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NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέα γενιά συστήματος ραδιοσυχνοτήτων Thermage NXT

Η σύσφιξη του δέρματος και η διαμόρφωση των γραμμών του προ-
σώπου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη!

Το Thermacool NXT είναι η νέα γενιά συστήματος της Thermage για μη 
επεμβατική σύσφιξη και διαμόρφωση των γραμμών του προσώπου.

Επανασχεδιασμένο, με βελτιώσεις όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά 
και στο εσωτερικό, το πρωτοποριακό σύστημα Thermacool είναι τώ-
ρα ακόμα καλύτερο.

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ένα εκσυγχρονισμένο και απλο-
ποιημένο λειτουργικό σύστημα και χειριστήριο, μια πιο εργονομική και 
ελαφριά χειρολαβή με τηλεχειρισμό και ένα κομψό νέο σχέδιο που 
καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Τα αποτελέσματα: ταχύτερες θεραπείες, περισσότερη ευελιξία και 
πιο άνετες θεραπείες απο ποτέ.

Με το NXT μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε περισσότερες θε-
ραπείες και να βοηθήσετε περισσότερους ασθενείς να αποκτήσουν 
πιο σφιχτό και νεανικό δέρμα με φυσική όψη. Χωρίς χειρουργείο, 
ενέσεις και χάσιμο χρόνου! Η μέθοδος του Thermage® είναι η μόνη 
μη επεμβατική θεραπεία η οποία αποδεδειγμένα επιτυγχάνει σύσφι-
ξη του δέρματος, ανανέωση του περιγράμματος του προσώπου και 
πιο υγιές κολλαγόνο, εφαρμόζοντας μια πιστοποιημένη τεχνολογία 

πυκνωτικής σύζευξης ραδιοσυχνοτήτων (RF). Έχει αποδειχθεί κλινικά η σύσφιξη και το ελαφρύ 
«τράβηγμα» (lifting) του δέρματος, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των ρυτίδων 
και την ανανέωση του περιγράμματος του προσώπου. Η αναίμακτη αυτή μέθοδος είναι γρήγο-
ρη, εύκολη και δεν απαιτεί αποχή από τις καθημερινές συνήθειες. Αντίθετα με τα laser, η μέθο-
δος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως τύπου δέρματος. Η συσκευή 
ThermaCool έχει έγκριση από το FDA για τη μη επεμβατική θεραπεία των πτυχών και των ρυ-
τίδων του προσώπου.

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα:
Intertronics Hellas A.E. - Κ. Τσαλδάρη 78, Αθήνα, 114 76
Τηλ.: 210 6420181, fax: 210 6420098, e-mail: info@intertronics.gr
Website: www.intertronics.gr
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Η εταιρεία FROΪKA, με τα 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στον 
ιατρικό χώρο, κυκλοφορεί τα νέα αντηλιακά FROΪΚΑ SUNCARE, σχε-
διασμένα ειδικά για ευαίσθητα και μη ανεκτικά δέρματα. Προσφέρουν 
πλήρη και ισοδύναμη προστασία από την UVA και UVB ηλιακή ακτι-
νοβολία, κυτταρική προστασία και ισχυρή ενυδάτωση. Προστατεύουν 
αποτελεσματικά από τα άμεσα (ηλιακό έγκαυμα) και τα μακροχρόνια 
(φωτογήρανση, κίνδυνος καρκίνου του δέρματος) επιβλαβή αποτελέ-
σματα της ηλιακής ακτινοβολίας. Προφυλάσσουν από τη φωτο-ανο-
σοκαταστολή και από τις αντιδράσεις φωτοευαισθησίας. Έχουν άρι-
στη καλλυντική υφή και είναι ασφαλή σε παιδιά και βρέφη.

Σύνθεση
•  Συνδυασμός νέων φωτοσταθερών αντηλιακών φίλτρων και φυσικών 

αντανακλαστικών σωματιδίων με μεγαλύτερη διάρκεια και ασφάλεια 
φωτοπροστασίας.

•  β-glucan. Διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του δέρμα-
τος απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία.

•  Vitamin Ε, η οποία προστατεύει από την επιβλαβή δράση των «ελευ-
θέρων ριζών».

•  Υαλουρονικό οξύ βιοτεχνολογικής προέλευσης. Έχει ισχυρή και μεγάλης 
διάρκειας ενυδατική δράση ενώ παράλληλα ενισχύει τον πολλαπλασι-
ασμό των κυττάρων και την αναγέννηση των ιστών, συμβάλλοντας στην 
επούλωση των βλαβών του δέρματος που προκαλούνται από την έκ-
θεση στον ήλιο (ερύθημα, φλεγμονές, ερεθισμοί).

SUNCARE MILK SPF 30

SUNCARE SPRAY SPF 30

SUNCARE AFTER SUN MILK

FROΪKA SUNCARE
Νέα Δερματολογικά φωτοπροστατευτικά προϊόντα από τη FROΪΚΑ

SUNCARE CREAM SPF 50+ SUNCARE MILK SPF 50+ SUNCARE CREAM SPF 30
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Σύνθεση και ιδιότητες: Διάφανο διάλυμα 
με φυσιολογικό pH (6). Προϊόν υποαλλερ-
γικό και μη φαγεσωρογόνο. Σύνθεση χωρίς 
άρωμα, χωρίς χρωστικές, χωρίς οινόπνευ-
μα, χωρίς συντηρητικό paraben. Σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές ποιότητας Pédiatril, 
το διάλυμα καθαρισμού προσώπου και 
σώματος περιέχει μεγάλη ποσότητα ια-
ματικού Νερού της Avène με καταπρα-
ϋντικές και αντι-ερεθιστικές ιδιότητες και 
έναν πολύ ήπιο παράγοντα καθαρισμού 
που απομακρύνει απαλά τις ξένες ουσί-
ες από το πρόσωπο, τους γλουτούς ή 
οποιοδήποτε άλλο μη καθαρό μέρος 

του σώματος του μωρού. Οι ενυδατικοί παράγοντές του διατη-
ρούν την ελαστικότητα του δέρματος. Ελαφρύ και διαυγές, το 
διάλυμα καθαρισμού Pédiatril προσφέρει στο μωρό απαλότη-
τα και άνεση σε καθημερινή βάση.

Ενδείξεις: Το διάλυμα καθαρισμού Pédiatril είναι η απαραί-
τητη φροντίδα καθαρισμού χωρίς νερό (πρόσωπο, σώμα, μη-
ρογεννητική περιοχή) για το ευαίσθητο δέρμα του βρέφους 
και του μωρού.

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν με απαλές κινήσεις 
στο πρόσωπο, το λαιμό και/ή τη μηρογεννητική περιοχή του 
μωρού με τη βοήθεια ενός βαμβακιού. Κατόπιν, ψεκάστε με ια-
ματικό Νερό της Avène και στεγνώστε απαλά το δέρμα.

Pédiatril Solution nettoyante για πρόσωπο και σώμα (φιαλί-
διο-αντλία των 400ml): 14,00€*

Pédiatril Solution nettoyante
Διάλυμα καθαρισμού  -  Πρόσωπο και σώμα

Avène

Η CASTALIA SOINS DERMOCOSMETIQUES ενισχύει την κατηγορία των 
προϊόντων της κατά της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας με ένα νέο δερμα-
τολογικό σαμπουάν της εξειδικευμένης σειράς Dermopur, το Dermopur 
Shampooing Traitant Fluide. Το Dermopur Shampooing Traitant Fluide βο-
ηθά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που συντε-
λούν στην εμφάνιση της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας και της λιπαρής πι-
τυρίδας στο τριχωτό της κεφαλής. Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στο 
συνδυασμό του διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας υαλουρονικού οξέος 
(H.U.C.P.) υψηλού μοριακού βάρους, με καταπραϋντική δράση για την κα-
ταστολή της φλεγμονής, της ερυθρότητας και του κνησμού, με αντιμυκητια-
σικά και σμηγματορρυθμιστικά συστατικά. Η σύνθεσή του είναι υψηλής ανε-
κτικότητας χωρίς συντηρητικά. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρή-
ση του 3 φορές την εβδομάδα με χρόνο δράσης 2-3 λεπτά. Το Dermopur 
Shampooing Traitant Fluide διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία στην 
τιμή των €14,00 (150 ml). Η CASTALIA SOINS DERMOCOSMETIQUES, πι-
στή στη φιλοσοφία της «Σεβασμός στη φυσιολογία της επιδερμίδας», δί-
νει δερμοκαλλυντικές λύσεις στα πιο σημαντικά σύγχρονα δερματολογικά 
προβλήματα. Μέσω των ολοκληρωμένων και καινοτόμων προϊόντων της, 

απαντά στις σύγχρονες καθημερινές απαιτήσεις για υγεία και ομορφιά, προσφέροντας ταυτόχρονα και καλλυντική 
ευχαρίστηση. Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα 
και συνιστώνται από δερματολόγους. Τα προϊόντα της CASTALIA SOINS DERMOCOSMETIQUES διατίθενται απο-
κλειστικά στα φαρμακεία.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Lavipharm: Κατερίνα Φραγκιουδάκη, τηλ.: 210 6691000, e-mail: kfragioudaki@lavipharm.gr
Civitas Ketchum: Μαρία Κανελλοπούλου, τηλ.: 210 6852400, e-mail: m.kanellopoulou@civitas.gr

Dermopur Shampooing Traitant Fluide
Συμπληρωματική αγωγή κατά της Σμηγματορροϊκής Δερματίτιδας και της Λιπαρής Πιτυρίδας


