The natural antioxidants
Τα φυσικά αντιοξειδωτικά
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Activates collagen

ñ

Ενεργοποιεί το κολλαγόνο

ñ

Reaffirms skin

ñ

Επαναδοµεί την επιδερµίδα

ñ

Rejuvenates skin

ñ

Ανανεώνει το δέρµα

ñ

Tonifies body defenses

ñ

ñ

Protects the skin from
external aggression

Ενεργοποιεί τη φυσική άµυνα
του οργανισµού

ñ

Προστατεύει την επιδερµίδα από
εξωτερικές επιθέσεις.

Vitamin C as a powerful anti-oxidant, traps free radicals providing hydrogen atoms which are essential for the
transformation of precollagen into collagen (combination of the three chains of amino acids in the form of a
helix). Vitamin C is also known for its lightening properties by preventing the excessive formation of melanin by
inhibiting the self-oxidation of dopa into dopamine.
Vitamin C as L-ascorbic acid is indicated for the prevention and treatment of the skin aging processes. It tonifies
body defenses and prevents from the appearance of facial wrinkles and hyper pigmentation. Collagen induction
promotes an increased thickness and firmness of the skin.
The application of Vitamin C is very useful for enhancing the results of chemical peelings and laser resurfacing.
The peeling effect of the Vitamin C reduces the layer of dead cells, allowing increased penetration of the active
agents used in the peeling and stimulation of the cell kinetics, resulting in a faster epithelization.
Vitamin C is also indicated for the eye-area for strong rejuvenation protection, hydration and prevention from
crow’s feet appearance and swollen eyes. It contains biological factors that retain water in the epidermis and
protect the skin from external aggression.
Η Vitamin C σαν ισχυρό αντιοξειδωτικό, δεσµεύει τις ελεύθερες ρίζες απελευθερώνοντας άτοµα υδρογόνου τα
οποία είναι αναγκαία για την µετατροπή του προκολλαγόνου σε κολλαγόνο (συνδυασµός των τριών αλυσίδων
των αµινοξέων σε σχήµα ελικοειδές). Η Vitamin C είναι γνωστή και για τις λευκαντικές της ιδιότητες µειώνοντας
την υπερπαραγωγή µελανίνης.
Η Vitamin C στη µορφή του L-ascorbic acid ενδείκνυται για την πρόληψη και την θεραπεία της γήρανσης.
Ενισχύει τη φυσική άµυνα του οργανισµού εµποδίζοντας τη δηµιουργία των ρυτίδων και δυσχρωµιών. Η
δηµιουργία νέου κολλαγόνου αυξάνει την σφριγηλότητα και το πάχος της επιδερµίδας. Η εφαρµογή της
Vitamin C είναι πολύ χρήσιµη για να ενισχύσει τα αποτελέσµατα τόσο των χηµικών peelings όσο και των lasers.
Το αποτέλεσµα της δράσης της Vitamin C ως peeling είναι να µειώνει τα νεκρά κύτταρα, επιτρέποντας την
αύξηση της διαδερµικής εισχώρησης, διεγείροντας ταυτόχρονα την παραγωγή νέου κολλαγόνου, για να
έχουµε γρήγορα ένα υγιέστερο και νεανικότερο δέρµα.
Η Vitamin C ενδείκνυται και στην περιοχή των µατιών για εντατική ανάπλαση, προστασία, θεραπεία και
πρόληψη των οιδηµάτων, µαύρων κύκλων, της αφυδάτωσης και των ρυτίδων.
Οι υψηλής περιεκτικότητας σταγόνες Vitamin C περιέχουν βιολογικά συστατικά που συγκρατούν το νερό στην
επιδερµίδα και ενισχύουν την αντίστασή της κατά των ελευθέρων ριζών, µε ορατά αποτέλεσµα για πιο
ξεκούραστα και χωρίς ρυτίδες χαµογελαστά µάτια.
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Protects the cell membranes

ñ

Homogenizes color
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Hydrates skin
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Προστατεύει την κυτταρική µεµβράνη
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Προσδίδει οµοιογενή υφή στο δέρµα
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Ενυδατώνει την επιδερµίδα
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Νεανικότερο δέρµα
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Younger skin
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Αντιγηραντική δράση
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Anti-aging action
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Αναζωογονηµένη
επιδερµίδα
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More revitalized skin

ñ

Antioxidant action
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Retains water in the
epidermis
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Αντιοξειδωτική δράση
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Συγκρατεί το νερό
στην επιδερµίδα

Early skin-aging worsens by the
sun exposure, smoking, nutrition
habits and other situations that
lead to the release of free radicals.
Free radicals are responsible for
collagen destruction.
It consists of antioxidant complex.
Vitamin C is very sensitive and
extremely unstable and can be
easily oxidated. As a result, it
cannot be absorbed by our skin.
Vitamin C that is used for
rejuvenation should be stable and
non-oxidated in order to reaffirm
the skin.
All our forms of Vit C are stabilized,
not oxidized as L-ascorbic acid.
Vitamin C & Vitamin CS are
necessary for the maintenance of
skin health. It should be used day
and night alone or combined with
daily or evening treatment.
The use of Vitamin C and Vitamin
CS lead to visible results within a
month period. Continuing use
maximizes the results after 6-9
months.
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Σφριγηλή επιδερµίδα
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Απαλότερη υφή
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Λαµπερό πρόσωπο

Η πρόωρη γήρανση της επιδερµίδας εντείνεται
από την εκτεταµένη ηλιοφάνεια, το κάπνισµα την
κακή διατροφή και άλλους παράγοντες που
προκαλούν την απελευθέρωση των ελευθέρων
ριζών.
Οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται στο κολλαγόνο και
την ελαστίνη που υποστηρίζουν το δέρµα και τα
αποδοµούν. Ρυτίδες, χαλάρωση και γενικά
πρόωρη γήρανση είναι το αποτέλεσµα. Για να
επιτύχουµε την πρόληψη και αναστροφή αυτής της
διαδικασίας
εφαρµόζουµε
αντιοξειδωτικούς
παράγοντες όπως η Vitamin C και Vitamin CS.
Η Vitamin C επιτίθεται στις ελεύθερες ρίζες σαν
ισχυρό αντιοξειδωτικό καθώς διεγείρει την
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.
Η βιταµίνη C είναι πολύ ευαίσθητη και εξαιρετικά
ασταθής µε αποτέλεσµα να οξειδώνεται. Η
οξείδωση εµφανίζεται µε ένα σκούρο κιτρινωπό
χρώµα. Όταν οξειδωθεί η βιταµίνη C σαν
αποτέλεσµα έχει να µην µπορεί να απορροφηθεί
από το δέρµα µας.
Η Vitamin C που χρησιµοποιείται για την ανάπλαση
του δέρµατος δεν πρέπει να είναι οξειδωµένη,
διότι χάνει την δραστικότητα και την
αποτελεσµατικότητα της. Πρέπει δηλαδή να είναι
ισχυρή, δραστική και σταθερή για να µπορεί να
ενυδατώνει και αναγεννεί την επιδερµίδα.
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Firmer skin

ñ

Smoother skin

ñ

More luminous skin
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Οι Vitamin C και Vitamin CS είναι απαραίτητες και καθηµερινό συστατικό θεραπείας, για την διατήρηση της υγείας του
δέρµατος. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται πρωί και βράδυ µόνη της ή ως ενίσχυση της πρωινής ή βραδινής θεραπείας.
Για ένα φωτεινό δέρµα χωρίς σηµάδια κούρασης και χωρίς δυσχρωµίες.
Η χρήση των Vitamin C και Vitamin CS θα φέρουν ορατά αποτελέσµατα µέσα σε ένα µήνα συνεχούς χρήσης. Η
εξακολούθηση της χρήσης προάγει το αποτέλεσµα µε µέγιστο βαθµό µετά από 6-9 µήνες.
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Signs of fatigue disappear
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Πρόσωπο χωρίς σηµάδια κούρασης
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Wrinkles disappear

ñ

Οι ρυτίδες στο πρόσωπο χάνονται
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Crow’s feet disappear
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Οι ρυτίδες στα µάτια εξαφανίζονται
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Swollen or puffy eyes
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Μειώνει τα οιδήµατα των µατιών
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Bags
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Rings under the eyes

Εξαφανίζονται οι σακούλες κάτω
από τα µάτια

ñ

Tired appearance
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Dry skin

Αποκτάµε µια πιο ξεκούραστη
εµφάνιση στο πρόσωπο
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Antioxidant complex
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Καταπολεµάµε την ξηροδερµία
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Optimal penetration
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Έχει αντιοξειδωτική σύνθεση
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Stabilized formulation
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Βέλτιστη διεισδυτικότητα
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Revitalizes tissues
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Σταθερή σύνθεση
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Increases skin natural protection
against UV and pollution
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Για µια αναζωογονηµένη επιδερµίδα

ñ

Αύξηση της φυσικής άµυνας του
οργανισµού κατά της µόλυνσης και
της ηλιακής ακτινοβολίας

Indications
Loss of luster, dryness, inelasticity, pigmented lesions and the appearance of deep wrinkles
Vitamin C and Vitamin CS are indicated for the prevention and treatment of the skin aging processes. It also prevents the development of wrinkles
and skin pigmentation. It is a powerful anti-oxidant. It traps free radicals and provides the hydrogen atoms which are essential for the transformation
of pro-collagen into collagen (combination of the three chains of amino acids in the form of a helix). Ascorbic acid is known for its lightening
properties. It prevents the excessive formation of melanin by inhibiting the self-oxidation of dopa into dopamine the application of Vitamin C and
Vitamin CS is very useful for enhancing the results of the chemical peeling and the laser resurfacing, since collagen induction promotes an
increased thickness and firmness of the skin. On the other hand, the peeling effect reduces the layer of dead cells, allowing increased penetration
of the active agents used in the peeling, and stimulation of the cell kinetics, resulting in a faster epithelization.
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