
Επιτεθείτε στις ραγάδες!
Αttack stretch marks!

Oι μελέτες έδειξαν | Studies have proved:
Για πρόληψη αλλά και επανόρθωση των ραγάδων με τριπεπτίδιο 
και μαρούβιο (REGU®-STRETCH™):
• Βοηθά στην πρόληψη των ραγάδων που εμφανίζονται
• Βοηθά στην αποκατάσταση της εμφάνισης των ραγάδων
• Ορατά αποτελέσματα σε μόλις δύο μήνες
•  Βελτίωση της σφριγηλότητας, της απαλότητας  

και της ελαστικότητας του δέρματος

For the prevention and repair of stretch marks with tripeptide 
and horehound (REGU®-STRETCH™):
• Helps to prevent stretch marks from occurring
• Helps to restore the appearance of stretch marks
• Visible results in just two months
• Improves skin firmness, smoothness and elasticity

ΚΡΕΜΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΡΑΓΑΔΩΝ

STRETCH MARKS
CREAM

υπερικό & ιππουρίδα St. John’s wort & horsetail

Προλαμβάνει και επανορθώνει τις 
ραβδώσεις που δημιουργούνται από το 
υπερβολικό τέντωμα του δέρματος κατά 
την εγκυμοσύνη, την απότομη αύξηση 
του ύψους και τις αυξομειώσεις του 
βάρους. Ενυδατώνει, λειαίνει και βοηθά  
στην ενίσχυση της σφριγηλότητας και 
της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Prevents and corrects stretch marks 
caused by the excessive stretching 
of the skin during pregnancy as well 
as the sudden increase of height or 
even weight fluctuations. Μoisturizes, 
smoothes and helps to reinforce skin 
firmness and elasticity.

Με μόλις 3 μήνες χρήσης:
• Μήκος ραγάδων έως -15%
• Πλάτος ραγάδων έως -43%
• Πυκνότητα του δέρματος έως + 29%

After only 3 months of use:
• Stretch marks length up to -15%
• Stretch marks width up to -43%
• Dermis’ density up to +29%

Βλαστοκύτταρα από σύκο & αχλαδομηλιά* Stem cells of fig & service tree* | BODYFITTM (κίτρινη παπαρούνα) BODYFITTM (yellow hornpoppy)  
Πλαγκτόν Plankton | Ασιατική σεντέλα Asian centella | Πανθενόλη (προβιταμίνη Β5) Panthenol (provitamin B5) | REGU®-STRECHTM (Πεπτίδιο + 

μαρούβιο) REGU®-STRECHTM (Peptide + horehound) | Γκουαράνα Guarana | Ρούσκος* Butcher’s broom* | Λευκό λούπινο White lupin | Ιππουρίδα* 
Horsetail* | Υπερικό St. John’s wort | Ρητίνη χαρουπιάς Locust-tree resin | Κοκκοποιημένoι σπόροι γκουαράνα Guarana seed powder | Κοκκοποιημένοι 

ελαιοπυρήνες Olive seed powder | Λάδι ελιάς* Olive oil* | Κόκκοι ζάχαρης Sugar | Ηλιέλαιο* Sunflower oil* | Βιταμίνη Ε Vitamin E | Έλαιο τζοτζόμπα* 
Jojoba oil* | Καλέντουλα* Calendula* | Αμυγδαλέλαιο Sweet almond oil | Έλαιο αβοκάντο* Avocado oil* | Βουτυρόσπερμο (καριτέ) Shea butter (karité) 
Σύμπλεγμα βιταμινών E+C+F Vitamin complex E+C+F | Ρόδι Pomegranate | Μαύρη βρώμη Black oat | Σογιέλαιο* Soybean oil* | Αλλαντοΐνη Allantoin
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SLIM 2017.1
UP TO 99% INGREDIENTS OF NATURAL ORIGIN
DERMATOLOGICALLY TESTED
FREE OF MINERAL OIL, VASELINE, PROPYLENE GLYCOL, PARABENS
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

NATURAL COSMETICS WITH
ORGANIC PLANT EXTRACTS

Designed, developed and produced in Greece
ISO 9001: 2008 | ISO 22716: 2007

Κύρια συστατικά | Main ingredients
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*BIO

WITH VEGETABLE STEM CELLS & GLAUCINE

ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

& ΓΛΑΥΚΙΝΗ



Προετοιμάστε το σώμα σας!
Prepare your body! 

ΖΕΛΕ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
λάδι ελιάς & γκουαράνα

έλαιο αβοκάντο & πλαγκτόν

Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ενυδατώνει και 
απαλύνει το δέρμα. Η χρήση του πριν από την εφαρμογή 

προϊόντων κατά του τοπικού πάχους αυξάνει δραστικά 
την αποτελεσματικότητά τους.

Για όλους τους τύπους δέρματος. Ενεργοποιεί τη λιπόλυση, επιτυγχάνοντας σταδιακά 
μείωση του όγκου του σώματος και βελτίωση της όψης “φλοιού πορτοκαλιού”, 

της ελαστικότητας και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας. Η χρήση του πριν από άλλα 
προϊόντα αδυνατίσματος αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.

BODY SCRUB GEL
olive oil & guarana

Removes dead cells, moisturizes and softens the skin. Its 
use before the application of products against localized 
fat drastically increases their effectiveness. 

ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΜΑΣΑΖ 

SLIMMING
MASSAGE OIL 
avocado oil & plankton

For all skin types. 
Activates lipolysis 
progressively achieving 
body volume reduction, 
while also improving 
the “orange peel” effect, 
as well as skin elasticity 
and firmness. Its use 
before the application 
of other slimming 
products increases their 
effectiveness.

Oι μελέτες έδειξαν | Studies have proved: Oι μελέτες έδειξαν | Studies have proved:
Συνεργιστική λιπολυτική δραστηριότητα και ορατή μείωση της κυτταρίτιδας βασισμένη 
στα βλαστοκύτταρα από συκιά (GemmoSlim™) και αχλαδομηλιά (GemmoDrain™).

Synergistic lipolytic activity and visible reduction of cellulite based on fig (GemmoSlim™) 
and service tree (GemmoDrain™) stem cells. 

Μείωση δημιουργίας λιποκυττάρων
Διέγερση της λιπόλυσης με αξιοσημείωτη μείωση του επιπέδου λιπιδίων στα λιποκύτταρα
Adipocytes formation reduction
Stimulation of lipolysis with significant reduction of lipid level in adipocytes

Αύξηση κατά 16% της δόσης 
απελευθέρωσης των λιπαρών οξέων
Fatty acids release dose increase by 16%

Adipocyte size reduction
Μείωση μεγέθους λιποκυττάρων

Μετατροπή του λιπώδους 
ιστού σε ιστό με ινοβλαστικό 
χαρακτήρα

ΖΕΛΕ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟ
ΖΕΛΕ

BODY PROFILING
GEL

SUPER
FIRMING GEL

σύκο & αχλαδομηλιά κίτρινη παπαρούνα & γκουαράναfig & service tree yellow hornpoppy & guarana

Μειώνει τον όγκο του λιπώδους 
ιστού και τον αποσυμφορεί από το 
εγκλωβισμένο νερό, ενεργοποιώντας το 
μηχανισμό της λιπόλυσης. Η επιδερμίδα 
γίνεται σταδιακά λεία και σφριγηλή, 
ενώ διαπιστώνεται ορατή βελτίωση της 
κυτταρίτιδας.

ME BIOΛΟΓΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Βοηθά στη μείωση των λιπιδίων στα 
λιποκύτταρα, αναστέλλει τη δημιουργία 
νέων και συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της κατακράτησης νερού, με 
αποτέλεσμα την αναδόμηση των ιστών 
στήριξης του δέρματος. Προλαμβάνει 
την τοπική συσσώρευση λίπους και 
συντελεί στην επαναφορά και διατήρηση 
της σφριγηλότητας της επιδερμίδας.

ME ΓΛΑΥΚΙΝΗ

Reduces the volume of adipose 
tissue decongesting it also from the 
entrapped water by activating the 
mechanism of lipolysis. The skin 
gradually becomes smooth and firm, 
while there is a visible improvement  
of cellulite as well.

WITH ORGANIC
PLANT STEM CELLS

Helps in the reduction of lipids in 
adipocytes, inhibits the formation 
of new ones and helps to combat 
water retention, resulting in the 
reconstruction of skin supporting 
tissues. Prevents localized fat 
accumulation and helps to restore 
and maintain skin firmness.

WITH GLAUCINE

 Day 0  Day 28

Αποσυμφόρηση εγκλωβισμένου νερού

Μείωση κυτταρίτιδας έως και 26% μετά από 
28 μέρες εφαρμογής (75% των εθελοντών 
παρατήρησαν ορατή βελτίωση!)

Trapped water decongestion

Up to 26% cellulite reduction after 28 days of 
application (75% of volunteers have noticed 
visible improvement!)

Τ0 Τ48h Τ72h

Conversion of adipose tissue 
to one possessing fibroblastic 
character 

IN VIVO
Ελάχιστη 

μεταβολή/ 
minimum 

change

Μέγιστη 
μεταβολή/ 
maximum 

change

Αποθέματα λίπους/
fat deposits -14.2% -35%

Τραχύτητα/ 
Roughness -17.4% -43%

Νερό που 
απελευθερώνεται/ 
Water released

7.5% -

Σφριγηλότητα/ 
firmness +14.8% +20%

Εφαρμογή: 2 φορές την ημέρα για 56 
ημέρες

Use period: 2 times a day for 56 days

Αναδιαμορφώστε τη σιλουέτα σας!
Reshape your body!
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EFFECT OF GEMMODRAIN AND GEMMOSLIM ON ADIPOCYTE SIZE REDUCTION

AREA CLASS (IN µm2)
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2,5% GEMMODRAIN

2,5% GEMMOSLIM

2,5% GEMMODRAIN +
2,5% GEMMOSLIM

CODE: 31124 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 

CODE: 31127 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 

CODE: 31251 | ℮ 100 ml | 3.38 fl oz 

CODE: 31125 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 

Ανταλλάξτε κυτταρίτιδα & χαλάρωση με σφριγηλότητα!
Swap cellulite & skin sagging for firmness!


