικοί ενεργειακοί ρυθμιστές).

   ΠΑΛΜΙΤΟΫΛΙΚΟ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΟ-5
Tο Παλμιτοϋλικό Τριπεπτίδιο-5 είναι ένα μικρό πεπτίδιο που δρα
όπως η Τρομβοσπονδίνη Ι - μια πολυλειτουργική πρωτεΐνη που
ενεργοποιεί το TGF-β (Παράγοντας ανάπτυξης ιστού). Το
τελευταίο είναι ένα βασικό στοιχείο στη σύνθεση του
κολλαγόνου, επειδή δεσμεύει μια συγκεκριμένη αλληλουχία του
μορίου της τρομβοσπονδίνης. Αυτή η αλληλουχία είναι παρόμοια
με εκείνη του Παλμιτοϋλικού Τριπεπτιδίου-5, που έχει την ίδια
ικανότητα στην ενεργοποίηση του TGF-β
ΜΗ-ΔΡΑΣΤΙΚΟ
TGF-β

Δραστικό TGF-β
Διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου
σε ανθρώπινους ινοβλάστες

   DUNALIELLA SALINA
Είναι μία άλγη που απαντάται σε λίμνες με αλμυρό νερό, πολύτιμη για
την αντοχή της σε υψηλή οσμωτική πίεση και υψηλά επίπεδα UV και
οξυγόνου. Η προστασία και η διέγερση της μιτοχονδριακής δράσης των
επιθηλιακών ιστικών κυττάρων επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από
αυτό το συστατικό. Αυτό το γεγονός και οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της
Dunaliella Salina είναι ο λόγος που αυτή η άλγη εφαρμόζεται πολύ
συχνά στα καλλυντικά.

   ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΑΡΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΙΣΑΒΟΛΟΛΗ
Συμβάλλουν στη διατήρηση της τριχοειδούς ακεραιότητας και στην
πρόληψη του ερυθήματος.

   ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

ΘΡΕΨΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΒΙΟ-ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εκτελούν μια ενέργεια σάρωσης.

Η Κρέμα Regenyal είναι μια θεραπεία για την ομορφιά και την ευεξία
του δέρματος
Ιδιότητες των κρεμών Προσώπου και Σώματος Regenyal:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙOYN διεγείρουν τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα της δερματικής κυτταρικής ρίζας
ΘΡΕΦΟΥΝ υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των ινοβλαστών στη σύνθεση του νέου
κολλαγόνου
ΣΥΣΦΙΓΓΟΥΝ και ΤΟΝΩΝΟΥΝ κάνουν τους ιστούς πιο τονωμένους και βοηθούν στην πρόληψη των
ρυτίδων
ΕΝΥΔΑΤΩΝΟΥΝ θρέφουν το δέρμα, διευκολύνουν τις διαδικασίες αναγέννησης και καταπολεμούν
τις ελεύθερες ρίζες
Μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά για να διατηρούν το δέρμα υγιές και ελαστικό.
Ενδείκνυνται ιδιαίτερα στην περίπτωση δερμο-αισθητικής πριν και μετά τη θεραπεία (απολέπιση,
ενέσεις κ.λπ.).

ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ
Πολύ Υψηλή Προστασία
με
Βιο-αναζωογονητική Δράση

50+

με
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ
ΟΞΥ & P.A.F.

Πολύ Υψηλή Προστασία
με Βιο-Αναζωογονητική Δράση


με ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ
ΟΞΥ
& P.A.F. (Πολυδύναμος Παράγοντας Αντιγήρανσης)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | Το προϊόν προορίζεται για όλους τους
τύπους δέρματος. Προστατεύει αποτελεσματικά από
τις ακτίνες UVA και UVB.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | Απλώστε μία κατάλληλη
ποσότητα σε όλες τις περιοχές που εκτίθενται στον
ήλιο πριν βγείτε στον ήλιο. Επαναλάβετε κάθε δύο
ώρες και μετά το κολύμπι.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση
υπερευαισθησίας στα συστατικά.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | Σχεδιασμένο με μια νέα φόρμουλα, η αντηλιακή
φροντίδα Regenyal Sun Care προορίζεται για όσους αναζητούν
πολύ μεγάλη προστασία από τον ήλιο και ταυτόχρονα μια βιοαναζωογονητική δράση. Όλα αυτά οφείλονται στο Υαλουρονικό
Οξύ και το P.A.F..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | Αποφύγετε να βγαίνετε στον
ήλιο κατά τις πιο καυτές ώρες της ημέρας. Φυλάξτε
μακριά από παιδιά. Μην καταπιείτε. Κλείστε καλά
μετά τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε μετά την
ημερομηνία λήξης.

Το Υαλουρονικό Οξύ ενυδατώνει βαθιά το δέρμα και διεγείρει
την αναγέννηση των κυττάρων.

ΣΚΕΥΑΣΜΑ | σωληνάριο των 50 ml.

Συγχρόνως το P.A.F .:
- χάρη στην Άλγη Dunaliella Salina και το Παλμιτοϋλικό
Τριπεπτίδιο-5 παρέχει ένα αποτέλεσμα ενεργοποίησης και
σύσφιξης
- χάρη στη Μελατονίνη και τη Βιταμίνη Ε παρέχει ένα
αποτέλεσμα καθαρισμού
- προσφέρει προστασία στα τριχοειδή αγγεία και αποτρέπει το
ερύθημα χάρη στην περιεκτικότητα σε Καλέντουλα, Άρνικα και
Βισαβολόλη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | AQUA, ΜΕΘΟΞΥΚΙΝΝΑΜΩΝΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΞΥΛ ΕΣΤΕΡΑΣ,
ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΥΛΟ ΣΤΕΑΤΙΚΟ, ΒΕΝΖΟΦΑΙΝΟΝΗ -3,
ΚΟΚΟΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ, ΚΑΠΡΥΛΙΚΟ/ΚΑΠΡΙΚΟ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ,
ΦΑΙΝΥΛΟΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΚΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΡΙΚΟΝΤΑΝΥΛΟ PVP,
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ,
ΕΞΥΛΔΕΚΑΝΟΛΗ, ΛΑΥΡΙΚΟ ΑΙΘΥΛΟΔΕΚΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ,
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ, ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ, ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ, ΕΛΑΙΟ ΣΠΟΡΟΥ
HELIANTHUS ANNUUS, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ
OFFICINALIS, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ PULLULAN ARNICA MONTANA,
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΩΝ, ΠΕΛΜΙΤΟΫΛΙΚΟ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΟ-5, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΟ, ΠΗΚΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΚΕΤΥΛΙΟΥ, CETEARETH-12, CETEARYL
ΑΛΚΟΟΛΗ, BUTYROSPERMUM PARKII ΒΟΥΤΥΡΟ, ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΔΙΝΥΛΟ ΟΥΡΙΑ,
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΑΡΩΜΑ, ΠΟΛΥΥΔΡΟΞΥΣΤΕΑΤΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΑ,
ΚΑΡΒΟΜΕΡΕΣ, ΟΞΕΙΚΟΣ ΤΟΚΟΦΕΡΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΑΙΘΥΛΕΞΥΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,
ΠΥΡΙΤΙΟ, ΔΕΫΔΡΟΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΒΙΣΑΒΟΛΟΛΗ, ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ,
ΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΦΥΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΚΡΕΜΕΣ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
BIO-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ BIO-ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Η Regenyal Laboratories ιδρύθηκε ως
εργοστάσιο παραγωγής που προορίζονταν για
την παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το κύριο πεδίο
δραστηριότητας επικεντρώνεται στα ενέσιμα
προϊόντα με βάση το υαλουρονικό οξύ, μια
επιλογή που αποσκοπεί στο να γίνει διεθνές
ορόσημο στον τομέα της αισθητικής ιατρικής.
Ο έλεγχος σε κάθε μία φάση της παραγωγικής
διαδικασίας εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα
όσον αφορά την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα
του προϊόντος και την ασφάλεια τόσο για τον
χειριστή όσο και για τον ασθενή.

