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Με οδηγό: 
 τις ανάγκες της ηλικίας 20+, 30+ και 45+
 τον βαθμό αφυδάτωσης του δέρματος όπως 
αυτός συνδέεται με την ηλικία και τον τρόπο ζωής
 την ανάγκη σωστής υδρολιπιδικής ισορροπίας
 τις αλλαγές που υφίσταται η δερματική δομή 
(χαλάρωση, λέπτυνση, εμφάνιση ρυτίδων) 
με την πρόοδο της ηλικίας

Ενυδάτωση

Η FREZYDERM παρουσιάζει μία πλήρη σειρά 
προϊόντων για την προστασία και την αποκατάσταση 
του υδατικού ισοζυγίου του δέρματος, με πλούσιες σε 
ενεργά συστατικά και πολύ-λειτουργικές 
φόρμουλες που ενσωματώνουν 2 καινοτομίες και 
προσφέρουν:

 Για κάθε τύπο δέρματος
 Για όλο τον χρόνο
 Βάση μακιγιάζ
 Καθημερινή χρήση 

 παροχή υγρασίας
 παρουσία λιπιδίων
 παρουσία NMF (Natural Moisturizing Factors)
 ποιοτικό Υδρό/Λιπιδικό μανδύα



Καινοτομία Frezyderm

 Καινοτομία 1η:
3 διαφορετικοί τύποι υαλουρονικού οξέος,
διαφορετικού μοριακού βάρους και διαφορετικής 
διαδερμικής διαβατότητας, που προσφέρουν ενυδάτωση σε 
τρία επίπεδα του δέρματος, και εξασφαλίζουν εντατική και 
παρατεταμένη ενυδάτωση ακόμη και στις βαθύτερες 
στοιβάδες του δέρματος

 Καινοτομία 2η:
Ενεργοποίηση των γονιδίων του δέρματος για:

 την ενεργοποίηση των μηχανισμών παραγωγής 
κολλαγόνου
 την ενίσχυση συνοχής επιδερμικών κυττάρων
 την παραγωγή ελαστίνης, για ελαστικότητα και 
σφρίγος του δερματικού ιστού



Moisturizing 24h cream 

Απαλή 24ωρη ενυδατική κρέμα με λεπτόρρευστη υφή

Για νεανικά δέρματα

Πρόσωπο, λαιμός 

Προσφέρει:

 εντατική ενυδάτωση (τριπλό σύστημα 

ενυδάτωσης)

 προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και 

τις ελεύθερες ρίζες (Tετραπεπτίδιο)

 δράση αναστολής της φωτογήρανσης

(αντηλιακά φίλτρα)

 ενίσχυση του δερματικού φραγμού, 

μειώνοντας τη διαδερμική απώλεια νερού

(Imperata)

50 ml

Χρήση:
1 - 2 φορές την ημέρα σε καθαρό δέρμα

20+



Moisturizing Plus cream 

Επανορθωτική κρέμα εντατικής ενυδάτωσης με 
πλούσια υφή και ευχάριστο άρωμα

Πρόσωπο, λαιμός 

Προσφέρει:

 ενυδάτωση σε όλες τις στοιβάδες του δέρματος 

(5πλο σύστημα ενυδάτωσης)

 προστασία του DNA των κυττάρων του δέρματος 

από οξειδωτικό stress μέσα από την 

εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και την 

αντιοξειδωτική προστασία (Τετραπεπτίδια)

 αγωγή αντιγήρανσης με αύξηση της παραγωγής

και βελτίωση της δομής και της οργάνωσης των 

Ινών Κολλαγόνου μέσα από μηχανισμούς 

γονιδιακής έκφρασης, που βελτιώνουν την 

ελαστικότητα και την σφριγηλότητα του δέρματος 

και μειώνουν τις ρυτίδες (Τετραπεπτίδια)

 ενίσχυση του υδρολυπιδικού μανδύα του 

δέρματος (Emollients)
50 ml

Χρήση:
1 - 2 φορές την ημέρα σε καθαρό δέρμα

30+



Moisturizing Rich cream 

Πλούσια ενυδατική κρέμα με ειδική σύνθεση για τις 
ανάγκες του μετ’ εμμηνοπαυσιακού δέρματος 

(ώριμες & ξηρές επιδερμίδες)

Πρόσωπο, λαιμός 

Προσφέρει:

 εντατική ενυδάτωση (6πλο σύστημα ενυδάτωσης)

 ενίσχυση υδρολιπιδικού μανδύα (Emollients)

 βελτίωση δερματικής δομής και απάλυνση

ρυτίδων (Ισοφλαβόνες)

50 ml

Χρήση:
1 - 2 φορές την ημέρα σε καθαρό δέρμα

Με ελαφρύ άρωμα και εύκολη εφαρμογή

Δεν αφήνει λιπαρότητα στο δέρμα

Δεν γυαλίζει 

Δίνει ένα αίσθημα δροσιάς και υγρασίας

45+



Matte Effect cream

Ενυδατική κρέμα για λιπαρές επιδερμίδες

Για όλες τις ηλικίες

Προσφέρει:

 ενυδάτωση λιπαρού και μικτού δέρματος 

oil-free (Ficus)

 αντιγηραντική δράση (Πεπτίδια)

Χρήση:
1 - 2 φορές την ημέρα σε καθαρό δέρμα

50 ml

Άριστη βάση μακιγιάζ 

Το μακιγιάζ διαρκεί χωρίς να αλλοιώνεται από

το φυσιολογικό σμήγμα (Primer effect)

Iσχυρό ματ αποτέλεσμα για 8-10 ώρες



Με οδηγό: 
 την ανάγκη προστασίας από την φωτογήρανση
 την ανάγκη αναδόμησης και βελτίωσης της 
λειτουργικότητας του δέρματος
 την ανάγκη επανόρθωσης της δομής του 
μετεμμηνοπαυσιακού δέρματος

Αντιγήρανση

Η FREZYDERM παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 
αντιγηραντική πολύ-λειτουργική αγωγή για 
πρόληψη και επανόρθωση των σημείων της 

με πλούσιες φόρμουλες, που συνδυάζουν τη 
κλασσική προσέγγιση για την αντιγήρανση
με 2 καινοτομίες

γήρανσης

φωτό
βίο 

χρόνο 



Κλασική Προσέγγιση Αντιγήρανσης: 
 ενυδάτωση
 αντιοξειδωτική δράση
 θρέψη του δέρματος
 ενίσχυση του σφρίγους

Καινοτομία Frezyderm

 Καινοτομία 1η:
Ενεργοποίηση γονιδίων νεότητας, που ελέγχουν την 
άμυνα και την επιδιόρθωση των κυττάρων του 
δέρματος

 Εκχύλισμα ρυζιού που ενεργοποιεί το γονίδιο 
νεότητας SIRT-1, το οποίο οδηγεί στη παραγωγή 
σιρτουΐνης (πρωτεΐνη νεότητας), που εξασφαλίζει 
την άμυνα και την επανόρθωση του δέρματος, 
επιβραδύνοντας τη γήρανση

 Καινοτομία 2η:
Ενεργοποίηση και προστασία των βλαστοκυττάρων του 
δέρματος

 Εκχύλισμα Κράμβης (Crambe extract), το 
οποίο “ξυπνά” τα βλαστοκύτταρα του δέρματος για 
να παράγουν λιπίδια και πρωτεΐνες για το γέμισμα 
της ρυτίδας από μέσα



Active Block SPF 25 

Λευκή αντιγηραντική κρέμα ημέρας με ευχάριστο 
άρωμα, εύκολη εφαρμογή, προστασία από τις UVA & 

UVB ακτινοβολίες που διατηρεί τη παρουσία της 
στην κεράτινη στιβάδα 

Για κάθε τύπο δέρματος

Πρόσωπο, λαιμός

Προσφέρει:

 ενεργοποίηση γονιδίων νεότητας και μείωση

ρυτίδων (Πεπτίδια)

 αντιφλεγμονώδη δράση και προστασία του 

DNA του δέρματος (Glucomannan)

 αντιγηραντική και αντιρυτιδική δράση

 ενυδάτωση του δέρματος και προστασία από 

τη φωτογήρανση

 πλήρη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

Χρήση:
Καθημερινά το πρωί σε καθαρό δέρμα

50 ml

20-45



Night Force A + E cream 

Αντιγηραντική κρέμα νυκτός με ρετινόλη και βιταμίνη Ε

Για κάθε τύπο δέρματος

Πρόσωπο, λαιμός 

Προσφέρει:

 αποκατάσταση του φωτό-, βιο-, χρονό-

γηρασμένου και υποτονικού δέρματος

 πρόληψη και μείωση των λεπτών γραμμών 

και ρυτίδων (Isoflavones & Vit. A 

liposomes)

 αντιοξειδωτική προστασία (Vit. E)

 ενίσχυση της συνοχής του δέρματος 

(Phytosterols)

 ενυδάτωση, τόνωση, σύσφιξη και λάμψη

της επιδερμίδας ( Yeast extract)

 ενίσχυση δερματικού φραγμού και 

ενυδάτωση

Χρήση: 
Καθημερινά το βράδυ σε καθαρό δέρμα

50 ml

20-45



Anti- Wrinkle Rich day cream 

Αντιρυτιδική κρέμα ημέρας με συσφικτική και 
ανορθωτική δράση για ώριμα δέρματα

Πλούσια, ευχάριστη υφή

Για κάθε τύπο δέρματος

Πρόσωπο, λαιμός 

Προσφέρει:

 πλούσια ενυδάτωση με μίκρο-

υαλουρονικό οξύ, για βαθύτερη διείσδυση

 αντιγηραντική δράση και μείωση ρυτίδων

 επανόρθωση επιδερμίδας

 βελτίωση ελαστικότητας

 μείωση τραχύτητας (Argania)

 προστασία από την φωτογήρανση με UVA & 

UVB φίλτρα

Χρήση: 
Καθημερινά το πρωί σε καθαρό δέρμα

50 ml

45+

Botox effect

Lifting effect



Anti- Wrinkle Rich night cream 

Αντιρυτιδική, θρεπτική κρέμα νυκτός με συσφικτική και 
ανορθωτική δράση για ώριμα δέρματα

Πλούσια, ευχάριστη υφή

Για κάθε τύπο δέρματος

Πρόσωπο, λαιμός

Προσφέρει:

 προστασία των βλαστοκυττάρων του δέρματος

 διέγερση της “ορμόνης νεότητας”

 μείωση ρυτίδων και αύξηση ινών κολλαγόνου

 βελτιώνει την πυκνότητα του δέρματος

(Ρεσβερατρόλη)

 ενυδάτωση και μείωση TEWL

 βελτίωση δομής και εικόνας 

μετεμμηνοπαυσιακού δέρματος (Ισοφλαβόνες)

Χρήση: 
Καθημερινά το βράδυ σε καθαρό δέρμα

50 ml

45+

Botox effect

Lifting effect



Anti- Wrinkle Eye cream

Αντιρυτιδική κρέμα ματιών με αναπλαστική και 
επανορθωτική δράση

Για κάθε τύπο δέρματος και κάθε ηλικία

Προσφέρει:

 μείωση ρυτίδων, λεπτών γραμμών και σημείων 

γήρανσης στη περιοχή γύρω από τα μάτια

(Argania)

 αύξηση του κολλαγόνου, της ελαστικότητας 

και της σφριγηλότητας του δέρματος

(Τετραπεπτίδια)

 ενυδάτωση (Υαλουρονικό οξύ)

 εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών

Χρήση: 
1- 2 φορές την ημέρα στη περιοχή γύρω 
από τα μάτια, σε καθαρό δέρμα

15 ml



Instant Lifting

Ορός άμεσης σύσφιξης 

Πρόσωπο

Προσφέρει:

 άμεσο lifting προσώπου

 σύσφιξη, ελαστικότητα, απάλυνση ρυτίδων

 λείανση, λάμψη, ομοιογενής τόνος 

επιδερμίδας

(Marine biopolymer)

Χρήση: 
Με απαλές ευθείες κινήσεις των δακτύλων από 
το κέντρο προς τα έξω χωρίς μασάζ και τριβή.
Για 10 λεπτά αποφύγετε τις έντονες κινήσεις 
(πχ. μάσηση, γέλιο). Μετά από 15 λεπτά 
μπορεί να εφαρμοστεί το μακιγιάζ ή η κρέμα 
επιλογής

15ml

Δράση από τα 5 πρώτα λεπτά 

Αίσθηση τάσης που διαρκεί



Dermiox cream

Αντιγηραντική κρέμα κατά των ρυτίδων

Για κάθε τύπο δέρματος και κάθε ηλικία

Πρόσωπο, Λαιμός

Προσφέρει:

 γέμισμα και μείωση (Hibiscus peptides)

 θρεπτική, επουλωτική και αντιοξειδωτική 

δράση (Argan oil)

 ενυδάτωση σε βάθος (Υαλουρονικό οξύ)

Χρήση: 
Πρωί και Βράδυ.

50ml

Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε:

 μέτωπο

 ρινοχειλική περιοχή

 γύρω από τα μάτια



Eye balm

Απαλή κρέμα-ζελ για την αντιμετώπιση των μαύρων 
κύκλων και των οιδημάτων (σακούλες) στα μάτια

Για κάθε τύπο δέρματος και κάθε ηλικία

Προσφέρει:

 ενεργοποίηση και βελτίωση της μικρό-

κυκλοφορίας (Bioflavonoids)

 σύσφιξη

 αντί-οιδηματική δράση (Caffeine)

 αύξηση ελαστικότητας και λάμψης της 

περιοχής γύρω από τα μάτια

 μείωση λεπτών ρυτίδων (Plant  extract)

Χρήση: 
Πρωί και Βράδυ, κατά περίπτωση, σε καθαρό 
δέρμα.

15 ml



20 + 30 + 45 +

Καθαρισμός

De- make up 4 in 1

Facial Scrub

Mild Wash

De- make up 4 in 1

Facial Scrub

Mild Wash

De- make up 4 in 1

Facial Scrub

Mild Wash Liquid

Ενυδάτωση
(πρόσωπο, λαιμός)

Moisturizing

24h cream

Matte Effect (λιπαρό 
δέρμα) 

Moisturizing

Plus cream

Matte Effect 
(λιπαρό δέρμα) 

Moisturizing

Rich cream

Matte Effect 
(λιπαρό δέρμα) 

Ενυδάτωση
(σώμα)

Christialen 
emulsion 

Christialen 
emulsion 

Christialen 
emulsion 

Ενυδάτωση, 
Ανανέωση 
(πρόσωπο, λαιμός)

Volpaderm
AHA cream

Volpaderm
AHA cream

Volpaderm
AHA cream

Ενυδάτωση, 
Ανανέωση 
(σώμα)

Volpaderm
AHA milk

Volpaderm
AHA milk

Volpaderm
AHA milk

Μαύροι κύκλοι,
Οιδήματα 
(μάτια)

Eye Balm Eye Balm Eye Balm

Αντιγηραντική
αγωγή ημέρας
(πρόσωπο, λαιμός)

Active Block
SPF 25

Active Block
SPF 25

Anti- Wrinkle 
Day cream

Αντιγηραντική
αγωγή νύχτας
(πρόσωπο, λαιμός)

Night Force
A + E cream

Night Force
A + E cream

Anti- Wrinkle 
Night cream

Αντιγηραντική
ειδική αγωγή
(πρόσωπο, λαιμός)

Age Repair Set
Botox Effect cream
Instant Lifting

Age Repair Set
Botox Effect cream
Instant Lifting
Neck Contour cream

Αντιγηραντική
αγωγή
(μάτια)

Eye cream Eye cream

Ορός αντιγήρανσης
Revitalizing Serum

Revitalizing 
Serum

Αντιγηραντική
αγωγή
(σώμα)

Anti Ageing 
Body cream

Anti Ageing
Body cream

Ενδεικτικές προτάσεις


