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Στις σελίδες που ακολουθούν θα δούμε, όπως κάθε χρόνο, υπέροχα καλλυντικά 
προϊόντα, που διακρίθηκαν ανάμεσα σε άλλα εξίσου υπέροχα, και έφτασαν σήμερα 
να καταρτίζουν τη λίστα των φετινών φαβορί για τα Prix de Beauté 2018. Θα δούμε 
τα μοναδικά πλεονεκτήματα καθενός από αυτά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 
την τεχνολογία και την έμπνευση στις συνθέσεις τους και τα αποτελέσματα που 
μπορούν να φέρουν στο λαμπερό πανόραμα της Ομορφιάς.

Επιτρέψτε μου να πω, ωστόσο, ότι, στις σελίδες που ακολουθούν, εγώ θα δω και 
κάτι περισσότερο: ένα «παιδί μου», όπως είναι για μένα τα Prix de Beauté, που 
κλείνει φέτος τα 18 χρόνια του και ήρθε η ώρα να ενηλικιωθεί και να πάρει τον 
δρόμο του. Κι όπως κάνει κάθε μάνα, που είδε το δημιούργημά της να γεννιέται και 
να μεγαλώνει, τώρα που τα νιώθω έτοιμα να προχωρήσουν, κάνω άθελά μου έναν 
μικρό απολογισμό. Νιώθω περήφανη, για παράδειγμα, που είναι εδώ και χρόνια 
καταξιωμένα στη συνείδηση και των καταναλωτών και της αγοράς ως, όχι μόνο 
ο πρώτος, αλλά και ο μόνος στο είδος του θεσμός Ομορφιάς, μέσα από τον οποίο 
παρουσιάζονται νέα λανσαρίσματα καλλυντικών προϊόντων – όσων, δηλαδή, 
επιθυμούν να αξιολογηθούν ή, καλύτερα, αν προτιμάτε, να δεχθούν τη γνώμη του 
καταναλωτικού κοινού και της Επιτροπής των Ειδικών. Κι όλα αυτά μέσω μιας 
απόλυτα διαφανούς έρευνας/αξιολόγησης που χρόνια τώρα διεξάγει, για λογαριασμό 
των Prix deBeauté, η έγκριτη εταιρεία ερευνών, Focus Bari. Χρόνια τώρα, επίσης, 
στο πλευρό των Prix de Beauté, βρίσκεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων 
& Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων(ΠΣΒΑΚ) και ο οποίος δίνει την 
αιγίδα του και προσθέτει την αίγλη του στον θεσμό. 

Ξεφυλλίζοντας, λοιπόν, τις σελίδες που ακολουθούν, όχι μόνο θα δούμε, αλλά 
και θα γνωρίσουμε σε βάθος το DNA των φαβορί προϊόντων, θα διαβάσουμε τις 
υποσχέσεις τους και θα μάθουμε τι δώρα έχουν για μας και πώς θα μας φροντίσουν. 
Θα μελετήσουμε, επίσης, τους πίνακες της έρευνας, όπου η Focus Bari έχει 
αποτυπώσει, με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αριθμών, τη συνοπτική 
αξιολόγηση του κοινού, του πάνελ και των ειδικών του χώρου. Κι αν θέλετε 
ένα πρώτο, αλλά σταθερό, συμπέρασμα σχετικά με τις πολύ μικρές, αναλογικά, 
αποκλίσεις των αποτελεσμάτων, θα σας πω με βεβαιότητα το δικό μου: ότι, όπως 
πάντα, όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στα Prix de Beauté είναι, απλώς, εξίσου 
αξιόλογα και μοναδικά!

Για να δούμε ...
τι θα δούμε! 



εΠιτΡοΠΗ PRIX DE BEAUT� 2018
Η Διεύθυνση των PRIX DE BEAUTÉ ευχαριστεί θερμά την 25μελή Επιτροπή 

Ειδικών που συμμετείχε στη Έρευνα /Αξιολόγηση της φετινής διοργάνωσης των 
Βραβείων και την οποία αποτέλεσαν οι:

ΙΑΤΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
Οι κ.κ. ΚΑΠΕΛΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ, ΠΛΑΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙθΥΜΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙ
Οι κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ, ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙθΥΜΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Οι κ.κ. ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΜΙΧΕΙΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

MAKE-UP ARTISTS
Οι κ.κ. ΚΥΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΑΒΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, θΕΟΧΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΜΠΡΑΤ-

ΣΟΣ ΦΡΕΝΤΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙθΥΜΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΚΟΜΜΩΤΕΣ
Οι κ.κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΝΑΣΟΣ, 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΕΦΗ ΜΠΕΛΕ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΑΤΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: STUDIO M

2018

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ποσοτική online έρευνα, μέσω του 
FocusOnLine Panel και μέσω πρόσκλησης σε επιλεγμένα sites 
(beautemagazine.gr, athensvoice.gr, fthis.gr, skingurus.gr) με 
χρήση ειδικής πλατφόρμας σχεδιασμού και διαχείρισης online 
ερευνών. Το ερωτηματολόγιο περιείχε παρουσίαση των προϊόντων 
και αντίστοιχες κλίμακες βαθμολόγησης ανά προϊόν
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Χρήστριες internet 18-54 ετών, Αττική, 
Θεσσαλονίκη και αστικά κέντρα, ενδιαφέρονται πολύ-αρκετά για 
θέματα ομορφιάς και καλλυντικών και ενημερώνονται γι’ αυτά 
πολύ-αρκετά τακτικά, χρήστριες τουλάχιστον 1 κατηγορίας 
προϊόντων προς αξιολόγηση.
ΔΕΙΓΜΑ: 926 άτομα, αναλογικά του πληθυσμού της έρευνας ως 
προς ηλικία και περιοχή κατοικίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Χρήση online δομημένου 
ερωτηματολογίου, με κλειστές ερωτήσεις βαθμολόγησης ανά 

προϊόν. Αξιολόγηση προϊόντων από τις χρήστριες κάθε κατηγορίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 19/10 -6/11/18.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Self-completion ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
προϊόντων σε επιλεγμένο δείγμα ειδικών της ομορφιάς με 
παράλληλη χρήση ειδικού ενημερωτικού εντύπου.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ: 25 επαγγελματίες στον χώρο της 
ομορφιάς και της υγείας στην Αττική, ισόποσα καταμερισμένοι σε 
δερματολόγους, φαρμακοποιούς, αισθητικούς, κομμωτές /hair-
stylists, make-up artists.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τοποθέτηση ερωτηματολογίου με 
κλειστές ερωτήσεις αξιολόγηση ανά προϊόν βάσει ειδικού 
ενημερωτικού εντύπου και παραλαβή με τη συμπλήρωση. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19/10-6/11/18.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣωΠΟυ 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
Με την κρέμα προσώπου Skin Caviar Absolute Filler η La Prairie 

επαναπροσδιορίζει με τον πιο πολυτελή τρόπο το θέμα του όγκου 
και της πυκνότητας της επιδερμίδας. 

Σ
το design και στην τέχνη οι αρχές της συμμετρίας, της ισορροπίας και της αναλογίας κατέχουν 
σημαντικό ρόλο. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τον όγκο για να ενσωματώσουν αυτά τα 
στοιχεία στα έργα τους εισάγοντας την έννοια της αρμονίας. Όπως ο όγκος είναι απαραίτητος 
στην τέχνη, το ίδιο ισχύει με τον όγκο και την πυκνότητα της επιδερμίδας, καθώς εξασφαλίζουν 

νεανικό περίγραμμα στο πρόσωπο. Με σπουδαίες περγαμηνές στον χώρο της κοσμετολογίας, η La 
Prairie είναι ένας οίκος που δεν εφησυχάζει ποτέ. Αντιθέτως, εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της με νέες, 
state-of-the-art τεχνολογίες. Στο λανσάρισμα της συλλογής Skin Caviar, η οποία προσφέρει εξαιρετικά 
οφέλη σύσφιξης και ανόρθωσης, ο ελβετικός οίκος είχε τολμήσει να χρησιμοποιήσει το εκχύλισμα 
από χαβιάρι. Στη Skin Caviar Absolute Filler ενσωματώνει μια καινοτόμα, προηγμένη τεχνολογική 
διαδικασία διύλισης που εκμεταλλεύεται τις πιο ισχυρές θρεπτικές ουσίες του χαβιαριού. Με τη συμπίεση 
και τη φυγοκέντριση, τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες του απομονώνονται, ώστε να αιχμαλωτίζονται οι πιο 
δραστικές ιδιότητές τους και στη συνέχεια ξανασυνδυάζονται. Έτσι, αυτό το νέο φαινόμενο χαβιαριού 
που ακούει στο όνομα Caviar Absolute, αποκλειστική πατέντα της La Prairie, περιέχει ένα εξαιρετικά 
συμπυκνωμένο έλαιο και πρωτεΐνες χαβιαριού, τα δύο πιο ισχυρά συστατικά του. Μαζί, αυξάνουν την 
πυκνότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος, προσφέρουν υγρασία και διεγείρουν την παραγωγή 
του κολλαγόνου σε διάφορα επίπεδα. Η ισχυρή σύνθεση είναι εμπλουτισμένη επίσης με καφέ φύκια 
και εκχύλισμα από ρίζα παιώνιας που συμβάλλουν στη λείανση της επιδερμίδας και την αύξηση της 
ελαστικότητας. Επιπλέον ενισχύσεις έρχονται από το αποκλειστικό Tissue Guidance Matrix που βοηθά 
στη λείανση της επιδερμίδας και στην ενδυνάμωση του εξωκυτταρικού πλέγματος. Σε συνδυασμό με 
το Αποκλειστικό Κυτταρικό Σύμπλεγμα της μάρκας, το οποίο χρησιμοποιεί βιοτεχνολογική έρευνα 
αιχμής για να δώσει νέα ζωή στα κύτταρα, το Skin Caviar Absolute Filler αποτελεί μια δυναμική, μη 
επεμβατική απάντηση στα ενέσιμα δερματολογικά υλικά! Αποκαθιστά τον όγκο και ενισχύει την 
πυκνότητα του δέρματος, τονίζει το περίγραμμα του προσώπου επαναφέροντας τη νεανικότητα στην 
όψη του προσώπου, του λαιμού, του ντεκολτέ. 

EN
O

TH
TA

 Ε
Π

Ιλ
Εκ

ΤΙ
κΗ

Σ

2018



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕξΕΙδΙκΕυΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣωΠΟυ

ΣΤΟΧΕυΜΕΝΗ δΡΑΣΗ
Ο δημοφιλής αντιγηραντικός ορός Powerful-Strength Line-

Reducing Concentrate της Kiehl’s, ανανεώνει τη σύνθεσή 
του προκειμένου να προσφέρει ακόμα καλύτερα οφέλη 

λείανσης και λάμψης. 

A
πό το 2005 κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, με 
πωλήσεις πάνω από ένα τεμάχιο ανά λεπτό παγκοσμίως! Σήμερα ο ορός Powerful-Strength 
Line-Reducing Concentrate της Κiehl’s επανασυστήνεται με νέα, βελτιωμένη σύνθεση 
που περιλαμβάνει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Βιταμίνη C (12,5%) και υαλουρονικό 

οξύ. Υπάρχουν καλλυντικά προϊόντα που ξεχωρίζουμε στη ρουτίνα ομορφιάς μας. Πολύ ψηλά στη 
λίστα αυτών βρίσκονται οι οροί, γιατί διαθέτουν υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών και 
διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας με στοχευμένη δράση. Πέρα από τους ορούς 
όμως, περιζήτητα έχουν γίνει και τα αντιοξειδωτικά στα προϊόντα περιποίησης, αφού αποτρέπουν το 
οξειδωτικό στρες που καταπονεί την επιδερμίδα και την καθιστά ευάλωτη. Ο πολυαγαπημένος ορός 
Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate της Kiehl’s συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
σε ένα και μόνο μπουκάλι και συστήνεται σε μια νέα, ακόμη πιο αποτελεσματική εκδοχή του, που 
περιέχει υαλουρονικό οξύ και περισσότερη Βιταμίνη C συγκέντρωσης 12.5%. 
Πέρα από την υψηλή διατροφική και αντιοξειδωτική αξία της, η Βιταμίνη C είναι αποτελεσματική 
και κατά την τοπική εφαρμογή της. Και παρόλο που η ενσωμάτωσή της σε μια καλλυντική φόρμουλα 
αποτελεί δύσκολο έργο, η ομάδα επιστημόνων της Kiehl’s κατάφερε να την σταθεροποιήσει σε υψηλή 
συγκέντρωση που συνδυάζει 10,5% ασκορβικό οξύ και 2% βιταμίνη Cg, προκειμένου να προσφέρει 
μεγαλύτερα οφέλη αντιγήρανσης, λάμψης και λείανσης. Από την άλλη, το υαλουρονικό οξύ, γνωστό 
για την ικανότητά του να συγκρατεί έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό, δρα σαν σφουγγάρι 
ελκύοντας υγρασία στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας και συμβάλλοντας στη μείωση των 
ρυτίδων και τη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ισχυρά: ορατά 
μειωμένες λεπτές γραμμές και ρυτίδες στο πρόσωπο, στις γωνίες του στόματος και στο πόδι της χήνας, 
βελτιωμένη υφή, λάμψη. Η εμπειρία εφαρμογής είναι ευχάριστη, καθώς το προϊόν απορροφάται 
γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα και αναδίδει ένα ευχάριστο, διακριτικό άρωμα εσπεριδοειδών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΑκΙγΙΑζ 

TATTOO REVISITED 
To Tatouage Couture, YSL Beauté, φέρνει την επανάσταση 
στο μακιγιάζ των χειλιών εξασφαλίζοντας πλούσιο χρώμα, 

ματ αποτέλεσμα, άνεση και διάρκεια με μια κίνηση. 

Π
ρωτοπόρος, καινοτόμος, αιχμηρός, ευφάνταστος. Ένας επαναστάτης με αιτία ήταν ο 
μετρ της υψηλής ραπτικής Yves Saint Laurent, ο οποίος ξεκίνησε την επανάσταση του 
με ένα... σακάκι, όταν το 1968 έδειξε το –μέχρι τότε ανδρικό– σμόκιν για γυναίκες. Τη 
φιλοσοφία του ενστερνίζονται μέχρι σήμερα –και για πάντα ελπίζουμε!– οι συνεχιστές του 

στο υπέροχο σύμπαν της μόδας και της ομορφιάς του. Πράγματι, η Yves Saint Laurent Beauty ηγείται 
στον κόσμο του μακιγιάζ εδώ και δεκαετίες ανοίγοντας καινούριους δρόμους και δημιουργώντας 
νέους θρύλους! Το Tatouage Couture κάνει τη δική του επανάσταση στο μακιγιάζ των χειλιών. Αν 
και τα ντύνει με πλούσιο χρώμα που διαρκεί, τα αφήνει γυμνά αγκαλιάζοντάς τα σαν ένα ανάλαφρο 
πέπλο, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει αποτέλεσμα πιο ματ, έντονο και τολμηρό από ποτέ! Και κάνει beauty 
statement υιοθετώντας τη φιλοσοφία των κανονικών τατουάζ που αποτελούν σφραγίδα προσωπικής 
έκφρασης και προέκτασης της προσωπικότητας κάθε ατόμου, είναι γεμάτα αντιθέσεις και διαφορετικές 
πτυχές, όπως ακριβώς και οι γυναίκες. Δίπλα στην προκλητική και καινοτομική σύνθεση με την υψηλή 
περιεκτικότητα σε χρωστικές που αφήνουν την αίσθηση των γυμνών χειλιών και την υψηλή απόδοση 
στη διάρκεια στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και το πρωτοποριακό απλικατέρ υψηλής ακριβείας. 
Το βασικό του προσόν είναι ότι κάνει εύκολη την εφαρμογή και σμιλεύει το περίγραμμα των χειλιών 
χαρίζοντάς τους πιο σαγηνευτικές καμπύλες. Το τρίπτυχο της επιτυχίας συμπληρώνει και η μοντέρνα, 
σέξι συσκευασία που αποκαλύπτει κάθε τολμηρή απόχρωση. Στον κόσμο του τατουάζ, το σχέδιο 
που έχουμε επάνω μας δεν είναι τυχαίο, αφηγείται τη δική μας ιστορία. Στον κόσμο του Tatouage 
Couture, το χρώμα που επιλέγουμε είμαστε εμείς. Και υπάρχει μια μεγάλη, παράτολμη συμμορία 30 
αποχρώσεων για να αποφασίσουμε. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑλλΙωΝ  

ΣΕ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ...

Βάζει η Kérastase τα μακριά μαλλιά με τη σειρά περιποίησης 
Résistance  Extentioniste για να τα κρατήσει σε φόρμα, ώστε να 

είναι υγιή, ελαστικά και λαμπερά από τη ρίζα έως τις άκρες.

O
ταν σκεφτόμαστε τα ιδανικά μαλλιά, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα: 
να έχουν μήκος και υπέροχη όψη. Δεν πρόκειται για μια εύκολη περίπτωση, γιατί 
ταλαιπωρούνται από διάφορους παράγοντες: κλιματικές συνθήκες, χημικά προϊόντα 
και εργαλεία styling. Η καταπόνηση εντείνεται, καθώς τα μαλλιά μακραίνουν. Σπάσιμο, 

ψαλίδα, θαμπάδα είναι μερικά σημάδια «κακοποίησης», τα οποία προσπαθούμε να εξαλείψουμε 
κόβοντας τα μαλλιά μας. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό! Με τη Résistance Extentioniste, η Kérastase 
αναλαμβάνει τον ρόλο προπονητή και απευθύνεται στις γυναίκες που θέλουν να μακρύνουν τα μαλλιά 
τους, αλλά δεν μπορούν να διατηρήσουν το μήκος τους. Παράλληλα, βάζει και τα μέτρια-εύθραυστα 
μαλλιά σε... στάδιο προπόνησης προσφέροντας ενδυνάμωση από τη ρίζα έως τις άκρες, μειώνοντας 
την ψαλίδα και το σπάσιμο. Το δυνατό χαρτί της σειράς είναι το αποκλειστικό Creatine R™ –ένας 
πανίσχυρος συνδυασμός Κρεατίνης + Ceramides– που συνδυάζει την ενεργοποίηση του τριχωτού 
με την ενίσχυση της δομής και της επιφάνειας της τρίχας. Η κρεατίνη είναι εμπνευσμένη από τον 
αθλητισμό. Πρόκειται για ένα αμινοξύ που χρησιμοποιείται για την αποδεδειγμένη ικανότητά του να 
ενισχύει τη δύναμη και να επιταχύνει τη μυϊκή αποκατάσταση. Τώρα, η δύναμή της συμπυκνώνεται 
στα τέσσερα προϊόντα –σαμπουάν, κρέμα, μάσκα, ορό– προκειμένου να ενισχύσει την εσωτερική 
δομή της τρίχας, βοηθώντας τα μαλλιά να μακραίνουν εύκολα. Οι μεγάλες επιδόσεις απαιτούν, 
όμως, και την κατάλληλη προετοιμασία! Εδώ, σημαντικό ρόλο παίζουν τα ceramides, δηλαδή τα 
λιπίδια που βρίσκονται στο τριχοθυλάκιο και λειτουργούν σαν ασπίδα κρατώντας
το ενυδατωμένο και λείο. Όταν αυτά μειώνονται, η τρίχα γίνεται τραχιά και εύθραυστη. Το πανίσχυρο 
σύμπλοκο αναπληρώνει τα χαμένα λιπίδια, ώστε να διατηρεί τη φυσική λάμψη των μαλλιών. 
Συνολικά, η Résistance Extentioniste, μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο και ύστερα από 3 μήνες 
συστηματικής χρήσης, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση της τρίχας και ευνοεί την ανάπτυξή τους 
προσφέροντας 4 εκατοστά πιο μακριά μαλλιά, 99% λιγότερο σπάσιμο και 78% λιγότερη ψαλίδα. 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκγύμνασης ξεκινάει από το κομμωτήριο, συνεχίζεται στο σπίτι 
και στη συνέχεια αξιολογείται από τον κομμωτή, ο οποίος θα κρίνει αν τα μαλλιά είναι έτοιμα για 
styling, κούρεμα ή για άλλο ένα πρωτόκολλο Extentioniste.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
γυΝΑΙκΕΙΟ

ΑΡωΜΑ 
  

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕυΤυΧΙΑΣ
Ωδή στην ομορφιά της ζωής κάνει η μεθυστική, λουλουδάτη 

μελωδία La vie est belle L’Éclat, της Lancôme και μας παρασύρει 
σε μια περιπέτεια ατέρμονης ευδαιμονίας. 

Τ
ι είναι ευτυχία και πώς αποτυπώνεται; Αν και είναι δύσκολο να την περιορίσουμε σε έναν 
κοινό ορισμό, σίγουρα, πρόκειται για ένα έντονο συναίσθημα που κατακλύζει όλες τις 
αισθήσεις αποτελώντας την πιο ελκυστική ομορφιά! Από το 1935 που ιδρύθηκε, η Lancôme 
θέλει να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να ανθίζει και να αναδεικνύει την ομορφιά 

και τη θηλυκότητά της, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, εθνικότητας. 
Από το 2012 που δημιουργήθηκε το άρωμα La vie est belle συνθέτει την οσφρητική μελωδία 
της ευτυχίας. Η νέα, λαμπερή εκδοχή του, το La vie est belle L’Éclat Eau de Toilette εκφράζει 
την πεποίθηση ότι όσο μοιραζόμαστε την ευτυχία, τόσο αυτή διευρύνεται και μεγαλώνει. Στην 
καρδιά αυτής της γλυκιάς ιστορίας βρίσκεται το άνθος πορτοκαλιάς, η πολύπλευρη διάσταση και 
οι διαφορετικές –φωτεινές, δροσερές, ζωηρές, αισθησιακές– πτυχές του, αλλά και το υπέροχο, 
εξαιρετικά δροσερό άρωμά του. Αγαπημένο συστατικό για την αρωματοποιό Anne Flipo που μαζί με 
τον Dominique Ropion έχουν συνυπογράψει την αρχική θρυλική σύνθεση και τώρα αφηγούνται μια 
νέα, συναρπαστική εμπειρία. Έτσι, λοιπόν το απόλυτο αιθέριο έλαιο άνθους πορτοκαλιάς αποτελεί 
την εκρηκτική βάση αυτού του αρώματος, το οποίο ανυψώνεται με τα αποστάγματα τριαντάφυλλου 
και γιασεμιού, φωτίζεται από τη φρεσκάδα του περγαμόντου και την οξύτητα του μανταρινιού και 
αποκτά ένταση χάρη στην συμφωνία της φρέζιας με τις ντελικάτες νότες πετάλων αναδεικνύοντας 
μια αισιόδοξη θηλυκότητα. Η gourmet συμφωνία του εμβληματικού La vie est belle αποκτάει νέα 
διάσταση χάρη και στο απαλό, αλλά ισχυρό εκχύλισμα βανίλιας που περικλείεται από τις ζεστές 
νότες του σανδαλόξυλου στη βάση. H Lancôme αιχμαλώτισε μέσα σε αυτό το μπουκάλι με τους 
δεκάδες κρυστάλλους που αντανακλούν το φως εκείνη ακριβώς τη σπίθα που ωθεί κάθε γυναίκα 
στην πηγή ευτυχίας. Σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ την προσκαλεί να βρει τον δικό της δρόμο 
προς την ευτυχία και ταυτόχρονα να απαντήσει στο ερώτημα: Who will you make happy today? 
Γιατί η ευτυχία είναι ακόμα πιο αληθινή όταν την μοιράζεσαι. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ANTΡΙκΟ ΑΡωΜΑ 

  

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕλΕυΘΕΡΙΑΣ
Η πολυτέλεια συναντά τη συμμετρία της φύσης στο άρωμα 
Acqua di Gio Absolu, του Giorgio Armani που αναδεικνύει την 

αρρενωπότητα με τρόπο διαχρονικό. 

E
νας άντρας μπορεί να γίνει πολύ γοητευτικός και να αφήσει το στίγμα του με μια 
μόνο κίνηση: φορώντας το άρωμά του. Όταν το Acqua di Gio εισέβαλε στον κόσμο 
των ανδρικών αρωμάτων το 1996 έκανε τεράστια αίσθηση αλλάζοντας για πάντα 
τα οσφρητικά δεδομένα και τα γούστα των συντρόφων μας. Ακολούθησε το Acqua 

di Gio Profumo, ένα άρωμα βαθιά εκλεπτυσμένο και έντονα αρρενωπό. Το τρίτο κεφάλαιο 
αυτής της σπουδαίας ιστορίας γράφει το Acqua di Gio Absolu που αποτίνει φόρο τιμής στο 
πλούσιο βασίλειο της φύσης σαν ένας κομψός συνδυασμός ξύλων που απαλύνονται από 
την δροσερή, υδάτινη υπογραφή. 
Το άρωμα ενσαρκώνει την ιερή συμμαχία του άντρα με τη φύση που απελευθερώνει τον 
ίδιο και την εσωτερική του δύναμη. Ο Alberto Morillas, που το υπογράφει, αναμιγνύει τη 
δύναμη του νερού με την ντελικάτη υφή του ξύλου για να προβάλλει μια κλασική, διαχρονική 
αρρενωπότητα, μια αυθεντική γοητεία που δεν έχει παρελθόν, ηλικία ή γενιά. Προκειμένου 
να εξασφαλίσει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις θαλασσινές και τις ξυλώδεις νότες ο 
διάσημος μαέστρος της αρωματοποιίας διάνθισε την καρδιά της σύνθεσης με πατσουλί 
αποκλειστικά από τη Γουατεμάλα. Όταν είναι στην αγνή του μορφή, είναι ένα από τα πιο 
μεγάλα διαμάντια της φύσης, ενώ το άρωμα των φύλλων του έχει την ίδια δύναμη, την ίδια 
ένταση και το ίδιο βάθος με το ξύλο! Το άρωμα χαρακτηρίζεται για τον οσφρητικό πλούτο 
και τη φυσική του ισορροπία που μαζί συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα, πολυδιάστατη αντίθεση 
ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στη λάμψη και στο μυστήριο, στη φρεσκάδα και στον 
αισθησιασμό. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΒΑΦΕΣ  

TO DYE FOR…
Οι νέες αποχρώσεις και τεχνικές βαφής Organic Base Color, 
Philip Martin’s γίνονται αποκλειστικά στο κομμωτήριο από 

τους επαγγελματίες του χώρου και εγγυώνται το πιο φυσικό 
αποτέλεσμα στις γυναίκες που θέλουν φρεσκοβαμμένα μαλλιά 

χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα της τρίχας τους.

T
o θέμα του χρώματος είναι πολύ σημαντικό για τη γυναικεία ψυχολογία. Μια δύσκολη 
μέρα για τα μαλλιά είναι ταυτόχρονα και μια δύσκολη μέρα για τη διάθεσή μας. Είναι 
πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών που βάφει τα μαλλιά του και θέλει να τα βλέπει 
φρεσκοβαμμένα. Ωστόσο, ταυτόχρονα ανησυχεί για το ξεθώριασμα που έρχεται με τα 
λουσίματα, αλλά και για την ποιότητα των μαλλιών που αλλοιώνεται με τις βαφές. Σε 

αυτή την πρόκληση απαντάει η Philip Martin’s με την Organic Base Color, η οποία προτείνει νέες 
αποχρώσεις και τεχνικές βαφής. Οι οκτώ νέες αποχρώσεις (7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 4.8, 4.81, 4.83, 
4.86) έρχονται να ανοίξουν τη χρωματική παλέτα δίνοντας στους κομμωτές ακόμα περισσότερες 
επιλογές στις υπηρεσίες στο κομμωτήριο. Ανάλογα με τη χρήση διαφορετικού βαθμού οξυζενέ 
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμο, ημιμόνιμο, χρωμογαλάκτωμα, μακιγιάζ λευκών μαλλιών. 
Ανεξαρτήτως τεχνικής, πάντως, το τελικό αποτέλεσμα δείχνει σεβασμό στην ποιότητα της τρίχας. Σε 
αυτό, συνωμοτεί και η τεχνολογία αιχμής με αιθανολαμίνες, αντί αμμωνίας, οι οποίες μαλακώνουν 
τα μαλλιά και σέβονται τη δομή τους. Όλα λειτουργούν με γνώμονα τη φιλοσοφία της εταιρείας 
που είναι η αρμονία μεταξύ ανθρώπου, περιβάλλοντος και ομορφιάς και βασίζεται σε βιοσυμβατά 
προϊόντα με συστατικά φυσικής και βιολογικής προέλευσης. Πράγματι, πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις συνθέσεις έχουν και τα φυσικά συστατικά, όπως πανθενόλη, aloe vera, cacao, γαρδένια, λάδι 
κοκοφοίνικα που δρουν ενυδατικά, θρεπτικά και προστατευτικά ως προς την τρίχα των μαλλιών, 
ενώ δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες όπως σιλικόνη, parabens, mineral oils κ.ά. Καταρρίπτοντας 
τον μύθο που θέλει τις πιο φιλικές για την υγεία των μαλλιών βαφές, λιγότερο αποτελεσματικές, 
οι συγκεκριμένες εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση στο χρώμα, στη φωτεινότητα, στη διάρκεια αλλά 
και στην γκάμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο, ενώ καλύπτουν 100% και τα λευκά μαλλιά. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣωΠΟυ   

ΑΙωΝΙΑ ΑΦΟΣΙωΣΗ
H σειρά Hyalu B5, της La Roche-Posay είναι η αντιρυτιδική 
φροντίδα που «γεμίζει» και επανορθώνει την ευαίσθητη 

επιδερμίδα σε καθημερινή βάση.

Μ
ετά την ηλικία των 30 οι περισσότερες γυναίκες παρατηρούν μείωση της πυκνότητας 
και του όγκου της επιδερμίδας τους. Ειδικά, το ευαίσθητο δέρμα γερνά πιο γρήγορα και 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει. Αυτό οφείλεται στο μικροφλεγμονώδες 
στρες στο εσωτερικό του που αποδομεί το πλέγμα των ινών του κολλαγόνου και του 

υαλουρονικού οξέος. Έτσι, κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια γήρανσης, όπως οι ρυτίδες, 
η απώλεια όγκου και ελαστικότητας, η θαμπή και κουρασμένη όψη. Την καθημερινή, επανορθωτική 
φροντίδα των γυναικών με ευαίσθητο δέρμα σκέφτηκε η La Roche-Posay και δημιούργησε τη σειρά 
Hyalu B5. Ορός, κρέμα προσώπου και κρέμα ματιών δρουν συμπληρωματικά σε μια ρουτίνα ομορφιάς 
που παρέχει αντιρυτιδική δράση και επανόρθωση. Στη σύνθεση πρωτοστατεί ένας εξαιρετικός 
συνδυασμός με δύο τύπους καθαρού υαλουρονικού οξέος, υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους, 
σε υψηλή περιεκτικότητα, επιλεγμένους ειδικά για το ευαίσθητο δέρμα, καθώς και βιταμίνη Β5 
και Madecassoside με επανορθωτικές ιδιότητες. Δρώντας σαν σφουγγάρι που συγκρατεί χίλιες 
φορές το βάρος του σε νερό ο «βασιλιάς» της ενυδάτωσης, σε υψηλό μοριακό βάρος, σχηματίζει 
μια αόρατη ασπίδα ενυδάτωσης στην επιφάνεια του δέρματος και γεμίζει γραμμές και ρυτίδες. Το 
υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους είναι σε μορφή κλασμάτων, ώστε να διεισδύει πιο βαθιά 
στις ανώτερες στοιβάδες του δέρματος και να προσφέρει εντατικό αποτέλεσμα αναζωογόνησης και 
ανάπλασης επανενεργοποιώντας ταυτόχρονα την κυτταρική ανανέωση. Από τη σειρά δεν λείπει και 
το ευεργετικό Ιαματικό Νερό με ιστορία εκατονταετιών! Το σήμα κατατεθέν της μάρκας βοηθάει 
στην αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού και στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών που 
οδηγούν στην πρόωρη γήρανση. Σε χρόνο ρεκόρ, η επιδερμίδα γεμίζει και γίνεται πιο ελαστική και 
σφριγηλή, ενώ οι ρυτίδες μειώνονται ορατά. Εκτός από την αφοσίωσή της στο ευαίσθητο δέρμα, 
ένας ακόμα λόγος που κάνει τη μάρκα ιδιαίτερα αγαπητή είναι και η οικολογική της συνείδηση με 
συσκευασίες και εργοστάσια πιο φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΕ ΡΟλΟ κΑλΟυ ΨυΧΟλΟγΟυ 
Τους φραγμένους πόρους, τις ατέλειες και τα σημάδια 

αντιμετωπίζει η Effaclar Duo (+) SPF 30, της La Roche-Posay και 
φτιάχνει τη διάθεση των ατόμων με ακμή.

Η παλιά πεποίθηση ότι η ακμή αγγίζει και επηρεάζει μόνο τους εφήβους ανήκει στο 
παρελθόν ανεπιστρεπτί! Σύμφωνα με τους δερματολόγους, το 40% των ενηλίκων 
υποφέρουν από την ανεπιθύμητη... επίσκεψή της. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
εμφανισιακό, αλλά έχει και μεγάλο, αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία τους. Σε 

δύσκολα δερματολογικά ζητήματα την αξιόπιστη απάντηση δίνει πάντα η La Roche-Posay, μια 
μάρκα που εμπιστεύονται είκοσι πέντε χιλιάδες δερματολόγοι παγκοσμίως. Το Effaclar Duo 
(+) με SPF 30 αποτελεί μια επανορθωτική φροντίδα κατά των φραγμένων πόρων, των μέτριων 
έως σοβαρών ατελειών και των σημαδιών, δρώντας ταυτόχρονα ενάντια στην επανεμφάνισή 
τους. Και επειδή η καθημερινή έκθεση στον ήλιο εντείνει το πρόβλημα των ατελειών και μπορεί 
να οδηγήσει ακόμα και σε υπερμελάγχρωση, η κρέμα ενισχύεται από τον δείκτη προστασίας 
κατά της ακτινοβολίας UV. Στο επίκεντρο της προηγμένης καινοτομικής σύνθεσης βρίσκεται 
ο αποκλειστικός συνδυασμός δραστικών δερματολογικών συστατικών, όπως Νιασιναμίδη και 
LHA™, Procerad™, καθώς και καταπραϋντικό Ιαματικό Νερό της μάρκας. Όσο για το σύστημα 
αντηλιακής προστασίας [XL Protect]™, το Εffaclar Duo (+) το δανείζεται από την αντηλιακή σειρά 
της μάρκας Anthelios που προφυλάσσει από το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας UVB/UVA/
UVA μακρές. Το αντιοξειδωτικό σύμπλοκο (καρνοσίνη και βιταμίνη Ε) που περιέχει προσφέρει 
επιπλέον προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία, το οξειδωτικό στρες και τις επιπτώσεις της 
ρύπανσης. Ένα ακόμα ατού είναι η δροσερή και ενυδατική υφή gel που εξασφαλίζει ματ όψη στην 
επιδερμίδα και αποτελεί ιδανική βάση για μακιγιάζ! Άρα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην 
εφ’ όλης της ύλης περιποίηση της επιδερμίδας γεγονός που φτιάχνει και ανεβάζει την διάθεση. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

δΙΠλΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το πρωτοποριακό έλαιο ολικής φροντίδας αδυνατίσματος Slim 
Design Massage Huile Minceur 2 σε 1, της Elancyl είναι διπλής 

δράσης και βάζει στο στόχαστρο κυτταρίτιδα και ραγάδες.

 

O
σο κι αν έχουμε συμφιλιωθεί με το σώμα μας, ένα πράγμα δεν θα πάψει να μας 
ενοχλεί ποτέ: η όψη του λεγόμενου φλοιού πορτοκαλιού, όπως έχει επικρατήσει να 
αποκαλούμε την κυτταρίτιδα. Ο άσπονδος εχθρός της γυναικείας αυτοπεποίθησης 
κάνει τα αποκαλυπτήριά του κατά την άνοιξη, όταν πετάμε από πάνω μας τα πολλά και 

βαριά ρούχα και μένουμε με τα λίγα. Η αντιμετώπισή της δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά δεν είναι 
και ακατόρθωτη. Γίνεται με την υγιεινή διατροφή, τη συστηματική άσκηση και την καθημερινή 
χρήση στοχευμένων αδυνατιστικών και αντικυτταριτιδικών προϊόντων. Για την Elancyl είναι ένα 
στοίχημα που βάζει και κερδίζει για περισσότερα από σαράντα χρόνια! Φέτος, το νέο της... όπλο 
είναι ένα πρωτοποριακό έλαιο ολικής φροντίδας αδυνατίσματος διπλής δράσης, το οποίο, εκτός 
από την κυτταρίτιδα, καταπολεμάει και τις πρωτοεμφανιζόμενες ραγάδες. Πρόκειται για μια 
καινοτομία με πρωτοποριακά δραστικά συστατικά και κατοχυρωμένη σύνθεση δύο φάσεων. Η 
υδάτινη φάση (40%) περιέχει καφεΐνη, τη σταρ της αποδέσμευσης χάρη στη μοναδική δράση της 
στη διαδικασία της λιπόλυσης. Και είναι η πρώτη φορά που η μάρκα την εισάγει σε ένα διφασικό 
προϊόν έλαιο-σε-νερό! Η ελαιώδης φάση (60%) περιέχει έλαιο καμελίνης –κατεξοχήν συστατικό 
καταπολέμησης των ραγάδων– που προλαμβάνει και διορθώνει τις ήδη υπάρχουσες. Το τρίπτυχο 
συμπληρώνει ο κισσός, ένα ιστορικό και αγαπημένο συστατικό για την Elancyl, που αποτοξινώνει 
και προλαμβάνει την ανεπιθύμητη χαλάρωση του δέρματος. To αποτέλεσμα στο αδυνάτισμα είναι 
αισθητό από την 7η κιόλας μέρα, όπως και η μείωση στα «ψωμάκια». Συνολικά, παρατηρείται 
λείανση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και των ραγάδων, οι οποίες είναι λιγότερο ορατές, ενώ το 
δέρμα φαίνεται πιο λείο και αναδιαμορφωμένο. Τις «μετοχές» του ανεβάζουν, όμως, και η τέλεια, 
γαληνική σύνθεση ιδανική για μασάζ, η ευχάριστη υφή και το άρωμα που τονώνει το δέρμα και 
τις αισθήσεις.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ULTRA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ... 
Ασφάλεια και άνεση προσφέρει η Anthelios Ultra Cream SPF 
50/PPD35, της La Roche-Posay που εφαρμόζεται και στην 

περιοχή των ματιών χωρίς να τα τσούζει.

Α
νεξαρτήτως τύπου δέρματος και τρόπου ζωής, η αντηλιακή προστασία μάς αφορά όλους. 
Η συμπεριφορά μας απέναντι στον ήλιο πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σταθερή 
χειμώνα-καλοκαίρι. Με λίγα λόγια, η προφύλαξη είναι μονόδρομος ειδικά για τους 
μεσογειακούς λαούς που λουζόμαστε με τις ακτίνες του όλο τον χρόνο. Σταθερή στην 

αποστολή της να μας εκπαιδεύει να υιοθετούμε ασφαλή στάση απέναντι στην αρνητική πλευρά 
του ήλιου είναι η La Roche-Posay. Πρωτοπόρος στην προστασία ευρέος φάσματος, η μάρκα έχει 
αποδείξει εδώ και χρόνια τις βλαβερές συνέπειες των μακρών ακτινών UV που παράγουν ελεύθερες 
ρίζες και προξενούν φλεγμονή και ευαισθησία αποδυναμώνοντας το αμυντικό σύστημα του 
δέρματος. Ωστόσο, η Anthelios Ultra Cream SPF 50+/PPD35 αποτελεί την ακόμα πιο εξελιγμένη 
εκδοχή της προστασίας. Αρχικά, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα [XL]- Protect™ ενάντια 
σε UVA/UVB/μακρές UVA, υπέρυθρη ακτινοβολία IR και ατμοσφαιρική ρύπανση διαθέτοντας 
και αντιοξειδωτική δράση. Αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, το πάει ένα βήμα παραπέρα! Η νέα 
σύνθεση διαθέτει μια πατενταρισμένη καινοτομία με τεχνολογία intelimer, ένα πολυμερές που 
σταθεροποιεί τη σύνθεση με αποτέλεσμα να μην «τρέχει». Έτσι, μπορεί να εφαρμόζεται άνετα 
και στην περιοχή των ματιών χωρίς να προκαλεί τσούξιμο και δάκρυα. Επιπλέον, διαθέτει μια 
μινιμαλιστική σύνθεση με ελάχιστο αριθμό συστατικών, έως και δώδεκα λιγότερα σε σχέση με 
την προηγούμενη σύνθεση, από την οποία απουσιάζουν συντηρητικά και parabens. Η σύνθεση 
αυτή καθιστά το προϊόν κατάλληλο για το ευαίσθητο και αντιδραστικό δέρμα, ενώ για πρώτη 
φορά δοκιμάστηκε και σε ευαίσθητα μάτια και χρήστες φακών επαφής και... πέρασε το τεστ με 
επιτυχία! Διατίθεται με ή χωρίς άρωμα, με ή χωρίς χρώμα, καθώς και με δείκτη προστασίας SPF 
30 και είναι πολύ ανθεκτική στο νερό. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕξΕλΙγΜΕΝΗ ΑΠΟλΑυΣΗ 
Η μοναδική τεχνολογία Micellar τρυπώνει στα Body Washes 

Micellar Water του Dove κάνοντας ακόμα πιο απολαυστική και 
αποτελεσματική την περιποίηση του σώματος. 

Χ
αμηλώστε τα φώτα, ανάψτε κεριά, βάλτε την αγαπημένη σας μουσική να παίζει... 
Σε αυτή την απόλυτα χαλαρωτική κατάσταση προσφέρετε στον εαυτό σας την 
πολυτέλεια ενός ζεστού ντους. Και επειδή η ζωή στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις 
είναι δύσκολη και η επιδερμίδα βάλλεται από τον ήλιο, τον αέρα, το κρύο και 

τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης πάρτε μαζί σας σε αυτό το ταξίδι των αισθήσεων τα Body 
Washes Micellar Water, του Dove. Πρόκειται για μια καινοτόμα σειρά αφρόλουτρων με 
τεχνολογία Micellar, η οποία τώρα τρυπώνει αποτελεσματικά και στην περιποίηση σώματος. 
Χάρη στις ευεργετικές ιδιότητές της, η τεχνολογία με τα μικύλλια προσφέρει one-of-a-kind 
φροντίδα, εξαιρετικό καθαρισμό από τους καθημερινούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
«μαγνητίζοντας» και απομακρύνοντας τη σκόνη και τους ρύπους. Η εξελιγμένη σύνθεση 
υπάρχει σε δύο επιμέρους σειρές. Το αφρόλουτρο Anti-Stress Micellar Water Body Wash 
και το σαπούνι Micellar Beauty Bar καθαρίζουν απαλά, ενώ η φόρμουλα του αφρόλουτρου 
προσφέρει μεταξένια απαλότητα. Τα Sensitive Skin Micellar Water Body Wash και Micellar 
Beauty Bar απευθύνονται στην ευαίσθητη επιδερμίδα, η οποία έχει πολύ ιδιαίτερες ανάγκες. 
Μάλιστα, τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης και τοξινών είναι πολύ πιθανό να την επηρεάσουν. 
Η σύνθεσή τους είναι υποαλλεργική και καθαρίζουν απαλά και σέβονται τις ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Το Body Wash δεν περιέχει σαπούνι και χρωστικές και το Beauty Bar δεν 
περιέχει άρωμα. Πρόκειται για μια συνολική εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης που 
ξεκινάει από το ντους και χαρίζει δέρμα δινη. όμορφο και λείο. Τώρα, μπορείτε να νιώθετε 
πιο όμορφες και γεμάτες αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις κάθε μέρας!
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 

DREAM BIG
Αν ονειρεύεστε υγιή, πλούσια και απαλά μακριά μαλλιά, το 

όνειρό σας θα κάνει πραγματικότητα η σειρά περιποίησης Elvive 
Dream Long, της L’Oréal Paris.

Ε
πιθυμία-προσδοκία κάθε γυναίκας είναι η όμορφη, λαμπερή, υγιής κόμη – απόλυτο 
σύμβολο αιώνιας θηλυκότητας. Δύσκολος στόχος, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα μαλλιά 
μας ταλαιπωρούνται καθημερινά από παράγοντες, όπως το στρες, η κακή διατροφή, ο ήλιος, 
η συχνή χρήση προϊόντων styling, οι τεχνικές διεργασίες. Αρωγός έρχεται η σειρά Elvive 

Dream Long, της L’Oréal Paris. Όπως προλογίζει και το όνομά της μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε 
υπέροχα, λαμπερά, μακριά μαλλιά και στη συνέχεια κάνει το όνειρό μας πραγματικότητα! Πρόκειται 
για μια επαναστατική σύνθεση που προσφέρει σημαντικά οφέλη στα μαλλιά, όπως εντατική θρέψη 
και λάμψη, απαλότητα και ελαστικότητα. Το δυνατό της χαρτί είναι η φόρμουλα, η οποία είναι 
εμπλουτισμένη με φυτική κερατίνη, βιταμίνες και καστορέλαιο. Πολύ κοντά στα κύρια φυσικά 
συστατικά των μαλλιών η περιεκτικότητα της κερατίνης και των φυτικών αμινοξέων έρχεται να 
αντισταθμίσει την απώλεια της κερατίνης στα μήκη και τις άκρες επανορθώνοντας την καθημερινή 
φθορά. Είναι γνωστό ότι το καστορέλαιο είναι εξαιρετικά ευεργετικό για την αναδόμηση της 
τρίχας και την προστασία της από το σπάσιμο. Ταυτόχρονα, οι βιταμίνες PP και B5 σε συνδυασμό 
με ωμέγα-9 λιπαρά οξέα επιτελούν εξίσου σημαντικό έργο. Επιταχύνουν τη φυσική ανάπτυξη 
και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των μαλλιών. Η σειρά αποτελείται από τρία προϊόντα 
αποτελεσματικής φροντίδας. To Σαμπουάν Επανασύστασης επανορθώνει τα ταλαιπωρημένα 
μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει, το Conditioner Τέλειο Ξεμπέρδεμα ξεμπερδεύει εύκολα και γρήγορα 
προστατεύοντας από το σπάσιμο, ενώ η No Haircut Cream είναι μια επαναστατική λοσιόν κατά 
της ψαλίδας, η οποία λειαίνει μήκη και άκρες και προστατεύει και από τη θερμότητα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΒΟυΤΑΜΕ ΑΝΕΜΕλΑ 
ΣΤΟ κΑλΟκΑΙΡΙ...

Με την προστασία από το μεγαλύτερο φάσμα των ηλιακών 
ακτινών, την καλλυντική ευχαρίστηση και την ασφάλεια που 
παρέχει η αντηλιακή σειρά νέας τεχνολογίας του Carroten.

Λ
ίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου... Αυτό είναι το τραγούδι που συνοψίζει όσο 
τίποτα άλλο το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Και ποια μάρκα αντηλιακής προστασίας 
είναι αναμφίβολα συνδεδεμένη μαζί του; Καμία άλλη δεν έχει «τιμήσει» τόσο πολύ την 
ανεμελιά, την ξεγνοιασιά και την απέριττη ομορφιά των ελληνικών διακοπών όσο το 

Carroten, η οποία διαθέτει μια ευρεία γκάμα αντηλιακών προϊόντων με 100% ελληνική σφραγίδα. 
Πάντα πρωτοπόρος σε θέματα… ήλιου τώρα μας κλείνει το μάτι συνδυάζοντας πιο ολοκληρωμένη 
αντηλιακή τεχνολογία με καλλυντική ευχαρίστηση για ασφαλέστερη προστασία και βαθύτερη 
περιποίηση της επιδερμίδας. Τώρα, στο νεσεσέρ θαλάσσης προσθέτουμε νέες, μοντέρνες και 
εργονομικές συσκευασίες και κυρίως πρωτοποριακές φόρμουλες. Καινοτομία, η τεχνολογία 
Supreme Light που πρωταγωνιστεί σε όλες τις αντηλιακές σειρές της μάρκας (Aquavelvet, Protect 
& Care, Sensicare, Family κ.ά). Πρόκειται για ένα τετραπλό ενισχυμένο σύστημα προστασίας 
(UVB+UVA+VL+IRA) που στοχεύει στο μεγαλύτερο φάσμα όλων των ηλιακών ακτινών, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γήρανση, τη φωτογήρανση και άλλες βλάβες της επιδερμίδας. 
Σταθερή αξία στη σύνθεση κάποιων σειρών (Protect & Care, Family) είναι και η τεχνολογία Aqua 
Mimic, η οποία μιμείται τους φυσικούς μηχανισμούς ενυδάτωσης της επιδερμίδας διατηρώντας 
την υγρασία της σε ιδανικά επίπεδα. Είτε θέλουμε έντονο, στιλπνό μαύρισμα, είτε ματ αποτέλεσμα, 
είτε αντιγηραντική δράση από το αντηλιακό μας, όποια σειρά και αν διαλέξουμε, η ιδανική 
πρόταση Carroten υπάρχει για όλους: γυναίκες, άντρες και παιδιά, μέσα ή έξω από το νερό. Το No 
1 αντηλιακό στην Ελλάδα, είναι ελληνικό και μας συντροφεύει πιστά στα ατελείωτα ταξίδια και 
στις ανεξάντλητες, αχόρταγες βουτιές μας στο καλοκαίρι.

EN
O

TH
TA

 Ε
υΡ

ΕΙ
Α

Σ

2018



MODERN. AUDAcIOUS. IcONIc.
Πρωτοποριακά, καινοτόμα, ανατρεπτικά, τα προϊόντα 

μακιγιάζ NARS Cosmetics παροτρύνουν τις σύγχρονες 
γυναίκες να τολμούν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της 

προσωπικότητάς τους μέσα από το μακιγιάζ.

Α
υτό που με ενδιαφέρει είναι ο χαρακτήρας. Πάντα με προσέλκυαν άτομα με προσωπικότητα, 
δύναμη και ποιότητα». Έχοντας δουλέψει με τους πιο δημιουργικούς και επιδραστικούς 
ανθρώπους της μόδας, όπως ο Karl Lagerfeld, ο Marc Jacobs και η Anna Sui, ο ευφάνταστος 
image maker Francois Nars, περισσότερο καλλιτέχνης παρά ένας makeup artist, θεωρεί 

ότι «το μακιγιάζ δεν είναι μια μάσκα που καλύπτει το πρόσωπο, αλλά ένα μαγικό ραβδάκι που 
αποκαλύπτει την πεμπτουσία της γυναίκας». Αν και ξεκίνησε με τη συλλογή δώδεκα κωδικών κραγιόν 
το 1994, η μάρκα NARS έχει φτάσει σήμερα τους 650 παγκοσμίως, φέρνοντας την επανάσταση 
στον χώρο του μακιγιάζ, αφού παροτρύνει τις γυναίκες, μέσω του πρωτοπόρου δημιουργού της, να 
παίζουν με το μακιγιάζ χωρίς να το παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, να είναι τολμηρές και να σπάνε 
τους κανόνες. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή προϊόντα, το Natural Radiant Longwear Foundation, το 
πρώτο foundation της μάρκας 16ωρης διάρκειας που μένει αναλλοίωτο και λαμπερό και διατίθεται 
σε 30 αποχρώσεις στην Ελλάδα. Χάρη στην ελαφριά υφή του γίνεται ένα με το δέρμα και υπόσχεται 
φυσικό αποτέλεσμα μέτριας ή υψηλής κάλυψης. Άσος στο... μπουκαλάκι του είναι η εμπλουτισμένη 
σύνθεση με εκχυλίσματα raspberry, μήλου και καρπουζιού που συμβάλλει στη βελτίωση της υφής 
της επιδερμίδας ώρα με την ώρα. Το πολυβραβευμένο Radiant Creamy Concealer εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη όψη χαρίζοντας ένα φυσικό, φωτεινό αποτέλεσμα μακράς διάρκειας και καλύπτοντας τις 
ατέλειες πάσης φύσης, όπως οι ρυτίδες και τα σημάδια κούρασης. Τη φωτεινότητα και το ξεκούραστο 
βλέμμα που χαρίζει τα οφείλει στη μοναδική τεχνολογία Light Diffusing Technology. Δεν περιέχει 
parabens, άρωμα, οινόπνευμα. Ένα ακόμα αγαπημένο προϊόν των απανταχού NARSissists είναι 
το βραβευμένο Blush, το οποίο ξεχωρίζει για τη λεπτή, αέρινη σύνθεση, τη μεταξένια υφή και τις 
υπέροχες, εμβληματικές αποχρώσεις για ματ ή ιριδίζον αποτέλεσμα. Η πιο δημοφιλής εξ αυτών η 
Orgasm. Τα προϊόντα διατίθενται σε επιλεγμένα καταστήματα Sephora, στο sephora.gr και στο νέο 
mob app Sephora Greece.
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1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας

ΠιναΚεΣ 
ΒαθμοΛοΓιΩν

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες 
όλων των προϊόντων που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό και 
στην κατηγορία που το καθένα ανήκει. Αρχικά παρατίθεται το δείγμα 

του κοινού που ψήφισε τη συγκεκριμένη κατηγορία της οποίας, βάσει 
του ερωτηματολογίου, είναι χρήστες. Ακολουθεί η βαθμολογία του 

κοινού, στη συνέχεια η βαθμολογία της επιτροπής των επαγγελματιών 
και, τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προϊόντος που προκύπτει 
από τον μέσο όρο, 60% της βαθμολογίας του κοινού και 40% της 
βαθμολογίας της επιτροπής ειδικών. Την έρευνα αυτή –κοινού και 

επιτροπής– διεκπεραίωσε για λογαριασμό του διαγωνισμού των Prix 
de Beauté η εταιρεία Focus Bari. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

LA VIE EST BELLE:L'ECLAT LANCOME                                                                                                     

MEAN SCORE:               7,58 7,78 7,660
SI PASSIONE:GIORGIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,19 7,82 7,442
GUCCI BLOOM:GUCCI                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,33 7,47 7,386
NOMADE:CLOE                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,02 7,16 7,076

                                                                                                                                            
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

Y:YVES SAINT LAURENT                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,2 8,02 7,528
ACQUA DI GIO ABSOLU:GIORGIO ARMANI                                                                                                               

MEAN SCORE:               7,51 7,74 7,602
PURE XS:PACO RABANNE                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,26 7,77 7,464

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

ESSENTIAL ENERGY MOISTURIZING CREAM:SHISEIDO                                                                                                       

MEAN SCORE:               7,79 7,86 7,818
MOISTURE SURGE HYDRATOR 72-HOUR AUTO REPLENISHING HYDRATOR:CLINIQUE                                                                    

MEAN SCORE:               7,47 6,42 7,050
RENERGIE MULTI-LIFT ULTRA:LANCOME                                                                                       

MEAN SCORE:               7,99 7,66 7,858
SKIN CAVIAR ABSOLU FILLER:LA PRAIRIE                                                                                   

MEAN SCORE:               8,03 8,03 8,030

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

BLACKHEAD SOLUTIONS:CLINIQUE                                                                                                  

MEAN SCORE:               7,45 6,54 7,086
POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE:KIEHLS                                                                                                              

MEAN SCORE:               7,48 7,25 7,388
GEL & AURA CONCENTRATE ΣΕΙΡΑΣ AQUASOURCE:BIOTHERM                                                                                      

MEAN SCORE:               7,5 7,03 7,312

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

8,030

7,858

7,818
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

LA VIE EST BELLE:L'ECLAT LANCOME                                                                                                     

MEAN SCORE:               7,58 7,78 7,660
SI PASSIONE:GIORGIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,19 7,82 7,442
GUCCI BLOOM:GUCCI                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,33 7,47 7,386
NOMADE:CLOE                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,02 7,16 7,076

                                                                                                                                            
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

Y:YVES SAINT LAURENT                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,2 8,02 7,528
ACQUA DI GIO ABSOLU:GIORGIO ARMANI                                                                                                               

MEAN SCORE:               7,51 7,74 7,602
PURE XS:PACO RABANNE                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,26 7,77 7,464

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

ESSENTIAL ENERGY MOISTURIZING CREAM:SHISEIDO                                                                                                       

MEAN SCORE:               7,79 7,86 7,818
MOISTURE SURGE HYDRATOR 72-HOUR AUTO REPLENISHING HYDRATOR:CLINIQUE                                                                    

MEAN SCORE:               7,47 6,42 7,050
RENERGIE MULTI-LIFT ULTRA:LANCOME                                                                                       

MEAN SCORE:               7,99 7,66 7,858
SKIN CAVIAR ABSOLU FILLER:LA PRAIRIE                                                                                   

MEAN SCORE:               8,03 8,03 8,030

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

BLACKHEAD SOLUTIONS:CLINIQUE                                                                                                  

MEAN SCORE:               7,45 6,54 7,086
POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE:KIEHLS                                                                                                              

MEAN SCORE:               7,48 7,25 7,388
GEL & AURA CONCENTRATE ΣΕΙΡΑΣ AQUASOURCE:BIOTHERM                                                                                      

MEAN SCORE:               7,5 7,03 7,312

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

7,388

7,312

7,086

7,902

7,798

7.776



1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας

8,028

7,718

7,440
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

LA VIE EST BELLE:L'ECLAT LANCOME                                                                                                     

MEAN SCORE:               7,58 7,78 7,660
SI PASSIONE:GIORGIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,19 7,82 7,442
GUCCI BLOOM:GUCCI                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,33 7,47 7,386
NOMADE:CLOE                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,02 7,16 7,076

                                                                                                                                            
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

Y:YVES SAINT LAURENT                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,2 8,02 7,528
ACQUA DI GIO ABSOLU:GIORGIO ARMANI                                                                                                               

MEAN SCORE:               7,51 7,74 7,602
PURE XS:PACO RABANNE                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,26 7,77 7,464

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

ESSENTIAL ENERGY MOISTURIZING CREAM:SHISEIDO                                                                                                       

MEAN SCORE:               7,79 7,86 7,818
MOISTURE SURGE HYDRATOR 72-HOUR AUTO REPLENISHING HYDRATOR:CLINIQUE                                                                    

MEAN SCORE:               7,47 6,42 7,050
RENERGIE MULTI-LIFT ULTRA:LANCOME                                                                                       

MEAN SCORE:               7,99 7,66 7,858
SKIN CAVIAR ABSOLU FILLER:LA PRAIRIE                                                                                   

MEAN SCORE:               8,03 8,03 8,030

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

BLACKHEAD SOLUTIONS:CLINIQUE                                                                                                  

MEAN SCORE:               7,45 6,54 7,086
POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE:KIEHLS                                                                                                              

MEAN SCORE:               7,48 7,25 7,388
GEL & AURA CONCENTRATE ΣΕΙΡΑΣ AQUASOURCE:BIOTHERM                                                                                      

MEAN SCORE:               7,5 7,03 7,312

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

7,660

7,442

7,386
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

LA VIE EST BELLE:L'ECLAT LANCOME                                                                                                     

MEAN SCORE:               7,58 7,78 7,660
SI PASSIONE:GIORGIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,19 7,82 7,442
GUCCI BLOOM:GUCCI                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,33 7,47 7,386
NOMADE:CLOE                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,02 7,16 7,076

                                                                                                                                            
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 926 25
                    PERC. 100 100

Y:YVES SAINT LAURENT                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,2 8,02 7,528
ACQUA DI GIO ABSOLU:GIORGIO ARMANI                                                                                                               

MEAN SCORE:               7,51 7,74 7,602
PURE XS:PACO RABANNE                                                                                                             

MEAN SCORE:               7,26 7,77 7,464

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

ESSENTIAL ENERGY MOISTURIZING CREAM:SHISEIDO                                                                                                       

MEAN SCORE:               7,79 7,86 7,818
MOISTURE SURGE HYDRATOR 72-HOUR AUTO REPLENISHING HYDRATOR:CLINIQUE                                                                    

MEAN SCORE:               7,47 6,42 7,050
RENERGIE MULTI-LIFT ULTRA:LANCOME                                                                                       

MEAN SCORE:               7,99 7,66 7,858
SKIN CAVIAR ABSOLU FILLER:LA PRAIRIE                                                                                   

MEAN SCORE:               8,03 8,03 8,030

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)
        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 592 25
                    PERC. 100 100

BLACKHEAD SOLUTIONS:CLINIQUE                                                                                                  

MEAN SCORE:               7,45 6,54 7,086
POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE:KIEHLS                                                                                                              

MEAN SCORE:               7,48 7,25 7,388
GEL & AURA CONCENTRATE ΣΕΙΡΑΣ AQUASOURCE:BIOTHERM                                                                                      

MEAN SCORE:               7,5 7,03 7,312

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

7,602

7,528

7,366

7,212

7,164

7,794

7,732

7,524



7,918

7,604

7,586

7,532

7,444

7,438

8,072

7,666

7,576

1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας

7,146

6,916

6,866

ΕΥΡΕΙΑ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ



1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας

7,210

7,168

7,092

7,152

7,054

6,514

7,170

6,340

6,318

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ


