D-Panthenol • Vit.E+F • Bisabolol • Aloe Vera
Allantoin • Colour free
Κρέμα με αντφλεγμονώδεις, καταπραϋντικές και αναπλαστικές ιδιότητες, ανακουφίζει από ερεθισμούς και εγκαύματα
ενώ ενυδατώνει σε βάθος. Ιδανικό για παιδιά.
With anti-phlogistic, soothing and regenerating action relieves
from irritation and burns while hydrates. Ideal for children.

ref: 2760

make the Sun
your Friend
Citronella, Cinnamon, Thyme & Lavender Essential
Oils • Aloe Vera • Allantoin • No chemical repellents
Εντομοαπωθητική Λοσιόν για τα Κουνούπια χωρις χημικά
εντομοαπωθητικά. Eξασφαλίζει φυσική προστασία πλούσια σε
φυτικά αιθέρια έλαια που απωθούν τα κουνούπια, τις σκνίπες,
τις μύγες και άλλα ενοχλητικά έντομα. Ιδανικό για παιδιά.

ref: 2724

ref: 2721

Anti-mosquito Lotion with Natural Components. Enriched with
essential oils that repel mosquitos, gnats, biting flies and other
insects, for natural protection. Ideal for children.

GEL: Ammonia • Panthenol • Allantoin (ref: 2720)
ROLL-ON: No Ammonia • Panthenol • Menthol
Camphor • Bisabolol • Allantoin (ref: 2723)
Με διπλή δράση ανακουφίζουν αμέσως τσιμπήματα και
ερεθισμούς από τσούχτρες, έντομα, τσουκνίδα.
Δ Ε Ρ Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ε Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α ■ D E R M AT O L O G I C A L LY T E S T E D

With double action they relieve and sooth immediately
bites, strings and irritation of jellyfish, insects and nettle.

UVA +UVB
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
SUN PROTECTION

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
SKIN REPAIR

Συνθέσεις με φωτοσταθερά φίλτρα
ευρέος φάσματος παρέχουν ολοκληρωμένη UVA/UVB προστασία από τις
βλαβερές συνέπειες του ήλιου
σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενάντια σε
ερεθισμούς και φωτογήρανση.

Ακουφίση από εγκαύματα, ερεθισμούς,
ξηρότητα. Ενυδάτωση και ανάπλαση της
επιδερμίδας, προστασία από την πρόωρη
γήρανση. Χρήση για όλο το χρόνο.
Relief from sunburns, irritation, dryness.
Skin hydration, regeneration, protection
against premature ageing for all year long.

Formulas with photostable filters of
wide range offer balanced UVA/UVB
protection according to EU regulations. Against irritation and photoageing.
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Sunscreen SPF 15
UVA/UVB filters • Vit.A+E • Avocado Oil
Προστατεύει τα χείλη από ήλιο, αέρα, κρύο και τα
διατηρεί ενυδατωμένα χωρίς σκασίματα και ρωγμές.
Protects lips against sun, wind, cold and keeps
them moistured without cracks and chaps.
Cherry - ref: 2711
Pine Apple - ref: 2712
Banana - ref: 2713
Raspberry - ref: 2714
Kiwi - ref: 2715
Strawberry - ref: 2716
Peppermint - ref: 2717
Orange - ref: 2718

No Colour - ref: 2700
Natural Rose - ref: 2701
Wild Cherry - ref: 2702
Orange - ref: 2703
Strawberry - ref: 2704
Chocolate - ref: 2705
Raspberry - ref: 2706

Fruit Flavour Lip Gloss

Vit. A+E • Avocado & Jojoba Oils
Roll-on για λάμψη και ενυδάτωση. Εφαρμόζεται
σε γυμνά χείλη ή πάνω από το κραγιόν.
Roll-on for gloss and moisture. Apply onto bare
lips or over the lipstick.

UVB+

UVB+

Antiage + Bronze

Defending

D-Panthtenol • Shea Butter • Vit.E • Bisabolol
Colour-free • Water-resistant

Carrot • Aloe Vera • Vit.E • Glycerin
Colour-free • Water-resistant

Λεπτή, μη λιπαρή αντηλιακή σύνθεση που αντέχει στο νερό,
για πρόσωπο και σώμα, επιταχύνει τη φυσική παραγωγή
μελανίνης, ενυδατώνει, καταπραΰνει και πρoστατεύει από
την πρόωρη γήρανση δεσμεύοντας τις ελεύθερες ρίζες.
Ιδανικό για παιδιά και ευαίσθητες επιδερμίδες.
SPF 20 - ref: 2757
SPF 30 - ref: 2791

Fine, non-oily, water-resistant
formula moisturizes, soothes
and fights premature ageing
capturing the free radicals,
while accelerates the natural
melanin production. Ideal for
children and sensitive skins.

Αντηλιακή λοσιόν σε σπρέι που αντέχει στο νερό, με λεπτή, μη
λιπαρή υφή. Επιταχύνει τη διαδικασία μαυρίσματος χάρις στο
Καρότο ενώ ενυδατώνει, καλμάρει και προστατεύει το δέρμα
από τη φωτογήρανση χάρις στην Αλόη και τη Βιταμίνη Ε.
Ιδανικό για παιδιά και ευαίσθητες επιδερμίδες.
SPF 6 - ref: 2479
SPF 10 - ref: 2780
SPF 15 - ref: 2781
SPF 30 - ref: 2787

Wa t e r - r e s i s t a n t , n o n - o i l y
formula accelerates tanning due
to Carrot while moisturizes,
calms and protects the skin
against photo-ageing thanks to
Aloe Vera and Vit.E. Ideal for
children and sensitive skins.

+UVB
+UVB

SPF 50

SPF 30

TINOSORB-M - advanced filters system • Vit. E
Panthenol • Aloe Vera • Grape Seed and Olive
Leaves Extracts • Olive Oil • Arbutin • Bisabolol
Glycerin • Mica • Colour/Fragrance/Parabens free.

Titanium Dioxide • Vit.E • Aloe Vera • Panthenol
Bisabolol • Calendula • Water-resistant
Parabens / Colour / Fragrance Free

Μη λιπαρή αντηλιακή κρέμα προσώπου που αντέχει στο νερό,
χωρίς άρωμα / χρώμα / parabens. Ενισχυμένη με το πρωτοποριακό σύστημα φίλτρων TINOSORB-M. Ενυδατώνει και προστατεύει από τα σημάδια και τις δυσχρωμίες. Κατάλληλη για όλο το
χρόνο / για παιδιά / για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Αντηλιακή, μη λιπαρή λοσιόν σε σπρέι ειδικά ανεπτυγμένη για
το ευαίσθητο παιδικό δέρμα, χωρίς άρωμα / χρώμα / parabens,
απορροφάται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Με αντιοξειδωτικές, αντιφλογιστικές και ενυδατικές ιδιότητες προστατεύει
το δέρμα από ελεύθερες ρίζες, ερεθισμούς και ξηρότητα.

ref: 2765

Water-resistant, non-greasy synthesis that protect from
sunburns and irritation, moisturizes and prevents wrinkles
and dark spots. Suitable for children and sensitive skins.

Sun screen, non-greasy lotion, specially formulated for children’s
sensitive skin, is easily absorbed without leaving any residue.
Its anti-oxidant, anti-phlogistic and moisturizing properties protect
skin against free radicals, irritation, and dryness.
ref: 2782

+UVB

Carrot • Walnut • Vit.E • Colour free
• Water-resistant
SPF 0 - ref: 2767
SPF 2 - ref: 2750
SPF 4 - ref: 2768
SPF 6 - ref: 2769
SPF 10 - ref: 2776
SPF 15 - ref: 2785

COCONUT
UVA/UVB filters (SPF 6) • Coconut • Walnut
Aloe Vera • Vit. E • Chamomile • Glycerin
No: Colour / Fragrance / Parabens.

Carrot • Walnut • Vit.E
Coconut • Colour free
Water-resistant
SPF 4 - ref: 2741
SPF 10 - ref: 2742
SPF 20 - ref: 2743

Ξηρό λάδι απορροφάται εύκολα και αντέχει στο νερό με
φυτικά συστατικά που επιταχύνουν το μαύρισμα προστατεύει αφήνοντας το δέρμα ελαστικό και λαμπερό.

ref: 2752

Δίνει ομοιόμορφο, χρυσαφένιο μαύρισμα σε πρόσωπο και σώμα
χωρίς ήλιο, ενώ διατηρεί και το φυσικό σας μαύρισμα. Με SPF 6
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας.
Gives a sun-believable tan without sun exposure as also prolongs
your natural tan. With SPF 6 it may be used during sunbathing.

Easily-absorbed dry oil with plant components that
accelerate tanning, protects and leaves skin supple and
luminous.
UVA/UVB filters (SPF 2) • TYR-OLTM • Carrot
Coconut • Walnut • Vitamin E • Colour-free

SPF 6

Carrot • Aloe Vera
Panthenol • Oil free
Water-resistant
ref: 2742

Μη λιπαρό, ελαφρύ, αντηλιακό ζελ που
αντέχει στο νερό, για πρόσωπο και
σώμα. Γρήγορο μαύρισμα που διαρκεί,
ενυδάτωση και προστασία.

Λοσιόν, Ξηρό Λάδι και Τζελ που επιταχύνουν τη
φυσική διαδικασία παραγωγής μελανίνης κατά την
ηλιοθεραπία και σας χαρίζουν πιο γρήγορα ένα
ομοιόμορφο μαύρισμα που διαρκεί.
Accelerates the natural melanin
Lotion - ref: 2751
production during sun exposure
and gives you faster a uniform,
Dry Oil - ref: 2740
long-lasting suntan.
Gel - ref: 2763

Non-greasy sunscreen gel for face and
body. Offers fast, deep, long-lasting
suntan, moisture and protection.

UV filter • Pro-V • Vit. F • Polymere-Silicone Encaptulates

+UVB

Προστατεύει τα μαλλιά από ξηρότητα, φθορά και θαμπάδα που προκαλεί η
υπεριώδης ακτινοβολία, το θαλασσινό νερό και το χλώριο της πισίνας.
Protects hair against dryness, dull look and damage caused by UV radiation,
sea-water and swimming pool’s chloride.
ref: 2752

Aloe Vera • Panthenol • Allantoin • Water-resistant
Oil / Colour / Fragrance free
Μη λιπαρό, διάφανο, αντηλιακό ζελ, αντέχει στο νερό, με ειδικά μελετημένα
συστατικά για ευαίσθητα δέρματα και με τάσεις αλλεργίας στον ήλιο.
Με αντιφλογιστικές και ενυδατικές ιδιότητες διατηρεί το δέρ,α υγιές και
απαλό ενώ προστατεύει από την πρόωρη γήρανση. Κατάλληλο για παιδιά.
Non-greasy sunscreen clear gel for sensitive and allergen prone skins. Due to
anti-phlogistic and moisturizing properties keeps
SPF 10 - ref: 2761
the skin healthy with prevents premature ageing.
SPF 15 - ref: 2742
Suitable for children.

UVA/UVB filters • Avocado
Biswax • Vit. A+E • Candelilla Wax
Carnauba Wax • Ceramides
Έγχρωμα στικ με φίλτρα UVA/UVB για τα χείλη, τη μυτη και
τις ευαίσθητες περιοχες του προσώπου και του σώματος.
Coloured sticks with UVA/UVB filters for lips, nose and the
sensitive face and body areas.
ref: 2741

Face & Body Therapy
Calamine • Calcium Pantothenate
Vit. E+F • Chamomile • Frangrance / Colour free

Βρεβευμένο Προϊόν. Λοσιόν με Καλαμίνη με αντικνησμικές, καλμαντικές,
αντισηπτικές και ενυδατικές ιδιότητες ανακουφίζει από εγκαύματα, κνησμό,
κοκκινίλες και εξανθήματα που δημιουργούνται από τον ήλιο ή τον ιδρώτα.
Ιδανικό για παιδιά.
Award Winning Lotion with Calamine with anti-itching, calming, antiseptic and
moisturizing properties relieves from mild sunburns, itching, reddening, pimples
and prickliness caused by sun or sweat. Ideal for children.

Daily Moisturizing Gel

Apricot • Panthenol • Allantoin
Δροσερό ζελ με φυσικό Χυμό Αλόης απαλύνει αμέσως μικρά εγκαύματα, ερεθισμούς και ξηρότητα που προκαλεί ο ήλιος. Επιπλέον διεγείρει
τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, ενυδατώνει και αποτρέπει το
ξεφλούδισμα. Για πρόσωπο και σώμα. Ιδανικό για παιδια.
Light gel of Aloe Vera Juice soothes instantly minor burns, irritation
and dryness caused by the sun. Moreover stimulates collagen and
elastin formation, moisturizes and prevents peeling. Ideal for children.
ref: 2772

ref: 2774

Face & Body - Antiseptic
Tea Tree Oil • Seaweed Gel
D-Panthenol • Soap / Frangrance / Colour free
Απαλό, αφρώδες ζελ χωρίς σαπούνι, με αντισυπτικούς και καλμαντικούς παράγοντες κατευνάζει και προλαμβάνει δερματικούς ερεθισμούς. Ιδανικό για παιδιά.
A mild foaming gel without soap, with antiseptic and soothing agents relieves
and prevents skin irritations. Ideal for children.
ref: 2775
Boswellia Serrata Extract
D-Panthenol • Aloe Vera • Vit. E+A
Chamomile • Calendula • Calamine • Colour free
Μη λιπαρή λοσιόν για άμεση ανακούφιση του πονεμένου και ερεθισμένου
δέρματος. Μειώνει την αίσθηση καψίματος μετά τον ήλιο και απαλύνει τις
κοκκινίλες ενώ ενυδατώνει και αποτρέπει το ξεφλούσιμα. Ιδανικό για παιδιά.
Non oily lotion for instant relief of sore, irritated skin. Reduces the burning
sensation and reddening while prevents peeling. Ideal for children.
ref: 2783

Dermocalmine • Vit. E+F • Aloe Vera • Allantoin
Vit. E+F • Ca Pantothenate • Liquorice derivative
Panthenol • Frangrance / Colour free
Αναπλαστική λοσιόν με αντιφλογιστικές και επουλωτικές ιδιότητες,
καταπραΰνει, επανορθώνει και ανακουφίζει εγκαύματα και ερεθισμούς και αποτρέπει το ξεφλούδισμα. Ιδανικό για παιδιά.
With anti-inflammatory and healing properties, relieves the skin from
sunburns and irritation, while prevents peeling. Ideal for children.
ref: 2773

ref: 2764
Chamomile Oil • Olive Leaves Extract • Vit. E+F
Calcium Pantothenate • Frangrance / Colour free
Καταπραϋντική, μη λιπαρή λοσιόν με αντιφλεγμονώδη, στυπτική και
ενυδατική δράση, χωρίς άρωμα και χρώμα για την ευαίσθητη, ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Ηρεμεί το δέρμα, προστατεύει από την πρόωρη
γήρανση και αποτρέπει το ξεφλούδισμα. Ιδανικό για παιδιά.
Non-greasy lotion with anti-infamatory, astringent and hydrating action
soothes irritation calms the sunburnt skin, prevents premature ageing and chipping. Ideal for children.
ref: 2777

Propolis • Bisabolol • Vit. E+F • Aloe Vera • Allantoin • Colour free
Ειδική φόρμουλα με Πανθενόλη σε Κρέμα, Λοσιόν και Σπρέι. Με αντιφλεγμονώδεις, ενυδατικές και καλμαντικές ιδιότητες, αποτρέπει την εμφάνιση κοκκινίλας και ερεθισμών. Με τονωτική, επουλωτική και αναπλαστική δράση ανακουφίζει από ηλιακά ή θερμικά εγκάυματα,
συγκάματα και ερεθισμούς μετά από piercing ή tattoo. Ιδανικό για παιδιά.
Cream, Lotion and Spray of special synthesis with Panthenol. With antiphlogistic, moisturizing
and calming properties prevents redness and irritation. With tonic, healing and regeneration
action relives sun or heat burns and piercing or tattoo irritation. Ideal for children.

Vitamin F • Aloe Vera • Allantoin
Menthol • Calcium Pantothenate • Frangrance / Colour free
Σπρέι ζελ με δροσιστική και καταπραϋντική δράση ανακουφίζει άμεσα από την
αίσθηση καψίματος, εμποδίζει την αφυδάτωση της ηλιοκαμένης επιδερμίδας και
βοηθάει την επιδιόρθωσή της. Ιδανικό για παιδιά.
With cooling and soothing action relieves instantly the burning sensation prevents
the dehydration of sunburnt skin and helps its repair. Ideal for children.
ref: 2762

ref: 2790 - 230ml
ref: 2758 - 100ml / ref: 2788 - 30ml

ref: 2789 - 160ml

