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Ανοίξτε την πόρτα στον κόσμο της εκπληκτικής 
καθημερινής εμπειρίας με τη Livioon. Σταθείτε 
πρόσωπο με πρόσωπο με τις μυστικές σας επιθυμίες 
και νιώστε μια ροή πάθους για να δημιουργήσετε... 
Ηεπωνυμία LIVIOON  είναι η υλοποίηση του 
ονείρου σας  για πολυτέλεια. Είναι το κύρος που 
σε αιωρεί  σαν ένα λεπτό πέπλο. Είναι φυσική 
ομορφιά στα χέρια σας. Είναι ελευθερία, χαρά της 
ζωής και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Κάθε 
μέρα αποκαλύπτει νέες ευκαιρίες για εσάς - αν μόνο 
θέλετε να τις αδράξετε. 

Πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα είναι μια 
κινητήρια δύναμη πίσω από την πραγματοποίηση 
των ονείρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
δεν φτιάχνουμε μόνο ένα προϊόν - στη Livioon 
δημιουργούμε μαγικές εμπειρίες για εσάς. 
Επιλέγουμε προσεκτικά κάθε συστατικό και 
τελειοποιούμε κάθε λεπτομέρεια για να σας 
παρέχουμε την απόλαυση να περιποιηθείτε τον 
εαυτό σας και το χώρο σας. Η ποιότητά μας είναι για 
εσάς να δείτε, να αγγίξετε, να μυρίσετε... Η Livioon  
θα συναρπάσει τις αισθήσεις σας. 

Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. Με τι θα 
θέλατε να περιποιηθείτε τον εαυτό σας σήμερα; 
Έχουμε δημιουργήσει για εσάς μια πληθώρα 
εκπληκτικών εμπειριών που θα κάνουν την ημέρα 
σας πολύ εκπληκτική. Πολυτελή αρώματα θα σας 
κάνουν να ξεχωρίσετε από το πλήθος. Καλλυντικά 
εμπνευσμένα από τη φύση θα σας δώσουν 
επιπλέον αίγλη και προσεκτικά στη σύστασή τους 
συμπληρώματα διατροφής  που θα θρέψουν το 
σώμα και την ψυχή σας. Με τη Livioon ακόμα και 

οι εσωτερικοί χώροι σας, θα αναβαθμιστούν με μια 
νέα σειρά τάξεων. Όλα αυτά είναι δικά σου για να 
τα πάρεις. 

Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητά μας για να σας 
παρέχουμε περισσότερη άνεση. Προσπαθώντας 
να συμμορφωθούμε με τις καλές πρακτικές στην 
παραγωγή, σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ασφάλειας. 
Κάθε προϊόν, πριν φτάσει στα χέρια σας, αναλύεται 
διεξοδικά και ελέγχεται. Γιατί; Για να σας παρέχει 
αναμφισβήτητα την υψηλότερη ποιότητα που 
σας αξίζει. Δεν αγνοούμε το θέμα της ασφάλειας 
στον κόσμο γύρω μας. Όντας δημιουργοί, είμαστε 
υπεύθυνοι για τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον. 
Δεν διεξάγουμε δοκιμές σε ζώα, τα οικιακά μας 
προϊόντα είναι βιοδιασπώμενα και η συσκευασία 
τους είναι ανακυκλώσιμη. Δημιουργούμε ποιότητα 
χάρη στη χρήση των εξαιρετικών συστατικών. Με τη 
Livioon θα φροντίσετε τον εαυτό σας σε αρμονία με 
τη φύση! 

Οι αξίες μας έχουν επιβεβαιωθεί από τα βραβεία 
και τις διακρίσεις κύρους. Ο τίτλος της καλής 
επωνυμίας και της εταιρείας της χρονιάς που 
λάβαμε είναι μια αντανάκλαση της ποιότητας, της 
εμπιστοσύνης και της φήμης μας. Τα πολυάριθμα 
προϊόντα μας διακρίνονται από Client's Laure. Τα 
Livioon συμπληρώματα διατροφής και Livioon υγρά 
πλύσης βραβεύτηκαν ως η ανακάλυψη της χρονιάς. 
Το Vita Shake, καθώς και οι κρέμες σώματος με έλαιο 
κάνναβης και η φυσική μαύρη οδοντόκρεμα έχουν 
λάβει το βραβείο Consumer's Hit Laurel.

Σ α ς  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  π ο υ 
ε ί σ τ ε  μ α ζ ί  μ α ς ! 
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H πιο αυθεντική ομορφιά ρέει από μέσα μας. Για να χαρούμε όχι 
μόνο με μια ωραία εμφάνιση αλλά πάνω απ 'όλα με ζωτική ενέργεια και 
δύναμη για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, χρειαζόμαστε 
φροντίδα για κάθε κύτταρο του σώματός μας. Σήμερα - γρήγορα, 
γεμάτα τρόφιμα χαμηλής ποιότητας - γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, να διευκολύνουμε 
την καθημερινή σας λειτουργία και να παρέχουμε στο σώμα σας το 
καλύτερο, δημιουργήσαμε το Vita Shake. Είναι ένα υγιεινό γεύμα στα 
χέρια σας, ιδανικό για τους γρήγορους ρυθμούς του 21ου αιώνα. 

Θα βρείτε επίσης στην προσφορά μας Συμπληρώματα διατροφής He-
althBoost. Είναι το τέλειο συμπλήρωμα της καθημερινής διατροφής 
σας. Πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και θρεπτικά συστατικά που είναι 
απαραίτητα για τη ζωή, συμπληρώματα που θα ενισχύσουν το σώμα 
σας και θα σας βοηθήσουν να μείνετε σε φόρμα και υγιείς. Γιατί μόνο 
τότε μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή, όταν είσαι γεμάτος με εσωτερική 
ενέργεια. 

HealthBoost από  τη Livioon καθημερινά σας υποστηρίζει σε αυτό. 
Τα συμπληρώματά μας βασίζονται σε φυσικά συστατικά και είναι 
απολύτως ασφαλή - χωρίς αλλεργιογόνα ,γλουτένη και φυτοφάρμακα. 
Θα σας φροντίσουν όπως θα το έκανε η φύση.
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PESTICIDE FREE
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DEGRADABLE     ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

GLUTEN FREE
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΜΕ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ ΚΑΙ ΤΖΙΝΤΖΕΡ

Φυσική ενίσχυση του σώματος:

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση περιέχει:

Συστατικά 1 κάψουλα περιέχει % από RD

Εκχύλισμα τριαντάφυλλου,
περιέχει: βιταμίνη C

550 mg
385 mg

-
481,25%

Εκχύλισμα τζίντζερ 50 mg -

Εκχύλισμα κουρκούμη 50 mg -

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη 
για τη σωστή λειτουργία του 

ανθρώπινου σώματος Η βάση
της ανοσίας
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΚΩΔ: 700

Φυσική βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά 
για το ανθρώπινο σώμα. Είναι μια απαραίτητη βιταμίνη που πρέπει να 
παρέχεται από τα τρόφιμα στην καθημερινή διατροφή μας. Λόγω του 
γεγονότος ότι το ανθρώπινο σώμα δεν παράγει βιταμίνη C από μόνο 
του και έχουμε όλο και λιγότερο χρόνο για υγιεινά, τακτικά γεύματα, 
θα πρέπει να παρέχουμε τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα με 
συμπληρώματα διατροφής. 

Η βιταμίνη C βοηθά :

•   Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα 
•   Παράγει κολλαγόνο για να διατηρήσετε υγιή αιμοφόρα αγγεία,  
     οστά, χόνδρους, ούλα, δέρμα και δόντια
•   Κρατάει ένα υγιές νευρικό σύστημα 
•   Διατηρεί την κανονική ψυχολογική λειτουργία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΜΕ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ ΚΑΙ ΤΖΙΝΤΖΕΡ

Κουρκουμάς 

Χρησιμοποιείται στην 
παραδοσιακή Ανατολίτικη 
ιατρική και μαγειρική, 
ο κουρκουμάς είναι ένα 
από τα πιο ισχυρά φυσικά 
αντιοξειδωτικά του σώματος, 
με ισχυρή αντιφλεγμονώδη, 
αντιική, αντιβακτηριακή 
δράση.

Άγριο Τριαντάφυλλο 

Συμβάλλει στην 
ομαλή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού, 
αναπνευστικού, πεπτικού και 
ουροποιητικού συστήματος. 
Είναι επίσης πλούσιο σε 
φλαβονοειδή, φυσικές 
δραστικές ουσίες με πολύ 
ισχυρές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες.

Τζίντζερ  

Υποστηρίζει, διεγείρει και 
τονώνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα,έχει διεγερτικές 
και τονωτικές ιδιότητες 
που συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της κόπωσης. 
Λειτουργεί επίσης ως ισχυρό 
αντιοξειδωτικό, προστατεύει 
το DNA, τις πρωτεΐνες και τα 
λιπίδια από την οξειδωτική 
βλάβη. 

VEGAN

Φ
ΙΛ

ΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ VEGAN
 Πάρτε 1 κάψουλα  

την ημέρα κατά τη  
διάρκεια ή μετά από  
ένα γεύμα και πιείτε  

άφθονο νερό! 



ΔΟ

ΣΟΛΟΓΙΑ :
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ COLOSTRUM CAVALLI

H ουσία είναι ασφυκτικά 
γεμάτη από ανοσοσφαιρίνες 

IgG και βιταμίνες Β. 

Η ουσία των
θρεπτικών  
συστατικών
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΚΩΔ: 701

Το πρωτόγαλα είναι η πρώτη τροφή για ένα νεογέννητο 
που παρέχει προστασία και ανοσία στα πρώτα στάδια 
της ζωής, όταν εκτίθεται στον κίνδυνο έκθεσης σε ιούς 
και μικρόβια. Είναι ένα πραγματικό κοκτέιλ ευεργετικών 
θρεπτικών συστατικών και είναι το καλύτερο δώρο που 
μπορεί να δώσει μια μητέρα στο μωρό της αμέσως μετά 
τη γέννηση. 

Το πρωτόγαλα είναι ένας πραγματικός πλούτος 
πρωτεϊνών, βιταμινών, μικροστοιχείων και ουσιών 
ανοσολογικής φύσης που προστατεύουν τη νέα ζωή από 
επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες. 

Με βάση πολυάριθμες μελέτες, έχουμε δημιουργήσει 
το Livioon Colostrum Cavalli - ένα υψηλής ποιότητας 
και υψηλότερης αποτελεσματικότητας συμπλήρωμα 
διατροφής που περιέχει πρωτόγαλα  από άλογα 
Πολωνικής προέλευσης που λαμβάνονται μέσα σε λίγες 
ώρες από τη γέννηση  τους .

Θρεπτικά συστατικά:

Βιταμίνες Β1, Β2, Β6, Β12:

•   Προστατέψτε τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες 
•   Εξασφαλίστε καλή όραση 
•   Διατηρήστε ένα φυσικό επίπεδο αιμοσφαιρίνης
•   Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σύστημα 
•   Τόνωση της παραγωγής αιμοσφαιρίνης 
•   Διατηρήστε την υγιή λειτουργία της καρδιάς 
•   Διατηρήστε ένα υγιές νευρικό σύστημα 
•   Διατηρήστε μια φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία 
•   Διατηρήστε ένα υγιές δέρμα 
•   Συνθέτει κυστεΐνη 
•   Ρυθμίστε το μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης 
•   Διατηρήστε υγιείς βλεννώδεις μεμβράνες 

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση περιέχει:

Συστατικά 1 κάψουλα περιέχει % από RD

Το πρωτόγαλα, περιέχει IgG 200 mg / 60 mg -/-

Θιαμίνη (βιταμίνη Β1) 1,1 mg 100%

Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) 1,4 mg 100%

Παντοθενικό οξύ 6 mg 100%

Βιταμίνη Β6 1,4 mg 100%

Βιταμίνη B12 2,5 µg 100%

Βιοτίνη 50 µg 100%

Νιασίνη 16 mg 100%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ COLOSTRUM CAVALLI

Βιοτίνη, Νιασίνη: 

•   Διατηρήστε ένα υγιές νευρικό σύστημα 
•   Ρύθμιση φυσιολογικής ψυχολογικής λειτουργίας
•   Κρατήστε υγιή μαλλιά 
•   Κρατήστε υγιές δέρμα 
•   Διατηρήστε υγιείς βλεννώδεις μεμβράνες 

Παντοθενικό οξύ:

•   Εναγνήστε τη βέλτιστη γνωστική λειτουργία 
•   Εξασφαλίστε μια καλή και σταθερή διάθεση

Πάρτε 1 κάψουλα  
την ημέρα κατά τη  

διάρκεια ή μετά από  
ένα γεύμα και πιείτε  

άφθονο νερό! 



VEGAN

Φ
ΙΛ

ΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ VEGAN
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ BRAIN & MEMORY FUEL

Η δύναμη και
η συγκέντρωση 
που χρειάζεστε
όλη την ημέρα
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΚΩΔ: 707

Το μυστικό της ζωτικότητας είναι η υγιεινή, ισορροπημένη 
διατροφή, η σωματική άσκηση και η σωστή επιλογή 
συμπληρωμάτων.

Δημιουργήσαμε το διατροφικό συμπλήρωμα BRAIN AND ME-
MORY FUEL, το οποίο αποσκοπεί στη φυσική εξάλειψη των 
επιπτώσεων του στρες, τη βελτίωση της ευημερίας, της μνήμης 
και της συγκέντρωσης. Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά 
εκχυλίσματα, το προϊόν επηρεάζει θετικά τόσο το σώμα όσο και 
το μυαλό.

Γιατί BRAIN & FUEL MEMORY;

•   Βοηθά στην καταπολέμηση του στρες
•   Βελτιώνει τη διάθεση
•   Βοηθάει να κοιμάστε πιο άνετα
•   Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση
•   Έχει θετική επίδραση στην υγεία της καρδιάς  
     και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος

Πάρτε 1 κάψουλα  
την ημέρα κατά τη  

διάρκεια ή μετά από  
ένα γεύμα και πιείτε  

άφθονο νερό! 

ΔΟ

ΣΟΛΟΓΙΑ :

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση περιέχει:

Συστατικά 1 κάψουλα περιέχει % από RDA

Εκχύλισμα bacopa με μικρά φύλλα
(bacopa monnieri) 100 mg -

Εκχύλισμα Rhodiola rosea 100 mg -

Εκχύλισμα Ashwagandha 100 mg -

Εκχύλισμα Ginkgo biloba
18% φλαβονογλυκοσίδες,

4% λακτόνες τερπενίου
100 mg -

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ BRAIN & MEMORY FUEL

Θρεπτικά συστατικά:

Εκχύλισμα Ginkgo biloba

•   Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
•   Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση
•   Βελτιώνει την ποιότητα της όρασης και της ακοής  
     υποστηρίζοντας τη σωστή κυκλοφορία του αίματος  
     στον εγκέφαλο

Εκχύλισμα Rhodiola rosea

•   Υποστηρίζει αντιληπτικές λειτουργίες του εγκεφάλου
•   Υποστηρίζει τη φυσική μορφή και κατάσταση
•   Υποστηρίζει την καρδιά
•   Βελτιστοποιεί το νευρικό σύστημα

Eκχύλισμα Ashwagandha

•   Aνακουφίζει από το άγχος
•   Υποστηρίζει την ανοσία και τη ζωτικότητα του σώματος
•   Υποστηρίζει διαδικασίες μνήμης
•   Βοηθά στη διατήρηση μιας συναισθηματικής  
     σταθερότητας

Εκχύλισμα υσσόπου

•   Υποστηρίζει το κεντρικό νευρικό σύστημα
•   Είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της αϋπνίας
•   Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΤΗ  ΣΥΓΚΕΝ
ΤΡ

Ω
ΣΗ

 



ΔΟ

ΣΟΛΟΓΙΑ :
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ WELLBEING DETOX

Αποτοξίνωση του σώματος 
επηρεάζει την ευημερία και  

την ανοσία.

Αποτελεσματική 
αποτοξίνωση 
του σώματος 
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΚΩΔ: 708

Κάθε μέρα εκτιθόμαστε σε τοξίνες (νέφος, αναθυμιάσεις, 
ανθυγιεινή διατροφή, αγχωτικό τρόπο ζωής, σκληρά χημικά) 
που βαθμιαία δηλητηριάζουν το σώμα μας. Μπορούμε να 
προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα 
εξαλείψουμε εντελώς.

Επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αποτοξινωθεί το 
σώμα σωστά, έχουμε δημιουργήσει το Wellbeing Detox. Είναι 
ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει έναν πλούτο φυσικών 
εκχυλισμάτων, η οποία βελτιώνει τη ζωτικότητα, την ευημερία 
και την ανοσία, περισσότερο υποστηρίζει τις διαδικασίες της 
απομάκρυνσης των μεταβολικών αποβλήτων από το σώμα. 

Γιατί  WELLBEING DETOX;

•   Έχει θετική επίδραση στο μεταβολισμό και στο  
    πεπτικό σύστημα
•   Υποστηρίζει την αποτοξίνωση του σώματος
•   Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα
•   Υποστηρίζει την απώλεια βάρους
•   Έχει θετική επίδραση στη διατήρηση της φυσιολογικής  
     ηπατικής λειτουργίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ WELLBEING DETOX

Θρεπτικά συστατικά:

Εκχύλισμα ρίζας από πικραλίδα

•  Χάρη στις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ακόρεστα λιπαρά  
    οξέα, έχει ευεργετική επίδραση στην πέψη και τη  
    λειτουργία του πεπτικού συστήματος
•  Έχει αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα
•  Επιταχύνει το μεταβολισμό

Εκχύλισμα γάλακτος από γαϊδουράγκαθο

•   Έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του ήπατος
•   Έχει ευεργετική επίδραση στη ρύθμιση των επιπέδων 
•   χοληστερόλης και στην ανοχή της ινσουλίνης
•   Έχει αντιφλεγμονώδεις και αποτοξινωτικές ιδιότητες 

Εκχύλισμα γάλακτος από γαϊδουράγκαθο

•   Έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του ήπατος
•   Έχει ευεργετική επίδραση στη ρύθμιση των επιπέδων 
•   χοληστερόλης και στην ανοχή της ινσουλίνης
•   Έχει αντιφλεγμονώδεις και αποτοξινωτικές ιδιότητες 

Εκχύλισμα τσουκνίδας

•   Βοηθά στον μεταβολισμό
•   Έχει ευεργετική επίδραση στο πάγκρεας,  
     το ήπαρ και το στομάχι
•   Έχει ευεργετική επίδραση στην  
     παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων στο  
     σώμα

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση περιέχει:

Συστατικά 1 κάψουλα περιέχει % από RDA

Εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας 80 mg -

Εκχύλισμα ρίζας μάραθου 50 mg -

Εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου
70% σιλυμαρίνη

70 mg, συμπεριλαμβανομένων 49 mg 
σιλυμαρίνης -

Εκχύλισμα τσουκνίδας 4:1 100 mg -

Εκχύλισμα Andrografis
(andrographis paniculata)

20 mg συμπεριλαμβανομένων 1 mg 
ανδρογραφολιδίων -

Πάρτε 1 κάψουλα  
την ημέρα κατά τη  

διάρκεια ή μετά από  
ένα γεύμα και πιείτε  

άφθονο νερό! 

VEGAN

Φ
ΙΛ

ΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ VEGAN
 



Vita Shaker
14,00 PLN / 700 ML
ΚΩΔ: 706

VEGAN

Φ
ΙΛ

ΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ VEGAN
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ VITA SHAKE

Vita Shake  ένα προϊόν 
- όλα τα superfoods

SuperFoods 
ότι καλύτερο 
για το σώμα  
σας
600 G
ΚΩΔ: ΦΥΣΙΚΗ: 703, ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 704, ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 705 

Σας προσφέρουμε μια γρήγορη και εύκολη λύση σε προβλήματα 
που αντιμετωπίζουνται σε καθημερινή βάση από τον καθένα 
μας - έλλειψη χρόνου, πρόχειρο φαγητό (με ανεπαρκή θρεπτικά 
συστατικά), δυσκολία στη διατήρηση ενός  σώματος  υγιούς 
και ελκυστικού. Η αναζήτηση απλών μέσων για την επίτευξη 
του στόχου κάποιου είναι, στην πραγματικότητα, εγγενής στην 
ταυτότητά μας. Σε ποιον αρέσει να περιμένει πολύ για εφέ; Την ίδια 
στιγμή γνωρίζουμε ότι... δεν υπάρχει καμία αλλαγή χωρίς αλλαγή. 
Αν θέλουμε να είμαστε υγιείς και λεπτοί, πρέπει να κάνουμε μια 
τολμηρή κίνηση προς αυτήν. Ευτυχώς, παρατηρούμε όλο και 
μεγαλύτερη κοινωνική συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ της 
καθημερινής διατροφής και της υγείας. Είμαστε βομβαρδισμένοι  
με επιστημονικά αποδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 
της υγιεινής διατροφής στη ζωή μας. Ο τρόπος ζωής μας είναι 
συνειδητή επιλογή μας. Θέλουμε να επιβραδύνουμε τις διαδικασίες 
γήρανσης και να απολαύσουμε την κατάσταση της ευημερίας... Και 
αυτό ακριβώς είναι το πράγμα που περιμένουμε από τα τρόφιμα 
που καταναλώνουμε μέρα με τη μέρα. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ VITA SHAKE

Εκχυλίσματα από θρεπτικά συστατικά:

Γλυκομαννάνη 

Η γλυκομαννάνη  είναι 
ένα είδος πολλών 
υδατοδιαλυτών ινών.       
Ενεργεί στο στομάχι  και 
βοηθά να χάθεί το περιττό  
βάρος. 

Λιναρόσποροι σε σκόνη 

Οι σπόροι λιναριού γεμάτοι 
με υγεία και θρεπτικές 
ιδιότητες έχουν εκτιμηθεί για 
χιλιάδες χρόνια.

Πιπερίνη 

Η πιπερίνη είναι ένα 
συστατικό πιπεριού που 
δίνει μια κοφτερή γεύση και 
άρωμα. Έχει θεραπευτικές 
και αδυνάτιστικές ιδιότητες. 

Χλωρέλλα 

Η Χλωρέλλα είναι ένα είδος 
μικροφυκών με εξαιρετική 
θρεπτική αξία και ιδιότητες 
που προάγουν την υγεία. 

Μάθετε περισσότερα στο 
www.vita-shake.com

ΧΩ
ΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

Φ
ΥΣ

ΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΛ
ΟΥΣΙΟ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ &

 Π
ΡΩ

ΤΕΪΝΕΣ

ΧΩ
ΡΙΣ ΣΟΓΙΑ & ΖΑΧΑΡΗ 

ΧΩ
ΡΙΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Καρνιτίνη

Η καρνιτίνη είναι μια 
αναγκαία και απαραίτητη 
ουσία στον οργανισμό μας
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BEAUTY CARE COLLECTION

G
O

O
D 

M

ANUFACTURING PRACTICE

ST
RICT EU STANDARDS NON TESTED ON ANIM

ALS

REUSE REDUCE RECYCLE

PESTICIDE FREE

BIO
DEGRADABLE     ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

H φύση γνωρίζει τις καλύτερες μεθόδους για την όμορφη, 
ακτινοβόλο εμφάνιση. Το αποθετήριο του φαίνεται να είναι απύθμενο: 
η ισχύς των φυτών και των ορυκτών είναι το μόνο που χρειάζεστε για 
την καθημερινή φροντίδα του δέρματος.

 Η επαγγελματική σειρά καλλυντικών Livioon θα φροντίσει κατάλληλα το 
δέρμα σας. Η σειρά συνδυάζει τη σοφία της φύσης και τα επιτεύγματα 
της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, η οποία εγγυάται πρωτοφανή 
αποτελέσματα νωρίτερα από ό, τι περιμένετε. Χρησιμοποιούμε μόνο 
δοκιμασμένα και απόλυτα ασφαλή συστατικά που είναι απαλλαγμένα 
από φυτοφάρμακα και δεν δοκιμάζονται σε ζώα. Ναπροσέχεις όχι 
μόνο εσένα αλλά και τον κόσμο στον οποίο ζεις. 

Η Beauty Care Collection θα διευκολύνει τον καθαρισμό και τη θρέψη 
ακόμα και του πιο ευαίσθητου και απαιτητικού δέρματος. Χάρη σε 
αυτή την ολοκληρωμένη σειρά που βασίζεται σε φυσικές δραστικές 
ουσίες, θα αφαιρέσετε εύκολα το μακιγιάζ, καθώς και θα ανανεώσετε, 
θα ενυδατώσετε και θα αναζωογονήσετε την επιδερμίδα σας. Με 
τις θρεπτικές κρέμες σωμάτος, το σώμα σας θα γίνει μαλακό και 
απαλό όπως το μετάξι και ευχάριστα λαμπερό. Ακόμα και τα δόντια 
σου θα λάμψουν με τη δύναμη της φύσης. Και όλα αυτά λόγω του 
δημιουργικού πάθους που έχουμε καθημερινά στη Livioon. 
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BEAUTY CARE COLLECTION                             RETILUTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Όμορφο δέρμα 
χωρίς 
νυστέρι
50 ML
ΚΩΔ: 326

Ε Ν Ε Σ Η  Ν Ε Ο Τ Η Τ Α Σ

Όμορφο και απαλό δέρμα χωρίς τη χρήση νυστεριού; Είναι 
δυνατό με τη  Retilution Face Cream! Χάρη στην καινοτόμο 
φόρμουλα που περιέχει ρετινόλη σε τρεις πιο αποτελεσματικές 
μορφές, το δέρμα σας θα έχει απαλότητα και ενυδάτωση σαν 
σατέν. Οι λεπτές ρυτίδες και οι γραμμές θα μειωθούν και η 
επιδερμίδα θα ξεκουραστεί. Η ρετινόλη σε συνδυασμό με τη 
βιταμίνη C θα κάνει το δέρμα σας πιο υγιές και νεότερο και ο 
αποχρωματισμός θα εξαφανιστεί στη στιγμή. Πείτε ΝΑΙ σε μια 
απαλή και λαμπερή επιδερμίδα!

Δώστε στο δέρμα σας μια βελούδινη απαλότητα χάρη στην 
έντονα αναγεννητική φόρμουλα της κρέμας με ευχάριστη 
υφή.

Τρόπος χρήσης:

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το Serum και τη 
Face Mask από τη σειρά RETILUTION. Σε περίπτωση αλλεργιών 
ή συμπτωμάτων ερεθισμού, αφαιρέστε αμέσως το καλλυντικό 
από το δέρμα. 

1. Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου με το Face 
Glove και μετά απλώστε την κρέμα.

2. Κάντε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις.

Ο πλούτος των δραστικών συστατικών:

BEAUTY CARE COLLECTION RETILUTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

C

Βιταμίνη C 

Καταπολεμά τις ελεύθερες 
ρίζες, σφραγίζει τα 
αιμοφόρα αγγεία και 
κάνει το δέρμα ελαστικό. 
Χάρη στις ασυνήθιστες 
ιδιότητες της βιταμίνης C 
διεγείρει την παραγωγή 
κολλαγόνου, το δέρμα 
γίνεται ολοφάνερα νεότερο, 
χάρη στις αντιφλεγμονώδεις, 
αντιβακτηριακές και 
αντιοξειδωτικές του 
ιδιότητες.

Βιταμίνη Ε 

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες που ευθύνονται  για 
τη διαδικασία γήρανσης 
του δέρματος. Αποτρέπει 
τον αποχρωματισμό, 
καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί 
και λειαίνει.

Βούτυρο καριτέ 

Θρέφει και προστατεύει 
το δέρμα χάρη στη φυσική 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη 
Ε. Αναγεννά, και μετά τη 
χρήση του, το δέρμα γίνεται 
μαλακό και λείο. Δημιουργεί 
ένα λεπτό προστατευτικό 
στρώμα στην επιφάνεια του 
δέρματος - ένα εμπόδιο κατά 
του ανέμου, του παγετού ή 
του έντονου ήλιου.

Πουλουλάνη  

Μια φυσική αντιγηραντική 
ουσία. Έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες, βελτιώνει την 
εμφάνιση του δέρματος, 
συσφίγγει και γεμίζει τις 
ρυτίδες.

E

Ρετινόλη 

Η καλύτερη με βάση ερευνών 
και πιο αποτελεσματική 
πηγή νεότητας. Αυξάνει 
την ελαστικότητα και 
προκαλεί βαθιά ανανέωση 
του δέρματος. Μειώνει τις 
ρυτίδες, τον αποχρωματισμό 
και τις βλάβες της ακμής. 
Ενυδατώνει και συσφίγγει.

Συνένζυμο Q10 

"Ελιξίριο νεότητας", 
ένα φυσικό συστατικό 
κατά της γήρανσης του 
δέρματος. Καθυστερεί τα 
συμπτώματα της γήρανσης 
και προστατεύει από την 
απώλεια υαλουρονικού 
οξέος. Το Q10 αυξάνει την 
αντίσταση των κυττάρων 
του δέρματος στις ελεύθερες 
ρίζες και αποτρέπει την 
εξαφάνιση της ελαστίνης και 
του κολλαγόνου. Δυναμώνει, 
ενυδατώνει και βελτιώνει τον 
τόνο του δέρματος.

Bisabolol 

Ένα δραστικό συστατικό 
που λαμβάνεται από 
το άνθος χαμομηλιού. 
Έχει μια καταπραϋντική, 
αντιβακτηριακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Διευκολύνει τα θρεπτικά 
συστατικά να φτάσουν στα 
κύτταρα του δέρματος.
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BEAUTY CARE COLLECTION                             RETILUTION ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ο πλούτος των δραστικών συστατικών:

BEAUTY CARE COLLECTION RETILUTION ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

C

Βιταμίνη C 

Καταπολεμά τις ελεύθερες 
ρίζες, σφραγίζει τα 
αιμοφόρα αγγεία και 
κάνει το δέρμα ελαστικό. 
Χάρη στις ασυνήθιστες 
ιδιότητες της βιταμίνης C 
διεγείρει την παραγωγή 
κολλαγόνου, το δέρμα 
γίνεται ολοφάνερα νεότερο, 
χάρη στις αντιφλεγμονώδεις, 
αντιβακτηριακές και 
αντιοξειδωτικές του 
ιδιότητες.

Οξείδιο του 
ψευδαργύρου 

Ο φυσικός ρυθμιστής 
του δέρματος, μειώνει 
την ποσότητα σμήγματος 
που παράγεται από αυτό. 
Βοηθά στον καθαρισμό 
του δέρματος από 
συσσωρευμένο σμήγμα, 
την απολέπιση και την 
αποκατάσταση του φυσικού 
του pH. Καταπραΰνει τη 
φλεγμονή και επιταχύνει 
την αναγέννηση των 
κατεστραμμένων ιστών. 
Μειώνει τα σπυράκια 
και επίσης την τάση για 
σπυράκια.

E

Ρετινόλη 

Η καλύτερη με βάση ερευνών 
και πιο αποτελεσματική 
πηγή νεότητας. Αυξάνει 
την ελαστικότητα και 
προκαλεί βαθιά ανανέωση 
του δέρματος. Μειώνει τις 
ρυτίδες, τον αποχρωματισμό 
και τις βλάβες της ακμής. 
Ενυδατώνει και συσφίγγει.

Βιταμίνη Ε 

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες που ευθύνονται  για 
τη διαδικασία γήρανσης 
του δέρματος. Αποτρέπει 
τον αποχρωματισμό, 
καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί και 
λειαίνει.

Bisabolol 

Ένα δραστικό συστατικό 
που λαμβάνεται από 
το άνθος χαμομηλιού. 
Έχει μια καταπραϋντική, 
αντιβακτηριακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Διευκολύνει τα θρεπτικά 
συστατικά να φτάσουν στα 
κύτταρα του δέρματος.

Προλίνη, αλανίνη και 
σερίνη 

Αμινοξέα που διαχειρίζονται 
την κατανομή του νερού 
στο δέρμα. Ρυθμίζουν το 
στρώμα υδρο-λιπιδίων και 
δεσμεύουν μόρια νερού 
για βέλτιστη ενυδάτωση. 
Διεγείρουν τη σύνθεση 
κολλαγόνου για νεανική 
εμφάνιση για περισσότερο. 
Προωθούν την αναγέννηση 
του δέρματος και αυξάνουν 
τη φυσική του αντίσταση.

Παντοθενικό ασβέστιο 

Επίσης γνωστό ως 
βιταμίνη Β5. Βελτιώνει 
πολύ αποτελεσματικά την 
ενυδάτωση του δέρματος, 
βοηθά στην αύξηση της 
περιεκτικότητας σε νερό 
στα κύτταρα και το δέρμα 
γίνεται απαλό και ευχάριστο 
στην αφή. Προωθεί την 
επούλωση μικρών τραυμάτων 
και ερεθισμών. Έχει 
καταπραϋντικό αποτέλεσμα, 
καταπραΰνει την ερυθρότητα 
και υποστηρίζει την επούλωση 
των ουλών.

Ξυλιτόλη 

Είναι αντιφλεγμονώδες 
και προστατεύει από τον 
ερεθισμό. Έχει την ικανότητα 
να δεσμεύει νερό στην 
επιδερμίδα, μειώνοντας την 
απώλεια νερού μέσω της 
επιδερμίδας, δίνοντας στο 
δέρμα μια ενυδατική δράση.

B5

Θεαματική 
θρέψη και   
λείανση
50 ML
ΚΩΔ: 328

Μ Ι Α  Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η 

Γ Ι Α  Τ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α  Σ Α Σ 

SPA στην άνεση του σπιτιού σας; Εφαρμόστε Retilution Mask 
και θα ανακαλύψετε ότι είναι δυνατόν! Ολοκληρώστε την 
καθημερινή σας ρουτίνα φροντίδας και δώστε στο δέρμα σας 
μια πραγματική θρεπτική βόμβα που θα προσθέσει λάμψη 
και σφριγηλότητα στο δέρμα σας. Χάρη στην καινοτόμο 
φόρμουλα της ρετινόλης με βιταμίνη C, το δέρμα σας θα είναι 
λείο, ενυδατωμένο και το χρώμα θα είναι ομοιόμορφο. 

Το δέρμα σας αξίζει το καλύτερο όπως και εσείς, οπότε δώστε 
του πολυτέλεια και ξυπνήστε πιο όμορφη!

Τρόπος χρήσης:

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το Serum και 
τη Face Cream από τη σειρά RETILUTION. Σε περίπτωση 
συμπτωμάτων αλλεργίας ή ερεθισμού, αφαιρέστε αμέσως το 
καλλυντικό από το δέρμα.

1. Το βράδυ, καθαρίστε το πρόσωπό σας με το Face 
Glove.

2. Εφαρμόστε μια υγρή στρώση του προϊόντος.

3. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό μετά από 10-15 λεπτά.



ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
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BEAUTY CARE COLLECTION                             RETILUTION SERUM  

Αποτελεσματική
λείανση των 
ρυτίδων
15 ML
ΚΩΔ: 327

Ξ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ Τ Ο  Κ Α Ι 

Λ Α Μ Π Ε Ρ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α 

Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α

Η συμπυκνωμένη δύναμη της  ρετινόλης σε μια  ευχάριστη 
σύνθεση, κλειστή σε εύχρηστη συσκευασία. Ο ορός νύχτας με 
ρετινόλη θα κάνει το δέρμα σας σφριγηλό, ελαστικό και λείο. 
Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ για τα αποτελέσματα! Ήδη 
μετά την πρώτη χρήση, το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό, με τακτική 
χρήση  μειώνονται οι λεπτές ρυτίδες και οι γραμμές, ο τόνος 
του δέρματος  γίνεται ομοιόμορφος και το δέρμα ξεκούραστο 
και χαλαρό. Ο ορός βοηθά στην καταπολέμηση των ορατών 
σημείων γήρανσης και αποτρέπει την επανεμφάνιση τους .

Ανακαλύψτε το κλειδί για την ομορφιά χρησιμοποιώντας 
έναν ορό με μια καινοτόμο φόρμουλα γεμάτη ευεργετικά 
συστατικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Retilution Serum;

Ο πλούτος των δραστικών συστατικών:

BEAUTY CARE COLLECTION RETILUTION SERUM   

Ρετινόλη 

Η καλύτερη με βάση ερευνών 
και πιο αποτελεσματική 
πηγή νεότητας. Αυξάνει 
την ελαστικότητα και 
προκαλεί βαθιά ανανέωση 
του δέρματος. Μειώνει τις 
ρυτίδες, τον αποχρωματισμό 
και τις βλάβες της ακμής. 
Ενυδατώνει και συσφίγγει.

Συνένζυμο Q10 

"Ελιξίριο νεότητας", 
ένα φυσικό συστατικό 
κατά της γήρανσης του 
δέρματος. Καθυστερεί τα 
συμπτώματα της γήρανσης 
και προστατεύει από την 
απώλεια υαλουρονικού 
οξέος. Το Q10 αυξάνει την 
αντίσταση των κυττάρων 
του δέρματος στις ελεύθερες 
ρίζες και αποτρέπει την 
εξαφάνιση της ελαστίνης και 
του κολλαγόνου. Δυναμώνει, 
ενυδατώνει και βελτιώνει τον 
τόνο του δέρματος.

Βιταμίνη Ε 

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες που ευθύνονται  για 
τη διαδικασία γήρανσης 
του δέρματος. Αποτρέπει 
τον αποχρωματισμό, 
καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί 
και λειαίνει.

Bisabolol 

Ένα δραστικό συστατικό 
που λαμβάνεται από 
το άνθος χαμομηλιού. 
Έχει μια καταπραϋντική, 
αντιβακτηριακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Διευκολύνει τα θρεπτικά 
συστατικά να φτάσουν στα 
κύτταρα του δέρματος.

Βαμβακέλαιο

Έχει ενυδατικές ιδιότητες 
και αναζωογονεί το 
ερεθισμένο, ξηρό δέρμα. 
Έχει αντιαλλεργικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, 
αυξάνει την αντίσταση στις 
λοιμώξεις, διεγείρει την 
αναγέννηση των επιθηλίων 
και του συνδετικού ιστού. 
Τρέφει τέλεια το δέρμα.

E

Βιταμίνη C 

Καταπολεμά τις ελεύθερες 
ρίζες, σφραγίζει τα 
αιμοφόρα αγγεία και 
κάνει το δέρμα ελαστικό. 
Χάρη στις ασυνήθιστες 
ιδιότητες της βιταμίνης C 
διεγείρει την παραγωγή 
κολλαγόνου, το δέρμα 
γίνεται ολοφάνερα νεότερο, 
χάρη στις αντιφλεγμονώδεις, 
αντιβακτηριακές και 
αντιοξειδωτικές του 
ιδιότητες.

C

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μαζί την κρέμα 
προσώπου και τη μάσκα προσώπου από τη σειρά RETILUTION. 
Σε περίπτωση συμπτωμάτων αλλεργίας ή ερεθισμού, 
αφαιρέστε αμέσως το καλλυντικό από το δέρμα.

1. Το βράδυ, καθαρίστε το πρόσωπό σας με το Face 
Glove. 

2. Εφαρμόστε τον ορό στο πρόσωπο και το λαιμό με τα 
δάχτυλά σας, αφήστε τον στο δέρμα όλη τη νύχτα.

ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ΤΥΠΟ
 ΔΕΡ

Μ
Α

ΤΟ
Σ
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BEAUTY CARE COLLECTION ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL 

Χαλαρωτική
απόλαυση για 
το σώμα και
τις αισθήσεις
200 ML
ΚΩΔ. ΒΑΝΊΛΙΑ: 323, ΡΑΒΕΝΤΙ: 324 

Το αφρόλουτρο σώματος και χεριών που δημιουργήθηκε με βάση 
το έλαιο κανναβιδιόλης και το εκχύλισμα καφέ φυκιών θα κάνει 
το δέρμα σας λείο, ευχάριστο στην αφή και έτοιμο για περαιτέρω 
φροντίδα. Το προϊόν λειτουργεί για χαλάρωση και τόνωση, 
προορίζεται  για καθημερινή χρήση.  

Μοναδικές μυρωδιές:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ 

Το προϊόν έχει 
ένα χαλαρωτικό 
και διεγερτικό 
αποτέλεσμα, 

που προορίζεται για 
καθημερινή χρήση. 

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL 

Έλαιο κανναβιδιόλης 

Έλαιο κανναβιδιόλης
Ένα πολύτιμο συστατικό 
φροντίδας που προέρχεται 
από σπόρους κάνναβης. 

Δράση:
θρέφει, αναζωογονεί, 
αναπλάθει, μαλακώνει και 
λειαίνει το δέρμα. 

Καφέ εκχύλισμα άλγης 

Φυτική ουσία που 
προέρχεται από καφέ φύκια 
που προέρχονται από 
καθαρά, βαθιά ωκεάνια 
νερά. Περιέχουν ένα πλήρες 
φάσμα θρεπτικών ουσιών. 

Δράση:
ενυδατώνει, προστατεύει, 
αναζωογονεί, συσφίγγει. 
Βοηθάει στην καταπολέμηση 
της κυτταρίτιδας και των 
ραγάδων. 

Citronellyl
methylcrotonate

Μια φυσική ουσία 
που εξουδετερώνει τις 
δυσάρεστες οσμές από το 
σώμα μας.

Σορβιτόλη

Μια φυσική ουσία με 
ενυδατική δράση που 
δεσμεύει το νερό στην 
επιδερμίδα.
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BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Αποτελεσματική
καταπολέμηση 
της κυτταρίτιδας
200 ML
ΚΩΔ: 321

Κρέμα σώματος κατά της κυτταρίτιδας  με  έλαιο κάνναβης και β-γλυκάνη 
που προορίζεται για τα  σώματα με την τάση να συσσωρεύουν υπερβολικά 
λιπώδη ιστό και να σχηματίζουν κυτταρίτιδα. Τα κατάλληλα επιλεγμένα 
συστατικά βελτιώνουν το μεταβολισμό, διεγείρουν και ενισχύουν τη 
μικροκυκλοφορία και βοηθούν στη μείωση του υποδόριου ιστού. 

Μοναδική μυρωδιά:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑΒοηθά στη μείωση 
του υποδόριου 

ιστού

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

SymFit

Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι 
μειώνει τα ορατά σημάδια 
της κυτταρίτιδας και 
επιβραδύνει το σχηματισμό 
νέων λιπωδών κυττάρων.

Εκχύλισμα Guarana

Κάνει το χαλαρό δέρμα 
πιο ελαστικό, διεγείρει 
την ροή των λεμφαδένων 
εμποδίζοντας έτσι το 
οίδημα και το σχηματισμό 
κυτταρίτιδας. Επιπλέον, 
έχει ένα αδυνατιστικές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Καφεΐνη

Βελτιώνει τη 
μικροκυκλοφορία και 
την παροχή αίματος 
στους ιστούς. Βοηθά 
στο αδυνάτισμα και 
αποτοξινώνει. Αυξάνει την 
ελαστικότητα του δέρματος 
και τονώνει το μεταβολισμό. 

Καρνιτίνη

Μια ουσία που καίει το 
λίπος, με αδυνατιστικές και 
αντικυτταριτιδικές ιδιότητες.

Έλαιο κανναβιδιόλης

Διεισδύει βαθιά στο δέρμα 
και το ενυδατώνει τέλεια, 
ενώ παράλληλα προσφέρει 
επανορθωτική και 
καταπραϋντική δράση. 

Β-γλυκάνη από βρώμη

Πρόκειται για ένα μοναδικό 
πολυσακχαρίτη που 
ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα του δέρματος και 
επιταχύνει την αναγέννηση 
της επιδερμίδας. Αυξάνει την 
ενυδάτωση του δέρματος και 
βελτιώνει την ελαστικότητα 
του. 

Βιταμίνη B3

Διεγείρει τη σύνθεση του 
υαλουρονικού οξέος και του 
κολλαγόνου. Ενυδατώνει και 
συσφίγγει το δέρμα.

Bisabolol

Το ενεργό συστατικό 
που βρίσκεται στο 
άνθος του χαμομηλιού 
έχει καταπραϋντικές, 
αντιβακτηριδιακές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
και διευκολύνει τη διείσδυση 
των θρεπτικών ουσιών στα 
κύτταρα του δέρματος. 

B3

Μ
ΠΟ

ΥΚΕΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 



UV
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BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Η ενυδατική
δύναμη του έλαιου 
κάνναβης
200 ML
KΩΔ.  ΒΑΝΊΛΙΑ: 318, ΡΑΒΈΝΤΙ: 319

Κρέμα σώματος με βάση το  έλαιο κάνναβης και το βούτυρο macadamia 
είναι ένας πραγματικός πλούτος των φυσικών θρεπτικών συστατικών. 

Ενυδατώνει και αναζωογονεί το δέρμα, καταπραΰνει τους ερεθισμούς και 
δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Η 
κρέμα απορροφάται τέλεια και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ στο δέρμα 
ενάντια σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Μοναδικές μυρωδιές:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ 

Η κρέμα δημιουργεί 
ένα φυσικό 

προστατευτικό φράγμα 
κατά της υπεριώδους 

ακτινοβολίας UV.

ΑΝ
ΑΖ

ΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΡΑΒΕΝ
ΤΙ 

ΓΛ
ΥΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Πουλουλάνη

Λειτουργεί αντιοξειδωτικά, 
βελτιώνει την εμφάνιση της 
επιδερμίδας, συσφίγγει και 
γεμίζει τις ρυτίδες.

Εκχύλισμα φρούτων

Ακτινίδια, μήλα, 
γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι. 
Ενυδατώνουν, 
καταπραΰνουν τον ερεθισμό 
και κάνουν το δέρμα να 
δείχνει πιο νεανικό.

Έλαιο κανναβιδιόλης

Διεισδύει βαθιά στο δέρμα 
και το ενυδατώνει τέλεια, 
ενώ παράλληλα προσφέρει 
επανορθωτική και 
καταπραϋντική δράση. 

Βούτυρο macadamia

Χάρη στο βούτυρο macada-
mia, η κρέμα θρέφει βαθιά 
και ενυδατώνει το δέρμα.

Βιταμίνη E

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες που ευθύνονται  για 
τη διαδικασία γήρανσης 
του δέρματος. Αποτρέπει 
τον αποχρωματισμό, 
καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί και 
λειαίνει.

Bisabolol

Το ενεργό συστατικό 
που βρίσκεται στο 
άνθος του χαμομηλιού 
έχει καταπραϋντικές, 
αντιβακτηριδιακές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
και διευκολύνει τη διείσδυση 
των θρεπτικών ουσιών στα 
κύτταρα του δέρματος. 

E
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BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Μια
καθημερινή 
δόση φυσικής 
ενέργειας 
30 ML
ΚΩΔ: 311

Η Livioon κρέμα ημέρας είναι μια καθημερινή δόση ενέργειας για 
κουρασμένο και εξασθενημένο δέρμα. Η μυστική της δύναμη είναι να 
θρέφει ακόμα και τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, χάρη στις 
δραστικές ουσίες που λαμβάνονται κατευθείαν από τη φύση. Πώς 
λειτουργούν; Ενυδατώνουν, αναζωογονούν και προστατεύουν το 
δέρμα από επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες. Αυτή είναι η ασπίδα 
σας στον αγώνα για όμορφο και νεανικό δέρμα σε οποιαδήποτε ηλικία! 

Γιατί να με χρησιμοποιήσετε:

•  Είμαι ελαφριά, αλλά πολύ θρεπτική - Ιδανική να με χρησιμοποιήσεις  
    πριν από το make-up. 
•  Κάνω το δέρμα σου λείο και ενυδατωμένο. 
•  Βελτιώνω τον τόνο του δέρματός σου.

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Υαλουρονικό οξύ

Ως φυσικό συστατικό του 
δέρματος, το υαλουρονικό 
οξύ βοηθά στην διατήρηση 
μία νεανικής και υγιούς 
επιδερμίδας. Διεγείρει την 
παραγωγή του κολλαγόνου, 
γεμίζει ακόμα και τις πιο 
βαθιές ρυτίδες, αναζωογονεί 
και ενυδατώνει βαθιά το 
δέρμα.

E

Βιταμίνη E

Εξουδετερώνει τις 
ελεύθερες ρίζες που είναι 
υπεύθυνες για τη γήρανση 
του δέρματος. Εμποδίζει 
τον αποχρωματισμό, 
καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί 
και εξομαλύνει.

C

Βιταμίνη C

Λειτουργεί σαν 
αντιοξειδωτικό του 
δέρματος, εξισορροπεί τον 
τόνο του δέρματος, φωτίζει 
τον αποχρωματισμό. Δίνει 
στο δέρμα απαλότητα 
και ελαστικότητα ενώ το 
συσφίγγει. Στηρίζει την 
προστασία ενάντια στους 
επιβλαβείς εξωτερικούς 
παράγοντες όπως η 
ακτινοβολία UV.

A

Βιταμίνη Α

Λειαίνει το δέρμα, βελτιώνει 
την υφή και τον τόνο του, 
φωτίζει τον αποχρωματισμό 
από τον ήλιο και τον 
ορμονικό αποχρωματισμό, 
μειώνει την ορατότητα των 
τριχοειδών αγγείων.

Καφέ άλγη

Παρέχει στο δέρμα 
βιταμίνες, αμινοξέα, 
πρωτεΐνες και μεταλλικά 
στοιχεία τα οποία 
διεισδύουν στα χαμηλότερα 
στρώματα της επιδερμίδας, 
έχοντας σαν αποτέλεσμα την 
αναγέννηση των κυτταρικών 
ιστών και την εξασφάλιση 
της κατάλληλης ενυδάτωσης.

Εκχύλισμα νούφαρου

Εξουδετερώνει τους 
αποχρωματισμούς και 
βελτιώνει όλες τις ατέλειες 
του δέρματος, συσφίγγει 
και σταθεροποιεί. Επιπλέον, 
αναζωογονεί το δέρμα 
αφήνοντάς το χαλαρό και 
ευχάριστο στην αφή.

 ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ
 M

A
K

E-U
P
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BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΧΤΑΣ

Καταπραϋντική 
νυχτερινή 
αναγέννηση 
30 ML
ΚΩΔ: 312

Η Livioon κρέμα νύχτας είναι σαν μια καταπραϋντική 
ένεση για κουρασμένο δέρμα. Ενυδατώνει εντατικά, 
αναπληρώνοντας τις ελλείψεις βιταμινών και 
μικροστοιχείων στο δέρμα που δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια μιας ημέρας. Θα την αγαπήσετε για την 
ισχυρή αντιγηραντική δράση της, η οποία αντλεί την 
αποτελεσματικότητά της από προσεκτικά επιλεγμένα 
ενεργά συστατικά. ! 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Αναπλάθω την επιδερμίδα σου ενώ κοιμάσαι 
•   Διεγείρω τους προστατευτικούς μηχανισμούς του δέρματος
•   Είμαι αντιγηραντική, ενισχύοντας τις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης
•   Αποκαθιστώ την απαλότητα του δέρματος, την ελαστικότητα και τη φυσική λάμψη
•   Δουλεύω καλά σε όλους τους τύπους δέρματος

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΧΤΑΣ

Εκχύλισμα νούφαρου

Εξουδετερώνει τους 
αποχρωματισμούς και 
βελτιώνει όλες τις ατέλειες 
του δέρματος, συσφίγγει 
και σταθεροποιεί. Επιπλέον, 
αναζωογονεί το δέρμα 
αφήνοντάς το χαλαρό και 
ευχάριστο στην αφή.

Συνένζυμο Q10

«το Ελιξίριο της νεότητας», 
ένα φυσικό συστατικό του 
δέρματος. Καταστέλλει την 
απώλεια του υαλουρονικού 
οξέος, επιβραδύνει τα 
σημάδια της γήρανσης 
του δέρματος. Στηρίζει 
την προστασία των 
κυττάρων του δέρματος 
κατά των ελεύθερων ριζών, 
προστατεύει την ελαστίνη 
και το κολλαγόνο ενάντια 
στην αποδόμηση, συσφίγγει 
και ενυδατώνει το δέρμα και 
βελτιώνει τον χρωματισμό 
του.

Πουλουλάνη

Μία φυσική ένωση η 
οποία χρησιμοποιείται στα 
αντιγηραντικά καλλυντικά. 
Λειτουργεί αντιοξειδωτικά, 
βελτιώνει την εμφάνιση της 
επιδερμίδας, συσφίγγει και 
γεμίζει τις ρυτίδες.

Υαλουρονικό οξύ

Ως φυσικό συστατικό του 
δέρματος, το υαλουρονικό 
οξύ βοηθά στην διατήρηση 
μία νεανικής και υγιούς 
επιδερμίδας. Διεγείρει την 
παραγωγή του κολλαγόνου, 
γεμίζει ακόμα και τις πιο 
βαθιές ρυτίδες, αναζωογονεί 
και ενυδατώνει βαθιά το 
δέρμα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΥΠΝΟΥ

Καφέ άλγη

Παρέχει στο δέρμα 
βιταμίνες, αμινοξέα, 
πρωτεΐνες και μεταλλικά 
στοιχεία τα οποία 
διεισδύουν στα χαμηλότερα 
στρώματα της επιδερμίδας, 
έχοντας σαν αποτέλεσμα την 
αναγέννηση των κυτταρικών 
ιστών και την εξασφάλιση 
της κατάλληλης ενυδάτωσης.



ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΓΙ
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ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜ
ΑΤΟ

Σ 

3534

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 

Μια ματιά
γεμάτη 
λάμψη 
15 ML
ΚΩΔ: 313

Η Livioon Θρεπτική Κρέμα Ματιών διεγείρει το ευαίσθητο δέρμα 
γύρω από τα μάτια, εμποδίζοντας την πρόωρη γήρανση. Μειώνει 
τις ρυτίδες και κάνει τις "σακούλες" να εξαφανίζονται ... εν ριπή 
οφθαλμού! Αυτό οφείλεται στα φυσικά αντιγηραντικά συστατικά 
που θα φωτίσουν μαγικά ακόμα και τα πιο κουρασμένα μάτια. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις; 

•   Εξαλείφω το πρήξιμο κάτω από τα μάτια
•   Είμαι απόλυτα σταθερός, ενυδατώνω και αναζωογονώ
•   Είμαι ελαφρύ σαν φτερό, οπότε μπορείς να με βάλεις κάτω από το μακιγιάζ σου

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 

Πουλουλάνη

Λειτουργεί αντιοξειδωτικά, 
βελτιώνει την εμφάνιση της 
επιδερμίδας, συσφίγγει και 
γεμίζει τις ρυτίδες.

C

Βιταμίνη C

Λειτουργεί σαν 
αντιοξειδωτικό του 
δέρματος, εξισορροπεί τον 
τόνο του δέρματος, φωτίζει 
τον αποχρωματισμό. Δίνει 
στο δέρμα απαλότητα 
και ελαστικότητα ενώ το 
συσφίγγει. Στηρίζει την 
προστασία ενάντια στους 
επιβλαβείς εξωτερικούς 
παράγοντες όπως η 
ακτινοβολία UV.

Ολιγοπεπτίδιο

Διεγείρει τη σύνθεση 
του κολλαγόνου και της 
ελαστίνης. Ενισχύει την 
πρωτεϊνολιπιδιακή δομή 
του δέρματος. Μειώνει 
αποτελεσματικά τις βαθιές 
αλλά και τις επιφανειακές 
ρυτίδες. Προστατεύει το 
δέρμα από τη χαλάρωση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ
 Μ

ΑΚΙΓΙΑΖ 



ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΗΛΙΚΙΕΣ 

Καφέ άλγη

Παρέχει στο δέρμα 
βιταμίνες, αμινοξέα, 
πρωτεΐνες και μεταλλικά 
στοιχεία τα οποία 
διεισδύουν στα χαμηλότερα 
στρώματα της επιδερμίδας, 
έχοντας σαν αποτέλεσμα την 
αναγέννηση των κυτταρικών 
ιστών και την εξασφάλιση 
της κατάλληλης ενυδάτωσης.

Εκχύλισμα νούφαρου

Εξουδετερώνει τους 
αποχρωματισμούς και 
βελτιώνει όλες τις ατέλειες 
του δέρματος, συσφίγγει 
και σταθεροποιεί. Επιπλέον, 
αναζωογονεί το δέρμα 
αφήνοντάς το χαλαρό και 
ευχάριστο στην αφή.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

3736

BEAUTY CARE COLLECTION ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ 

Ακτινοβόλο
υγιές δέρμα
50 ML
ΚΩΔ: 314

Το ενζυμικό πήλινγκ Livioon είναι  ο σύμμαχος σας στον αγώνα για όμορφο 
δέρμα. Χρησιμοποιώντας φυσικά ένζυμα φρούτων, απολεπίζει τα νεκρά κύτταρα 
του δέρματος και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Η επιδερμίδα γίνεται λεία 
και λαμπερή εν ριπή οφθαλμού και οι ατέλειες μειώνονται. Χρησιμοποιόντα το 
τακτικά, θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον αποχρωματισμό ακόμη και την μείωση 
του χρώματος. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Καθαρίζω το δέρμα πολύ απαλά - χωρίς τρίψιμο 
•   Απολεπίζω τα νεκρά κύτταρα του δέρματος χάρη στο ένζυμο παπάγια
•   Είμαι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες του δέρματος
•   Δεν ερεθίζω , αλλά φωτίζω τέλεια το δέρμα

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ 

C

Βιταμίνη C

Λειτουργεί στο δέρμα ως 
αντιοξειδωτικό, εξασθενεί τις 
δυσχρωμίες και εξασφαλίζει 
ομοιόμορφο δέρμα. Βοηθά 
το πρόσωπο σας να είναι 
λείο, ελαστικό και προσφέρει 
προστασία έναντι των 
επιβλαβών περιβαλλοντικών 
παραγόντων όπως οι ακτίνες 
UV.

Παπαϊνη

Ένα ένζυμο που βρίσκεται 
στο εσωτερικό μέρος 
του φρούτου παπάγια. 
Η παπαϊνη έχει ισχυρές 
ιδιότητες που χαρίζουν 
λάμψη και ένα σύμπλεγμα 
από οξέα AHA τα οποία 
αφαιρούν απαλά τα νεκρά 
κύτταρα και καθαρίζουν την 
επιδερμίδα χωρίς ξηραίνουν 
και να δημιουργούν 
ερεθισμούς στο δέρμα.

Υαλουρονικό οξύ

Ως φυσικό συστατικό του 
δέρματος, το υαλουρονικό 
οξύ βοηθά στην διατήρηση 
μία νεανικής και υγιούς 
επιδερμίδας. Διεγείρει την 
παραγωγή του κολλαγόνου, 
γεμίζει ακόμα και τις πιο 
βαθιές ρυτίδες, αναζωογονεί 
και ενυδατώνει βαθιά το 
δέρμα.



Καφέ άλγη

Παρέχει στο δέρμα 
βιταμίνες, αμινοξέα, 
πρωτεΐνες και μεταλλικά 
στοιχεία τα οποία 
διεισδύουν στα χαμηλότερα 
στρώματα της επιδερμίδας, 
έχοντας σαν αποτέλεσμα την 
αναγέννηση των κυτταρικών 
ιστών και την εξασφάλιση 
της κατάλληλης ενυδάτωσης.

Εκχύλισμα νούφαρου

Εξουδετερώνει τους 
αποχρωματισμούς και 
βελτιώνει όλες τις ατέλειες 
του δέρματος, συσφίγγει 
και σταθεροποιεί. Επιπλέον, 
αναζωογονεί το δέρμα 
αφήνοντάς το χαλαρό και 
ευχάριστο στην αφή.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

3938

BEAUTY CARE COLLECTION ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΓΙΛΟ 

Το μυστικό
σας για  
ειδικές 
περιπτώσεις
50 ML
ΚΩΔ: 315

Η Livioon μάσκα προσώπου με πράσινο άργιλο είναι ένας πράκτορας για ειδικές 
εργασίες. Σφίγγει τους πόρους και καθαρίζει όλους τους τύπους δέρματος 
- ιδιαίτερα σημάδια -επιρρεπές και κηλίδες του δέρματος. Χάρη στη φυσική 
σύνθεση του αργίλου και τα ενυδατικά συστατικά του, αφήνει το δέρμα ευχάριστα 
λείο και φρέσκο, τέλεια οξυγονωμένο. Ξέχνα τα σπυράκια! Μετά από όλα, έχετε 
έναν βοηθό που θα τους εξαλείψει μια για πάντα. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσετε:

•   Ελαχιστοποιώ σημαντικά τους ανοιχτούς πόρους
•   Ενυδατώνω βαθιά το δέρμα
•   Καταπραΰνω τους ερεθισμούς

Ενεργά συστατικά:

BEAUTY CARE COLLECTION ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΓΙΛΟ 

C

Βιταμίνη C

Λειτουργεί στο δέρμα ως 
αντιοξειδωτικό, εξασθενεί τις 
δυσχρωμίες και εξασφαλίζει 
ομοιόμορφο δέρμα. Βοηθά 
το πρόσωπο σας να είναι 
λείο, ελαστικό και προσφέρει 
προστασία έναντι των 
επιβλαβών περιβαλλοντικών 
παραγόντων όπως οι ακτίνες 
UV.

Πράσινος άργιλος

Καθαρίζει και απολυμαίνει 
το δέρμα, λειτουργεί ως 
αντιφλεγμονώδες, επιταχύνει 
την επούλωση και βοηθάει 
στην θεραπεία της ακμής.

Υαλουρονικό οξύ

Ως φυσικό συστατικό του 
δέρματος, το υαλουρονικό 
οξύ βοηθά στην διατήρηση 
μία νεανικής και υγιούς 
επιδερμίδας. Διεγείρει την 
παραγωγή του κολλαγόνου, 
γεμίζει ακόμα και τις πιο 
βαθιές ρυτίδες, αναζωογονεί 
και ενυδατώνει βαθιά το 
δέρμα.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟ
ΥΣ ΔΕΡΜ

ΑΤΟ
Σ
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4140

BEAUTY CARE COLLECTION FACE GLOVE

Αφαιρεί
το μακιγιάζ
μόνο με νερό
ΚΩΔ: 301

Γάντι αφαίρεσης μακιγιάζ με μικροϊνες.

Χάρη στο επαναστατικό Face Glove, το μακιγιάζ σας θα εξαφανιστεί 
με μια κίνηση του δακτύλου, αφήνοντας το δέρμα σας καθαρό, 
μαλακό και λείο. 

Γιατί γάντι προσώπου;

•   Όχι άλλα περιττά καλλυντικά και βαμβάκια.
    Χρειάζεσαι μόνο νερό και το γάντι.

•   Θα εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο και χώρο στην τσάντα  
     του μακιγιάζ σας. 

•   Θα είναι ιδανικό για γυμναστήριο, πισίνα ή κατά τη  
    διάρκεια ταξιδιών. 
    Το γάντι δεν είναι υγρό, οπότε μπορείς να το πάρεις  
    μαζί σου στο αεροπλάνο. 

•   Τέρμα ο ερεθισμός γύρω από τα μάτια. 
    Το γάντι προσώπου είναι αποτελεσματικό και λεπτό. 

•   Ιδανικό για άτομα που φορούν φακούς επαφής.  

•   Είναι κατασκευασμένο με τη χρήση ειδικής  
    μικροτεχνολογίας. 
    Ως αποτέλεσμα, καθαρίζει τέλεια το πρόσωπο,  
    αφήνοντάς το μαλακό και λείο. 

•   Από τώρα και στο εξής, η ρουτίνα αφαίρεσης μακιγιάζ  
    σας θα είναι πολύ ευχάριστη και αποτελεσματική. 
    Το γάντι θα προσελκύσει μακιγιάζ και σμήγμα σαν  
    μαγνήτης.

•   Ιδανικό για όσους έχουν αλλεργική αντίδραση σε  
    διάφορα προϊόντα ομορφιάς. 

•   Αφαίρεση μακιγιάζ και ένα λεπτό τρίψιμο ταυτόχρονα; 
    Είναι πιθανό με το γάντι προσώπου! Το γάντι απολεπίζει  
    απαλά τη  νεκρή επιδερμίδα και διεγείρει την  
    κυκλοφορία του αίματος. 

BEAUTY CARE COLLECTION FACE GLOVE

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να 
αφαιρέσεις το μακιγιάζ σου; 

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες μακιγιάζ 
στον κόσμο συμφωνούν ότι το πιο 
σημαντικό μέρος του μακιγιάζ είναι .. 
η. αφαίρεση του μακιγιάζ. Και δεν είναι 
περίεργο! Απαλός αλλά σχολαστικός 
καθαρισμός του προσώπου είναι η 
ίδια η βάση μιας συνειδητής ρουτίνας 
περιποίησης της επιδερμίδας. 

Ποτέ μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το 
μακιγιάζ σας, ανεξάρτητα από την 
ηλικία και τον τύπο του δέρματός σας. 
Όταν καθαριστεί σωστά, το δέρμα σας 
θα απορροφήσει πιο εύκολα και να 
αφομοιώσει άλλα καλλυντικά προϊόντα. 
Νέα καλλυντικά που διατίθενται στην 
αγορά εξασφαλίζουν ότι το μακιγιάζ 
σας θα διαρκέσει όλη την ημέρα, αλλά 
όταν θέλετε να το αφαιρέσετε, είστε 
μέσα για μια πρόκληση. Εδώ είναι που 
μπαίνει το νέο γάντι προσώπου. Χάρη 
στην προηγμένη μικροτεχνολογία του, 
το μακιγιάζ θα εξαφανιστεί μαγικά με 
μια κίνηση ενός δακτύλου. Το μόνο που 
χρειάζεσαι είναι λίγο νερό. 



Ενεργά συστατικά:
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4342

BEAUTY CARE COLLECTION ΜΑΥΡΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Το νέο λευκό 
είναι μαύρο 
100 ML
ΚΩΔ: 322

Φυσική οδοντόκρεμα με ενεργό άνθρακα, ξυλιτόλη, έλαιο καρύδας και εκχύλισμα 
πιπερόριζας. Έχει ισχυρό αποτέλεσμα λεύκανσης ενώ προστατεύει το σμάλτο. Οι 
φυσικές ουσίες που περιέχει έχουν ευεργετική επίδραση στα δόντια και στο στόμα, 
παρέχοντας φρέσκια αναπνοή και ένα υγιές, λευκό χαμόγελο.

BEAUTY CARE COLLECTION ΜΑΥΡΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Ενεργός άνθρακας

Αφαιρεί τόσο τις μικρές 
ακαθαρσίες όσο και τα 
εξαιρετικά επιβαρυντικά 
στίγματα χρωστικών, 
δηλαδή. την κίτρινη 
επικάλυψη που προκαλείται 
από την κατάχρηση καφέ 
ή τσαγιού. Επιπλέον, δεν 
αποδυναμώνει το σμάλτο 
και έχει εξαιρετικά ήπια 
δράση, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
στην περίπτωση των 
δοντιών με υπερευαισθησία.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ Έχει ισχυρή λάμψη ενώ 
προστατεύει το σμάλτο.

Ξυλιτόλη

Είναι ένα φυσικό γλυκαντικό 
με το χρώμα, τη γεύση και τη 
συνοχή της ζάχαρης, αλλά 
ενεργεί στο σώμα εντελώς με 
αντίθετο αποτέλεσμα, επειδή 
αναστρέφει τις επιβλαβείς 
επιδράσεις των σακχάρων 
που καταναλώνονται. Χάρη 
στις ιδιότητές της, βοηθά 
στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας της όξινης 
βάσης στην στοματική 
κοιλότητα. Έχει επίσης 
την ικανότητα να ενισχύει 
την ανοργανοποίηση 
του οδοντικού σβάλτου 
και να αντιμετωπίζει 
τα μικρά ελαττώματα, 
προστατεύοντας τα 
δόντια από την περαιτέρω 
ανάπτυξη της τερηδόνας.

Λάδι καρύδας

Προλαμβάνει την τερηδόνα, 
εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροβίων και βελτιώνει 
σημαντικά την κατάσταση 
της στοματικής κοιλότητας. 
Χάρη στο περιεχόμενο 
του καπρυλικού οξέος, 
καταστρέφει αποτελεσματικά 
τα βακτήρια που ευθύνονται 
για το σχηματισμό της 
τερηδόνας. Με τακτική 
χρήση, φροντίζει για 
την κατάσταση των 
ούλων, εξαλείφοντας την 
αιμορραγία και τον πόνο.

Hydrated silica

Μια ουσία φυσικής 
προέλευσης με λειαντικές, 
στιλβωτικές και αντι-
-καρδιογόνες ιδιότητες.

Εκχύλισμα τζίντζερ

Πλούσιο σε αντιβακτηριακές 
και αντιφλεγμονώδεις 
ουσίες, έχει ευεργετική 
επίδραση στην στοματική 
κοιλότητα, η οποία 
αναζωογονεί, απολυμαίνει 
και θεραπεύει τις 
μικρομολύνσεις.
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HAIR ARCHITECT ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Ό   μορφα και καλά περιποιημένα μαλλιά είναι ένα χαρακτηριστικό 
της θηλυκότητας. Για έναν άνθρωπο είναι ένα σύμβολο της ζωτικότητας 
και της υγείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάμε σε τέτοια μήκη 
στη φροντίδα των μαλλιών - επαγγελματικά προϊόντα που βασίζονται 
σε σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικά ανεπτυγμένες φόρμουλες, χάρη 
στην οποία όχι μόνο καθαρίζουν αποτελεσματικά τα μαλλιά και το 
τριχωτό της κεφαλής, αλλά και παρέχουν φροντίδα προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες σας.

 Έχοντας τα καλύτερα υλικά στη διάθεσή μας, δημιουργήσαμε τη 
σειρά Hair Architect, η οποία κάθε μέρα θα σας κάνει να νιώσετε όπως 
μετά από μια επίσκεψη σε ένα κορυφαίοκομμωτήριο.Η διατροφή και 
η αναγέννηση με τα καλλυντικά Livioon γίνονται ευκολότερα από 
ποτέ. Δεν έχει σημασία αν τα μαλλιά σας είναι μακριά ή κοντά, ίσια 
ή σγουρά. Hair Architect θα αποκαλύψει την ομορφιά του και θα σας 
κάνει να αισθανθείτε ευχαρίστηση κάθε φορά που το αγγίζετε.
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HAIR ARCHITECT ARGAN COMPLEX ΣΑΜΠΟΥΑΝ HAIR ARCHITECT ARGAN COMPLEX ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ

Argan
δύναμη 
κατά του 
φριζάρισματος
250 ML
ΚΩΔ: 307

Φροντίδα σαμπουάν με λάδι argan είναι ένα 
must-have για χρωματιστά,κατεστραμμένα και 
θαμπά μαλλιά. Φροντίζει  κατά τη διάρκεια του 
λουσίματος, την αποκατάσταση της φυσικής 
ισορροπίας του τριχωτού της κεφαλής και την 
ανοικοδόμηση της δομής των μαλλιών χάρη στην 
περιεκτικότητα σε φυσικές πρωτεΐνες σιταριού. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις; 

•   Προστατεύω τα μαλλιά από εξωτερικούς παράγοντες.
•   Ενδυναμώνω τους πόρους και αποτρέπω το διαχωρισμό. 
•   Χάρη στο περιεχόμενο της αλλαντοΐνης, καταπραΰνω,  
    αναγεννώ και εξουδετερώνω τη φλεγμονή του τριχωτού της  
    κεφαλής.
•   Με τη βοήθεια της βιταμίνης Ε, αναστέλλω την ανάπτυξη 
     ελεύθερων ριζών και έχω αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Λαμπερά
μαλλιά  σαν 
Μαροκινός  
χρυσός
250 ML
ΚΩΔ: 308

Θα θρέψει ακόμα και τα ξηρότερα και πιο κατεστραμμένα 
μαλλιά. Έχει μια αποστολή: να αναγεννηθούν και να 
λάμψουν τα μαλλιά σας! Αποκαθιστά το βάθος του 
χρώματος και με τη βοήθεια των πρωτεϊνών σιταριού, 
προστατεύει τα μαλλιά από τη καταστροφή. Απαλότητα 
χωρίς φορτίο; Εγγυημένη.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Θρέφω βαθιά τα μαλλιά μέχρι τις άκρες.
•   Περιέχω μαροκινό χρυσό που είναι το argan oil.
•   Κάνω τα μαλλιά λεία και λαμπερά.
•   Νοιάζομαι ακόμη και για τα  κατεστραμμένα ξηρά μαλλιά.

Π
ΕΡ

ΙΕΧΕΙ ΕΛΑΙΟ ARGAN

Π
ΕΡ

ΙΕΧΕΙ ΕΛΑΙΟ ARGAN

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ

Αποκαθιστά το 
βάθος του χρώματος 
και με τη βοήθεια των 
πρωτεϊνών σιταριού, 

προστατεύει τα μαλλιά 
από βλάβες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ

Έλαιο Argan κάνει 
τα μαλλιά πιο εύκολα 

στo styling, 
ξεμπερδεύονται εύκολα 

και έχουν μεταξένια 
λάμψη.
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HAIR ARCHITECT KERATIN COMPLEX ΣΑΜΠΟΥΑΝ HAIR ARCHITECT KERATIN COMPLEX ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ

Η δύναμη της 
κερατίνης  για την 
ανοικοδόμηση 
κατεστραμμένων  
μαλλιών 
250 ML
ΚΩΔ: 305

Ξαναχτίζει τα μαλλιά από μέσα! Κερατίνη, όπως ένα μαγικό ραβδί, 
γεμίζει τις  κατεστραμμένες δομές και κάνει τα μαλλία  ισχυρα και 
αφράτά. Του αρέσουν ιδιαίτερα τα κατεστραμμένα, εύθραυστα 
μαλλιά με ψαλίδα. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις; 

•   Θρέφω, ενδυναμώνω και ενυδατώνω βαθιά τα μαλλιά σας. 
•   Προσθέτω όγκο 
•   Φτιάχνω τα μαλλιά και τα προστατεύω

Λάμψη, όγκος
και προστασία 
από φριζαρισμά
250 ML
ΚΩΔ: 306

Η μαλακτική Keratin Complex έρχεται να διορθώσει τα ξηρά 
εύθραυστα και κατεστραμμένα μαλλιά. Γεμίζει τις  ίνες της  τρίχας 
και τις κάνει να ανακτήσουν την προηγούμενη λάμψη και τον όγκο 
τους - όλα χάριν στην κερατίνη, η οποία περιέχει τα φυσικά αμινοξέα 
απαραίτητα για ένα καταπληκτικό χτένισμα.

Γιατί είναι σημαντικό να με χρησιμοποιήσετε:

•   Αναγεννώ, ενυδατώνω και θρέφω ακόμη και τα κατεστραμμένα μαλλιά. 
•   Δίνω  απαλότητα και λάμψη στα μαλλιά. 
•   Τα κάνω εύκολα στο χτένισμα
•   Προστατεύω από το σπάσιμο της τρίχας

Π
ΕΡ

ΙΕΧΕΙ ΚΕΡΑΤΙΝΗ

Π
ΕΡ

ΙΕΧΕΙ ΚΕΡΑΤΙΝΗ

Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  Φ
ΡΟ

Ν
ΤΙΔ

Α

θρέφει, ενισχύει και 
ενυδατώνει βαθιά τα 

μαλλιά μέχρι τα άκρα!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΦΡΟ
Ν

ΤΙΔΑ

Αναζωογονεί, 
ενυδατώνει και 

θρέφει ακόμα και πολύ 
κατεστραμμένα μαλλιά.
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ΑΡΩΜΑΤΑ 

Τ ο άρωμα μπορεί να αναστατώσει τη δυνατότερη χορδή στην ψυχή και 
να δώσει  φτερά στη φαντασία. Η ασυνήθιστη δύναμή τους ήταν γνωστή 
στους αρχαίους Αιγύπτιους, οι οποίοι με μεγάλη επισημότητα δημιούργησαν 
απίστευτα επιλεγμένα αρώματα τα οποία ήταν διαθέσιμα μόνο στους 
βασιλιάδες και τις κοινωνικές ελίτ. Τα αρώματα υποτίθεται ότι συνδέουν τους 
ανθρώπους με τους θεούς και δημιουργήθηκαν μόνο από ιερείς. Η πρώτη 
ιστορική αναφορά των αρωμάτων προέρχεται, ωστόσο, από τη χώρα των 
αρωματικών μπαχαρικών και του κρασιού - Ουγγαρία. Εκεί ήταν που το 1370 
η διάσημη Βασίλισσα του Νερού της Ουγγαρίας ήρθε να ξεκινήσει. Το άρωμά 
της θύμιζε σε μεγάλο βαθμό άγρια βότανα, όπως: δεντρολίβανο, θυμάρι και 
φασκόμηλο. 

Ωστόσο, η σύγχρονη ιστορία των αρωμάτων προέρχεται από την ηλιόλουστη 
Γαλλία. Το πλήθος των λουλουδιών και των βοτάνων που διατίθενται εκεί 
επέτρεψε τοπικούς δασκάλους της αρωματοποιίας να απλώσουν τα φτερά 
τους και να δημιουργήσουν αρώματα τόσο πλούσια και μοναδικά που 
σύντομα κατέκτησαν τον κόσμο. 

Σήμερα η Livioon σύνδεσε στις καλύτερες παραδόσεις της γαλλικής 
αρωματοποιίας. Τα έλαια που χρησιμοποιούμε για να παράγουμε τις 
συνθέσεις μας προέρχονται κατευθείαν από τα λιβάδια της Προβηγκίας. Κάθε 
ένα από αυτά είναι προσεκτικά επιλεγμένα έτσι ώστε τα αρώματα που σας 
παραδίδουμε να τονίζουν την προσωπικότητα, το στυλ και το χάρισμά σας. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε δεκάδες ευωδίες Livioon για γυναίκες και άνδρες.
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Λουλουδάτα

Τα λουλουδάτα αρώματα είναι εμφιαλωμένες ευωδίες 
ενός ανθισμένου κήπου. Τα πιο δημοφιλή αρώματα 
σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνουν: πασχαλιά, κρίνος 
της κοιλάδας, γιασεμί, τριαντάφυλλο ή βιολέτα. 

Λουλουδάτα – Ανατολίτικα

Λουλουδάτα – Ανατολίτικα  αρώματα συνδυάζουν 
τη γλυκύτητα των λουλουδιών με την εκπληκτική, 
εντατική μυρωδιές της Ανατολής. 

Ανατολίτικα

Ανατολίτικα αρώματα είναι συνθέσεις σε στυλ Άπω 
Ανατολής. Γοητεύουν με τις μυρωδιές της βανίλιας, 
τα εξωτικά λουλούδια και τα αρωματικά μπαχαρικά, 
με κάποια ίχνη ρητίνης, ξύλου και ζώων. 

Εσπεριδοειδή

Εσπεριδοειδή αρώματα μας συνοδεύουν για 
εκατοντάδες χρόνια. Έχουν φρέσκα, αναζωογονητικά 
αρώματα - συνήθως από περγαμόντο, λεμόνι, πικρό 
πορτοκάλι και πορτοκάλι. 

Ξυλώδη-Ανατολίτικα

Ξυλώδη-ανατολίτικα αρώματα είναι σαν μια βόλτα 
μέσα από ένα εξωτικό δάσος - ένα πικάντικο και 
αρωματικό μείγμα από ξυλώδη και ανατολίτικα 
αρώματα. 

Perfume 18%-30%

Με τη συγκέντρωση των αιθέριων ελαίων στο 
18-30%, τα αρώματα είναι πολύ έντονα. 

Eau de Parfum 12-18%

Τα Eau de Parfum περιέχουν μεταξύ 12 και 18% 
των αιθέριων ελαίων. 

Eau de Toilette 6-12%

Τα Eau de Toilette έχουν συγκέντρωση 6-12% και 
το άρωμά τους απελευθερώνεται σταδιακά για 
αρκετές ώρες. Είναι πιο ελαφρώς αρωματισμένα 
από τα  Eau de Parfum.

Eau de Cologne 3-5%

Η μυρωδιά της κολωνίας εξατμίζεται ταχύτερα 
λόγω της σχετικά χαμηλής συγκέντρωσης 
αιθέριων ελαίων (3 έως 5%). Πιο λεπτή από 
το Eau de Toilette  και τη κολόνια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές την ημέρα.

Eau Fraiche 1-3%

Με τη χαμηλότερη συγκέντρωση των αιθέριων 
ελαίων (1-3%), Eau Fraiche, όπως υποδηλώνει 
το όνομα, έχει σχεδιαστεί για να ανανεώσετε 
απαλά και όχι να παρέχουν ένα μόνιμο άρωμα. 

Aromatic

Aromatic φέρνουν στο μυαλό μεθυστικές μυρωδιές 
του δαπέδου του δάσους. Έχουν αντισυμβατικά 
φυτικά αρώματα, ελαφρώς παρόμοια με τα ξυλώδη 
αρώματα. 

Νερού

Τα αρώματα του νερού  μας θυμίζουν τις εφήμερες 
μυρωδιές της θαλασσινής αύρας, του τραγανού 
αέρα του βουνού ή του φρέσκου πλυντηρίου. Συχνά 
έχουν κάποια ίχνη κεχριμπάρι και τη μυρωδιά της 
καθαριότητας. 

Ξυλώδη

Ξυλώδη είναι ζεστά και βαθιά. Συχνά εκπλήσσουν 
με τη ρητινώδη μυρωδιά του σανταλόξυλο, πεύκου, 
κέδρου, τριανταφυλλιάς, βέτιβερ ή πατσουλί.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Λόγω  των  διαφορετικών  οικογενειών στις 
νότες των αρωμάτων, χρησιμοποιούνται 
διαφορετικοί τύποι αρωμάτων. Με 
βάση τα κοινά χαρακτηριστικά, οι 
οικογένειες αρωμάτων έχουν διακριθεί 
στις παρακάτω κατηγορίες για την 
ακριβέστερη περιγραφή των αρωμάτων. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των 
αιθέριων ελαίων, τόσο πιο έντονο και μακράς 
διαρκείας είναι το άρωμα. 

Λι
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Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α ,  Τ Ο  Φ Ω Σ  Κ Α Ι  Η  Υ Γ Ρ Α Σ Ι Α  

Θ Α  Ε Π Η Ρ Ε Α Σ Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ  Σ Α Σ ,  

Ε Τ Σ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  Ν Α  Τ Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Ε Τ Ε  Σ Ε  Μ Ε Ρ Η  Μ Ε  

Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  Χ Α Μ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Η  Α Π Ο  2 5  Β Α Θ Μ Ο Υ Σ .

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α 
Ν Ο Τ Α

Ν Ο Τ Α 
Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ

Β Α Σ Ι Κ Η 
Ν Ο Τ Α

Πώς οι περισσότεροι άνθρωποι 
επιλέγουν το άρωμά τους;

Το 60% των ανθρώπων επιλέγουν το άρωμά τους με βάση μια 
διαφήμιση που είδαν, ένα ωραίο μπουκάλι, την επωνυμία, την 
ευωδία ή ακόμη, επειδή επηρεάστηκαν από έναν φίλο τους! 

Τι περιλαμβάνεται στην τιμή του αρώματος;

Θα σας κάνει εντύπωση, πως παρόλο που αγοράζετε ένα ακριβό 
άρωμα, μόνο το 5% της αξίας του είναι για το περιεχόμενο του 
αρώματος. Το υπόλοιπο 95% είναι για την διαφήμιση και την 
διανομή του στην αγορά. 

Κορυφαία νότα

Η κορυφαία νότα  είναι η πρώτη μυρωδιά που ανιχνεύεται από 
τις αισθήσεις μας και συχνά καθορίζει αν μας αρέσει ή όχι ένα 
δεδομένο άρωμα.

Κυριαρχείται από ελαφριά και φρέσκα αρώματα εσπεριδοειδών 
και λουλουδιών, μπορεί να γίνει αντιληπτή  μετά από μερικά 
λεπτά και διαρκεί για 15 έως 30 ακόμη, μέχρι να αρχίσει 
σταδιακά να ακονίζεται από τη νότα της καρδιάς. 

Νότα καρδιάς

Η μεσαία νότα είναι ο πυρήνας, η καρδιά του αρώματος.  

Ο κύριος ρόλος του είναι να χρησιμεύσει ως το "φόντο" και να 
κρατήσει όλες τις άλλες νότες του αρώματος μαζί. Κυριαρχείται 
από τα αρώματα των μπαχαρικών, των φυτών, των λουλουδιών 
και των φρούτων, διαρκεί για 30 έως 90 λεπτά και στη συνέχεια 
ανεπαίσθητα τμήματα στη βασική νότα. 

Βασική νότα

Η κάτω νότα είναι η βάση του αρώματος, που συνήθως 
αποτελείται από ξυλώδη αρώματα όπως κέδρος ή πατσουλί.

Προσθέτει την τελευταία πινελιά στο άρωμα. Οι νότες βάσης 
διαρκούν δύο ώρες και περισσότερο, επειδή τα συστατικά τους 
απελευθερώνονται σταδιακά από την επιφάνεια του δέρματος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Εφαρμόστε κάποιο άρωμα στις εσωτερικές πλευρές των καρπών σας και στο εσωτερικό των  αγκώνων, 
όπου ο παλμός είναι δυνατότερος . Μην δοκιμάζετε ποτέ περισσότερα από 3-4 αρώματα κάθε φορά. 
Βαθμολογήστε το καθένα σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη 
διαδικασία με τα δείγματα με την υψηλότερη κατάταξη. Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε το άρωμα 
που ταιριάζει καλύτερα με το επίπεδο pH του δέρματός σας και ταιριάζει στο προσωπικό σας στυλ.

10%
επιρροή φίλων 

20%
συσκευασία  

10%
ποιότητα  

40%
Διαφήμιση 

35%
Καταστήματα

20%
Διανομή  

5%
Περιεχόμενο

15%
μάρκα  

25%
διαφήμιση  

20%
άρωμα

ΑΡΩΜΑΤΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 
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ΔΙΔΥΜΟΣ

Γυναίκα
Επιλέγουν και αυτές έντονα 
αρώματα με βάση το λεμόνι. 

Άντρας
Δεν έχει κάποιο σταθερό 
άρωμα, του αρέσουν όμως 
οι πιπεράτες και όξινες 
μυρωδιές

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Γυναίκα
Αγαπάει τις λουλουδάτες 
μυρωδιές που αφήνουν μια 
αίσθηση φρεσκάδας.

Άντρας
Πρωτοποριακός ακόμη 
και στα αρώματα, επιλέγει 
ό,τι πιο καινούργιο άρωμα 
κυκλοφορεί αλλά αυτό που 
τον ενδιαφέρει είναι να είναι 
δροσερό και ανάλαφρο.

ΖΥΓΟΣ

Γυναίκα
Προτιμά κυρίως αυτά που 
έχουν φρουτώδη βάση. 

Άντρας
Επιλέγει αρώματα τα οποία 
έχουν ως βάση πικάντικα 
συστατικά και λατρεύουν την 
μυρωδιά του περγαμόντου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Γυναίκα
Επιλέγουν ρομαντικά 
αρώματα που έχουν ως βάση 
τα φρούτα. 

Άντρας
Θέλει το άρωμά του 
να του θυμίζει κάποια 
συγκεκριμένη στιγμή της 
ζωής του. Προφανώς δεν το 
αποχωρίζεται και προτιμά να 
έχει βάση το τριαντάφυλλο.

ΙΧΘΥΣ

Γυναίκα
Θέλει το άρωμά της να είναι 
λουλουδάτο ή με φρούτα, 
όπως φράουλα και βερίκοκο.  

Άντρας
Δεν θέλει να προκαλεί με το 
άρωμά του αλλά να αφήνει 
μια αίσθηση γλυκύτητας. 
Λεβάντα και γκρέιπφρουτ 
είναι τα συστατικά που 
αγαπάει περισσότερο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Γυναίκα
Επιλέγουν αρώματα που 
αναστατώνουν με βάση το 
μοσχοκάρυδο και την καμένη 
καραμέλα. 

Άντρας
Επιλέγουν βαριά αρώματα 
που αποπνέουν αισθησιασμό 
και μυστήριο, βασισμένα στο 
κέδρο, το κάρδαμο και τη 
βανίλια.

ΛΕΩΝ

Γυναίκα
Θα επιλέξει ό,τι πιο φινετσάτο 
άρωμα κυκλοφορεί αρκεί να 
έχει ανατολίτικους τόνους. 

Άντρας
Επιλέγει αρώματα που 
εντυπωσιάζουν και έχουν 
βάση το κάρδαμο , την 
καμμένη ζάχαρη ή κάποια 
εξωτικά μπαχαρικά.

ΚΡΙΟΣ

Γυναίκα 
Αγαπούν τα έντονα αρώματα, 
όμως τους αρέσει να 
πειραματίζονται και δεν είναι 
πιστές σε ένα μόνο άρωμα. 
Επιλέγει συνήθως με άρωμα 
λουλουδιών. 

Άντρας 
Έντονα αρώματα που να 
εκπέμπουν αισθησιασμό και 
ερωτισμό και συνήθως έχουν 
ως βάση την κανέλλα και το 
σανδαλόξυλο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Γυναίκα
Εκτός από το άρωμα, θα 
αγοράσει όλη τη σειρά και θα 
εντυπωσιάσει με το άρωμά 
της. Επιλέγει αρώματα με 
βάση τα λουλούδια. 

Άντρας
Δραστήριος και έντονα 
ενεργητικός, χρειάζεται 
ένα άρωμα με διάρκεια και 
επιλέγει συνήθως έντονες 
μυρωδιές με βάση τα 
μπαχαρικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γυναίκα
Επιλέγει συνήθως ένα 
σαγηνευτικό άρωμα με 
φρούτα. 

Άντρας
Η καθαριότητα και η 
φρεσκάδα του σώματος είναι 
το παν για αυτόν. Λεβάντα και 
μυρτιά είναι τα αγαπημένα 
του συστατικά.

ΤΑΥΡΟΣ

Γυναίκα 
Πιστή στο άρωμά της επιλέγει 
να έχει βάση φρούτα ή 
λουλούδια. 

Άντρας 
Είναι σταθερός στο άρωμά 
του και συνήθως του αρέσουν 
οι πικρές μυρωδιές, από 
λεμόνι και τζίντζερ.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Γυναίκα
Αγαπούν τις φρουτώδεις 
επιλογές που αποπνέουν έναν 
ρομαντισμό. 

Άντρας
Λατρεύει τα αρώματα που 
έχουν ως βάση το κίτρο και 
την πιπερόριζα. Έντονες και 
πιπεράτες μυρωδιές.

Τα ζώδια δείχνουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες! 
Εκφράζουν την προσωπικότητά μας και συνδέονται με την ταυτότητα των αρωμάτων μας!

Τα αρώματα που επιλέγονται σωστά για το ζώδιό σας θα τονίσουν τη μοναδική σας ενέργεια - τη λεγόμενη 
αύρα. Θα σας κάνουν να τα αισθανθείτε καλύτερα στο δέρμα σας, και  οι άλλοι θα σας καταλάβουν  
με πιο συνεπή τρόπο. Υπάρχει μαγεία σ' αυτό; Ίσως... Σίγουρα η μαγεία των ενώσεων λειτουργεί εδώ! 
Συνδυάστε τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα που έχουν ανατεθεί στο ζώδιό σας με τις μυρωδιές που 
σχετίζονται με αυτά και να δούμε πόσο η  ισχυρή προσωπικότητα σας μπορεί να λάμψει. Και όλα αυτά 
χάρη σε μερικές σταγόνες άρωμα! 

ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
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ΑΡΩΜΑΤΑ INTENSE ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αγαπάτε την πολυτέλεια και την αναζητάτε παντού; Ο λόγος που θα αγαπήσετε τα Intense αρώματα 
είναι η πολυτελής αίσθηση που σας δημιουργούν από την πρώτη στιγμή. Τα αρώματα αυτής της 
σειράς είναι πολύ πιο έντονα, πολύ πιο επιλεκτικά, πολύ περισσότερο ... δικά σας. Τίποτα δεν μυρίζει 
τόσο τέλεια όσο το Livioon Intense

Για τους πιο απαιτητικούς
50 ML

Έντονα φρέσκια

NO. 125
Άνθος πορτοκαλιού, 
ορχιδέα, βανίλια 

Γλυκό, δελεαστικό που 
αναδύει το μείγμα 
πορτοκαλιού και του 
λουλούδιου βανίλιας, με 
την ξινή πιπερόριζα και 
το χαρισματικό γιασεμί 
με μια λεπτή ευωδία 
κρέμας πουτίγκας. Ένα 
εκπληκτικό άρωμα 
που δίνει έμφαση στην 
αισθησιακή πλευρά της 
φύσης της γυναίκας, 
ισχυρή, εκφραστική 
και διαχρονική. 
Άρωμα με υψηλή 
δόση εριστικότητας, 
ασυμβίβαστη κομψότητα 
σχεδιασμένη για γυναίκες 
με αυτοπεποίθηση 
που δεν φοβούνται τις 
προκλήσεις. 

Κλασικό

NO. 126
γαρύφαλλο ,κάρδαμο, 
βανίλια

Πολυδιάστατη 
σύνθεση ανατολίτικων 
μπαχαρικών, φρούτων 
και λουλουδιών που 
θα σας οδηγήσουν σε 
ένα αρωματικό ταξίδι 
στην καρδιά της Ινδίας. 
Γαρύφαλλο, κάρδαμο 
και κύμινο θα τυλίξουν 
τις αισθήσεις σας σαν 
ένα μαλακό κασμιρένιο 
πουλόβερ. Το άρωμα 
εμπνέεται από έναν 
εκπληκτικό συνδυασμό 
μπαχαρικών, ζουμερού 
μανταρινιού και κοκτέιλ 
γλυκόριζας με γεύση 
βανίλιας. Αυτά τα 
αισθησιακά αρώματα θα 
ξυπνήσουν μέσα σας μια 
γοητευτική αποπλάνηση 
που ζωντανεύει 
θηλυκότητα, κομψότητα 
και χάρη.

Φρέσκια

NO. 127
Τριαντάφυλλο, 
κόλιανδρο,, μόσχος 

Απίστευτα σαγηνευτική, 
λεπτή σύνθεση 
μανταρινιού σε 
συνδυασμό με αγγλικό 
τριαντάφυλλο και γιασεμί, 
είναι μια πραγματική 
μητροπολιτική κομψότητα 
που περικλείεται σε ένα 
μπουκάλι αρώματος. 
Αυτό συμπληρώνεται 
από την αρωματική 
παιωνία με ένα λεπτό 
άγγιγμα γιασεμιού και 
σανταλόξυλου.

Έντονο

NO. 129
Καρύδα, γιασεμί, βανίλια 

Κομψή γλυκιά βανίλια 
σε συνδυασμό με 
σαγηνευτικό γιασεμί και 
σανταλόξυλο δεν αφήνει 
κανέναν αδιάφορο αυτό 
το άρωμα. Εκλεπτυσμένα 
αρώματα που ενεργούν 
στις αισθήσεις ως ένα 
μαγικό φίλτρο αγάπης 
ανατολίτικου τύπου. 
Το άρωμα απευθύνεται 
σε γυναίκες με 
αυτοπεποίθηση που 
θέλουν να ιντριγκάρουν 
με το μυστήριο τους.

Κλασικό

NO. 131
αχλάδι, τουμπερόζα, 
πατσουλί

Ένα πρωτότυπο, 
μυστηριώδες άρωμα που 
ανθίζει στο δέρμα σαν 
ένα άνθος πορτοκαλιού 
στον ήλιο της άνοιξης. Η 
πράσινη και λουλουδάτη 
φρεσκάδα του αχλαδιού, 
του πατσουλί και 
της τουμπερόζα που 
κλείνει σε ένα μπουκάλι 
αρώματος δελεάζει με 
το άρωμα ενός κήπου 
γεμάτου λουλούδια και 
φρούτα. Το άρωμα θα 
είναι τέλειο οποιαδήποτε 
στιγμή του χρόνου.
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ΑΡΩΜΑΤΑ INTENSE ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ

Πιο δυνατός, πιο γρήγορος,  καλύτερος... Ζείτε έντονα; Τα αρώματα σου δεν μπορούν να υστερούν. 
Τα Livioon Intense for Him είναι μια αποκλειστική σειρά αρωμάτων με εκπληκτική δύναμη. Θα 
ικανοποιήσει τις υψηλότερες απαιτήσεις σας και θα σας κάνει να θελήσετε περισσότερα. Νιώστε τη 
δύναμη των έντονων αρωμάτων. 

Δημιουργήθηκε 
για έντονες αισθήσεις
50 ML

΄Εντονα φρέσκια

NO. 123
Λεβάντα, κανέλα, βανίλια 

Ισχυρό, αποφασιστικό 
και με αρώματα 
χαρακτηριστικά που 
προορίζονται για 
πραγματικούς άντρες. 
Η σύνθεση ανοίγει 
με τη γλυκύτητα της 
φρεσκοτριμμένης μέντας 
και της λεβάντας που 
ρίχνεται απαλά με σκόνη 
από κάρδαμο. Το άρωμα 
συμπληρώνεται με άρωμα 
ανθού πορτοκαλιού 
πασπαλισμένο με βανίλια 
και μια νότα κανέλας.

΄Εντονα φρέσκια

NO. 124
ξύλο αγάρ, σανταλόξυλο, 
βανίλια 

Ο βαθύς, ισχυρός και 
θαυμάσιος συνδυασμός 
ρητίνης άγαρ, σανταλόξυλου 
και εξωτικού τριανταφυλλιού 
θα σας οδηγήσει στη μέση 
ενός αρωματικού δάσους 
γεμάτου μυστικά. Όλη 
αυτή η εξωτική σύνθεση 
συμπληρώνεται από τη 
γλυκύτητα της βανίλιας, 
της καρδιάς του φασολιού 
Tonka. Ένα άρωμα που 
δημιουργήθηκε για 
χαρισματικούς άνδρες με 
κλάση που δεν φοβούνται τις 
προκλήσεις.

΄Εντονα φρέσκια

NO. 128
λεμόνι ,νότες νερού, 
άσπρος μόσχος 

Ένα δροσερό άρωμα 
που θυμίζει θαλασσινό 
αεράκι, το αλάτι και την 
άμμο. Ένα ελαφρύ άρωμα 
εσπεριδοειδών με ισχυρές 
χορδές ξύλου, πέταλα 
γιασεμιού και λευκό 
μόσχο δημιουργούν 
συνθέσεις που καμία 
γυναίκα δεν μπορεί να 
αντισταθεί.

Φρέσκια

NO. 130
Γκρέιπφρουτ, κανέλα,, 
δερμάτινες χορδές 

Ένα αρωματικό κοκτέιλ 
κόκκινου πορτοκαλιού, 
γκρέιπφρουτ και 
αναζωογονητικής 
μέντας με ένα 
άγγιγμα μπαχαρικών, 
τριαντάφυλλο και λευκό 
δέρμα διεγείρει τις 
αισθήσεις. Το άρωμα αυτό 
δημιουργήθηκε για τον 
χαρισματικό άνθρωπο 
που θέλει πάντα να 
επιτυγχάνει.

Φρέσκια

NO. 133
εσπεριδοειδή, μπαχάρι, 
κέδρος

Η σύνθεση των φρέσκων 
εσπεριδοειδών και 
γεράνι καρυκευμένο με 
μια νύξη φασκόμηλου 
δημιουργεί το τέλειο 
αρωματικό κοκτέιλ. Το 
σύνολο συμπληρώνεται 
από αισθησιακή λεβάντα 
τυλιγμένη σε ξύλο κέδρου, 
δημιουργώντας ένα 
σύγχρονο άρωμα που δε 
θα περάσει απαρατήρητό 
από  καμία γυναίκα.
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α  ρώματα είναι το όπλο μιας γυναίκας. Είναι μια προσθήκη στην ενδυμασία, 
ένα συμπλήρωμα για το make-up και ένα αποκορύφωμα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά του χαρακτήρα. Ιντριγκάρουν. Ως ένα πολυτελές αξεσουάρ, 
κάνουν κάθε γυναίκα να αισθάνεται πιο εκλεπτυσμένη, κομψή, μοδάτη... 

Ανεξάρτητα από το άρωμα που θα επιλέξετε, τα αρώματα Livioon θα σας 
ντύσουν με αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να κάνετε τα όνειρά σας 
πραγματικότητα. Ευαίσθητες, ρομαντικές θα βρουν εδώ διαχρονικές, καθαρά 
λουλουδάτες συνθέσεις και αρώματα με κάποιες ανατολίτικες νότες. Οι 
γενναίες και  επιβλητικές γυναίκες θα ερωτευτούν τα ανατολίτικα, ξυλώδη και 
αρώματα. Για τις ενεργές, δυναμικές γυναίκες αρώματα εσπεριδοειδών θα είναι 
ιδανιά, καθώς και του νέρου – βγάζουν  κάτι το καθαρό και αναζωογονητικό. 

Τα αρώματα Livioon σημαίνουν προσιτή πολυτέλεια για όλους .



Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

Λουλουδάτα είναι αρώματα που θεωρούνται τα πιο γυναικεία, ρομαντικά, καθώς και 
καθολικά, διαχρονικά. Είναι η μεγαλύτερη και πιο ποικιλόμορφη κατηγορία αρωμάτων, 
η οποία αντλεί έμπνευση από τον πλούτο των διαφόρων λουλουδιών, το πλήθος των 
οποίων μπορεί ακόμη και να είναι εκφοβιστικό.

Φρέσκια

NO. 19
μανταρίνι, τριαντάφυλλο, 
βατόμουρο

Ένα ζουμερό συνδυασμό 
τριαντάφυλλο, μανταρίνι και 
βατόμουρο. 

NO. 24
αγγούρι, πράσινο μήλο, και 
σανταλόξυλο

Η σύνθεση απολαύσης με το 
άρωμα ενός ζουμερού μήλου 
αναμιγνύεται με τόνους φρέσκο 
αγγουριού ι και γκρέιπφρουτ, 
διακριτικά τυλιγμένο σε 
τριαντάφυλλο, μανόλια και 
σανταλόξυλο. 

NO. 61
ρόδι, παιώνια, μόσχος

Ένα λεπτό, φρουτώδες και 
λουλουδάτο άρωμα με μια 
μικρή νύξη από αρώματα 
μόσχου, ροδιού και παιώνιας. 

Φρέσκια

NO. 62
ανανάς, γιασεμί και βανίλιαΈνα

αρωματικό κοκτέιλ από 
ζουμερά φρούτα και εξωτικά 
λουλούδια με μια λεπτή νύξη 
γιασεμιού είναι μια πραγματική 
γιορτή για τις αισθήσεις. 

NO. 64
τσάι, ορχιδέα, πατσουλί

Ένας πρωτότυπος συνδυασμός 
φρέσκου τσαγιού και πατσουλί 
με αραβικό γιασεμί, ορχιδέα, 
φρέζια και αισθησιακό 
τριαντάφυλλο. 

Φρέσκια

NO. 105
κάκτος, ροζ φρέζια, κέδρος

Ένα ζουμερό μείγμα 
δροσιστικού κάκτου, φρέζιας 
και ξύλου κέδρου. 

NO. 115 
τριαντάφυλλο, κόλιανδρο, 
μόσχος

Απίστευτα σαγηνευτική, 
λεπτή σύνθεση ζουμερού 
μανταρινιού  σε συνδυασμό 
με αγγλικό τριαντάφυλλο και 
γιασεμί. 

Φρέσκια

NO. 116
γκρέιπφρουτ, γιασεμί, μόσχος

Μια ευχάριστη σύνθεση 
λουλουδιών τυλιγμένη στις 
ακτίνες του ήλιου που δύει και 
μια ομίχλη θερμού μόσχου σε 
μους γκρέιπφρουτ. 

NO. 117
βατόμουρο, τριαντάφυλλο, 
βανίλια

Ένας αρμονικός συνδυασμός 
ροδοπέταλα βυθισμένο σε 
βανίλια και μους βατόμουρου 
είναι μια πραγματική γιορτή 
για τις αισθήσεις. 

NO. 119
παπάγια, νούφαρο, μόσχος

Μια σύνθεση από λευκά 
λουλούδια και παπάγια με 
μια λεπτή νύξη μόσχου και  
μπαχαρικών. 

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

Ώρα για
λουλουδάτα
αρωματικά κοκτέιλ
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML



Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

Έντονα Φρέσκια

NO. 2
αμάλφι λεμόνι, γιασεμί, κέδρο 
της Βιρτζίνια

Μια σύνθεση που βασίζεται 
σε ένα βαθύ άρωμα κρυστάλλι 
νερού με μια ένδειξη λεμονιού, 
ξύλου κέδρου, καστανής 
ζάχαρης και γιασεμιού. 

NO. 12
περγαμόντο, ίριδα, 
σανταλόξυλο

Μια σαγηνευτική σύνθεση 
γιασεμιού, νερολί, 
περγαμόντου, ίριδας, 
τριαντάφυλλου και 
σανταλόξυλο. 

NO. 25
ασβέστης, γιασεμί, μόσχος

Οι δροσιστικές νότες 
πράσινου μήλου και ασβέστη 
συνδυάζονται τέλεια με το 
αισθησιακό κεχριμπάρι, τον 
μόσχο και το γιασεμί. 

NO. 30
γλυκάνισο, μανόλια, 
τριαντάφυλλο

Μια σύνθεση κούκετ 
μανγκόλια, τριαντάφυλλου και 
φρέσκο γλυκάνισο. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 33
κυδώνι, γιασεμί, μόσχος

Μια σύνθεση λευκού μόσχου, 
γιασεμιού και κυδώνι με μια 
λεπτή νύξη φρούτων. 

NO. 37
ροδάκινο, λευκά λουλούδια, 
σανταλόξυλο

Μια μαγευτική σύνθεση 
γλυκού ροδάκινου, γιασεμιού 
και βιολέτας τυλιγμένη σε 
σανταλόξυλο και βρύα του 
δάσους. 

NO. 39
ασβέστης, λευκά λουλούδια, 
σημύδα

Αρωματική σύνθεση λευκών 
λουλουδιών πασπαλισμένα 
με μους εσπεριδοειδών 
και τυλιγμένα σε μια λευκή 
σημύδα. 

NO. 40
μάνγκο, φρέζια, σανταλόξυλο

Ένα νόστιμο κοκτέιλ εξωτικών 
φρούτων με την προσθήκη 
ίριδων και βανίλιας με μια 
λεπτή νύξη σανταλόξυλο. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 42
αχλάδι, ορχιδέα, καραμέλα Ένα

κοκτέιλ φρούτων με μια νύξη 
από καραμέλα και μια εξωτική 
ορχιδέα. 

NO. 45
λίτσι, μανόλια, γιασεμί

Ένα φρέσκο, ενεργητικό άρωμα 
λίτσι, γιασεμί και μανόλια με 
την προσθήκη σαγηνευτικών 
πικάντικων νοτών.

NO. 47
βατόμουρο, μαύρη σταφίδα, 
βανίλιαΜια λεπτή σύνθεση 
γλυκού

Βατόμουρο σε συνδυασμό με 
δροσιστικό φραγκοστάφυλο 
και αισθησιακή βανίλια. 

NO. 51
ραβέντι, τριαντάφυλλο, 
σανταλόξυλο

Ένα μείγμα ξινής ραβέντι 
τυλιγμένο σε πέταλα 
αισθησιακού τριαντάφυλλου 
και τη ζεστασιά του 
σανταλόξυλο. 

NO. 52
βατόμουρο, γιασεμί, μέλι

Απίστευτα αισθησιακό και σέξι 
μείγμα αρωματικών σμέουρα 
βυθισμένο σε γλυκό μέλι και 
γιασεμί. 

Έντονη

NO. 34
περγαμόντο, άνθη 
πορτοκαλιάς, χορδές ξύλου

Το αισθησιακό άρωμα 
περγαμόντου, άνθη 
πορτοκαλιάς και σαγηνευτικές 
νότες ξύλου είναι μια μαγική 
χάρη  και κομψότητα. 

NO. 44
φρέζια, γιασεμί, σουέτ

Το άρωμα ιντριγκάρει με την 
φρέζια, η οποία συνδυάζεται 
με γιασεμί απαλά τυλιγμένο σε 
ροδοπέταλα με μια συμφωνία 
σουέτ. 

Κλασική

NO. 14
πατσουλί, γιασεμί, μόσχος

Ενεργιτικό, χαρούμενο άρωμα 
με ένα ευάερο και διακριτικό 
άρωμα ενός κήπου γεμάτου 
φρέσκα λουλούδια και φρούτα 
με μια ελαφριά ξύλινη νότα. 

NO. 17
φρέζια, τριαντάφυλλο, ξύλο 
κέδρου

Κλασικό τριαντάφυλλο 
άρωμα σε συνδυασμό με 
παιχνιδιάρικη φρέζια, ζεστό 
αμπέρι και κομψό ξύλο κέδρου. 

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

Η ουσία του κόσμου  
των αρωμάτων

Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML



Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΩΔΗ

Τα ρητινώδη, ξυλώδη αρώματα είναι βαθιά και ζεστά. Έχουν ασυνήθιστο, πολυδιάστατο 
χαρακτήρα και αποθηκεύουν τον πλούτο του κόσμου της φύσης. Ιδανικό για γενναίες, 
με αυτοπεποίθηση γυναίκες.

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΥΛΩΔΗΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΥΛΩΔΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΩΔΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

Τα ξυλώδη ανατολίτικα είναι εξαιρετικά εκφραστικά, αισθησιακά και ζεστά 
αρώματα που αιχμαλωτίζουν με το βάθος τους. Τα αρώματα αυτής της 
κατηγορίας είναι κομψά, ώριμα και αξιοπρέπει επενδεδυμένα με ένα εξωτικό 
άρωμα.

Έντονα Φρέσκια

NO. 8
λυχνίτης, λωτός, κεχριμπάρι

Εύφορος και μυστηριώδης 
κήπος γεμάτος εξωτικά 
λουλούδια και ζουμερά 
φρούτα. 

Φρέσκια

NO. 36
μήλο, λευκά λουλούδια, 
βανίλια

Η σύνθεση των λευκών 
λουλουδιών εναρμονίζεται 
τέλεια με τον υπαινιγμό του 
πορτοκαλιού και του φρέσκου 
μήλου. 

NO. 38
κόκκινο πορτοκάλι, τζίντζερ, 
βανίλια

Ένα αναζωογονητικό κοκτέιλ 
από κόκκινο πορτοκάλι 
και αχλάδι καρυκευμένο 
με τζίντζερ, βανίλια , 
πασπαλισμένο με μόσχο. 

Φρέσκια

NO. 58
σταφίδα, μέλι, σοκολάτα

Αποκλειστικό άρωμα με μια 
νύξη σοκολάτας ενσωματωμένη 
στο μέλι και πασπαλισμένο με 
χυμό σταφίδας, δελεαστικό με 
τη μαγεία της Ανατολής. 

NO. 106
σαμπάνια, ροδάκινο, ξύλινες 
χορδές

Ένας αρχικός συνδυασμός 
ανθών ροδάκινου 
ενσωματωμένος σε ροζ 
σαμπάνια με μια λεπτή 
συμφωνία ξύλου. 

NO. 108
πράσινο μανταρίνι, βανίλια, 
σανταλόξυλο

Μια εριστική και ελαφρώς 
προκλητική σύνθεση της 
γλυκιάς βανίλιας, πράσινο 
μανταρίνι και εξωτικό 
σανταλόξυλο σε συνδυασμό με 
γιασεμί , τζίντζερ και κρίνο.

Έντονη

NO. 20
καρύδα, γιασεμί, βανίλια

Η υπέροχη, κομψή γλυκύτητα 
της βανίλιας σε συνδυασμό 
με σαγηνευτικό γιασεμί με μια 
νότα καρύδας. 

Κλασική

NO. 66
cranberry, βιολέτα, μόσχος

Η σύνθεση του βακκίνιου, 
βιολέτας  και ανατολίτικου 
μόσχο θα είναι τέλεια ανά πάσα 
στιγμή.

Κλασική

NO. 3
μαύρη σταφίδα, centifolia 
τριαντάφυλλα, βανίλια

Μοναδικόάρωμα σαγηνευτικού 
μαύρου ρεύματος, αισθησιακή 
βανίλια και φρέσκα λουλούδια 
με μια ελαφριά νότα από ξύλο 
μόσχου. 

Φρέσκια

NO. 57
ροδάκινο, ίριδα, καρύδα

Ένα λεπτό κοκτέιλ φρούτων 
ροδάκινο και σταφίδας με μια 
νύξη βανίλιας, μωβ ίριδας και 
μιμόζα, τυλιγμένο στη ζεστασιά 
του μόσχου και της εξωτικής 
καρύδας.

Επισημάνει
τη 
θηλυκότητά 
σας
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Εκφραστική 
ανεξαρτησία
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML



Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλουδάτα -  ανατολίτικα αρώματα σημαίνει μια ανάσα ρομαντισμού με 

λίγο εξωτικότητα. Όταν αναμειγνύονται, έχουν μια αίσθηση αισθησιασμού 

και άπιαστου μυστηρίου. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 43
τριαντάφυλλο, βιολέτα, βανίλια

Ζεστή βανίλια, μόσχος, βιολέτα 
και σαγηνευτική άγρια.

NO. 56
κόκκινο φραγκοστάφυλο, 
γιασεμί, μόσχος

Σταφίδα και λουλουδάτο 
κοκτέιλ, που περιβάλλει 
τις αισθήσεις σε ένα πέπλο 
πολυτέλειας με μια εριστική 
νότα από ροζ πιπέρι, μόσχο και 
αισθησιακό γιασεμί.

NO. 65
μαύρη σταφίδα, γιασεμί, 
βανίλια

Μια αισθησιακή σύνθεση 
φραγκοστάφυλου και 
γιασεμιού με μια νύξη 
βανίλιας. 

NO. 111
κεχριμπάρι, λευκά λουλούδια, 
σανταλόξυλο

Χυμώδες μανταρίνι κοκτέιλ 
με την προσθήκη θερμών 
συμφωνιών κεχριμπάρι, 
σανταλόξυλο και λευκά 
λουλούδια. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 132
μαύρο πιπέρι, άνθη 
πορτοκαλιάς, αρμπαρόριζα

Σικ λεβάντα συνοδεύεται από 
αρμπαρόριζα, πορτοκαλί 
λουλούδι και μια πρέζα μαύρο 
πιπέρι περιβάλλει σε μια 
λεπτή και αισθησιακή ομίχλη, 
δημιουργώντας μια αύρα 
μυστηρίου.

Έντονη

NO. 59
γιασεμί, νότες ξύλου, 
κεχριμπάρι

Ένα μαγικό ελιξίριο 
τοποθετημένο σε ένα μπουκάλι 
αρώματος απλώνει μια 
μυστηριώδη αύρα κορεσμένη 
με μαγευτικό γιασεμί και ζεστό 
λευκό κεχριμπάρι. 

Φρέσκια

NO. 7
μαύρη σταφίδα, κρίνος, 
βανίλια

Ένα ζουμερό μείγμα από 
μανταρίνι, γιασεμί και βανίλια. 

NO. 46
φραγκοστάφυλο, ίριδα, 
πραλίνα

Μια σύνθεση γλυκών φρούτων 
με κυρίαρχη γεύση ίριδας 
και σσκόνη γιασεμί που 
συνοδεύεται από γλυκιά 
πραλίνα και φραγκοστάφυλο. 

NO. 112
αμύγδαλα, γιασεμί, κακάο

Το σαγηνευτικό μείγμα 
γιασεμιού, καφέ και γλυκών 
αμυγδάλων εναρμονίζεται 
απόλυτα με tuberose, φασόλια 
τόνκα και μια λεπτή νύξη 
κακάο. 

NO. 114
ροδάκινο, γιασεμί, πατσουλί

Μια απίστευτα σαγηνευτική 
σύνθεση εξωτικών λουλουδιών 
με μια λεπτή νύξη γιασεμιού, 
πατσουλί και ροδάκινο. 

Κλασική

NO. 1
γιασεμί, άνθη πορτοκαλιάς, 
βανίλια

Το άρωμα ιντριγκάρεται με 
άνθος προστοκαλιού  σε 
συνδυασμό με αρωματικό 
γιασεμί ενσωματωμένο σε ένα 
σύννεφο βανίλιας. 

NO. 13
άνθη πορτοκαλιάς, γιασεμί, 
βανίλια

Μια σύνθεση περγαμόντου και 
πορτοκαλιού που τυλίγεται 
σε ροδοπέταλα και γιασεμί με 
πρόσμιξη βανίλιας, λευκού 
μόσχου και πατσουλί. 

NO. 32
μανταρίνι, ροδάκινο, πατσουλί

Ένα λουλουδάτο – ανατολίτικο 
με  σύνθεση από μανταρίνι 
και ροδάκινο τυλιγμένο σε 
ζεστό κεχριμπάρι και πατσουλί 
ελαφρώς καρυκευμένο με ροζ 
πιπέρι. 

Εξωτικά ρομαντικό
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML



Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com

7372

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Φρέσκα, ζουμερά και ελαφριά - τα αρώματα εσπεριδοειδών μπορούν να φωτίσουν 

ακόμα και την πιο ζοφερή μέρα. Είναι σαν ένα ενεργειακό κοκτέιλ που θα ζωντανέψει 

κάθε στυλ. Μαγνητίζουν και προσελκύουν πάντα τα βλέμματα.

ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

Ανατολίτικα αρώματα έχουν μοναδικό χαρακτήρα. Θα τυλίξουν το σώμα σας με ένα 
ζεστό άρωμα, σιγά-σιγά  σας κάνει όλο και περισσότερο επιβλητικές με την  παρουσίας 
τους. Διαρκούν για πολύ, είναι λίγο θρασύς και τα εξωτικά ίχνη τους τονίζουν τον 
ισχυρό χαρακτήρα μιας γυναίκας.

Έντονα Φρέσκια

NO. 107
ροζ πιπέρι, καφές, βανίλια

Μια αισθησιακή σύνθεση 
εξωτικού γιασεμιού, 
βανίλιας και καραμελωμένων 
εσπεριδοειδών βυθισμένη σε 
ένα γλυκό εσπρέσο με μια νύξη 
ροζ πιπεριού.

Κλασική

NO. 35
μανταρίνι, τριαντάφυλλο, 
βανίλια

Μια εριστική και ελαφρώς 
προκλητική σύνθεση 
του γλυκού μανταρινιού, 
παθιασμένο τριαντάφυλλο, 
πούδρα ίριδα και εξωτικό 
γιασεμί τυλιγμένο σε βανίλια. 

NO. 54
καραμέλα, μόσχος, βανίλια

Ένα ενεργητικό και διεγερτικό 
κοκτέιλ λουλουδιών-καραμέλας 
που σας τυλίγει σαν ένα κασκόλ 
κασμίρ. 

Φρέσκια

NO. 21
βατόμουρο, τριαντάφυλλο, 
βανίλια

Μια ανατολίτικη σύνθεση 
σανταλόξυλο με ζουμερό 
βατόμουρο, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο και γλυκιά 
βανίλια. 

Περικυκλώστε 
τον εαυτό 
σας με τις 
μυρωδιές της 
Ανατολής
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Το αναψυκτικό  
εσπεριδοειδών

Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Φρέσκια

NO. 9
λεμόνι, γιασεμί, εκχύλισμα 
γιασεμιού σανταλόξυλο

Φρέσκοι τόνοι πεπόνι 
πασπαλισμένο με χυμό 
λεμονιού σε συνδυασμό με 
αρωματικό σανταλόξυλο 
δημιουργούν ένα αρωματικό 
κοκτέιλ. 

NO. 122
περγαμόντο, γιασεμί, 
κυπαρίσσι

Γλυκό, ώριμα εσπεριδοειδή 
τυλιγμένα σε ζεστασιά 
γιασεμί και πασπαλισμένα με 
πευκοβελόνες.



7574

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Τ  ίποτα δεν συμπληρώνει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου τόσο τέλεια 
όσο τα αρώματα. Είναι ένα αόρατο στοιχείο της εικόνας σας και μπορεί να 
υπνωτίσει τους γύρω σας - τόσο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων όσο και σε πιο 
ιδιωτικές καταστάσεις. 

Χάρη στα καλά ταιριασμένα αρώματα, θα διατάξετε σεβασμό και θα νιώσετε 
ότι ο κόσμος είναι το στρείδι σας. Οι ξυλώδεις μυρωδιές από τη Livioon θα 
αναδείξουν την έμφυτη κομψότητα και ωριμότητα σας. Ανατολίτικες ευωδίες  
θα εξωτερισκεύσουν τα χαρίσματα σας.. Ενώ τα εσπεριδοειδή και τα υδρόβια 
αρώματα θα κάνουν ένα τέλειο δίδυμο με έναν σύγχρονο, ενεργό, φιλόδοξο 
άνθρωπο. 

Οι αρωματικές συνθέσεις θα σκαρφαλώσουν και θα διασχίσουν την εικόνα 
ενός ασυνήθιστου ρομαντισμού.

Τα μοναδικά αρώματα της Livioon θα σας κάνουν τον άρχοντα κάθε κατάστασης. 
Νιώσε πως η δύναμή τους σου δίνει φτερά.



7776

ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ AROMATICΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ AROMATIC

ΑΡΩΜΑΤΑ AROMATIC

Τα Aromatic αρώματα είναι ασυνήθιστες, τολμηρές συνθέσεις που απελευθερώνουν τη 

γοητεία τους με την πάροδο του χρόνου. Το φυτικό άρωμά τους θυμίζει λίγο ξυλώδη 

αρώματα, έτσι ώστε να είναι πραγματικά πρωτότυπα και να αναδείξουν την τόλμη του 

χαρακτήρα.

Φρέσκια

NO. 70
λεβάντα, φασκόμηλο, κέδρος

Μια σύνθεση φρέσκιας 
λεβάντας, τζίντζερ και 
δεντρολίβανο σε συνδυασμό 
με φασκόμηλο, γεράνι και 
μια ζεστή, περιβάλλουσα 
συμφωνία από ξύλο κέδρου. 

NO. 103
εσπεριδοειδή, αμύγδαλα, 
δερμάτινες χορδές

Ένα μαγνητικό, ξυλώδες - 
δερμάτινο άρωμα με μια νύξη 
δεντρολίβανου σε συνδυασμό 
με αμύγδαλα και άνθη 
πορτοκαλιάς. 

Κλασική

NO. 75
μανταρίνι, κέδρος, φασόλια 
τόνκα

τζαμαϊκανό πιπέρι, φασόλια 
τόνκα, πατσουλί και μανταρίνι 
σε συνδυασμό με τα ξυλώδη 
αρώματα σανταλόξυλο και 
κέδρου. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 76
λεβάντα, γιασεμί, καπνός

Μια κομψή σύνθεση λεβάντας 
και γιασεμιού, καρυκευμένη 
με μέντα και τυλιγμένη στη 
ζεστασιά του σανταλόξυλο. 

NO. 78
γλυκάνισο, βατόμουρο, 
ξυλώδεις νότες

Κοκτέιλ γκρέιπφρουτ -
-βατόμουρου με λεπτή 
προφορά γλυκάνισου, 
σαγηνευτική λεβάντα και 
ζεστού ξύλου. 

NO. 83
ασβέστης, τζίντζερ, λεβάντα

Smoothie εσπεριδοειδών, 
λεβάντα, τζίντζερ και 
σανταλόξυλο. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 87
γκρέιπφρουτ, φασκόμηλο, 
κέδρος

Αρωματική 
λουλουδάτησύνθεση ξύλου 
με μια λεπτή υπόδειξη του 
μόσχου, εσπεριδοειδών και 
φασκόμηλου. 

NO. 95
πικρό πορτοκάλι, φασκόμηλο, 
κεχριμπάρι μόσχος

Μια λεπτή, καθολική σύνθεση 
του μόσχου αρμπαρόριζας 
σε ένα ντουέτο με μια λεπτή 
συμφωνία φασκόμηλου, 
πικρού πορτοκαλιού και 
σαγηνευτικής λεβάντας. 

NO. 120
αλάτι, μυρτιά, φύκια

Μια σύνθεση εσπεριδοειδών 
με σαφή αλμυρή και ορυκτή 
συμφωνία και βότανα.

Αρώματα που τονίζουν το θάρρος
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΞΥΛΩΔΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΞΥΛΩΔΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΩΔΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τέλειος συνδιασμός . Ξυλώδη - ανατολίτικα αρώματα είναι η  καθαρή 
έκλυση της αρρενωπότητας. Έχουν ξεχωριστό, αλλά βαθύ, χαρακτήρα και 
θεωρούνται απίστευτα κομψά. Εισάγουν κάποιο εξωτικό χαρακτήρα σε μια 
καθημερινή ύπαρξη. 

Φρέσκια

NO. 82
γκρέιπφρουτ, τζίντζερ, καπνό

Αρωματικό γκρέιπφρουτ 
τυλιγμένο σε άνθη πορτοκαλιάς 
με μια λεπτή συμφωνία καπνού 
και τζίντζερ. 

NO. 85
λεβάντα, άνθη πορτοκαλιάς, 
ξύλο κέδρου  

Μια σύνθεση πατσουλί και 
άνθος πορτοκαλιού απαλά 
τυλιγμένο σε κέδρο και μετάξι 
με  συμφωνίες λεβάντας. 

NO. 88
μήλο, κανέλα, σανταλόξυλο

Μια χαρακτηριστική σύνθεση 
μήλων με κανέλα, περγαμόντο 
και βέτιβερ απαλά τυλιγμένο σε 
σανταλόξυλο. 

NO. 89
γκρέιπφρουτ, ανανάς, 
κεχριμπάρι

Αρωματικός ανανάς και κοκτέιλ 
γκρέιπφρουτ με την προσθήκη 
κεχριμπαριού, καρυκευμένο 
με ροζ πιπέρι με ελαφρά 
μεταλλική συμφωνία. 

Έντονα Φρέσκια 

NO. 68
λάιμ, γλυκάνισος, δέρμα 

Ένα αρσενικό, αισθησιακό 
και πολύ κομψό άρωμα με 
πικάντικο-ανατολίτικο άρωμα. 

NO. 71
αρκεύθου, καφές, βελανιδιά

Η αρχική σύνθεση από ξύλο 
βελανιδιάς, αψέντι, αρκεύθου 
και καφέ , με φρεσκάδα, 
αρμονία και δύναμη. 

Κλασική

NO. 134
μήλο, αρκεύθου, φασόλια 
τόνκα

Μήλο, περγαμόντο και τζίντζερ 
σε συνδυασμό με μια ζεστή 
συμφωνία του αρκεύθου και 
λεβάντας.

Φρέσκια

NO. 92
δαμάσκηνο, ροζ πιπέρι, βανίλια

Μια μαγευτική σύνθεση 
γκρέιπφρουτ, δαμάσκηνου 
και κάρδαμου, πασπαλισμένα 
απαλά με ροζ πιπέρι και 
τυλιγμένα στη ζεστασιά της 
βανίλιας σε ένα ντουέτο με 
σανταλόξυλο και μόσχο. 

NO. 93
γκρέιπφρουτ, κανέλα, 
δερμάτινες χορδές

Αρωματικό κοκτέιλ από κόκκινο 
πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ και 
δροσιστικό δυόσμο με μια 
νύξη μπαχαρικού κανέλας, 
τριαντάφυλλο και λευκό  
δέρμα. 

Η ουσία της
αρρενωπότητας
Αρωματικό έλαιο: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L

Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ / ΝΕΡΟΥ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Τραγανά και φρέσκα, τα 
αρώματα εσπεριδοειδών είναι 
συνώνυμο της ενέργειας και του 
πάθους. Συνεπάγονται θετική 
στάση, αποφασιστικότητα 
και προθυμία για δράση, ενώ 
ταυτόχρονα είναι κατάλληλα 
για άνδρες όλων των ηλικιών 
και για κάθε περίσταση.

ΑΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

Πώς μυρίζουν τα αρώματα του νερού; Είναι εμφιαλωμένα 
αρώματα φρεσκάδας και  σθένους. Οι υδάτινοι τόνοι καθιστούν 
σαφείς, πολύ σύγχρονες, αλλά και αντισυμβατικές, συνθέσεις. 
Προσθέτουν την εκλέπτυνση, διατηρώντας συγχρόνως την 
ελαφρότητα και τη σαφήνεια τους.

Έντονα Φρέσκια

NO. 69
πεπόνι, βασιλικός, μόσχος

Αρωματικό πεπόνι και 
καρπούζι σε συνδυασμό με 
μανταρίνι, βασιλικό και μόσχο. 

NO. 74
κόκκινο μανταρίνι, πιπέρι, 
λευκό μόσχο

Μια φρέσκια και πολύ 
αισθησιακή σύνθεση από 
μανταρίνι, λευκό μόσχο και 
κέδρο, καρυκευμένο με μαύρο 
πιπέρι.

Έντονα Φρέσκια 

NO. 67
λάιμ, νότες νερού, λευκός 
μόσχος

Ελαφρύ άρωμα εσπεριδοειδών 
με ισχυρές συμφωνίες νερού, 
πέταλα γιασεμιού και λευκό 
μόσχο. 

NO. 84
γκρέιπφρουτ, δεντρολίβανο, 
δρύινα

Εσπεριδοειδή, δεντρολίβανο 
και άρκευθος αναμειγμένα 
με ένα διακριτικό άρωμα 
από παλίσανδρο και βρύα 
βελανιδιάς, δημιουργούν 
μια πραγματικά αισθησιακή 
πανδαισία.

Φρέσκια 

NO. 97
μέντα, φασόλια τόνκα, βανίλια

Μια σαγηνευτική και αρμονική 
σύνθεση φρούτων σε 
συνδυασμό με φασόλια τόνκα, 
μια λεπτή συμφωνία μέντας, 
κέδρου και βανίλιας. 

NO. 118
κάρδαμο, φασκόμηλο, βανίλια

Μια μαγνητική σύνθεση 
βιολέτας τυλιγμένη στη 
ζεστασιά της βανίλιας με 
μια νύξη φασκόμηλου και 
κάρδαμο.

Έντονα Φρέσκια 

NO. 102
βιολέτα, ίριδα, βανίλια

Μια σύνθεση από μαύρο 
πιπέρι, ίριδα τοσκάνης, βιολέτα 
και βουλγαρικό τριαντάφυλλο 
σε συνδυασμό με βέτιβερ και 
βανίλια. 

Perfumy orientalne

Οι ανατολίτικοι τόνοι συμπυκνώνουν κάποιο μυστήριο. Δελεάζουν και  γοητεύουν, 
εξαπολύοντας την επιθετική γοητεία τους με την πάροδο του χρόνου. Αποδεικνύουν 
την αρχική προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ξέρει τι θέλει και δεν διστάζει να το 
κατακτήσει.

Ξεχωρίστε από το πλήθος
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΞΥΛΩΔΗΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΞΥΛΩΔΗ

ΑΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΩΔΗ

Τα ξυλώδη αρώματα έχουν κάποιο αρχέγονο μαγνητισμό. Είναι ζεστά, βαθιά αρώματα 
που τονίζουν τη δύναμη ενός ανθρώπου , προσθέτουν τάξη και κομψότητα. Απίστευτα 
περίπλοκα Είναι πολυ πρωτότυπα. 

Έντονα Φρέσκια

NO. 121
περγαμόντο, ανανάς, σημύδα

Ένα αρσενικό, αισθησιακό 
άρωμα καπνού ξύλου σε 
συνδυασμό με φρέσκο 
φραγκοστάφυλο, περγαμόντο 
και χυμό ανανά και μια 
λεπτή συμφωνία μαροκινού 
γιασεμιού.

Φρέσκια

NO. 72
περγαμόντο, τζίντζερ, musk

Μια σύνθεση από περγαμόντο 
και πάθος καρυκευμένο με 
μπαχαρικά πιπέρι και πικρό 
τζίντζερ σε συνδυασμό με το 
άρωμα του μόσχου.

NO. 80
κέδρος, μοσχοκάρυδο,
δερμάτινες χορδές

Μια σύνθεση περγαμόντου 
και φρούτων του πάθους 
καρυκευμένο με πικάντικο 
πιπέρι και πικρό τζίντζερ σε 
συνδυασμό με το άρωμα του 
μόσχου.

Έντονα Φρέσκια 

NO. 77
ανανάς, κόκκινο μήλο, 
σανταλός

Αρωματική λεβάντα σε 
συνδυασμό με φρέσκο 
περγαμόντο, φύλλο ανανά, 
μήλο και σανταλόξυλο. 

NO. 86
γκρέιπφρουτ, πιπέρι, κέδρος

Μια εκλεπτυσμένη και 
εκπληκτική σύνθεση από 
ξύλο κέδρου και βέτιβερ, 
πασπαλισμένα απαλά με 
φρέσκο γκρέιπφρουτ και 
καρυκευμένο με πιπέρι. 

NO. 113
λεμόνι, δεντρολίβανο, μόσχος

Ένας αρχικός συνδυασμός 
λεμονιού πασπαλισμένο με 
λάδι φύλλων πορτοκαλιάς, 
δεντρολίβανο και μόσχο. 

Φρέσκια

NO. 90
σημύδα, βιολέτα, μόσχος

Απίστευτα αισθησιακή 
και σαγηνευτική σύνθεση 
των φύλλων σημύδας 
πασπαλισμένα με κάρδαμο με 
ένα ζεστό ξύλινο σύμφωνο, 
βιολετί και τύλιξο μόσχο. 

NO. 94
μανταρίνι, γιασεμί, πατσουλί

Ένα αισθησιακό μανταρίνι-
-γκρέιπφρουτ κοκτέιλ με μια 
νύξη γιασεμιού, πατσουλί, 
δάφνης και δρυόμου. 

NO. 96
τζίντζερ, βιολέτα, κέδρος

Ένα ενδιαφέρον μείγμα 
λεμονιού και βιολέτας 
πασπαλισμένο με λευκό 
πιπέρι με λεπτές συμφωνίες 
ξύλου, λουλούδι βασιλικού και 
τζίντζερ. 

Φρέσκια

NO. 98
ροζ πιπέρι, φρέζια, βανίλια

Μια σύγχρονη σύνθεση 
μανταρίνι σε ντουέτο με 
φρέζια, καρυκευμένο με 
κάρδαμο και βανίλια με 
ελαφριά συμφωνία από ξύλο 
εσπεριδοειδών και ροζ πιπέρι. 

NO. 109
περγαμόντο, λεβάντα, κέδρος

Μια απίστευτα φρέσκια 
σύνθεση περγαμόντου 
και λεβάντας τυλιγμένη 
σε αισθησιακό ξύλο και 
κεχριμπάρι. 

Εκπληκτική δύναμη της έλξης
Αρωματικό έλαιο: 20%

50 ML

Για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων 
μας μεταβείτε στον ιστότοπό μας
www.livioon.com
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SIMPLY HOME

Τ  ο σπίτι σας είναι το κάστρο σας - ένα μέρος όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε, 
να αναγεννηθείτε, να είστε κοντά στους αγαπημένους σας και να αγαπηθείτε... 
Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν πολύ πιο εύκολα αν ο χώρος γύρω 
σας λάμπει με καθαριότητα και οι εσωτερικοί χώροι σας καλωσορίζουν με 
όμορφες μυρωδιές. Αυτό είναι το σπίτι που εξυπηρετεί: ωραία και ασφαλή. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε έναν καθημερινό περίπατο μέσω της 
ζωής με τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα. 

Έχουμε δημιουργήσει τη σειρά SIMPLE HOME  με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
καθαρισμός του σπιτιού να μην είναι πλέον ένα δυσάρεστο καθήκον. Η 
σειρά των βιοδιασπώμενων προϊόντων θα σας βοηθήσει να φροντίσετε το 
σπίτι σας και την ασφάλεια των αγαπημένων σας. Τα υφάσματα θα κερδίσουν 
την απαλότητα και οι επιφάνειες θα ανακτήσουν τη λάμψη τους. Η δύναμη 
των ενεργών συστατικών που κρύβονται μέσα τους και η ανακυκλώσιμη 
συσκευασία θα σας κάνει να θαμπώσετε την οικογένεια και τους επισκέπτες 
σας. Προσεκτική σύνθεση αρωμάτων θα προσθέσει μια αφή της πολυτέλειας 
στους εσωτερικούς χώρους σας. Δημιουργήστε μοναδική ατμόσφαιρα 
ζεστασιάς και άνεσης χάρη στα προϊόντα Livioon για πλύσιμο και καθαρισμό. 
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SIMPLY HOME ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Είμαι οικολογικό, αποτελεσματικό, απαλό για το δέρμα σας
•   Το περιεχόμενο  με εκχύλισμα από έλαιο κάνναβης και αλόη,
•   θα αφαιρέσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε βρωμιά από  
     τα πιάτα σας και θα τα αφήσει αστραφτερά καθαρά. 
•   Ένας πραγματικός θηριοδαμαστής λίπους και βρωμιάς! 
•   Μαζί μου, το πλύσιμο είναι γρήγορο και αποτελεσματικό

Τι μπορώ να καθαρίσω;

•   Πορσελάνη,  
•   Μαγειρικά σκεύη,  
•   Μαχαιροπήρουνα,  
•   Γυάλινα πιάτα 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

Είμαι οικολογικό, αποτελεσματικό, απαλό για το δέρμα σας.

Ασύγκριτο στην 
αφαίρεση λίπους και 

πολύ αποτελεσματικό. Θα 
αφήσει τα πιάτα σας άψογα 
καθαρά, και τα χέρια σας – 

καλοδιατηρημένα. Καθαρή 
χαρά του 
πλυσίματος 
πιάτων
500 ML
ΚΩΔ: 611

Η μοναδική, συμπυκνωμένη φόρμουλα του Φυσικού gel πιάτων 
κάνει ακόμα και τo αποξηραμένο λίπος και την επίμονη βρωμιά 
να εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού. Όχι μούλιασμά ή τρίψιμο! 
Η αποτελεσματικότητα του gel συνοδεύεται από ένα ευχάριστο 
άρωμα καθαρισμού εσπεριδοειδών, χάρη στην οποία το πλύσιμο 
θα πάψει να είναι ενοχλητικό καθήκον. Μόνο λίγες σταγόνες σας 
χωρίζουν από το φλας της καθαριότητας. 

Το οικολογικό τζελ πλύσης πιάτων Livioon θα αφαιρέσει 
ανελέητα τη βρωμιά και το λίπος κατά το πλύσιμο. Θα αφήσει τα 
πιάτα σας καθαρά και τα χέρια σας τακτοποιημένα. Μια σταγόνα 
αρκεί για να απολαύσετε τη λάμψη των πιάτων μετά από ένα 
οικογενειακό γεύμα!

ΒΙΟ
ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
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SIMPLY HOME ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
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SIMPLY HOME ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ NANOSILVER

Γιατί εμένα;

•  Είμαι οικολογικός, δεν περιέχω επιβλαβείς χημικές ουσίες. 
•  Χάρη σε μένα θα φροντίσετε το περιβάλλον. 
•  Είμαι ένας κατακτητής της βρωμιάς και του λίπους. 
•  Θα γυαλίσω τα πιάτα σου όμορφα. 
•  Είμαι πολύ αποτελεσματικός. 
•  Περιέχω nanosilver με αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Πώς να με χρησιμοποιήσετε

Ρίξτε 20 ml gel (περίπου τα 2/3 της χωρητικότητας του δοχείου) 
στο δοχείο δισκίου μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Για πολύ λερωμένα 
πιάτα, γεμίστε ολόκληρη τη δεξαμενή με gel.

Ποια αντικείμενα μπορούμε  
να πλύνουμε στο πλυντήριο πιάτων;

Μπορούμε να πλύνουμε τα περισσότερα από τα καθημερινά 
χρησιμοποιημένα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων: πιάτα, ποτήρια και 
μαχαιροπήρουνα. Στην περίπτωση των λεπτών γυαλιών, πρέπει μόνο 
να σιγουρευτείτε ότι τοποθετούνται ασφαλώς, ειδάλλως, κάτω από 
την πίεση νερού, μπορούν να ανατραπούν και να σπάσουν.

Τι δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων;

Μην τοποθετείτε χειροποίητα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, 
ειδικά κεραμικά ή πορσελάνη, ξύλινα αξεσουάρ, καθώς και λεπτά 
κρύσταλλα ή πιάτα από γυαλί μολύβδου. Επίσης, επιτραπέζια σκεύη 
διακοσμημένα με χρυσό ή ασήμι απαιτεί πλύσιμο των χεριών.

Τα πιάτα σας θα 
παραμείνουν  καθαρά, 

χωρίς  χαραγματιές και το 
πλυντήριο πιάτων σας θα 

παραμείνει τακτοποιημένο.

Τέλεια 
καθαριότητα 
χωρίς
χαραγματιές
500 ML
ΚΩΔ: 612

Οικολογικό gel  πλυντηρίου πιάτων με nanosilver θα κάνει τα 
πιάτα σας περιποιημένα και λαμπερά. Όχι άλλα ιζήματα από 
επιβλαβείς χημικές ουσίες που είναι επικίνδυνες για εσάς και 
το περιβάλλον. Χάρη στη συνοχή τoυ gel και της μοναδικής 
φόρμουλας που περιέχει φυσικά συστατικά και nanosilver 
με αντιβακτηριακές ιδιότητες, τα πιάτα σας θα παραμείνουν 
λαμπερά, χωρίς χαραγματιές και το πλυντήριο πιάτων σας θα 
είναι τακτοποιημένο.

Πλύνετε αποτελεσματικά και με ασφάλεια!

ΒΙΟ
ΑΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

SIMPLY HOME ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ NANOSILVER

ΠΕ
ΡΙΕΧΕΙ NANOSILVER

ΑΠ
ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜ

ΠΥΚΝ
Ω

Μ
ΕΝ

Ο
 33 ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ο
ΙΚ

ΟΛΟΓΙΚΗ



Ψεκαστήρας

ΚΩΔ: 608

Ψεκαστήρας

ΚΩΔ: 608

9190

SIMPLY HOME FIREPLACE & GRILL CLEANER SIMPLY HOME KITCHEN CLEANER ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Χάρη στη 
συμπυκνωμένη 

ενεργή φόρμουλα, το 
επαγγελματικό υγρό για 
το πλύσιμο των τζακιών 
και των σχαρών αφαιρεί 

αποτελεσματικά ακόμα και 
τη χειρότερη βρωμιά. 

Αποτελεσματικό 
επαγγελματικό υγρό 

καθαρισμού κουζινών είναι 
το μυστικό όπλο σας στην 
πάλη ενάντια στο ρύπο. 

Αφαιρεί
ξεραμένα λίπη 
και λεκέδες
500 ML
ΚΩΔ: 609

Ένα επαγγελματικό υγρό για το πλύσιμο των εστιών και 
των σχαρών φροντίζει ότι η φλόγα της οικογενειακής 
ατμόσφαιρας στο σπίτι σας δεν βγαίνει ποτέ. 
Θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε την αιθάλη, την τέφρα, 
την αποξηραμένη βρωμιά και τα καμένα λίπη χωρίς 
κόπο. 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Θα πλύνω γρήγορα και με λεπτομέρεια το  
     τζάμι του τζακιού
•   Αφαιρώ έξυπνα τη βρωμιά από καπνιά,  
     στάχτη και λίπος
•   Τα ξεραμένα και καμένα λίπη δεν με  
     τρομάζουν
•   Δεν χαράζω την επιφάνεια

Τι μπορώ να καθαρίσω;

•   Τζάμι και εσωτερικό του τζακιού
•   Γκριλ
•   Σχάρα
•   Φούρνο

Καθαρή,
αρωματισμένη  
κουζίνα
500 ML
ΚΩΔ: 604

Το επαγγελματικό υγρό για το πλύσιμο της κουζίνας 
θα κάνει την καρδιά του σπιτιού σας να κτυπά με έναν 
καθαρό ρυθμό. 

Όχι μόνο αφαιρεί τη βρωμιά, αλλά προστατεύει και την 
κουζίνα από την εκ νέου ρύπανση και δίνει σε όλο το 
μέρος ένα ευχάριστο άρωμα.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Δεν αφήνω στίγματα
•   Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικό
•   Δεν καταστρέφω τις καθαρισμένες επιφάνειες
•   Θα χαρίσω όμορφη λάμψη και θα αποτρέψω τη  
     συσσώρευση της βρωμιάς
•   Αφήνω ένα όμορφο και μακράς διάρκειας άρωμα

Τι μπορώ να καθαρίσω;

•   Φούρνο
•   Επαγωγική ή κεραμική εστία
•   Ψυγείο
•   Ηλεκτρική κουζίνα
•   Πλακάκια, απορροφητήρα και
•   πάγκους
•   Ξεραμένη βρωμιά και μαγειρικό λίπος
•   Κάδο απορριμμάτων

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ



Ψεκαστήρας

ΚΩΔ: 608

ΠΕ
ΡΙΕΧΕΙ NANOSILVER

9392

SIMPLY HOME                  BATHROOM CLEANER ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Δεν χρειάζεται να 
τρίβετε τις βρώμικες 

επιφάνειες στο μπάνιο. Το 
επαγγελματικό καθαριστικό 
υγρό μπάνιου μπορεί να το 

χειριστεί χωρίς εσάς! 

Θα διαγράψει 
οποιοδήποτε
ίζημα 
και λεκέδες
500 ML
ΚΩΔ: 606

Το επαγγελματικό καθαριστικό μπάνιου θα 
σας εκθαμβώσει με την αποτελεσματικότητά 
του.

Ένα αρωματικό προϊόν είναι αρκετό για να 
καθαρίσει ολόκληρο το μπάνιο χωρίς καμία 
προσπάθεια! Διαλύει γρήγορα ακόμη και τα 
πιο επίμονα βρωμιά και ιζήματα.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Δεν καταστρέφω τις καθαρισμένες επιφάνειες
•   Μυρίζω υπέροχα
•   Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικό

Τι μπορώ να καθαρίσω;

•   Εξαρτήματα μπάνιου
•   Καμπίνες ντους
•   Πλακάκια και αρμούς
•   Ακρυλικές, κεραμικές και πλαστικές επιφάνειες
•   λεκέδες από νερό υπολείμματα από σαπούνι πουρί από τη μπανιέραΒΙ

ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ

SIMPLY HOME TOILET BOWL CLEANER ΑΡΩΜΑ ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ

Χωρίς τρίψιμο, ξύσιμο 
ή δυσάρεστες οσμές - Το 

επαγγελματικό καθαριστικό 
τουαλέτας είναι ένα νέο 
επίπεδο καθαρισμού.

Τουαλέτα 
με τη  
μυρωδιά της  
τσιχλόφουσκας 
750 ML
ΚΩΔ: 610

Το επαγγελματικό καθαριστικό τουαλέτας θα 
σας τρελάνει με τη μυρωδιά της τσίχλας  και την 
εκφραστική αποτελεσματικότητα του.

Απολυμαίνει καλά την τουαλέτα και την 
προστατεύει από μικρόβια, ώστε η οικογένειά σας 
να απολαμβάνει την ασφάλεια.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Δεν θα γρατσουνίσω την επιφάνεια που  
     καθαρίζεται και έχω ένα όμορφο άρωμα τσίχλας!
•   Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικός
•   Θα σας βοηθήσω να καταπολεμήσετε τα βακτήρια  
     και τις δυσάρεστες οσμές
•   Απολυμαίνω και καθαρίζω βαθιά
•   Περιέχω nanosilver
•   Χάρη στην ειδική φόρμουλα, παραμένω στην καθαρισμένη  
    επιφάνεια πολύ περισσότερο και προστατεύω από τα  
    μικρόβια

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ

ΑΝ
ΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ



Ψεκαστήρας
ΚΩΔ: 608

9594

SIMPLY HOME WINDOW & GLASS CLEANER ΑΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ

Το επαγγελματικό υγρό 
καθαρισμού γυάλινων 

επιφανειών θα σας 
προσφέρει μια ανοξείδωτη 
λάμψη χωρίς ραβδώσεις.

Καθαρά 
παράθυρα  
χωρίς 
γρατζουνιές
500 ML
ΚΩΔ: 607

Αφήστε το σπίτι σας να είναι καθαρό για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα χάρη στην τεχνολογία κατά της 
βρωμιάς. Και όλα καθαρά! 

Ο καθαρισμός γυαλιού, καθρεφτών ή γυάλινων 
επιφανειών δεν ήταν ποτέ πιο εύκολος. Απλώς 
ψεκάστε με το επαγγελματικό υγρό γυάλινες 
επιφάνειες όπου θέλετε να αφαιρέσετε τη βρωμιά 
και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί. Αποτέλεσμα; 
Ένα λείο, γυαλιστερό γυαλί που αμύνεται από τη 
συσσώρευση σκόνης και άλλων ακαθαρσιών για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα μπουκάλι είναι 
αρκετό για να το χρησιμοποιήσετε πολλές φορές!

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Δεν χαράζω
•   Αφαιρώ κάθε είδους βρωμιά από γυάλινες επιφάνειες
•   Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικός
•   Εγγυώμαι μια τέλεια λάμψη χωρίς ραβδώσεις ή λεκέδες

Τι μπορώ να καθαρίσω;

Παράθυρα, καθρέφτες, άλλες γυάλινες επιφάνειες.

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝO

SIMPLY HOME UNIVERSAL CLEANER ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Αφήνει ένα όμορφο, διαρκές 
άρωμα και, πάνω απ ‘όλα, 
αφαιρεί ολοκληρωτικά τη 

βρωμιά όπου θέλετε!

Για πολλές
επιγάνειες!
επιφάνειες!
500 ML
ΚΩΔ: 605

Το υγρό γενικής χρήσης ,για όλες τις επιφάνειες που 
πλένονται είναι η καθημερινή σας υποστήριξη στον 
καθαρισμό του σπιτιού.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Αφαιρώ αποτελεσματικά όλη τη βρωμιά
•   Δεν αφήνω πίσω μου ραβδώσεις ή λεκέδες
•   Αφήνω μια ευχάριστη και μακράς διάρκειας μυρωδιά
•   Κάνω το νερό πιο μαλακό και διευκολύνω την  
     απελευθέρωση σωματιδίων ρύπων από την επιφάνεια
•   Κάνω τον καθαρισμό πιο γρήγορο και πιο  
     αποτελεσματικό

Τι μπορώ να καθαρίσω;

Μέταλλο, πλαστικοποιημένα, πλαστικά, κεραμικά, 
λινέλαιο, τερακότα, πλακάκια gres.

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝO

ΑΠ
ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜ

ΠΗ
ΚΝ

Ω
Μ

ΕΝ
Ο



Πρακτικό καπάκι με κύπελλο 
μέτρησης

30ml / 40ml / 50ml

Πρακτικό καπάκι με κύπελλο 
μέτρησης

30ml / 40ml / 50ml

9796

SIMPLY HOME ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ENZYM BOOSTER

Προστατέψτε το μαύρο 
από το ξεθώριασμα με το 

συμπυκνωμένο υγρό πλύσης 
για μαύρα και σκούρα 

υφάσματα.

Κομψό 
μαύρο
500 ML
ΚΩΔ: 601

Με αυτό, η ντουλάπα σας δεν θα πάει ποτέ στη 
φωτεινή πλευρά της! Διατηρήστε τη λάμψη, 
την όμορφη μυρωδιά και την καθαριότητα. Τα 
σκούρα υφάσματα θα παραμείνουν σκοτεινά 
και το Nanosilver θα τα κάνει απαλλαγμένα από 
βακτήρια, ιούς και μύκητες.

Μυρίζει τέλεια και ακόμη καλύτερα 
ξεφορτώνεται του επίμονους λεκέδες .

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ 

ΑΝ
ΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

ΑΠ
Ο

ΔΟ
ΤΙΚ

Ο - OKOŁO 17 PRAŃ

ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΩΔΙΑ

Π
ΡΟ

ΣΤ
ΑΤ

ΕΥ
ΕΙ 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ
 ΓΑΡΓΙΑΣΜ

Α

ΑΦ
ΑΙΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΛΕΚΕΔΕΣ

SIMPLY HOME ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ENZYM BOOSTER

Δεν υπάρχουν λεκέδες 
για τα φωτεινά ρούχα 

σας όταν έχετε στο χέρι 
σας ένα συμπυκνωμένο 

υγρό πλυσίματος για λευκά 
υφάσματα με την προσθήκη 

αντιβακτηριακού Nano-
silver.

Άψογο 
λευκό
500 ML
ΚΩΔ: 600

Με αυτό, τα λευκά και ελαφριά ρούχα σας δεν 
θα γκριζάρουν ποτέ, αλλά θα σας κάνουν τα 
ρούχα σας πιο απαλά και με ευχάριστο άρωμα. 
Θα κάνει τα λευκά να γίνουν κάτασπρα και η 
βρωμιά θα εξαφανιστεί εν ριπή οφθαλμού. Τα 
ρούχα σας θα πάρουν μια νέα λάμψη! 

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Θα φροντίσω άψογα όλα τα λευκά και ελαφριά  
     υφάσματα σας
•   Θα κάνω τα λευκά σας ρούχα ακόμη πιο λευκά
•   Θα αποτρέψω το γκρι χρώμα των υφασμάτων σας
•   Μυρίζω υπέροχα
•   Είμαι πολύ αποτελεσματικός
•   Περιέχω nanosilver

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ 

ΑΝ
ΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΩΔΙΑ

ΑΦ
ΑΙΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΛΕΚΕΔΕΣ

•   Θα φροντίσω άψογα όλα τα μαύρα και σκούρα ρούχα σας
•   Θα τα κάνω να διαρκούν περισσότερο
•   Μυρίζω υπέροχα
•   Είμαι πολύ αποτελεσματικός
•   Περιέχω nanosilver

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΩ
Μ

Α ΑΠ
Ο

 ΤΟ
 ΓΑΡΓΙΑΣΜΑ

ΑΠ
Ο

ΔΟ
ΤΙΚ

Ο - OKOŁO 17 PRAŃ



Πρακτικό καπάκι με κύπελλο 
μέτρησης

30ml / 40ml / 50ml

Πρακτικό καπάκι με κύπελλο 
μέτρησης

30ml / 40ml / 50ml

9998

SIMPLY HOME ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ENZYM BOOSTER

Κάντε τα ρούχα σας να 
φαίνονται πάντα καινούργια 
με ένα συμπυκνωμένο υγρό 

πλύσης για χρωματιστά 
υφάσματα.

Η μαγεία του
χρώματος
500 ML
ΚΩΔ: 602

Θα βοηθήσει στη διατήρηση της έντασης 
των χρωμάτων και στην αποτελεσματική 
απομάκρυνση της βρωμιάς, χωρίς να 
καταστρέφονται οι λεπτές ίνες του υλικού. Το 
Nanosilver του δίνει αντιβακτηριακές ιδιότητες 
και ένα όμορφο άρωμα θα μείνει μαζί σας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα συμπυκνωμένο υγρό πλυσίματος για 
χρωματιστά υφάσματα θα φροντίσει για την 
καθαριότητα των ρούχων σας. Όχι μόνο θα 
αφαιρέσει λεκέδες, αλλά θα αποκαταστήσει 
επίσης το βαθύ, υπέροχο χρώμα και τη λάμψη 
του υλικού. Θα σας ενθουσιάσει με το άρωμα 
και την εκπληκτική του απόδοση!

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Θα φροντίσω άψογα τα πολύχρωμα  
     ρούχα σας
•   Θα κάνω και πάλι τα χρώματα τους  
     πλούσια και έντονα
•   Μυρίζω υπέροχα
•   Είμαι πολύ αποτελεσματικός
•   Περιέχω Nanosilver

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ 

ΑΝ
ΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΩΔΙΑ

Π
ΡΟ

ΣΤ
ΑΤ

ΕΥ
ΕΙ 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ
 ΓΑΡΓΙΑΣΜ

Α

ΑΦ
ΑΙΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΛΕΚΕΔΕΣ

SIMPLY HOME ΜΑΛΑΚΩΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ENZYM BOOSTER

Προστατέψτε κάθε ίνα των 
αγαπημένων σας ρούχων 
χάρη σε ένα αρωματικό 
μαλακτικό υφάσματος.

Προστασία,
απαλότητα,
άρωμα
500 ML
ΚΩΔ: 603

Θα δώσει στα ρούχα σας ένα υπέροχο 
άρωμα και θα διατηρήσει το σχήμα του για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ντουλάπα 
σας θα το λατρέψει!

Προστατεύει τα ρούχα από τον στατικό 
ηλεκτρισμό και απομακρύνει αποτελεσματικά 
βακτήρια, ιούς και μύκητες από αυτά χάρη 
στην περιεκτικότητα σε Nanosilver. Θα κάνει 
το σιδέρωμα πιο εύκολο για εσάς και, πάνω απ 
‘όλα, θα σας τυλίξει με ένα απαλό, αρωματικό 
πέπλο.

Γιατί να με χρησιμοποιήσεις;

•   Θα προστατέψω τα χρώματα και τα υφάσματα σας  
     μέχρι τις μικροσκοπικές ίνες
•   Θα αφήσω τα ρούχα σας απαλά και ευχάριστα στο άγγιγμα
•   Μυρίζω υπέροχα, είμαι πολύ αποτελεσματικός
•   Διευκολύνω το σιδέρωμα των ρούχων σας
•   Περιέχω Nanosilve

ΒΙ
ΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ 

ΑΝ
ΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΩΔΙΑ

ΑΠ
Ο

ΤΡ
ΕΠ

ΕΙ
 ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΩ

Ν
 ΡΟ

ΥΧΩ
Ν
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ΔΟ
ΤΙΚ

Ο - OKOŁO 17 PRAŃ
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Ο - OKOŁO 17 PRAŃ



LIVIOON GREECE
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8

ΣΠΑΤΑ, Τ.Κ. 19004, ΑΤΤΙΚΗ
EΛΛΑΔΑ

LIVIOON CYPRUS
ΚΙΛΚΙΣ 8 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ,Τ.Κ 1086
ΚΥΠΡΟΣ

ORDER@LIVIOON.GR
LIVIOONCYPRUS@LIVIOON.GR

Business Partner 


