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NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A-DERMA

DERMO-PÉDIATRIE
Η δερμο-παιδιατρική σειρά A-DERMA

Ο πιο αγνός καρπός για τις πιο τρυφερές ηλικίες
Τα προϊόντα A-DERMA εκτιμώνται ιδιαίτερα από τις μαμάδες και αποτελούν συχνά προϊόντα συμβουλής από παιδίατρους και δερματολόγους. Έτσι σήμερα αποτελεί πια γεγονός η δημιουργία της δερμο-παιδιατρικής σειράς ADERMA DERMO-PÉDIATRIE των Δερματολογικών Εργαστηρίων DYCRAY.
Σχεδιασμένα με βάση το εκχύλισμα βρώμης Rhealba®, βασικό δραστικό συστατικό όλων των προϊόντων ADERMA, τα προϊόντα της δερμο-παιδιατρικής σειράς A-DERMA DERMO-PÉDIATRIE προσφέρουν απαλότητα και
φροντίδα στο εύθραυστο δέρμα των μωρών.

ΝΕΟ Gel Moussant Douceur, σώμα και μαλλιά
Σύνθεση
Εκχύλισμα βρώμης Rhealba®: ενυδατικό καταπραϋντικό και επουλωτικό
Σκουαλάνιο: αναδομεί και προστατεύει το υδρολιπιδικό φίλμ
Συνδυασμός επιφανειοδραστικών (ανιονικά και αμφοτερή): πολύ
απαλή καθαριστική βάση
Υποαλλεργική σύνθεση και άρωμα μελετημένο και δοκιμασμένο για να
μειώνει τους κινδύνους αλλεργιών

Ιδιότητες
Το Gel Moussant Douceur καθαρίζει τρυφερά την ευαίσθητη και
πολλές φορές ερεθισμένη επιδερμίδα του μωρού και απαλλάσσει τα μαλλιά από τις καθημερινές βρωμιές. Σχεδιασμένο για βρέφη, μωρά και μικρά παιδιά, είναι υποαλλεργικό και σέβεται απόλυτα την ευαισθησία τους.
Eryase Crème
Προλαμβάνει τους ερεθισμούς που προκαλούνται στην περιοχή
που καλύπτεται από την πάνα
Σύνθεση

μό που όμως δεν εμποδίζει το δέρμα να αναπνέει.
Χάρη στην αντιβακτηριδιακή της δράση, βοηθά στην πρόληψη
πιθανών επιπλοκών. Ενυδατώνει, καταπραΰνει και απαλύνει την
ευαίσθητη επιδερμίδα των γλουτών του μωρού.
Τέλος, η Eryase Crème έχει άριστη ανεκτικότητα και οι μαμάδες
την εκτιμούν χάρη στις αξιόλογες καλλυντικές της ιδιότητες.
Η Eryase Crème απλώνεται εύκολα, δεν κολλάει, είναι άοσμη, αόρατη πάνω στο δέρμα και απομακρύνεται πολύ εύκολα.

Εκχύλισμα βρώμης Rhealba®
ενυδατικό, καταπραϋντικό, επουλωτικό

Crème de Soin, πρόσωπο και σώμα
Νέα συσκευασία σε μπλε χρώμα, ίδια σύνθεση

Οξείδιο του Ψευδάργυρου
προστατευτικά, αντιβακτηριδιακά

Σύνθεση

Θειικός χαλκός
Γλυκερίνη
ενυδατική, φιλμογενής
Φιλμογενής παράγοντας μη καλυπτικός
φυσική ασπίδα προστασίας

Ιδιότητες
Η Eryase Crème προστατεύει τους γλουτούς του μωρού από τους
ερεθισμούς, δημιουργώντας έναν προστατευτικό φιλμογενή φραγ-

Εκχύλισμα Βρώμης Rhealba®: ενυδατικό, καταπραϋντικό, επουλωτικό
α-bisabolo: αντιερεθιστικό
Σύμπλοκο βαζελίνης/γλυκερίνης: ενυδατικό, θρεπτικό
Σύνθεση Ε/Υ, χωρίς άρωμα, υποαλλεργική και μη φαγεσωρογόνος.

Ιδιότητες
Καθημερινή φροντίδα για το ευαίσθητο και ερεθισμένο δέρμα
του μωρού και του μικρού παιδιού, η Crème de soin ενυδατώνει, καταπραΰνει, προστατεύει και απαλύνει τόσο στο σώμα όσο
και στο πρόσωπο.

Νεα ΠροΪΟΝΤΑ
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Derm’ Intim

Gel de Toilette Apaisant

Απαλότητα και φροντίδα τις ιδιαίτερες στιγμές
Η ευαίσθητη περιοχή των γυναικών παρουσιάζει φυσικές ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό και αξίζει μια ειδική φροντίδα. Η σειρά A-DERMA των Δερματολογικών Εργαστηρίων DUCRAY, που εδώ και χρόνια ειδικεύεται
στην υγιεινή των ευαίσθητων και αντιδραστικών δερμάτων, δημιούργησε για τις γυναίκες ένα προϊόν για
την καθημερινή εξωτερική υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, αυστηρά σχεδιασμένο ώστε να σέβεται απόλυτα τις ιδιαιτερότητες αυτής της ζώνης του σώματος.
Ιδιότητες
Το Derm’Intim Gel de Toilette Apaisant σχεδιάστηκε για την εξωτερική υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών. Χάρη στην πολύ απαλή καθαριστική του βάση, καθαρίζει τους γεννητικούς βλεννογόνους χωρίς να ξηραίνει ή να ερεθίζει.
Το εκχύλισμα βρώμης Rhealba® και η γλυκόκολλα, με την καταπραϋντική και
ανακουφιστική τους δράση, καταπραΰνουν τους ερεθισμούς και την αίσθηση
δυσανεξίας. Η γλυκερίνη, χάρη στις μαλακτικές της ιδιότητες, διατηρεί καλά
ενυδατωμένους τους γεννητικούς βλεννογόνους.
Απόλυτα ανεκτό, το Derm’Intim Gel de Toilette Apaisant προστατεύει τη φυσιολογική οξύτητα της γεννητικής περιοχής.
Με μεταξένια υφή και λεπτό άρωμα, διακρίνεται για τις μοναδικές καλλυντικές του ιδιότητες. Καθώς έρχεται σε επαφή με το νερό, δημιουργεί απαλό και
πλούσιο αφρό.

Η κλινική αξιολόγηση* του Derm’Intim Gel de Toilette Apaisant απέδειξε:
•Κ
 αλή ανεκτικότητα απουσία αντιδράσεων στο δέρμα και τους βλεννογόνους
•Α
 πόλυτο σεβασμό της γεννητικής περιοχής (pH)
•Α
 ξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα: διατήρηση της καλής κατάστασης της ενυδάτωσης των γεννητικών βλεννογόνων
-σ
 ημαντική μείωση της απολέπισης
- σημαντική αύξηση της κατάστασης ενυδάτωσης του κολπικού βλεννογόνου.
Το Derm’Intim Gel de Toilette Apaisant κατέκτησε την πλειοψηφία των γυναικών
με τις καλλυντικές του ιδιότητες

Σύνθεση
Εκχύλισμα βρώμης Rhealba® 1%
μη ερεθιστικό, καταπραϋντικό
Γλυκόκολλα...........καταπραϋντική
Γλυκερίνη...................... ενυδατική
Υποαλλεργική σύνθεση. Υποαλλεργικό
άρωμα. Χωρίς χρωστικές

* Πραγματοποιήθηκε σε 50 γυναίκες ηλικίας από 18-60 ετών.

Πληροφορίες: DUCRAY DERMATOLOGIE,
Λ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210 7715353, Fax: 210 7798139
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NORMADERM
Σύστημα ανανέωσης για επιδερμίδα χωρίς ατέλειες
• Λειαίνει την επιδερμίδα σε 8 λεπτά. Την ανανεώνει σε βάθος σε 3 εβδομάδες.
• Τεχνολογία σχεδιασμένη από δερματολόγους. Για ασφαλή χρήση στο σπίτι.
3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ για ανανέωση της επιδερμίδας σε βάθος
Τεχνολογία διήθησης + AHA + SPF 15

8 ΛΕΠΤΑ για λείανση της επιδερμίδας
Μικροκρύσταλλοι οξειδίου του αργιλίουΚαολίνη-Σαλικυλικό οξύ

Δρα στοχευμένα στις ατέλειες, τις μειώνει και
λειαίνει την επιφάνεια της επιδερμίδας.

Μια φορά την εβδομάδα: αγωγή αποσυμφόρησης
της επιδερμίδας σε βάθος
Απελευθερώνει και συσφίγγει τους πόρους, ανανεώνει και εξυγιαίνει την επιδερμίδα σε 3 στάδια:
Στάδιο 1: Μικρο-δερμοαπολέπιση
Στάδιο 2: Μικρο-εξυγίανση
Στάδιο 3: Διάλυμα εξισορρόπησης.
Αποτελέσματα: ανανεώνει την επιδερμίδα σε 3
εβδομάδες
- Άμεσα: οι πόροι απελευθερώνονται. Η υφή
της επιδερμίδας βελτιώνεται. Η γυαλάδα εξουδετερώνεται.
- Μετά από 3 εβδομάδες: ανανεωμένη, λεία και
λαμπερή επιδερμίδα.

Τριπλή δράση:
• Στοχευμένη δράση στους πόρους, χάρη
στην Τεχνολογίας Διήθησης.
• Δράση λείανσης της επιφάνειας της επιδερμίδας, χάρη στα AHA (γλυκολικό οξύ)
• Δράση πρόληψης, χάρη στο φίλτρο SPF
15 που προστατεύει την επιδερμίδα από
τις υπεριώδεις ακτίνες UV, οι οποίες ευθύνονται για την πρόωρη γήρανσή της.
Η φροντίδα ανανέωσης της επιδερμίδας
προσφέρει λείο και ματ αποτέλεσμα.

HOMME
Vichy, ο ειδικός της ανδρικής επιδερμίδας
Ολοκληρωμένη σειρά ανδρικής περιποίησης με βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αναγνωρισμένα για τις δερματολογικές τους ιδιότητες.
Φροντίδα για το ξύρισμα
Για ευαίσθητες επιδερμίδες
• Κοκκινίλες
• Αίσθηση καψίματος και ερεθισμοί μετά το ξύρισμα
MOUSSE A RASER PEAUX SENSIBLES
Αφρός ξυρίσματος για ευαίσθητες επιδερμίδες
Με Oligo Zinc® + βιταμίνη B5
BAUME CONFORT PEAUX SENSIBLES
Balsam για μετά το ξύρισμα
Με Oligo Zinc® + βιταμίνη B5

Ο συνδυασμός τους μειώνει άμεσα τις
κοκκινίλες και καταπραΰνει τους ερεθισμούς από το ξύρισμα

Τα Εργαστήρια Vichy, εξειδικευμένα σε θέματα υγείας της επιδερμίδας, απευθύνονται από το 1986 στους άνδρες με καινοτόμα προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας τους.
• Προϊόντα ειδικά προσαρμοσμένα, για να καλύπτουν κάθε ανάγκη και να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της ανδρικής επιδερμίδας.
• Προϊόντα αποτελεσματικά, βελτιώνουν προοδευτικά την ποιότητα της επιδερμίδας.
• Προϊόντα δραστικά, καθώς και υφές υπεραπορροφητικές για ευχάριστη καλλυντική χρήση.
Για επιδερμίδες με ατέλειες
• Λιπαρότητα
• Σπυράκια από το ξύρισμα
• Μικρο-ερεθισμοί βακτηριδιακής προέλευσης

MOUSSE A RASER ASSAINISSANTE
Αφρός ξυρίσματος για τον βαθύ καθαρισμό της επιδερμίδας
Με Bacto-P + βιταμίνη Β6

Εξυγιαίνει την επιδερμίδα σε κάθε ξύρισμα
24ωρη αντιβακτηριδιακή αποτελεσματικότητα

Πληροφορίες: VICHY, Λ. Κηφισίας 32, Atrina Center, Κτίριο Β, Μαρούσι,
τηλ.: 210 8118612, 210 8118617, fax: 210 6897575

