
ΓΝΩΡΙΣΤΕ  
ΤΗΝ IMAGE.
Για την IMAGE Skincare προτεραιότητα έχει η φροντίδα της επιδερμίδας. Για κάθε ανάγκη 
της, για κάθε τύπο, κάθε μέρα. Στόχος μας είναι η δημιουργία ιδιαίτερα αποτελεσματικών 
και εύχρηστων προϊόντων που βοηθούν την επιδερμίδα να αντιστέκεται στη γήρανση και 
στις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τα προϊόντα IMAGE χρησιμοποιούνται από 
επαγγελματίες του κλάδου φροντίδας του δέρματος ανά τον κόσμο.

Ιατροί, αισθητικοί και ιδιοκτήτες σπα εμπιστεύονται την IMAGE για τη διατήρηση της 
φρεσκάδας, της υγείας και της νεανικής όψης της επιδερμίδας. Γιατί έχει αποτέλεσμα.

Είναι απλό. Γνωρίστε την IMAGE. Age later®.



the MAX™

Η σύνθεση αυτών των προϊόντων προσφέρει μέγιστο διορθωτικό 
αποτέλεσμα, προλαμβάνει τα σημάδια γήρανσης και θρέφει την επιδερμίδα. 

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ  
ΓΙΑ ΟΛΑ.

AGELESS

Μια αποτελεσματική σειρά προϊόντων για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση των σημαδιών της γήρανσης.

VITAL C

Δημιουργήθηκε για την ξηρή/αφυδατωμένη, ευαίσθητη 
και με τάση για ροδόχρου ακμή επιδερμίδα.

ORMEDIC®

Τα πιο αγνά οργανικά συστατικά συνδυάζονται με 
αποτελεσματικότητα ιατρικού επιπέδου ώστε να επιτυγχάνονται 
τα μέγιστα, κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

CLEAR CELL

Μια εξαιρετικά αποτελεσματική σειρά προϊόντων για την 
καταπολέμηση της ακμής, τη μείωση της φλεγμονής, την εξάλειψη 
της υπερβολικής λιπαρότητας και τον καθαρισμό της επιδερμίδας.

PREVENTION +

Η νέα γενιά προϊόντων ενυδάτωσης με ευρέος φάσματος 
αντηλιακή προστασία UVA/UVB.  



Προϊόν      Οδηγίες       Τύπος επιδερμίδας

ILUMA™

Μια σειρά εξαιρετικά αποτελεσματικών προϊόντων που 
χαρίζουν ανάλαφρη, λαμπερή και φωτεινή επιδερμίδα.

AGELESS LASHES

Πιο πυκνές, πιο μακριές και πιο υγιείς βλεφαρίδες.

O2 LIFT

Μια πολυτελής θεραπεία σπα που απολεπίζει, φωτίζει και 
οξυγονώνει την επιδερμίδα. 

I PEEL - I ENHANCE

Κάντε πιο υγιή την επιδερμίδα σας χάρη στα εύχρηστα και 
συνάμα αποτελεσματικά χημικά πίλινγκ και τις θεραπείες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

I CONCEAL

Αδιάβροχο μεϊκάπ με ανάλαφρη υφή που προσφέρει 
κάλυψη, ενώ φωτίζει και θεραπεύει την επιδερμίδα. 

BODY SPA

Δημιουργήθηκε για να προσφέρει υγεία και ευεξία σε όλο 
το σώμα.
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Η εξαιρετικά αποτελεσματική σειρά AGELESS της IMAGE 
Skincare περιέχει μείγμα από οξέα φρούτων AHA, θρεπτικά 
πεπτίδια, ρετινόλη, παράγοντες λεύκανσης και 
αντιοξειδωτικά, που χαρίζουν πιο νεανική όψη στην 
επιδερμίδα. Με αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας, 
η επιδερμίδα που φαίνεται γερασμένη και κουρασμένη, 
παρουσιάζει σημάδια φωτογήρανσης, έχει κηλίδες και είναι 
θαμπή θα αναζωογονηθεί. 

Αυτή η αποτελεσματική σειρά συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
και στην πρόληψη των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων και 
άλλων σημαδιών γήρανσης που οφείλονται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 



Για την ώριμη επιδερμίδα.
AGELESS

TOTAL FACIAL CLEANSER  
Ένα προϊόν για καθημερινό καθαρισμό 
που απολεπίζει, αφαιρεί απαλά το 
μεϊκάπ και τονώνει χαρίζοντας απόλυτη 
ισορροπία στην επιδερμίδα.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ για 
καλύτερα αποτελέσματα.

Όλοι.

TOTAL ANTI-AGING SERUM 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Ένας μοναδικός δερμοκαλλυντικός 
συνδυασμός άλφα υδροξυοξέων και 
τεχνολογίας βλαστοκυττάρων μήλου. 
Προστατεύει τα κύτταρα της 
επιδερμίδας από το οξειδωτικό στρες 
και καταπολεμά τις επιπτώσεις της 
γήρανσης στην επιδερμίδα. Ένα μείγμα 
αντιοξειδωτικών προσφέρει ενυδάτωση 
για φωτεινή και λαμπερή επιδερμίδα. 
Το σύστημα Vectorize-Technology™ 
παρέχει ένα σύμπλοκο ενθυλακωμένων 
συστατικών, τα οποία αποδεσμεύονται 
σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για 
έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί. 

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ πρωί και 
βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα για 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Όλοι.

TOTAL REPAIR CRÈME 
Αντιγηραντική κρέμα επανόρθωσης που 
ελαττώνει τις ρυτίδες και συσφίγγει την 
επιδερμίδα. Τα αντιοξειδωτικά θρέφουν 
και ενυδατώνουν προσφέροντας υγιή 
και πιο νεανική επιδερμίδα. 

Χρησιμοποιήστε το βράδυ. 

Ώριμη επιδερμίδα. 

TOTAL RESURFACING MASQUE 
Μάσκα μικροαπολέπισης με άλφα 
υδροξυοξέα που αποκαθιστά την 
εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας και 
την αναζωογονεί. Η επιδερμίδα γίνεται 
πιο φωτεινή, λαμπερή και εξαιρετικά 
λεία. Μπορεί να συνδυαστεί με 
οποιοδήποτε προϊόν καθαρισμού 
Image για πρόσθετη απολέπιση. 

Χρησιμοποιήστε 3 φορές την εβδομάδα.

Όλοι.

TOTAL EYE LIFT CRÈME 
Αυτή η πλούσια κρέμα ανόρθωσης 
και σύσφιξης ματιών αποκαθιστά την 
εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας και 
μειώνει ορατά την εμφάνιση των λεπτών 
γραμμών. Το μείγμα ρητινόλης 
(παράγωγο ρετινόλης) και γλυκολικού 
οξέος συσφίγγει την επιδερμίδα, ενώ 
το χαμομήλι, το πράσινο τσάι και η 
εχινάκεια καταπραΰνουν την 
κουρασμένη και αφυδατωμένη 
επιδερμίδα γύρω από τα μάτια. 
Με ελάχιστες μόνο εφαρμογές, 
η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια  
αποκτά νεανική όψη.

Εφαρμόστε στην περιοχή των ματιών 
το βράδυ.

Σημάδια γήρανσης γύρω από τα μάτια, 
λεπτές γραμμές, μαύροι κύκλοι.

TOTAL RETINOL-A CRÈME 
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο μείγμα 
ρετινόλης και πολυπεπτιδίων για την 
αναδόμηση, την αναζωογόνηση και την 
επανόρθωση της γερασμένης και με 
τάση για ακμή επιδερμίδας.

Εφαρμόστε απευθείας σε καθαρή 
επιδερμίδα το βράδυ – ή σε συνδυασμό 
με οποιοδήποτε προϊόν IMAGE για 
πρόσθετα αντιγηραντικά οφέλη.

Ώριμη επιδερμίδα, λιπαρή/με ακμή, 
που έχει υποστεί βλάβες από τον ήλιο.

TOTAL PURE HYALURONIC FILLER 
Αυτό το καθαρό σέρουμ χαρίζει 
σφριγηλή επιδερμίδα και γεμίζει 
τις γραμμές με συμπυκνωμένο 
υαλουρονικό οξύ φυτικής προέλευσης, 
εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο 
βερίκοκου, βιταμίνη B5 και βιταμίνη 
E με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 
Η επιδερμίδα ενυδατώνεται απόλυτα με 
μία μόνο εφαρμογή. 

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα πρωί 
και βράδυ ή όποτε είναι απαραίτητο. 
Συνδυάζεται με οποιοδήποτε προϊόν 
IMAGE για πρόσθετη ενυδάτωση.

Ξηρή/αφυδατωμένη επιδερμίδα.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Η σειρά προϊόντων VITAL C είναι ιδανική για ξηρή/
αφυδατωμένη, με τάση για ροδόχρου ακμή και ευαίσθητη 
επιδερμίδα λόγω στρεσογόνων περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Το πλούσιο μείγμα φυσικών συστατικών από βότανα 
καταπραΰνει, χαρίζει υγεία και βελτιώνει την επιδερμίδα. 

Μια σειρά προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικά για απόλυτη προστασία και θρέψη.



Για επιδερμίδα που έχει υποστεί βλάβες από περιβαλλοντικούς  
παράγοντες, ευαίσθητη και με τάση για ροδόχρου ακμή.

VITAL C

HYDRATING FACIAL CLEANSER
Φαρμακευτικής ποιότητας προϊόν 
καθαρισμού με υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη C που αφαιρεί απαλά 
το μεϊκάπ και τις ακαθαρσίες. 
Τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά και οι 
βιταμίνες καταπραΰνουν την ξηρή, 
αφυδατωμένη επιδερμίδα που 
εμφανίζει ροδόχρου ακμή.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ.

Ξηρή, αφυδατωμένη, με ροδόχρου 
ακμή, μετά από επέμβαση.

HYDRATING ANTI-AGING SERUM
Ενυδατικό σέρουμ που ενσωματώνει τη 
νέα τεχνολογία της ελαιοδιαλυτής 
βιταμίνης C με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, 
ώστε να καταπραΰνεται άμεσα η 
επιδερμίδα που έχει υποστεί βλάβες 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι 
βιταμίνες A, E και τα εξαιρετικά ισχυρά 
αντιοξειδωτικά θρέφουν την επιδερμίδα 
και της χαρίζουν υγιή, νεανική λάμψη. 

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ.

Ξηρή/αφυδατωμένη, ευαίσθητη, ώριμη, 
με κοκκινίλες, μετά από θεραπεία.

HYDRATING REPAIR CRÈME
Επανορθωτική αντιοξειδωτική κρέμα 
εντατικής ενυδάτωσης. Οι βιταμίνες Α, C 
και Ε θρέφουν και προστατεύουν την 
επιδερμίδα σε καθημερινή βάση για 
εξαιρετικά αντιγηραντικά οφέλη. 

Χρησιμοποιήστε το βράδυ.

Ώριμη, ξηρή/αφυδατωμένη, 
με ροδόχρου ακμή. 

HYDRATING ENZYME MASQUE
Ενυδατική μάσκα ενζύμων που 
απολεπίζει απαλά τη θαμπή, ξηρή 
επιδερμίδα. Οι θρεπτικές βιταμίνες Α, C 
και Ε χαρίζουν πιο υγιή και λαμπερή 
νεανική επιδερμίδα.  

Χρησιμοποιήστε 3 φορές την εβδομάδα.

Ξηρή, αφυδατωμένη, μετά από 
θεραπεία.

HYDRATING EYE RECOVERY GEL
Εξαιρετικά ενυδατικό, αντιγηραντικό 
ζελέ ματιών με μείγμα θρεπτικών 
αντιοξειδωτικών και πεπτιδίων, το οποίο 
συμβάλλει στη μείωση της εμφάνισης 
των λεπτών γραμμών και εξαλείφει τους 
μαύρους κύκλους.

Εφαρμόστε πρωί και βράδυ.

Ξηρή, αφυδατωμένη, κουρασμένα 
μάτια, λεπτές γραμμές, πρησμένα μάτια.

HYDRATING INTENSE MOISTURIZER
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης που 
αναπληρώνει άμεσα την υγρασία για 
εμφανή βελτίωση της επιδερμίδας, 
η οποία παραμένει απαλή και 
ενυδατωμένη όλη την ημέρα. Αυτή η 
σύνθεση με μεταξένια υφή επαναφέρει 
τη νεανική ελαστικότητα για απόλυτα 
στιλπνή και λαμπερή επιδερμίδα.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ.

Για κάθε τύπο επιδερμίδας που 
χρειάζεται ενυδάτωση.

HYDRATING ACE SERUM
Προηγμένη σύνθεση με πολυπεπτίδια 
και αντιοξειδωτικές βιταμίνες A, C, E, για 
ενίσχυση της ενυδάτωσης και μείωση 
των σημαδιών γήρανσης.

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα σε 
καθαρή επιδερμίδα. Χρησιμοποιήστε 
πρωί και βράδυ.

Όλοι.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Η ORMEDIC®, η επαναστατική σειρά προϊόντων της IMAGE Skincare, περιέχει τα πιο αγνά οργανικά συστατικά που 
συνδυάζονται με αποτελεσματικότητα ιατρικού επιπέδου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται κλινικά αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα.

Η φιλοσοφία της ORMEDIC® βασίζεται στην εξισορρόπηση της υγείας της επιδερμίδας με πιστοποιημένα οργανικά 
συστατικά, εξαιρετικά ισχυρά αντιοξειδωτικά και αιθέρια έλαια βοτάνων, χωρίς τη χρήση χημικών, οξέων ή paraben. 
Δημιουργήθηκε έτσι ώστε να ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, να εξισορροπεί και να αποκαθιστά την υγεία της 
επιδερμίδας, με φυσικό τρόπο.

Η ORMEDIC®, η επαναστατική σειρά προϊόντων της IMAGE 
Skincare, περιέχει τα πιο αγνά οργανικά συστατικά που 
συνδυάζονται με αποτελεσματικότητα ιατρικού επιπέδου, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνονται κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Η φιλοσοφία της ORMEDIC® βασίζεται στην εξισορρόπηση της 
υγείας της επιδερμίδας με πιστοποιημένα οργανικά συστατικά, 
εξαιρετικά ισχυρά αντιοξειδωτικά και αιθέρια έλαια βοτάνων, χωρίς 
τη χρήση χημικών, οξέων ή paraben. Δημιουργήθηκε έτσι ώστε να 
ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, να εξισορροπεί και να 
αποκαθιστά την υγεία της επιδερμίδας, με φυσικό τρόπο.



Οργανικά συστατικά με αποτελεσματικότητα ιατρικού επιπέδου.
ORMEDIC
BALANCING FACIAL CLEANSER
Ζελέ καθαρισμού με οργανικά συστατικά 
που απομακρύνει το μεϊκάπ και τις 
ακαθαρσίες, εξισορροπεί το pH της 
επιδερμίδας σας και εξαλείφει την 
ανάγκη για τονωτική λοσιόν. Το μείγμα 
οργανικού χαμομηλιού και πράσινου 
τσαγιού χαρίζει αρμονία και προσφέρει 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την 
αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας 
της επιδερμίδας. Αφήνει την επιδερμίδα 
απαλή, ενυδατωμένη και καθαρή.

Απλώστε σε υγρή επιδερμίδα και κάντε 
μασάζ για 1 λεπτό. Ξεπλύντε με κρύο νερό.

Όλοι.

BALANCING ANTI-OXIDANT SERUM
Εξαιρετικά ενυδατικό σέρουμ με 
μεταξένια υφή που περιέχει φυτικό 
γαλακτικό οξύ, εμπλουτισμένο με 
οργανικό ιαπωνικό πράσινο τσάι, 
πολυφαινόλες και πεπτίδιο με σύμπλοκο 
χαλκού. Διατηρεί την ισορροπία της 
επιδερμίδας «εκ των έσω» και 
αποκαθιστά το ιδανικό επίπεδο 
υγρασίας με αποτέλεσμα που διαρκεί, 
αφήνοντας την επιδερμίδα βαθιά 
ενυδατωμένη, με υγιή λάμψη.

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα σε 
καθαρή επιδερμίδα για καθημερινή 
αποκατάσταση και ισορροπία.

Όλοι.

BALANCING BIO-PEPTIDE CRÈME
Κρέμα με οργανικά συστατικά και 
βιοπεπτίδια που παρέχει στην 
επιδερμίδα τα απαραίτητα αντιγηραντικά 
θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες. 
Το οργανικό ιαπωνικό πράσινο τσάι, 
η αλόη βέρα, το χαμομήλι και τα 
κουκούτσια σταφυλιού αποκαθιστούν 
και εξισορροπούν την επιδερμίδα.   

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα σε καθαρή 
επιδερμίδα για αποκατάσταση και 
ισορροπία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όλοι.

BALANCING GEL MASQUE
Ιδιαίτερα απαλή μάσκα σε μορφή 
ζελέ με οργανικά συστατικά που 
αναπτύχθηκε για να καταπραΰνει και 
να ενυδατώνει τη μη ισορροπημένη 
επιδερμίδα. Περιέχει οργανική αλόη 
βέρα, πράσινο τσάι και άρνικα, με 
αποτέλεσμα να προσφέρει στην 
επιδερμίδα άμεση ενυδάτωση, θρέψη 
και πανίσχυρα αντιοξειδωτικά. Αυτή η 
μάσκα έχει σχεδιαστεί για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας, για λάμψη με 
απόλυτη ισορροπία. 

Εφαρμόστε σε όλο το πρόσωπο και 
αφήστε για 5-30 λεπτά. Αφαιρέστε 
με ζεστό νερό.

Όλοι. 

BALANCING EYE LIFT GEL
Ζελέ ματιών για εξισορρόπηση, 
ενυδάτωση και σύσφιξη με οργανικά 
συστατικά και αποτελεσματικότητα 
ιατρικού επιπέδου. Η πολυπεπτιδική 
σύνθεση αναστρέφει τα σημάδια της 
γήρανσης. 

Απλώστε απαλά στο επάνω και κάτω 
βλέφαρο έως ότου απορροφηθεί. 
Εφαρμόστε πρωί και βράδυ. 

Μη ισορροπημένη επιδερμίδα, χαλαρή 
επιδερμίδα, λεπτές γραμμές, πόδι της 
χήνας, για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας.

BALANCING LIP ENHANCEMENT 
COMPLEX
Ειδικά σχεδιασμένο ισχυρό και εξαιρετικά 
ενυδατικό σύμπλεγμα πολυπεπτιδίων για 
τη βελτίωση της εμφάνισης και την 
ενίσχυση του όγκου των χειλιών, το 
οποίο αυξάνει έως και 40% την υγρασία 
με την επαναλαμβανόμενη χρήση. 
Ελαττώνει τις λεπτές γραμμές, ενώ 
μειώνει τη φλεγμονή μετά τις ενέσεις 
στα χείλη. Η χρήση του προϊόντος 
συμπληρώνει και ενισχύει τα 
αποτελέσματα των επαγγελματικών 
δερματικών εμφυτευμάτων. 

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα στα χείλη 
όσο συχνά χρειάζεται. Εφαρμόστε στα 
χείλη και γύρω από το περίγραμμά τους 
μετά την τοποθέτηση δερματικών 
εμφυτευμάτων.

Ξηρά, αφυδατωμένα χείλη, λεπτές 
γραμμές, πρήξιμο και μώλωπες όπως 
μετά από ενέσεις δερματικών 
εμφυτευμάτων.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.

Προϊόν          Οδηγίες          Τύπος επιδερμίδας
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Εξαιρετικά αποτελεσματική σειρά προϊόντων φροντίδας για 
επιδερμίδα με ακμή που περιέχει τα πιο δραστικά συστατικά 
καταπολέμησης της ακμής και ισχυρές αντιφλεγμονώδεις 
ουσίες φυτικής προέλευσης. Η CLEAR CELL καταπολεμά την 
ακμή, μειώνει τη φλεγμονή, εξαλείφει την υπερβολική 
λιπαρότητα και καθαρίζει την επιδερμίδα. 



Δημιουργήθηκε για λιπαρή επιδερμίδα με ακμή.
CLEAR CELL

SALICYLIC GEL CLEANSER
Αυτό το αφρίζον ζελέ καθαρισμού με βάση 
το σαλικυλικό οξύ αφαιρεί απαλά το μεϊκάπ 
και εξαλείφει την υπερβολική λιπαρότητα, 
ενώ απολεπίζει και απομακρύνει απαλά τα 
νεκρά κύτταρα του δέρματος διατηρώντας 
την επιδερμίδα λεία, απαλή και χωρίς 
γυαλάδα.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ.

Ακμή, λιπαρή, εφηβική επιδερμίδα.

MEDICATED ACNE LOTION
Μη λιπαρή λοσιόν καθημερινής χρήσης για 
τον έλεγχο της υπερβολικής λιπαρότητας 
και των βακτηριδίων. Το μείγμα 
αντιοξειδωτικών συστατικών βελτιώνει την 
ενυδάτωση και την υγεία της επιδερμίδας 
με ακμή. Οι φυσικοί παράγοντες λεύκανσης 
της επιδερμίδας μειώνουν τις κοκκινίλες 
από τις βλάβες της ακμής. 

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα 
κάθε πρωί και βράδυ. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καθημερινή 
θεραπεία σε συγκεκριμένα σημεία για 
να ελαττωθούν οι βλάβες από την ακμή.

Επιδερμίδα με ακμή και τάση για ακμή.

MEDICATED ACNE MASQUE
Μάσκα καταπολέμησης της ακμής με 
οξέα φρούτων AHA/BHA, η οποία έχει 
σχεδιαστεί για να απομακρύνει άμεσα 
τις ακαθαρσίες και την υπερβολική 
λιπαρότητα. Το μείγμα θρεπτικών 
στοιχείων με αντιοξειδωτική δράση 
καταπραΰνει τους ερεθισμούς και τις 
κοκκινίλες που προκαλούνται από την 
ακμή. Αυτή η μάσκα αφήνει την επιδερμίδα 
δροσερή και χωρίς λιπαρότητα.

Χρησιμοποιήστε 1-3 φορές την εβδομάδα 
ή όποτε χρειάζεται για τον έλεγχο της 
ακμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
θεραπεία σε συγκεκριμένα σημεία για 
τις ενεργές βλάβες.

Επιδερμίδα με ακμή και τάση για ακμή.

MEDICATED ACNE FACIAL SCRUB
Προϊόν καθαρισμού και μικροαπολέπισης 
με υπεροξείδιο του βενζολίου για τη 
θεραπεία της ενεργούς ακμής. Το μείγμα 
αντιοξειδωτικών καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, τις κοκκινίλες και τις 
φλεγμονώδεις βλάβες, αφήνοντας την 
επιδερμίδα υγιή και χωρίς ατέλειες.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ.

Επιδερμίδα με ακμή και τάση για ακμή.

SALICYLIC CLARIFYING TONIC
Αυτό το προϊόν καθαρισμού με 
σαλικυλικό/γλυκολικό οξύ αφαιρεί 
την υπερβολική λιπαρότητα από την 
επιφάνεια της επιδερμίδας. Το μείγμα 
αντιοξειδωτικών αφήνει την επιδερμίδα 
δροσερή και χωρίς γυαλάδα.

Χρησιμοποιήστε 2-3 φορές κάθε μέρα.

Επιδερμίδα με ακμή και τάση για ακμή.

SALICYLIC CLARIFYING PADS
Τα βαμβακάκια καθαρισμού με 
σαλικυλικό/γλυκολικό οξύ αφαιρούν 
αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες και την 
υπερβολική λιπαρότητα. Καθαρίζουν σε 
βάθος τους φραγμένους πόρους και τα 
θυλάκια και αφήνουν την επιδερμίδα 
δροσερή και καθαρή. Ένα μείγμα 
αντιοξειδωτικών και καταπραϋντικών 
συστατικών που μειώνουν τη φλεγμονή 
από την ακμή. Εξαιρετικά για καθαρισμό 
όταν είστε «εν κινήσει» ή μετά από 
αθλητικές δραστηριότητες. 
Αποτελεσματική απολέπιση στο σπίτι.

Χρησιμοποιήστε ένα βαμβάκι κάθε 
φορά, τρίβοντας απαλά όλο το 
πρόσωπο ή τα προβληματικά σημεία. 
Εάν πρόκειται να βγείτε έξω, 
χρησιμοποιήστε ένα αντηλιακό ευρέος 
φάσματος, όπως το PREVENTION +.

Επιδερμίδα με ακμή και τάση για ακμή.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.

Προϊόν          Οδηγίες          Τύπος επιδερμίδας
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Το νέο επίτευγμα της IMAGE Skincare στον τομέα της αντιγήρανσης. Αυτή η 
αποκλειστική σειρά ενισχύει τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς της 
επιδερμίδας και επανορθώνει τις κυτταρικές βλάβες. Παρέχει ασυναγώνιστη 
πρόληψη κατά των αποτελεσμάτων της γήρανσης, χάρη σε έναν μοναδικό 
συνδυασμό τεχνολογίας βλαστοκυττάρων φυτικής προέλευσης και θρεπτικών 
πεπτιδίων που σας χαρίζουν σφριγηλή επιδερμίδα.

Η σειρά the MAX™ χρησιμοποιεί το σύστημα τριών φάσεων CPN™ της IMAGE για 
Διόρθωση, Πρόληψη και Θρέψη. Τα αγνά, ενεργά συστατικά με την ειδική σύνθεση 
παρέχουν προστασία σε κυτταρικό επίπεδο από τις επιδράσεις της διατροφικής 
ανισορροπίας, του οξειδωτικού στρες και της φθοράς που προκαλείται από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Επανορθώνει ακόμα και το DNA.



Με ειδική σύνθεση για διόρθωση, πρόληψη 
και θρέψη.

the MAX

the MAX™ STEM CELL FACIAL 
CLEANSER
Απαλό προϊόν καθαρισμού καθημερινής 
χρήσης χωρίς οξέα, θειικές ενώσεις 
και paraben, που εξισορροπεί και 
βελτιστοποιεί το pH της επιδερμίδας. 
Τα βλαστοκύτταρα φυτικής προέλευσης 
και τα εκχυλίσματα φυτών θρέφουν την 
επιδερμίδα και την προστατεύουν από 
τους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Βρέξτε τα χέρια σας και εφαρμόστε 
αρκετή ποσότητα στο πρόσωπο και 
στο λαιμό.  Κάντε απαλό μασάζ για ένα 
λεπτό και αφαιρέστε με ζεστό νερό.

Όλοι.

the MAX™ STEM CELL SERUM
Αυτό το επαναστατικό σέρουμ ημέρας και 
νύχτας προσφέρει νέα διάσταση στην 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας σας. 
Η πολυστρωματική τεχνολογία θρεπτικών 
πεπτιδίων δρα συνεργιστικά έτσι ώστε 
η επιδερμίδα να φαίνεται σφριγηλή 
και σφιχτή, ενώ η τεχνολογία 
βλαστοκυττάρων, τα οποία δημιουργούν 
ένα αποκλειστικό σύμπλοκο, υποστηρίζει 
τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς 
και προάγει την υγεία των κυττάρων. 
Μειώνει εντυπωσιακά την εμφάνιση των 
λεπτών γραμμών που οφείλονται στις 
εκφράσεις του προσώπου, τις ρυτίδες και 
άλλα σημάδια γήρανσης. Η απαράμιλλη 
υψηλή συγκέντρωση δραστικών 
συστατικών θα σας προσφέρει τα μέγιστα 
οφέλη. Το σύστημα Vectorize-Technology™ 
παρέχει ένα σύμπλοκο ενθυλακωμένων 
συστατικών, τα οποία αποδεσμεύονται σε 
μέγιστο διάστημα 48 ωρών για έντονο 
αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ σε καθαρή 
επιδερμίδα πρωί και βράδυ για βέλτιστα 
αποτελέσματα.

Ώριμη επιδερμίδα, γραμμές και ρυτίδες 
εξαιτίας των εκφράσεων του προσώπου 
και της έκθεσης στον ήλιο, κουρασμένη 
και θαμπή επιδερμίδα.

the MAX™ STEM CELL CRÈME
Αυτή η επαναστατική κρέμα νυκτός 
προσφέρει τις μοναδικές αντιοξειδωτικές 
της ιδιότητες στην επιδερμίδα σας. Η νέα 
τεχνολογία βλαστοκυττάρων που 
προέρχονται από ποώδη αλπικά φυτά 
υποστηρίζει τους φυσικούς αμυντικούς 
μηχανισμούς της επιδερμίδας. Περιέχει 
υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, τα οποία 
συμβάλλουν στη λείανση των ρυτίδων 
που οφείλονται στις εκφράσεις του 
προσώπου και υποστηρίζουν την 
ανάπλαση του κολλαγόνου. Τα μέγιστα 
οφέλη επιτυγχάνονται μέσω της υψηλής 
συγκέντρωσης φυτικών συστατικών, 
χωρίς τη χρήση χημικών συντηρητικών ή 
εμφυτευμάτων. Η σύνθεσή της ανανεώνει 
την επιδερμίδα και υποστηρίζει τους 
φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς. 
Το σύστημα Vectorize-Technology™ 
παρέχει ένα σύμπλοκο ενθυλακωμένων 
συστατικών, τα οποία αποδεσμεύονται 
σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για έντονο 
αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ στο 
πρόσωπο και στον λαιμό μετά τον 
καθαρισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά για μέγιστα οφέλη.

Ώριμη, αφυδατωμένη επιδερμίδα, 
γραμμές και ρυτίδες εξαιτίας των 
εκφράσεων του προσώπου, επιδερμίδα 
που έχει υποστεί βλάβες λόγω 
περιβαλλοντικών παραγόντων.

the MAX™ STEM CELL MASQUE
Χάρη στην απαράμιλλη υψηλή 
συγκέντρωση υπερσύγχρονων ενεργών 
συστατικών, αυτή η πλούσια μάσκα 
προσώπου αναζωογονεί και ανανεώνει 
τη θαμπή επιδερμίδα που παρουσιάζει 
σημάδια γήρανσης. Η σύνθεσή 
της περιλαμβάνει πολυάριθμα 
βλαστοκύτταρα φυτικής προέλευσης, 
ισχυρά πεπτίδια και φυτικά συστατικά 
που αποκαθιστούν τη νεανική όψη και τη 
λάμψη της επιδερμίδας. Χωρίς paraben.

Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε καθαρό 
πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια και 
αφήστε για 5-10 λεπτά. Ξεπλύντε απαλά 
με ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε 3-4 φορές 
την εβδομάδα για μέγιστη αναζωογόνηση 
των κυττάρων.

Όλοι οι τύποι επιδερμίδας, ώριμη 
επιδερμίδα, απώλεια λάμψης.

the MAX™ STEM CELL EYE CRÈME
Αυτή η επαναστατική κρέμα ματιών 
ημέρας και νύχτας επόμενης γενιάς 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
αυξητικών παραγόντων, οι οποίοι 
προέρχονται από φυτικά 
βλαστοκύτταρα, και συμβάλλει 
στην προστασία των κυττάρων της 
επιδερμίδας και στην πρόληψη της 
γήρανσης λόγω της φθοράς που 
προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Μειώνει 
την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, τις 
ρυτίδες και τις «σακούλες». 
Προλαμβάνει τη γήρανση των κυττάρων 
χάρη στα βλαστοκύτταρα από σταφύλι, 
αλπικό εντελβάις και αργκάν. Περιέχει 
μείγμα πεπτιδίων με διορθωτικές 
ιδιότητες για αναζωογόνηση. 
Το σύστημα Vectorize-Technology™ 
παρέχει ένα σύμπλοκο ενθυλακωμένων 
συστατικών, τα οποία αποδεσμεύονται 
σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για 
έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εφαρμόστε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού 
στο επάνω και κάτω βλέφαρο, πρωί και 
βράδυ. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν 
χρειάζεται πρόσθετη ενυδάτωση.

Ώριμη επιδερμίδα, λεπτές γραμμές, 
ρυτίδες, ξηρή, ευαίσθητη.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.

Προϊόν          Οδηγίες          Τύπος επιδερμίδας
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Η νέα γενιά προϊόντων ενυδάτωσης με ενσωματωμένη 
ευρέος φάσματος αντηλιακή προστασία UVA/UVB. Οι 
ιατρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο ήλιος, η ρύπανση, το 
στρες και το κάπνισμα είναι οι κύριες αιτίες που προκαλούν 
καρκίνο του δέρματος και επιτάχυνση της γήρανσης. 
Προστατεύστε καθημερινά την επιδερμίδα σας με ένα 
προϊόν ενυδάτωσης IMAGE κατάλληλο για τον τύπο της 
δικής σας επιδερμίδας. 



Η νέα γενιά προϊόντων ενυδάτωσης με ευρέος φάσματος 
αντηλιακή προστασία UVA/UVB.

PREVENTION +

DAILY HYDRATING MOISTURIZER 
SPF 30+
Προϊόν βαθιάς ενυδάτωσης με μεγάλη 
διάρκεια για ξηρή/αφυδατωμένη και 
ευαίσθητη/με τάση για ροδόχρου ακμή 
επιδερμίδα, το οποίο συνδυάζεται με 
υψηλή αντηλιακή προστασία ευρέος 
φάσματος από την ακτινοβολία UVA/
UVB. Η λεπτόρρευστη σύνθεση 
απλώνεται εύκολα και ομοιόμορφα 
χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι 
εμπλουτισμένη με ένα μείγμα 
αντιοξειδωτικών, βιταμινών και 
πράσινου τσαγιού, το οποίο δρα ως 
αντιφλεγμονώδης παράγοντας. 
Προσφέρει απόλυτη προστασία και 
προλαμβάνει τα σημάδια της γήρανσης 
που προκαλούνται από τον ήλιο.

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα κάθε 
πρωί, ως ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης και για απόλυτη 
προστασία. Κατά την έκθεση στον ήλιο, 
επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 2 
ώρες ή όποτε χρειάζεται.

Ξηρή/αφυδατωμένη, πολύ ευαίσθητη, 
με τάση για ροδόχρου ακμή.

DAILY MATTE MOISTURIZER OIL-FREE 
SPF 32+
Μη λιπαρή ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης που προσφέρει ευρέος 
φάσματος προστασία από την 
ακτινοβολία UVA/UVB και ματ 
αποτέλεσμα. Ενσωματώνει την 
τεχνολογία «microsponge» (λειτουργεί 
σαν σφουγγάρι) για την απορρόφηση  
της επιφανειακής λιπαρότητας της 
επιδερμίδας, προσφέροντας ματ 
αποτέλεσμα χωρίς γυαλάδα. Περιέχει ένα 
μείγμα αντιοξειδωτικών επόμενης γενιάς, 
όπως οι χημικοί παράγοντες δέσμευσης 
των ελεύθερων ριζών, για τη μείωση των 
καταστρεπτικών επιδράσεων της 
έκθεσης στον ήλιο και στο περιβάλλον.

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα 
κάθε πρωί, ως ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης και για απόλυτη 
προστασία. Κατά την έκθεση στον ήλιο, 
επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 2 
ώρες ή όποτε χρειάζεται.

Μικτή, λιπαρή/με τάση για ακμή, 
ανδρική επιδερμίδα.

DAILY TINTED MOISTURIZER OIL-FREE 
SPF 30+
Αυτή η ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης με χρώμα και ενσωματωμένη 
υψηλή προστασία ευρέος φάσματος από 
την ακτινοβολία UVA/UVB προσφέρει 
στην επιδερμίδα ομοιογενή χρωματικό 
τόνο και υγιή λάμψη. Περιέχει ένα μείγμα 
αντιοξειδωτικών επόμενης γενιάς, όπως οι 
χημικοί παράγοντες δέσμευσης των 
ελεύθερων ριζών, για τη μείωση των 
καταστρεπτικών επιδράσεων της έκθεσης 
στον ήλιο και στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Ελαφριά, λεπτόρρευστη 
σύνθεση που απορροφάται εύκολα χωρίς 
να αφήνει υπολείμματα.

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα 
κάθε πρωί, ως ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης και για απόλυτη 
προστασία. Κατά την έκθεση στον ήλιο, 
επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 2 
ώρες ή όποτε χρειάζεται.

Όλοι, ανομοιογενής χρωματικός τόνος 
επιδερμίδας. 

DAILY ULTIMATE PROTECTION 
MOISTURIZER SPF 50
Αυτή η εξαιρετικά λεπτόρρευστη, 
ελαφριά ενυδατική με ενσωματωμένη 
υψηλή προστασία ευρέος φάσματος από 
την ακτινοβολία UVA/UVB προσφέρει 
απόλυτη προστασία στην επιδερμίδα και 
προλαμβάνει τις βλάβες. Η τεχνολογία 
επόμενης γενιάς συνδυάζει το διαφανές 
οξείδιο του ψευδαργύρου, ένα φυσικό 
αντηλιακό φίλτρο, με αποτελεσματικά 
αντιοξειδωτικά για την πρόληψη των 
βλαβών από τις ελεύθερες ρίζες και για 
την προστασία από την έκθεση στους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Περιέχει 
βλαστοκύτταρα φυτικής προέλευσης 
που επιβραδύνουν τη γηραντική δράση 
της ηλιακής ακτινοβολίας στα κύτταρα 
της επιδερμίδας. Κατάλληλο για 
επιδερμίδα που έχει υποστεί επέμβαση. 

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα κάθε 
πρωί, ως ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης και για απόλυτη 
προστασία. Κατά την έκθεση στον ήλιο, 
επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 2 
ώρες ή όποτε χρειάζεται.

Όλοι, υψηλή έκθεση, αθλητικές 
δραστηριότητες, μετά από θεραπεία.

DAILY ULTRA SHEER SPRAY SPF 45+
Αυτή η εξαιρετικά λεπτόρρευστη, 
ελαφριά ενυδατική με ενσωματωμένη 
υψηλή προστασία ευρέος φάσματος 
από την ακτινοβολία UVA/UVB 
προσφέρει απόλυτη προστασία στην 
επιδερμίδα και προλαμβάνει τις βλάβες. 
Η τεχνολογία επόμενης γενιάς 
συνδυάζει το διαφανές οξείδιο του 
ψευδαργύρου, ένα φυσικό αντηλιακό 
φίλτρο, με ισχυρά αντιοξειδωτικά για 
την πρόληψη των βλαβών από 
τις ελεύθερες ρίζες και για την 
προστασία από την έκθεση στους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όταν 
ψεκάζεται δημιουργεί απαλό αφρό, που 
στεγνώνει χωρίς να αφήνει σημάδια. 

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα κάθε 
πρωί, ως ενυδατική καθημερινής 
περιποίησης και για απόλυτη 
προστασία. Κατά την έκθεση στον ήλιο, 
επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 2 
ώρες ή όποτε χρειάζεται.

Όλοι, υψηλή έκθεση, αθλητικές 
δραστηριότητες, παιδιά.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Τα προϊόντα BODY SPA δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν 
υγεία και ευεξία σε όλο το σώμα, καθώς περιποιούνται την 
επιδερμίδα σε κυτταρικό επίπεδο. Η σειρά μας έχει σχεδιαστεί 
για να αποκαθιστά τα κύτταρα, να θρέφει την επιδερμίδα και να 
φροντίζει συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές. Επιλέξτε τα 
προϊόντα BODY SPA τα οποία βελτιώνουν την όψη της 
επιδερμίδας αναστρέφοντας τα σημάδια της γήρανσης, 
συσφίγγοντας, απολεπίζοντας και προσφέροντας υπέροχη λάμψη.



Για ευεξία σε όλο το σώμα.
BODY SPA

CELL.U.LIFT FIRMING BODY CRÈME 
WITH EPP™ COMPLEX
Αυτή η νέα επιστημονική συσφιγκτική 
κρέμα σώματος έχει αναπτυχθεί για να 
καταπολεμά τη χαλαρότητα της 
επιδερμίδας σε κυτταρικό επίπεδο. 
Το Σύμπλοκο EPP™ (Σύμπλοκο Enzyme 
Polypeptide™ αποκλειστικά από την 
IMAGE) ενισχύει τις ίνες κολλαγόνου και 
μειώνει τον όγκο των λιποκυττάρων και 
του υποκείμενου ιστού. Κλινικές μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν από 
πλαστικούς χειρουργούς απέδειξαν ότι 
η επιδερμίδα ήταν πιο σφιχτή και 
σφριγηλή, με απαλή ενυδατωμένη 
επιφάνεια. Μειώνει την εμφάνιση 
ανωμαλιών στην επιδερμίδα.

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ πρωί και 
βράδυ σε απόλυτα καθαρή και 
απολεπισμένη επιδερμίδα.

Χαλάρωση της επιδερμίδας στα πόδια, 
στους μηρούς, στα μπράτσα, στην 
κοιλιά και στον λαιμό. Πριν/μετά την 
εγκυμοσύνη για βελτίωση της 
ελαστικότητας της επιδερμίδας 
της κοιλιάς. Μετά από επέμβαση 
λιποαναρρόφησης για ενίσχυση 
της συρρίκνωσης της επιδερμίδας. 
Μετεγχειρητικό οίδημα.

REJUVENATING BODY LOTION
Εξαιρετικά ενυδατική λοσιόν σώματος 
με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκολικό 
οξύ, αντιοξειδωτικά και πεπτίδια για 
απολέπιση και αναζωογόνηση της 
επιδερμίδας. Αφήνει την επιδερμίδα 
δροσερή, απαλή και λαμπερή. 

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα σε όλο 
το σώμα και αφήστε να εισχωρήσει 
για μερικά λεπτά.

Όλοι, τραχιά, θαμπή, ώριμη επιδερμίδα.

EXFOLIATING BODY SCRUB
Χαρίστε απόλυτα λεία υφή στην επιδερμίδα 
σας με αυτό το ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
προϊόν απολέπισης σώματος. Διπλό 
σύστημα απολέπισης με πέρλες που 
περιέχουν έλαιο καρυδιού για βελτίωση της 
επιδερμίδας και σταδιακή λείανση, και 
πέρλες ενυδάτωσης με έλαιο αμυγδάλου και 
ενθυλακωμένη βιταμίνη Ε. Απομακρύνει τα 
ξηρά, επιφανειακά κύτταρα που θαμπώνουν 
την επιδερμίδα, χωρίς να διαταράσσεται η 
ισορροπία του φυσικού pH του δέρματος. 
Συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής 
ανανέωσης των κυττάρων, αφήνοντας 
την επιδερμίδα λαμπερή και λεία.

Κάντε μασάζ για 2 λεπτά σε υγρή 
επιδερμίδα. Ξεπλύντε καλά. 
Χρησιμοποιήστε καθημερινά για απολέπιση 
και αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

Όλοι, επιδερμίδα που ξεφλουδίζει, 
θαμπή. Προετοιμάζει την επιδερμίδα για 
τα προϊόντα αυτομαυρίσματος.

FACE AND BODY BRONZER
Αυτή η πλούσια ενυδατική κρέμα, που 
είναι κατάλληλη για το πρόσωπο και το 
σώμα, προσφέρει φυσικό μαύρισμα με 
χρυσαφένια λάμψη χωρίς να χρειάζεται 
έκθεση στον ήλιο. Με την καθημερινή 
χρήση, το χρώμα ενισχύεται σταδιακά 
χαρίζοντας ομοιογενή χρυσαφένια λάμψη.

Απολεπίστε το πρόσωπο με το 
ολοκληρωμένο προϊόν καθαρισμού 
προσώπου AGELESS, και το σώμα με το 
απολεπιστικό σκραμπ σώματος BODY SPA. 
Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε όλο το 
πρόσωπο και το σώμα σαν να είναι λοσιόν 
και απλώστε καλά το προϊόν. Αφήστε το 
μερικά λεπτά για να διεισδύσει, προτού 
εφαρμόσετε τα ενυδατικά προϊόντα 
καθημερινής προστασίας IMAGE 
PREVENTION +. Πλύντε καλά τα χέρια 
σας μετά την εφαρμογή.

Όλοι.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Η επόμενη γενιά στα ισχυρά συστατικά λεύκανσης της επιδερμίδας. 
Ελαττώνει άμεσα κάθε μορφή μελάγχρωσης, από τις κηλίδες του 
ήλιου μέχρι το μέλασμα. Αυτή η επαναστατική σειρά εντατικής 
λεύκανσης, η οποία αναπτύχθηκε από πλαστικούς χειρουργούς, 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία Vectorize –Technology™ προκειμένου 
να απελευθερώσει ισχυρούς ενθυλακωμένους παράγοντες 
λεύκανσης που διορθώνουν και προλαμβάνουν τις εστίες 
μελάγχρωσης και τον ανομοιογενή χρωματικό τόνο.



Χάρη στη σύνθεσή του λευκαίνει, φωτίζει και δίνει λάμψη σε 
κάθε απόχρωση επιδερμίδας, για ομοιογενές λαμπερό χρώμα.

ILUMA

INTENSE LIGHTENING CLEANSER
Ζελέ καθαρισμού καθημερινής χρήσης που 
μετατρέπεται σε γαλάκτωμα, χωρίς θειικές ενώσεις, 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί απαλά και 
αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες, ενώ χαρίζει πιο 
λαμπερό χρωματικό τόνο. Αυτό το προϊόν 
καθαρισμού με βάση το λάδι περιέχει 
βλαστοκύτταρα φυτικής προέλευσης καθώς και 
παράγοντες λεύκανσης από βότανα που «σβήνουν» 
τις σκούρες κηλίδες και τους αποχρωματισμούς. 
Προετοιμάζει αποτελεσματικά την επιδερμίδα για 
να δεχτεί τα υπόλοιπα προϊόντα λεύκανσης ILUMA.

Βρέξτε τα χέρια σας και εφαρμόστε αρκετή 
ποσότητα στο πρόσωπο και στον λαιμό. Κάντε 
απαλό μασάζ για ένα λεπτό και αφαιρέστε με ζεστό 
νερό.

Όλοι οι τύποι επιδερμίδας, ανομοιογενής 
χρωματικός τόνος, σκούρες κηλίδες, 
αποχρωματισμός επιδερμίδας.

INTENSE BRIGHTENING EXFOLIATING 
POWDER
Μια μοναδική πλούσια πούδρα τελειοποίησης, η 
οποία καθαρίζει και απολεπίζει απαλά όλους τους 
τύπους επιδερμίδας. Αυτό το εξαιρετικά απαλό 
μείγμα μικροαπολέπισης αφαιρεί τα υπολείμματα 
και τη λιπαρότητα από τους πόρους, ενώ 
παράλληλα παρέχει ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας 
και αντιγηραντικά αποτελέσματα. Περιέχει μια 
νέα γενιά φυσικών συστατικών από βότανα, ένζυμα 
και αντιοξειδωτικά που βοηθούν την επιδερμίδα να 
φτάσει σε νέα επίπεδα λάμψης. 

Ρίξτε μικρή ποσότητα σε υγρές παλάμες και 
ενεργοποιήστε το προϊόν τρίβοντας τα χέρια σας 
έως ότου σχηματιστεί απαλός αφρός. Κάντε απαλό 
μασάζ στην επιδερμίδα αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών και ξεπλύντε καλά. Χρησιμοποιήστε δύο 
φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, στο πρόσωπο και 
στο σώμα.

Όλοι οι τύποι επιδερμίδας, απώλεια λάμψης, θαμπή 
επιδερμίδα.

INTENSE LIGHTENING SERUM
Ελαφρύ, μη λιπαρό σέρουμ που καταπολεμά τις 
εστίες αποχρωματισμού της επιδερμίδας και την 
κοκκινίλα. Ένα μείγμα από φυτικούς λευκαντικούς 
παράγοντες, βιταμίνη C και εκχύλισμα από 
κουκούτσια σταφυλιού, το οποίο μειώνει απαλά την 
φλεγμονή και προσφέρει καθαρή, δροσερή 
επιδερμίδα. Καταπραΰνει απόλυτα την επιδερμίδα 
μετά από θεραπείες, λέιζερ και αποτρίχωση. 
Ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 

Το σύστημα Vectorize-Technology™ παρέχει ένα 
σύμπλοκο ενθυλακωμένων συστατικών, τα οποία 
αποδεσμεύονται σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για 
έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί.  

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα πρωί και βράδυ.

Ροδόχρους ακμή, βλάβες από την έκθεση στον ήλιο, 
ερεθισμοί, μετά από πίλινγκ, ευαίσθητη επιδερμίδα.

INTENSE BLEACHING SERUM
Ένα ισχυρό, μη λιπαρό μείγμα υδροκινόνης, 
γλυκολικού οξέος, αζελαϊκού οξέος και φυσικών 
παραγόντων λεύκανσης για αποτελεσματική 
λεύκανση των αποχρωματισμών της επιδερμίδας. 
Το έλαιο τεϊόδεντρου καταπραΰνει την ερεθισμένη 
επιδερμίδα και παρέχει ευχάριστη αίσθηση κατά 
την εφαρμογή. 

Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα πρωί και βράδυ. 
Χρησιμοποιήστε το PREVENTION+ καθημερινά.

Φακίδες, μέλασμα, μελάγχρωση μετά την 
εγκυμοσύνη, αποχρωματισμός, σκούρες κηλίδες.

INTENSE BRIGHTENING CRÈME
Αυτή η νέα επαναστατική κρέμα λάμψης «σβήνει» 
αποτελεσματικά τις μελαγχρωματικές κηλίδες και 
καταπολεμά την υπερμελάγχρωση. Περιέχει ένα 
αποκλειστικό σύμπλοκο λεύκανσης για εξομάλυνση 
των αποχρωματισμών της επιδερμίδας και χαρίζει 
υγεία, φωτεινή, νεανική και λαμπερή όψη. 
Το σύστημα Vectorize-Technology™ παρέχει ένα 
σύμπλοκο ενθυλακωμένων συστατικών, τα οποία 
αποδεσμεύονται σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για 
έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί. 

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ στο πρόσωπο, στον 
λαιμό και στα βλέφαρα μετά τον καθαρισμό. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί καθημερινά για μέγιστα οφέλη.

Ανομοιογενής χρωματικός τόνος, υπερμελάγχρωση, 
μελαγχρωματικές κηλίδες και σκούρες κηλίδες, 
μέλασμα, αποχρωματισμός.

INTENSE BRIGHTENING EYE CRÈME
Αυτή η πλούσια κρέμα ματιών εντατικής 
ενυδάτωσης φωτίζει και κάνει πιο λαμπερή την 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Συμβάλλει στη 
σημαντική μείωση των ορατών σημαδιών 
γήρανσης γύρω από τα μάτια, όπως οι «σακούλες», 
οι μαύροι κύκλοι, οι ρυτίδες και η χαλαρή 
επιδερμίδα. Τα θρεπτικά στοιχεία φυτικής 
προέλευσης, τα πεπτίδια και οι καινοτόμοι 
παράγοντες λεύκανσης επαναφέρουν τη σφριγηλή, 

νεανική όψη. Η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια 
γίνεται άμεσα πιο σφιχτή, πιο λαμπερή και πιο 
φωτεινή. 

Εφαρμόστε πρωί και βράδυ απλώνοντας 
ταμποναριστά, με τις άκρες των δακτύλων, 
ποσότητα μεγέθους μπιζελιού στο επάνω και 
στο κάτω βλέφαρο και γύρω από τα μάτια.

Μαύροι κύκλοι, απώλεια λάμψης, σακούλες, 
χαλαρή επιδερμίδα, γήρανση της επιδερμίδας 
γύρω από τα μάτια.

INTENSE LIGHTENING BODY LOTION
Αυτή η επαναστατική λοσιόν σώματος εντατικής 
λεύκανσης θα βελτιώσει δραστικά τον χρωματικό 
τόνο της επιδερμίδας σας. Περιέχει ένα 
αποκλειστικό σύμπλοκο λεύκανσης το οποίο 
εξομαλύνει τους αποχρωματισμούς της 
επιδερμίδας, τις μελαγχρωματικές κηλίδες και 
την υπερμελάγχρωση. Το σύστημα Vectorize-Tech-
nology™ παρέχει ένα σύμπλοκο ενθυλακωμένων 
συστατικών, τα οποία αποδεσμεύονται 
σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών για έντονο 
αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εφαρμόστε και κάντε μασάζ πρωί και βράδυ 
σε απόλυτα καθαρή και απολεπισμένη επιδερμίδα.  
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.

Αποχρωματισμός επιδερμίδας, υπερμελάγχρωση, 
μελαγχρωματικές κηλίδες, ανομοιογενής 
χρωματικός τόνος, σκούρες κηλίδες στην 
επιδερμίδα, μέλασμα.

INTENSE LIGHTENING HAND CRÈME SPF 15
Ενυδατική κρέμα χεριών καθημερινής περιποίησης 
με δραστικούς παράγοντες λεύκανσης της 
επιδερμίδας για τη μείωση των μελαγχρωματικών 
κηλίδων. Παρέχει καθημερινή προστασία ευρέος 
φάσματος από την ακτινοβολία UVA/UVB σε 
συνδυασμό με ισχυρά αντιοξειδωτικά για την 
καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και των 
βλαβερών επιδράσεων του περιβάλλοντος. 

Εφαρμόστε καθημερινά για μέγιστη προστασία και 
ενυδάτωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και όταν εκτίθεστε στον ήλιο.

Σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας, 
μελαγχρωματικές κηλίδες, σκούρες κηλίδες,  
ξηρή/αφυδατωμένη επιδερμίδα.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Παρουσιάζουμε το AGELESS LASHESTM από την IMAGE Skincare. 
Αυτό το προϊόν ενίσχυσης των βλεφαρίδων βελτιώνει 
εντυπωσιακά την υφή και προσδίδει νεανική όψη στις αραιές, 
θαμπές βλεφαρίδες τονώνοντας και ενδυναμώνοντας τον θύλακα 
της τρίχας. Η καθημερινή χρήση προσφέρει πιο πυκνές, πιο 
μακριές και πιο υγιείς βλεφαρίδες. Θα πείτε «Ναι, είναι αληθινές!».



Πιο πυκνές, πιο μακριές και πιο υγιείς βλεφαρίδες.
AGELESS LASHES

AGELESS LASHES  
Αυτό το προϊόν ενίσχυσης των 
βλεφαρίδων σε υγρή μορφή θα βελτιώσει 
εντυπωσιακά την υφή των βλεφαρίδων 
χαρίζοντάς τους νεανική όψη. Ένα 
αποκλειστικό σύμπλοκο πρωτεϊνών και 
πεπτιδίων, το οποίο δεν περιέχει 
φαρμακευτικές ουσίες, τονώνει και 
ενδυναμώνει τον θύλακα της τρίχας, ενώ 
η υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας βελτιώνει 
τον όγκο, τη λάμψη και την ελαστικότητα.  
Τα φυσικά συστατικά φυτικής προέλευσης 
παρέχουν θρέψη και περιποίηση.

Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ για 
βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας 
μια λεπτή γραμμή προϊόντος στη βάση 
των βλεφαρίδων. Διακόψτε τη χρήση 
εάν εμφανιστεί κοκκινίλα, ερεθισμός 
ή πρήξιμο.

Λεπτές, κοντές, εύθραυστες βλεφαρίδες, 
αραιά φρύδια.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Αδιάβροχο μεϊκάπ ολοκληρωμένης φροντίδας με ανάλαφρη υφή 
που προσφέρει κάλυψη, ενώ θεραπεύει και φωτίζει την επιδερμίδα, 
χαρίζοντας πιο υγιή και αψεγάδιαστη όψη κάθε μέρα.

Μεϊκάπ καθημερινής χρήσης με σύστημα CPN™ για υγιή επιδερμίδα:
Correction (Διόρθωση) – καλύπτει τις ατέλειες με απόλυτη 
αντιστοίχιση απόχρωσης
Prevention (Πρόληψη) – καθημερινή προστασία, θεραπεία και 
αντιγήρανση
Nutrition (Θρέψη) – οξυγόνωση και συστατικά βοτάνων.



Αψεγάδιαστη επιδερμίδα κάθε μέρα χάρη στα 
αποτελεσματικά συστατικά για βέλτιστη θεραπεία και κάλυψη.

I CONCEAL

I CONCEAL FLAWLESS 
FOUNDATION SPF 30
Μεϊκάπ καθημερινής χρήσης 
που θεραπεύει και καλύπτει, 
προσφέροντας αψεγάδιαστη 
επιδερμίδα. Αδιάβροχο.

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα 
με τις άκρες των δακτύλων 
στο πρόσωπο και στον 
λαιμό. Χρησιμοποιήστε το 
καθημερινά ως κανονικό 
μεϊκάπ για προστασία από 
τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ή όποτε 
χρειάζεται μετά από 
αισθητικές επεμβάσεις.

Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις 
για κάθε τύπο επιδερμίδας 
με βάση την κλίμακα 
Fitzpatrick.

Porcelain 

Natural 

Beige

Suede 

Toffee 

Mocha 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΜΕΪΚΑΠ

• Φροντίδα επιδερμίδας και 
μεϊκάπ σε ΕΝΑ προϊόν

• Απόλυτα φυσική αντηλιακή 
προστασία UVA/UVB 
ευρέος φάσματος με δείκτη 
SPF 30

• Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας με 
βάση την κλίμακα 
Fitzpatrick

• Βοηθά την επιδερμίδα 
να αναπνέει και την 
οξυγονώνει

• Υψηλή περιεκτικότητα 
σε αντιοξειδωτικά

• Βλαστοκύτταρα φυτικής 
προέλευσης

• Θεραπεύει τα τραύματα 
και ανακουφίζει μετά από 
επεμβάσεις

• Καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς

• Μειώνει τη διαεπιδερμική 
απώλεια νερού (TEWL), 
προσφέρει εντατική 
ενυδάτωση

• Μειώνει την κοκκινίλα και 
τη φλεγμονή

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.

Προϊόν          Οδηγίες          Τύπος επιδερμίδας
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Η όμορφη επιδερμίδα πρέπει πρώτα να είναι υγιής. Ο κύκλος της υγείας της επιδερμίδας περιλαμβάνει ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές επαγγελματικές θεραπείες, οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προβλημάτων της επιδερμίδας. Αυτά τα προγράμματα θεραπείας με τη σφραγίδα της IMAGE συμπληρώνονται με προϊόντα 
καθημερινής φροντίδας που χρησιμοποιούνται στο σπίτι με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων. 

Τα πίλινγκ προσώπου της σειράς I PEEL μπορούν να συνδυαστούν με τη σειρά I ENHANCE, προσφέροντας ασυναγώνιστες δυνατότητες 
προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες. Έχετε υπ' όψιν ότι αυτά τα χημικά πίλινγκ πρέπει να χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του 
κλάδου φροντίδας του δέρματος. Αποκτήστε πιο υγιή επιδερμίδα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζει.

PP



ORGANIC | ORMEDIC LIFT
Τα οργανικά συστατικά με την ιατρικού 
επιπέδου αποτελεσματικότητα 
επαναφέρουν την ισορροπία της 
επιδερμίδας.

ROSACEA | THE SIGNATURE FACE 
LIFT
Αποτελεσματική θεραπεία με βιταμίνη C 
και ένζυμα για τη φροντίδα κάθε τύπου 
επιδερμίδας, όπως της ευαίσθητης και 
με ροδόχρου ακμή επιδερμίδας.

PIGMENT | LIGHTENING LIFT PEEL
Το γαλακτικό και το κοζικό οξύ 
αναμειγνύονται με έναν συνδυασμό από 
παράγοντες λεύκανσης για τη μείωση 
κάθε μορφής μελάγχρωσης.

AGING | WRINKLE LIFT PEEL
Το μείγμα γλυκολικού οξέος και 
ρετινόλης αποκαθιστά την εξωτερική 
στιβάδα της επιδερμίδας και μειώνει 
ορατά την εμφάνιση λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων.

ACNE | ACNE LIFT PEEL
Το μείγμα από οξέα φρούτων AHA και 
BHA με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ακμή 
κάθε μορφής.

ADVANCED ACNE | BETA LIFT PEEL
Αυτή η ισχυρή θεραπεία σαλικυλικού 
οξέος χωρίς προσμίξεις καταπολεμά και 
βελτιώνει γρήγορα και αποτελεσματικά 
την ακμή μέτριας/σοβαρής μορφής.

ADVANCED ANTI-AGING | 
PERFECTION LIFT PEEL 
Το αποκλειστικό μείγμα άλφα και 
βήτα υδροξυοξέων και ρετινόλης 
συνδυάζεται με ισχυρά αντιοξειδωτικά 
στοιχεία, διορθωτικά πεπτίδια και 
βλαστοκύτταρα φυτικής προέλευσης, 
για τη δημιουργία της «τέλειας» 
επιδερμίδας κατά τη θεραπεία 
περιπτώσεων προχωρημένης 
μελάγχρωσης, ακμής και γήρανσης.

RX | TCA ORANGE PEEL 
Το πίλινγκ τριχλωρικού οξέος (TCA) 
αποκλειστικά για ιατρική χρήση 
θεραπεύει αποτελεσματικά και 
διορθώνει την επιδερμίδα με σημάδια 
γήρανσης και βλάβες από τον ήλιο.

I ENHANCE
25% VITAMIN C FACIAL ENHANCER 
Αντιοξειδωτικό και προστασία των 
κυττάρων. 

25% HYALURONIC FACIAL 
ENHANCER 
Ενισχυμένη ενυδάτωση, σφριγηλή 
επιδερμίδα. 

25% KOJIC ACID FACIAL ENHANCER 
Ενισχυμένος έλεγχος του 
αποχρωματισμού και της μεγάγχρωσης. 

25% ANTI-OXIDANT FACIAL 
ENHANCER 
Ενισχυμένες θεραπευτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
 
 
25% STEM CELL FACIAL ENHANCER 
Ενισχυμένη προστασία των κυττάρων, 
πρόληψη της γήρανσης.

25% RETINOL FACIAL ENHANCER
Ενισχυμένη ανανέωση και 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας 
και σύνθεση κολλαγόνου. 

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.
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Φανταστείτε μια δροσερή και υγιή επιδερμίδα που αναδύεται 
κάτω από στιβάδες γερασμένων κυττάρων του δέρματος 
χάρη σε μια απαλή και συνάμα τονωτική διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας οξυγόνο, βλαστοκύτταρα φυτικής 
προέλευσης, πεπτίδια και ειδικά συμπυκνωμένα ένζυμα 
βοτάνων, το O2 LIFT παρέχει κορυφαία εμπειρία σπα με 
άμεσα αποτελέσματα. 

Αυτή η πολυτελής αντιγηραντική θεραπεία σπα δημιουργεί 
μια ακαταμάχητα λαμπερή επιδερμίδα η οποία ακτινοβολεί 
από υγεία.



Μια πολυτελής θεραπεία σπα που απολεπίζει,  
φωτίζει και οξυγονώνει την επιδερμίδα. 

O  LIFT

GEL-TO-MILK CLEANSER
Αυτό το προϊόν καθαρισμού χωρίς οξέα και 
θειικές ενώσεις έχει μορφή ζελέ το οποίο, 
στη συνέχεια, μετατρέπεται γρήγορα σε 
κρεμώδες γαλάκτωμα καθαρισμού 
αφαιρώντας το μεϊκάπ και τις ακαθαρσίες. 
Είναι εμπλουτισμένο με βλαστοκύτταρα 
φυτικής προέλευσης που επιβραδύνουν τη 
διαδικασία της γήρανσης, και με φυτικούς 
παράγοντες λεύκανσης που απομακρύνουν 
άμεσα τους αποχρωματισμούς και φωτίζουν 
την επιδερμίδα.  

ENZYMATIC FACIAL PEEL
Επαναστατικό προϊόν απολέπισης. 
Αυτό το πίλινγκ με ένζυμα φρούτων σε 
μορφή παχύρρευστου ζελέ υγροποιείται 
σταδιακά «διώχνοντας» τα νεκρά 
κύτταρα και παρέχοντας ήπια και συνάμα 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας. 

OXYGENATED FACIAL MASQUE
Η περίφημη θεραπεία O2 είναι μια 
μοναδική μάσκα που χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία «foam burst» και δημιουργεί 
άμεσα πλούσιο αφρό. Αυτή η 
αφρίζουσα μάσκα οξυγόνωσης έχει 
σχεδιαστεί για να χαρίζει στιλπνή και 
φωτεινή επιδερμίδα μέσα σε ελάχιστα 
λεπτά. Έχει αναπτυχθεί για να 
προσφέρει άμεσα αποτελέσματα 
σε όλους τους τύπους επιδερμίδας. 

STEM CELL FACIAL ENHANCER
Αυτό το σέρουμ που καθυστερεί 
πραγματικά τη γήρανση είναι ένα προϊόν 
εντατικής ενίσχυσης και υψηλής πρόληψης, 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 
υψηλές δόσεις από ενεργά συστατικά, όπως 
βλαστοκύτταρα, αντιοξειδωτικά και ισχυρά 
φυτικά συστατικά, στα γερασμένα και 
κατεστραμμένα κύτταρα για μέγιστη 
προστασία. 

TINTED MOISTURIZER
Η εφαρμογή του Tinted Moisturizer 
σε όλη την περιοχή που έχει υποβληθεί 
σε θεραπεία χαρίζει στιλπνότητα, 
ομοιογενή χρωματικό τόνο και λάμψη 
στην επιδερμίδα, ενώ την προστατεύει 
απόλυτα από τις ακτίνες UVA και UVB. 
Αυτό το μη λιπαρό προϊόν ενυδάτωσης 
αφήνει την επιδερμίδα λαμπερή μετά 
από οποιαδήποτε θεραπεία.

Κανένα προϊόν δεν περιέχει paraben.



ΟΜΟΡΦΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ.
Τα προϊόντα IMAGE Skincare είναι εύχρηστα και έχουν 
την καλύτερη σύνθεση. Διεθνούς φήμης χημικοί 
συνεργάζονται στενά με μια ομάδα ιατρών και 
χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες ερευνητικές μεθόδους 
για να αναπτύξουν τη σύνθεση κάθε προϊόντος. 
Η IMAGE χρησιμοποιεί τα πιο αγνά και ασφαλή, από 
περιβαλλοντικής πλευράς, συστατικά υψηλής ποιότητας, 
δημιουργώντας συνθέσεις ιατρικών προδιαγραφών, τις 
οποίες υποβάλλει σε δοκιμές σε κλινικό περιβάλλον με 
βάση τους κανόνες δεοντολογίας, έως ότου διαπιστωθεί 
ότι προσφέρουν στην επιδερμίδα σας όλα όσα χρειάζεται.
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