
B E A U T Y  B Y  N A T U R E



Οι φόρμουλες τους είναι απόλυτα ισορροπημένες. Μπορούν να συντονιστούν με όλες τις επιδερμίδες σε πολυδιάστατη βάση 
και να ενεργούν μόνο όπου υπάρχει ανάγκη, γεμίζοντας όλα τα κενά και τις ατέλειές που μπορεί να έχει. Οι  πρωτοποριακές 
μας, έξυπνες φόρμουλες λειτουργούν ανεξάρτητα από την ηλικία, τον τύπο του δέρματος και τον τρόπο ζωής. Εάν το δέρμα 
είναι νεότερο ή λιγότερο απαιτητικό, θα τραβήξει λιγότερο απο τα συστατικά, σε σχέση με ένα δέρμα που είναι ώριμο ή ξηρό 
που θα λειτουργήσουν στο έπακρο τα συστατικά. Γι ‚αυτό μην ανησυχείτε ότι το δέρμα σας θα συνηθίσει τις κρέμες και αυτές 
δεν θα είναι πλέον αποτελεσματικές. Αντιθέτως θα μπορείτε να συνεχίζετε την „αγωγή” του προσώπου σας όλο τον χρόνο με 
την ίδια σειρά περιποίησης και συστατικών. 

Τα καλλυντικά Livioon ανταποκρίνονται σε όλα τα προβλήματα του δέρματος: ενυδατώνουν έντονα, αναγεννούν, μειώνουν 
τις ρυτίδες, καταπραΰνουν τον ερεθισμό, μειώνουν τον αποχρωματισμό, αναπλάθουν, ενισχύουν τα τριχοειδή, έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνουν τους πόρους και ρυθμίζουν την έκκριση σμήγματος.

Οι μοναδικές συνθέσεις συστατικών που 
δημιουργήθηκαν οι κρέμες της Livioon δίνουν 

στο δέρμα ακριβώς αυτό που χρειάζεται.



ΒΗΜΑ 1ο:  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
FACE GLOVE: Πώς θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε 
το πρόσωπό μας με τον πιο φυσικό τρόπο; Αρκούν 
μόνο 2 βήματα:
• Bρέξτε το γάντι με χλιαρό νερό &
• Σκουπίστε το πρόσωπό σας για να καθαρίσετε ή 

να αφαιρέσετε το μακιγιάζ

ΒΗΜΑ 2ο: 

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
ENZYME PEELING: έχει δημιουργηθεί για να κάνει 
βαθύ καθαρισμό εισχωρώντας και στην πιο βαθιά 
στιβάδα της επιδερμίδας.
• Εφαρμόστε σε νωπό και καθαρό δέρμα 

κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών και αφήστε το : 5 – 8 λεπτά 
σε ξηρές / μικτές επιδερμίδες & 10-15 λεπτά σε 
λιπαρές.

• Στη συνέχεια βρέξτε τα χέρια σας και κάντε ξανά 
ελαφρύ μασάζ και με το γάντι και χλιαρό νερό 
αφαιρέστε το!

ΒΗΜΑ 3ο:  

ΜΑΣΚΑ
FACE CLAY MASK: Η μάσκα προσώπου με 
πράσινο άργιλο είναι ότι καλύτερο προκειμένου να 
εξαλειφθούν τα νεκρά κύτταρα και οι τοξίνες που 
συσσωρεύονται.
• Εφαρμόστε σε καθαρό και στεγνό δέρμα 

αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών και 
αφήστε τη : 5 – 8 λεπτά σε ξηρές / μικτές 
επιδερμίδες & 10-15 λεπτά σε λιπαρές ( ή όταν 
στεγνώσει και αλλάξει χρώμα ). Στη συνέχεια 
αφαιρέστε τη με χλιαρό νερό και σταδιακά να το 
παγώνετε έως ότου την αφαιρέσετε όλη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
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ΒΗΜΑ 4ο: 

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
DAY CREAM: H κρέμα ημέρας της LIVIOON αποτελεί 
την μέγιστη δόση ενυδάτωσης , επανορθώνει 
το κουρασμένο, άτονο και εξασθενημένο δέρμα. 
Εφαρμόστε τη στο πρόσωπο με ανοδικές κινήσεις 
εκτός από την περιοχή των ματιών!
NIGHT CREAM: H κρέμα νυκτός της LIVIOON 
εφοδιάζει το δέρμα κατά την διάρκεια του ύπνου με 
συστατικά υψηλής αποτελεσματικότητας. Διεγείρει 
τους μηχανισμούς προστασίας και ενισχύει τις 
ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης. Εφαρμόστε τη στο 
πρόσωπο με ανοδικές κινήσεις εκτός από την περιοχή 
των ματιών!
EYE CREAM: Τα μάτια μας είναι ένα από τα πιο 
δύσκολα σημεία λόγω του ότι είναι πολύ λεπτό 
το δέρμα. Η θρεπτική κρέμα ματιών της LIVIO-
ON, αποτρέπει την πρόωρη γήρανση, αφαιρεί τις 
σακούλες, μειώνει το πρήξιμο. Εφαρμόστε τη στην 
περιοχή των ματιών με απαλές κινήσεις.

ΒΗΜΑ 5ο:  

ΠΙΕΙΤΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ 
θα νιώσεις με τον καιρό το δέρμα σου να γίνεται πιο 
λαμπερό, καθαρό και απαλό.

ΒΗΜΑ 6ο: 

ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΑΡΚΕΤΑ
Φροντίστε να παίρνετε την ξεκούραση που 
χρειάζεστε για να διατηρήσετε το μυαλό, το σώμα και 
το δέρμα σας υπέροχα.



ΓΑΝΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

Ένα προϊόν που χάριν στο 
ειδικό ύφασμα του με μικροϊνες 
καταφέρνει να καθαρίζει σε βάθος 
ακόμα και το αδιάβροχο μακιγιάζ 
και τους καθημερινούς ρύπους, 
αφήνοντας το δέρμα μας  καθαρό, 
μαλακό, απαλό και έτοιμο να δεχτεί 
οποιαδήποτε πρόσθετη φροντίδα.

Πως χρησιμοποιείται; 

Βρέξτε το γάντι με χλιαρό νερό και στη συνέχεια 
σκουπίστε το πρόσωπο σας με αυτό… επαναλαμβάνετε 
μέχρι να καθαρίσετε όλο σας το πρόσωπο!

* Μην ανησυχήσετε που θα το δείτε από λευκό να αλλάζει 
χρώμα απλά πλύνετε το με σαπούνι και χλιαρό νερό και μια 
φορά την εβδομάδα βάλτε το στο πλυντήριο!

Κωδ: 301

ΣΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΠΑΝΤΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 
ΜΟΝΟ ΛΙΓΟ 

ΝΕΡΟ

ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΕΛΕΙΑ
ΤΟ MAKEUP ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ 

ΡΥΠΟΥΣ
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Γιατί το Face Glove;

• Ιδανικό για άτομα που φορούν φακούς επαφής.

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

• Ιδανικό για τους άνδρες

• Κατάλληλο για άτομα με ακμή

• Αφαίρεση του μακιγιάζ και απαλή απολέπιση 
την ίδια στιγμή.  Το γάντι απομακρύνει απαλά τα 
νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και διεγείρει 
την κυκλοφορία του αίματος.

• Είναι ιδανικό για το γυμναστήριο, τη πισίνα ή κατά 
τη διάρκεια των ταξιδιών.

• Δεν υπάρχουν πλέον περιττά καλλυντικά και 
βαμβάκια καθαρισμού. Χρειάζεται μόνο νερό και 
το γάντι.

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

• Το γάντι δεν είναι υγρό, και έτσι μπορείτε να το 
πάρετε μαζί σας σε αεροπλάνο.

• Είναι κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας μια 
ειδική μικροτεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, καθαρίζει 
τέλεια το πρόσωπο, αφήνοντας το μαλακό και 
απαλό.

• Από τώρα και στο εξής, η αφαίρεση του 
μακιγιάζ σας θα είναι ευχάριστη και κυρίως 
αποτελεσματική.

• Το γάντι θα προσελκύσει το μακιγιάζ και το 
σμήγμα σαν μαγνήτης.



ΕΝΖΥΜΙΚΟ PEELING

Απομακρύνει τέλεια τα νεκρά 
κύτταρα, μειώνει τις ατέλειες και 
εξασθενεί τις δυσχρωμίες κάνοντας 
το πρόσωπό σας υγιή, λαμπερό και 
λείο.

• Χάρη στο φυσικό ένζυμο papaya, καθαρίζει απαλά 
το δέρμα χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο.

• Η απολέπιση είναι κατάλληλη για όλους τους 
τύπους δέρματος.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε σε ελαφρώς υγρό δέρμα με στεγνά χέρια. 
Στη συνέχεια, κάντε ένα μασάζ (για αυτό, βρέξτε τα 
χέρια σας με νερό), κατά τη διάρκεια του οποίου θα 
μετατραπούν σε ένα κρεμώδες γαλάκτωμα . Το μασάζ θα 
πρέπει να διαρκεί 5 έως 10 λεπτά, αν και σε περίπτωση 
πολύ ευαίσθητων επιδερμίδων ο χρόνος μπορεί να 
μειωθεί σε 2 έως 3 λεπτά. Μπορείτε να το αφήσετε στο 
δέρμα σας, σαν μάσκα, και σε 10 με 15 λεπτά θα το 
νιώσετε που θα  στεγνώσει. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό 
και εάν θέλετε χρησιμοποιήστε το Face Glove ώστε να 
είστε σίγουροι ότι καθαρίσετε σε βάθος και τους πόρους 
του προσώπου σας . 

Κωδ: 314  /  50ml
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ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Τι  κάνει όταν το χρησιμοποιείτε;

• Καθαρίζει το δέρμα

• Εξαφανίζει  τους πόρους

• Αφαιρεί τα σπυράκια

• Μειώνει την ορατότητα των πόρων

• Λειαίνει του δέρμα

• Βελτιώνει ομοιόμορφα τον τόνο του δέρματος

• Βοηθάει το δέρμα να απορροφήσει θρεπτικά 
συστατικά και ενυδατικά από κρέμες και έλαια

• Απαλύνει τους ερεθισμούς

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.

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.



ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΓΙΛΟ

Η μάσκα είναι ιδανική για όλους 
τους τύπους δέρματος, ιδιαίτερα 
για αυτά που έχουν ακμή καθώς 
περιέχει στυπτικές ιδιότητες.

• Ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ανοιχτούς πόρους
• Ενυδατώνει έντονα το δέρμα
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς

Πως χρησιμοποιείται; 

Είναι καλύτερο να τη χρησιμοποιείτε 2 έως 3 φορές 
την εβδομάδα, εφαρμόζοντας ένα παχύ στρώμα στο 
πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Ξεπλύνετε με χλιαρό 
νερό μετά από περίπου 10 έως 15 λεπτά.

Κωδ: 315  /  50ml
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ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Τι  κάνει όταν το χρησιμοποιείτε;

Η μάσκα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα μετά από ένα καλό 
καθαρισμό όπως προσφέρει το ενζυμικό πήλινγκ.

Η μάσκα είναι ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος, 
ιδιαίτερα για αυτά που έχουν ακμή καθώς περιέχει 
στυπτικές ιδιότητες. 

Ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος, είναι αντισηπτικό  και 
επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος. Καθαρίζει 
τέλεια, αλλά δεν διαταράσσει την ισορροπία του pH. 

Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, μπορεί να παρατηρηθεί 
συρρίκνωση των πόρων το σκούρο του τόνου του 
δέρματος και η επούλωση μικρο τραυμάτων από 
σπυράκια.

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

Καφέ άλγη
Παρέχει στο δέρμα βιταμίνες, αμινοξέα, 
πρωτεΐνες, και μεταλλικά στοιχεία τα οποία 
διεισδύουν στα χαμηλότερα στρώματα 
της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα την 
αναζωογόνηση των κυτταρικών ιστών και την 
εξασφάλιση της σωστής ενυδάτωσης.

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.

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.

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.



ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Η κρέμα ημέρας αποτελεί τη 
μέγιστη δόση ενέργειας για το 
κουρασμένο και αποδυναμωμένο 
δέρμα. Περιέχει ενεργές ουσίες 
που παραλαμβάνονται άμεσα από 
τη φύση οι οποίες ενυδατώνουν 
δρώντας ακόμα και στα βαθύτερα 
στρώματα της επιδερμίδας. 

• Λειαίνει την επιδερμίδα
• Βελτιώνει το χρώμα του δέρματος
• Χάρη στην ελαφριά σύνθεση της μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πριν το μακιγιάζ

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε στο δέρμα σας στο πρόσωπο και το λαιμό 
αφού έχει καθαριστεί και πλυθεί καλά. Απλώστε  τη 
σε ένα ελαφρώς υγρό δέρμα. Ακόμη και μια μικρή 
ποσότητα είναι αρκετή για να ενυδατώσει σωστά το 
δέρμα σας και να δράσει όπως πρέπει. Πριν αρχίσετε 
να τρίβετε, απλώστε με τα δάχτυλά σας, με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να  διανεμηθεί καλύτερα σε όλο το 
πρόσωπό σας. 

Μην τρίβετε πολύ βαριά – μόνο με απαλές και αργές  
κινήσεις , χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα σας. 

Κωδ: 311  /  30ml
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ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Τι  κάνει όταν το χρησιμοποιείτε;

• Είναι ελαφριά, αλλά πολύ θρεπτική. Ιδανική για 
μακιγιάζ

• Κάνει το δέρμα σας απαλό και ενυδατωμένο

• Βελτιώνει τον τόνο του δέρματός σας

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.

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.

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.

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.

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



ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ

Η κρέμα νυκτός αποτελεί τη 
μέγιστη δόση ενυδάτωσης για ένα 
κουρασμένο και εξασθενημένο 
δέρμα.

• Φροντίζει την επιδερμίδα σας ενώ κοιμάστε
• Τονώνει τους μηχανισμούς προστασίας του 

δέρματος
• Δουλεύει κατά της γήρανσης, ενισχύοντας τις ίνες 

κολλαγόνου και ελαστίνης
• Επαναφέρει την απαλότητα και την ελαστικότητα 

του δέρματος και τη φυσική του λάμψη 
• Δουλεύει καλά σε όλους τους τύπους επιδερμίδα

Πως χρησιμοποιείται; 

Θυμηθείτε ότι η βραδινή φροντίδα πρέπει πρώτα να 
βασίζεται στον κατάλληλο καθαρισμό, στην καλύτερη 
περίπτωση αμέσως μετά το μπάνιο, γιατί τότε το δέρμα 
μας χάνει την υγρασία του πιο γρήγορα και είναι καλό 
να το αποτρέψουμε εγκαίρως. Εφαρμόστε  χτυπώντας 
ελαφρά το πρόσωπο με τις άκρες των δακτύλων και 
απαλό μασάζ στο δέρμα (μικρές, κυκλικές κινήσεις των 
δακτύλων), για να βελτιώσετε τη μικροκυκλοφορία του 
δέρματος και να το χαλαρώσετε. Ξεκινήστε από τη μέση 
του προσώπου προς την κατεύθυνση των εξωτερικών 
μερών του, εξομαλύνοντας έτσι τις γραμμές του 
προσώπου. Επιπλέον, αξίζει να πατήσετε τις εσωτερικές 
γωνίες των ματιών, επειδή η λέμφη συλλέγεται εκεί. 
Αποφύγετε την περιοχή των ματιών, όπου το δέρμα 
είναι εξαιρετικά ευαίσθητο , γιατί μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό. Εφαρμόστε επίσης στο δέρμα του λαιμού με 
λεπτές κινήσεις, χαϊδεύοντας και με ανοδικές κινήσεις.

Κωδ: 312  /  30ml
LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 1514

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Τι  κάνει όταν το χρησιμοποιείτε;

• Φροντίζει την επιδερμίδα σας ενώ κοιμάστε

• Τονώνει τους μηχανισμούς προστασίας του 
δέρματος

• Δουλεύει κατά της γήρανσης, ενισχύοντας τις ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνης

• Επαναφέρει την απαλότητα και την ελαστικότητα 
του δέρματος

• και τη φυσική του λάμψη

• Δουλεύει καλά σε όλους τους τύπους επιδερμίδας

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.

Υαλουρονικό οξύ
Μια ουσία που συναντάται φυσιολογικά στο 
δέρμα. Βοηθά στην ανάκτηση ενός νεανικού 
και υγιούς δέρματος. Διεγείρει την παραγωγή 
κολλαγόνου, γεμίζει ακόμα και τις πιο βαθιές 
ρυτίδες, αναζωογονεί και ενυδατώνει βαθιά 
το δέρμα.

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

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.



ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ

Η περιοχή των ματιών είναι η πιο 
ευαίσθητη περιοχή του προσώπου 
μας και θέλει περισσότερη 
περιποίηση. Η εξαιρετική για όλους 
τους τύπους δέρματος, θρεπτική 
κρέμα ματιών αποτρέπει την 
πρόωρη γήρανση.

• Αφαιρεί τις σακούλες κάτω από τα μάτια και 
μειώνει το πρήξιμο

• Παρέχει ένα έντονο ενυδατικό, αναζωογονητικό 
και συσφικτικό αποτέλεσμα

• Χάρη στη ελαφριά σύσταση της μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πριν το μακιγιάζ.

Πως χρησιμοποιείται; 

1. Πριν από την εφαρμογή, είναι απαραίτητο να 
αφαιρέσετε προσεκτικά το μακιγιάζ σας.

2. Μην την τρίβετε. Οι ρυτίδες σχηματίζονται και 
βαθαίνουν επίσης ως αποτέλεσμα του τεντώματος 
του δέρματος, επομένως είναι καλύτερο να την 
εφαρμόσετε σε κυκλικές κινήσεις, χτυπώντας 
απαλά με τα δάχτυλα.

3. Σημαντικό: μην την εφαρμόζετε κοντά στην κάτω 
γραμμή των βλεφαρίδων, ακριβώς κάτω από το 
μάτι ούτε στο κινούμενο άνω βλέφαρο ακριβώς 
δίπλα στις βλεφαρίδες. Εάν μπει στα μάτια, μπορεί 
να τα ερεθίσει.

4. Εφαρμόστε τη στο επίπεδο της υποδοχής 
των ματιών και κάτω από τα φρύδια. Όταν 
εφαρμόζεται σε αυτήν την περιοχή του 
προσώπου, διεισδύει στο δέρμα σε ακτίνα έως 3 
εκατοστά.

5. Ξεκινήστε την εφαρμογή με το δέρμα κάτω 
από τα μάτια. Χρησιμοποιώντας το άκρο του 
δακτύλου σας, εφαρμόστε τη κρέμα σε διάφορα 
σημεία, κοιτάζοντας από την εξωτερική πλευρά 
της υποδοχής των ματιών στο εσωτερικό της. 
Χτυπήστε απαλά, μετακινώντας πάντα το δάχτυλο 
προς τα μέσα (στη μύτη).

6. Όταν φτάσετε στην εσωτερική γωνία των ματιών, 
μεταβείτε στην κορυφογραμμή των φρυδιών. 
Εφαρμόστε σε κυκλικές κινήσεις . Νιώστε το οστό 
του φρυδιού και χτυπήστε απαλά με το δάχτυλό 
σας.

Κωδ: 313  /  15ml
LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 1716

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Τι  κάνει όταν το χρησιμοποιείτε;

• Εξαλείφει το πρήξιμο και τις σακούλες κάτω από 
τα μάτια

• Συσφίγγει, ενυδατώνει και αναζωογονεί

• Είναι ελαφρύ σαν φτερό, οπότε μη διστάσεις να 
το βάλεις κάτω από το μακιγιάζ σου

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.

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.

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



ΡΕΤΙΝΟΛΗ - ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ανακαλύψτε το κλειδί της ομορφιάς 
με προϊόντα επόμενης γενιάς 
που περιέχουν ρετινόλη, μια 
καθαρή μορφή βιταμίνης Α που 
ονομάζεται βιταμίνη νεότητας. Η 
πρωτοποριακή σειρά καλλυντικών 
Retilution περιέχει ρετινόλη σε 
τρεις πιο αποτελεσματικές μορφές, 
οι οποίες, όταν συνδυάζονται με 
βιταμίνη C, μπορούν να κάνουν 
θαύματα. Μην περιμένετε τα πρώτα 
σημάδια γήρανσης. 

Η ρετινόλη θα αλλάξει την εμφάνιση του δέρματός 
σας, ανεξάρτητα από την ηλικία, επειδή έχει την 
ικανότητα να διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματος, διεγείροντας κύτταρα που παράγουν 
κολλαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό οξύ.
Για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε 
όλη την θεραπεία: Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε 
την κρέμα προσώπου Face Cream, προσθέστε 
τη Retilution Face Mask μετά από 5 ημέρες και 
αναζωογονήστε με τον ορό μετά από μια εβδομάδα. 
Όταν χρησιμοποιείτε καλλυντικά με ρετινόλη, 
αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο και θυμηθείτε να 
χρησιμοποιείτε αντιηλιακό με SPF 30. Για πλήρη 
προστασία και επαρκή ενυδάτωση, χρησιμοποιήστε 
επίσης καλλυντικά από τη σειρά Natural.

Ε Ν Τ Α Τ Ι Κ Η  Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ν Υ Δ Α Τ Ι Κ Η 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  Σ Τ Α  Χ Ε Ρ Ι Α  Σ Α Σ !

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.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ :

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

2. Κάντε απαλό μασάζ με 
κυκλικές κινήσεις.

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

Ρετινόλη 

Συνένζυμο Q10

Bisabolol

Βιταμίνη C

Βιταμίνη Ε

Βούτυρο καριτέ

ΠουλουλάνηΕ
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ΔΕΡΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΝΥΣΤΕΡΙ

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 1918



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.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ : 

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.

Ρετινόλη 

Συνένζυμο Q10

Βιταμίνη Ε

Bisabolol

Βαμβακέλαιο

Βιταμίνη C

Ρετινόλη 

Ξυλιτόλη

Bisabolol

Βιταμίνη C

Βιταμίνη Ε

Προλίνη, αλανίνη και σερίνη

Παντοθενικό ασβέστιο

Οξείδιο του ψευδαργύρου Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Α 

Σ
Υ

Σ
Τ

Α
Τ

Ι
Κ

Α
: 

Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Α 

Σ
Υ

Σ
Τ

Α
Τ

Ι
Κ

Α
: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΡΥΤΙΔΩΝ

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ 
ΘΡΕΨΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ

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!

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ : 

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

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

2. Εφαρμόστε μια υγρή 
στρώση του προϊόντος.

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 γάντι 
προσώπου.

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

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 2120



ΜΑΥΡΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

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.

Πως χρησιμοποιείται; 

Βάλτε μια μικρή ποσότητα  σε μια οδοντόβουρτσα και 
καθαρίστε τα δόντια σας με απαλές, κυκλικές κινήσεις. 
Ξεπλύνετε καλά με νερό  το στόμα μετά τη χρήση.

Αν και έχει λευκαντικό αποτέλεσμα, μπορείτε να το 
χρησιμοποιείτε συνεχώς. Δεν χρειάζονται διαλείμματα 

χάρη στα απαλά και αποτελεσματικά συστατικά της.

Κωδ: 322  /  100ml
LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 2322

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ

GLUTEN
FREE

VEGAN

Ενεργός άνθρακας
Χάρη στην πορώδη δομή και στον συνδυασμό 
πολλών χημικών ενώσεων, έχει ισχυρές 
ιδιότητες καθαρισμού και λεύκανσης. 
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.

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.

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

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.

Εκχύλισμα τζίντζερ
Πλούσιο σε αντιβακτηριακές και 
αντιφλεγμονώδεις ουσίες, έχει ευεργετική 
επίδραση στην στοματική κοιλότητα, η οποία 
αναζωογονεί, απολυμαίνει και θεραπεύει τις 
μικρομολύνσεις.

ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟ 
ΛΑΜΠΕΡΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ 

ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΕΙ ΤΗ 
ΓΥΑΛΑΔΑ



ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΧΕΡΙΩΝ

Το 100% φυσικό αφρόλουτρο σώματος 
και χεριών δημιουργήθηκε με βάση το 
έλαιο κάνναβης και το εκχύλισμα από 
καφέ φύκια, θα κάνει το δέρμα σας 
απαλό, ευχάριστο στην αφή και έτοιμο 
για επιπλέον φροντίδα. Το προϊόν 
λειτουργεί για χαλάρωση και τόνωση, 
προορίζεται για καθημερινή χρήση.

Πως χρησιμοποιείται; 

Ρίξτε μικρή ποσότητα στο σώμα ή σε σφουγγάρι και 
κάντε μασάζ στο βρεγμένο δέρμα. Ξεπλύνετε καλά μετά 
το μπάνιο.

323 
γλυκιά  
βανίλια

324
αναζωογονητικό

ραβέντι

325
ανατολίτικο

oud

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 2524

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

3 παραμυθένιες μυρωδιές: 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.

Έλαιο κανναβιδιόλης
Ένα πολύτιμο συστατικό φροντίδας που 
προέρχεται από σπόρους κάνναβης. Δράση: 
θρέφει, αναζωογονεί, αναπλάθει, μαλακώνει 
και λειαίνει το δέρμα.

Σορβιτόλη
Μια φυσική ουσία με ενυδατική δράση που 
δεσμεύει το νερό στην επιδερμίδα.

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



ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΤΥΡΟ MACADAMIA

Η φυσική κρέμα σώματος που 
δημιουργήθηκε με βάση το έλαιο 
κάνναβης, περιέχει πολλές φυσικές 
βιταμίνες και μέταλλα. Έχει 
αναζωογονητική και καταπραϋντική 
επίδραση στο δέρμα, καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς και δημιουργεί ένα φυσικό 
φράγμα έναντι της ακτινοβολίας 
UV. Η κρέμα απορροφάται τέλεια, 
αφήνοντας ένα προστατευτικό φίλτρο 
στο δέρμα από τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε επαρκή ποσότητα στο δέρμα σας αμέσως μετά 
το πλύσιμο και απλώστε ομοιόμορφα. Μην ξεπλύνετε. 
Περιμένετε να απορροφηθεί από το δέρμα. Θυμηθείτε 
να τη χρησιμοποιείτε όλο το χρόνο. Αυτό θα σας 
επιτρέψει να δώσει στο δέρμα σας την πραγματική 
άνεση ενυδάτωσης και αναγέννησης.

318 
γλυκιά  
βανίλια

319
αναζωογονητικό

ραβέντι

320
ανατολίτικο

oud

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 2726

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

3 παραμυθένιες μυρωδιές:

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

Βούτυρο macadamia
Χάρη στο βούτυρο macadamia, η κρέμα 
θρέφει βαθιά και ενυδατώνει το δέρμα.

Βιταμίνη E
Αποτρέπει τη γήρανση του δέρματος, 
υποστηρίζοντας τις φυσικές του λειτουργίες, 
δίνοντάς του μια υγιή και καλοδιατηρημένη 
εμφάνιση.

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.

Πουλουλάνη
Αντιοξειδωτικό, συσφίγγει το δέρμα και κάνει 
την επιδερμίδα σας να δείχνει τέλεια.
 
Εκχύλισμα φρούτων
Ακτινίδια, μήλα, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι. 
Ενυδατώνουν, καταπραΰνουν τον ερεθισμό 
και κάνουν το δέρμα να δείχνει πιο νεανικό.



ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ  
ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ Β-ΓΛΥΚΑΝΗ

Μια κρέμα που έχει σχεδιαστεί για 
τη φροντίδα του σώματος με τάση 
στην υπερβολική συσσώρευση 
λιπώδους ιστού και τον σχηματισμό 
κυτταρίτιδας. Τα σωστά επιλεγμένα 
συστατικά βελτιώνουν τον 
μεταβολισμό, τονώνουν τη 
μικροκυκλοφορία και βοηθούν στη 
μείωση του υποδόριου ιστού.

Πως χρησιμοποιείται; 

Αλείψτε ,τρίβοντας  σταθερά τα πόδια σας και στις 
δύο πλευρές με κυκλικές κινήσεις, από κάτω προς τα 
πάνω. Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε την δύο φορές την ημέρα – το πρωί 
μετά το μπάνιο σας και το βράδυ, πριν τον ύπνο.

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 2928

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝΚωδ: 321  /  200ml

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

Καφεΐνη
Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και την παροχή 
αίματος στους ιστούς. Βοηθά στο αδυνάτισμα 
και αποτοξινώνει. Αυξάνει την ελαστικότητα 
του δέρματος και τονώνει το μεταβολισμό.
 
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.
 
Καρνιτίνη
Μια ουσία που καίει το λίπος, με 
αδυνατιστικές και αντικυτταριτιδικές ιδιότητες.

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.
 
Βιταμίνη B3
Διεγείρει τη σύνθεση του υαλουρονικού οξέος 
και του κολλαγόνου. Ενυδατώνει και συσφίγγει 
το δέρμα.



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ARGAN COMPLEX

Θρεπτικό σαμπουάν με αργανέλαιο 
τo οποίο λειτουργεί τέλεια στα 
βαμμένα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά, 
αλλά και στα μαλλιά που έχουν χάσει 
τη φυσική τους λάμψη.
• Προστατεύει από τις επιβλαβείς συνέπειες των 

περιβαλλοντικών παραγόντων
• ενισχύει τα θυλάκια και προλαμβάνει τις 

σπασμένες άκρες

Περιέχει:

• αλλαντοΐνη – προσφέρει ένα καταπραϋντικό
• αποτέλεσμα, ενισχύει τη φυσική αναγέννηση και 

δρα ως ένας αντιφλεγμονώδης παράγοντας
• βιταμίνη E – εξουδετερώνει τις επιβλαβείς 

επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών, και διαθέτει 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Το σαμπουάν δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα, ούτε 
διαταράσσει τη φυσική ισορροπία του ph, έτσι μπορεί 
να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο τρίχας.
Έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για την περιποίηση των 
μαλλιών στο σπίτι, αλλά και για επαγγελματική χρήση σε 
κομμωτήρια, καθώς το αργανέλαιο κάνει το μαλλιά πολύ 
πιο εύκολα στο να τα διαχειριστείτε, ενώ παράλληλα τα 
ενισχύει με μια φυσική, μεταξένια λάμψη.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε μικρή ποσότητα στο δέρμα και στα μαλλιά 
κάνοντας απαλό μασάζ. Ξεπλύνετε καλά με νερό. Για 
να ενισχύσετε τα αποτελέσματα, θυμηθείτε να το 
χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τη μαλακτική  
Livioon Argan Complex.

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 3130

Κωδ: 307  /  250ml

ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ARGAN COMPLEX

Συνιστάται για όλους τους τύπους 
μαλλιών, ειδικά για ξηρά και 
ταλαιπωρημένα.
Η μοναδική της φόρμουλα βασίζεται σε:

• έλαιο αργκάν, γνωστό και ως Μαροκινός Χρυσός
• βιταμίνη Ε
• βούτυρο καριτέ

Αποκαθιστά την φυσική λάμψη, ενδυναμώνει το θύλακα 
της τρίχας αναζωογονεί την τρίχα από το εσωτερικό 
κάνοντάς την λεία και εμποδίζοντάς την να σπάσει.

Οι πρωτεΐνες σίτου προστατεύουν τα μαλλιά από τις 
βλαβερές συνέπειες της θερμότητας κατά τη διάρκεια 
του στεγνώματος αλλά και άλλων μορφών styling.  
Η εφαρμογή του προστατεύει ενάντια στις βλαβερές 
επιπτώσεις από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
εμποδίζει τα μαλλιά να φριζάρουν και επαναφέρει το 
πλούσιο χρώμα στα βαμμένα μαλλιά.

Χάρη στην έντονα ελαφριά σύνθεσή του, τα θρεπτικά 
συστατικά διεισδύουν αμέσως στις ίνες τις τρίχας 
εξασφαλίζοντας την ελαστικότητα, την λάμψη και 
την φυσική απαλότητα χωρίς να απαιτείται μεγάλη 
ποσότητα.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε τη σε λουσμένα μαλλιά. Αφήστε για 1 έως 2 
λεπτά και ξεπλύνετε. Για να ενισχύσετε τα αποτελέσματα, 
θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το 
σαμπουάν Livioon Argan Complex.

Κωδ: 308  /  250ml
ΠΛΟΥΣΙΟ

ΣΕ
ARGAN OIL



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ

Περιέχει ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
κερατίνης το οποίο ενισχύει την 
αναδόμηση της φυσικής δομής των 
ινών της τρίχας.

• θρέφει, ενδυναμώνει και ενυδατώνει βαθιά τα 
μαλλιά

• αυξάνει συνολικά τον όγκο των μαλλιών
• δίνει ελαστικότητα, και παρέχει προστασία που 

διαρκεί

Συνιστάται ειδικά για κατεστραμμένα, εύθραυστα και 
με σπασμένες άκρες μαλλιά.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε μικρή ποσότητα στο δέρμα και στα μαλλιά 
κάνοντας απαλό μασάζ. Ξεπλύνετε καλά με νερό. Για 
να ενισχύσετε τα αποτελέσματα , θυμηθείτε να το 
χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το μαλακτικό Livio-
on Keratin Complex.

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 3332

Κωδ: 305  /  250ml

ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ

Η κερατίνη αποκαθιστά την φυσική 
δομή των μαλλιών, επιδιορθώνοντας 
την κατεστραμμένη δομή των ινών 
της τρίχας.

• θρέφει
• ενυδατώνει
• παρέχει προστασία που διαρκεί

Μετά την εφαρμογή του τα μαλλιά γίνονται μαλακά, 
λαμπερά και εύκολα στο χτένισμα.

Πως χρησιμοποιείται; 

Απλώστε σε λουσμένα μαλλιά. Αφήστε για 1 έως 2 λεπτά 
και ξεπλύνετε. Για να ενισχύσετε τα αποτελέσματα, 
θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το 
σαμπουάν Livioon Keratin Complex

Κωδ: 306  /  250ml

ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ



RETILUTION PARFUM

ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

LIVIOON   /   BEAUTY BY NATURE 3534

HEALTH BOOST VITA



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

WWW.LIVIOON.GR


