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η nimue δεν είναι προιόν…

...είναι κάλεσμα
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Χώρες nimue



η φίρμα nimue

• αναπτύχθηκε το 1994

• προ & μετά-επεμβατική

• νέο σύστημα ταξινόμησης του δέρματος

• καινοτομίες, αποτελέσματα και φόρμουλες 
παγκόσμιας κλάσης

• μέγιστες συγκεντρώσεις συστατικών 

• αντι-οξειδωτικά, φυτοφαρμακευτικά, πεπτίδια 
& άλλα ισχυρά συστατικά 

• Μοναδικό σύστημα εξισορρόπισης pH 

• Βελτίωση της υγείας και της εμφάνισης του δέρματος



Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για μέγιστη ασφάλεια. 

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ



η μοναδικότητα της nimue

Πάρτε ό,τι καλλίτερο και απο τα δύο:

φυτοφαρμακευτικά συστατικά και βιοτεχνολογία

επιπλέον:  

χρήση 9 συστημάτων μεταφοράς για μέγιστη διείσδυση



η φίρμα nimue

Σημεία διαφοροποίησης:

μοναδική μέθοδος χρήσης AHA 

ενζυματική απολέπιση

9 συστήματα μεταφοράς

όχι πειράματα σε ζώα

σύστημα ανταλλακτικών συσκευασιών

expo / starter kits

χωρίς τεχνητά αρώματα, λανολίνη, ορυκτέλαια και λειαντικά

Club θεραπευτών



η φιλοσοφία nimue

nimue derma cosmeceutical

(δερμο – κοσμετο - φαρμακευτικά)

4 θεραπευτικές αρχές

4 ταξινομήσεις δέρματος

3 –φασικό σύστημα



derma-

cosmeceutical
(δερμο-κοσμετο-φαρμακευτικά)



COSMETICS
Κοσμετικά/απλά καλλυντικά

Παραδοσιακή δερματική 

φροντίδα

COSMECEUTICAL
(κοσμετο-φαρμακευτικά)

Μοντέρνα δερματική 

φροντίδα

DERMA -

COSMECEUTICAL
(δερμο-κοσμετο-φαρμακευτικά)

Nέας γενιάς δερματική 

φροντίδα

• καταστροφή δερματικού ιστούΈ
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• υπερ-διέγερση και ερεθισμός

• η μέγιστη διέγερση με τον ελάχιστο 

ερεθισμό



COSMETICS

Παραδοσιακή δερματική 

φροντίδα

COSMECEUTICAL

Μοντέρνα δερματική 

φροντίδα

DERMA -

COSMECEUTICAL

Nέας γενιάς δερματική 

φροντίδα

• Καθαρισμός δέρματος - αλκαλικά καθαριστικά

• Φροντίδα ημέρας & νύχτας - τα πλούσια ενυδατικά

δημιουργούν ένα σύστημα αρνητικής 

ανατροφοδότησης

• Ηλιακή προστασία - οι λανθασμένες φόρμουλες 

μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος

• Καθαρισμός δέρματος - ενεργά καθαριστικά

• Φροντίδα ημέρας & νύχτας - υψηλή συγκέντρωση 

ενεργών συστατικών = υπερδιέγερση

• Ηλιακή προστασία – οι παράγοντες υψηλής 

ηλιακής προστασίας ενδέχεται να επηρρεάσουν 

αρνητικά το δέρμα

• Καθαρισμός δέρματος - καθαρισμός με 
βάση τα οξέα

• Φροντίδα ημέρας & νύχτας – θεραπεύει 

και αναδομεί το δέρμα

• Ηλιακή προστασία – η μέγιστη 

προστασία
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Σύγκριση γκάμας δερματικής φροντίδας

Cosmetic (καλλυντικά)
nimue

derma-cosmeceutical

διαθέσιμα σε καταστήματα λιανικής

Ο πελάτης διαλέγει βάση δικής του 

‘’συνταγής’’

Διαθέσιμα μόνο σε ινστιτούτα αισθητικής

Μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο απο 

έναν έμπειρο και εκπαιδευμένο 

δερμοθεραπευτή

καλλωπίζουν επιφανειακά με

βραχυπρόθεσμα ωφέλη

Βαθύτερη διείσδυση με μακροπρόθεσμα 

ωφέλη

αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα ενός μη 

υγιούς δέρματος

Αντιμετωπίζουν τις αιτίες ενός μη υγιούς 

δέρματος

χρησιμοποιούν διεγερτικούς παράγοντες

που δεν είναι απαραίτητα καλοί για το δέρμα

(αρώματα, χρωστικές)

Χρησιμοποιούν τις σωστές συγκεντρώσεις,

συνδυασμούς και δυνατά συστατικά που 

εστιάζουν στη δερματική υγεία

δίνουν στο δέρμα αυτό που χρειάζεται 

καθιστώντας το με αυτόν τον τρόπο οκνηρό

Εκπαιδεύουν το δέρμα να εκτελεί καλλίτερα τις 

δικές του λειτουργίες δημιουργώντας έτσι ένα 

υγιές δέρμα



η φίρμα nimue

Ο κύκλος αρνητικής ανατροφοδότησης που προκαλείται απο 

την παραδοσιακή δερματική φροντίδα:

1

αφυδάτωση

2

ενυδάτωση

3

Αύξηση 
αφυδάτωσης

4

Πλούσια 
ενυδάτωση



η φίρμα nimue

αναζωογόνηση

derma-cosmeceutical

αντι-γήρανση

Παραδοσιακή δερματική φροντίδα

Ενεργή διαδικασία Μη ενεργή διαδικασία

Δομικές αλλαγές στο χόριο Καμμία αλλαγή

AHA (Α-υδροξυοξέα) και άλλα ενεργά 

συστατικά

Κυρίως αντιοξειδωτικά

Αναστρέφουν και επανορθώνουν την 

υπάρχουσα ζημιά

Προλαμβάνουν και προστατεύουν



NIMUE AHA CONCEPT

Ο τριπλός συνδιασμός, η συγκέντρωση (%) και η ισχύς (pH) των 

AHA’s παρέχει μέγιστη δερματική αναζοωγόνηση με ελάχιστο 

ερεθισμό του δέρματος

Τριπλός συνδιασμός Γλυκολικό, γαλακτικό, κιτρικό

Συγκέντρωση %

Ισχύς pH

NIMUE AHA CONCEPT



η φίρμα nimue

Γιατί το τριπλό σύμπλοκο ΑΗΑ της Nimue

είναι ασφαλές και αποτελεσματικό;

Δύναμη / ph

Σε κάθε φάση

συγκέντρωση / %

Σε κάθε φάση

συνδυασμός / 
σύμπλοκο

Συστήματα 
ρύθμισης

Χρόνος 
εφαρμογής



Η nimue αντιμετωπίζει 

τις αιτίες και όχι τα 

συμπτώματα



τέσσερις

θεραπευτικές

αρχές



4 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ



θεραπευτικές αρχές

Οι θεμελιώδεις αρχές της nimue περιλαμβάνονται σε όλα τα 
βασικά προιόντα

Αναζωογόνηση

Αντιοξείδωση

Aποκατάσταση

Ηλιακή 
προστασία



Τέσσερις 

ταξινομήσεις 

δέρματος



ταξινομήσεις δέρματος

environmentally 

damaged skin
προβληματικό 

δέρμα

διαδραστική 

σειρά

περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένο 

δέρμα

υπερμελαγχρωματικό 

δέρμα



Σύστημα 

3 φάσεων 



ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΦΑΣΕΩΝ - ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ



Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΙΜUE



Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗ Νimue

αναζωογόνηση δέρματος

άλφα υδροξυ οξέα – AHA’s



βιολογική γήρανση (±20%)

φωτογήρανση (±80% )

12

3

6

9

p25

Γήρανση δέρματος



promote skin health

Σημάδια ενός μη υγιούς δέρματος:

• τραχιά υφή

• ευρυαγγείες

• ανομοιόμορφη χρώση

• γραμμές και ρυτίδες

• ξηρότητα ή/και λιπαρότητα

Τα κοσμετικά προιόντα προσφέρουν 

επιφανειακό καλλωπισμό χωρίς 

μακροπρόθεσμα ωφέλη

Η nimue προσφέρει βαθύτερη διείσδυση 

προκειμένου να μετατρέψει το δέρμα απο μη 

υγιές σε υγιές

Εάν έχετε οποιοδήποτε απο τα παραπάνω 

συμπτώματα – χρειάζεστε τη nimue και 

ΟΧΙ απλώς και μόνο ένα καλλυντικό



η φίρμα nimue

Συμπτώματα μη υγιούς 

δέρματος

Οι αλλαγές που επιτυγχάνονται με το 

σύμπλοκο ΑΗΑ της Nimue

τραχιά υφή Η μείωση του υπερβολικού πάχους της στοιβάδας 

των νεκρών κυττάρων του δέρματος βελτιώνει την 

υφή του

ευρυαγγείες Η ομαλοποίηση της κανονικής φυσιολογίας του 

δέρματος θα ομαλοποιήσει ακολούθως τις 

δερματικές στοιβάδες μειώνοντας τα ορατά σημάδια 

των ευρυαγγειών

ανομοιόμορφη χρώση Διασπορά της περίσσειας χρωστικής και βελτίωση 

της συσσώρευσης μελανίνης

γραμμές και ρυτίδες Βελτίωση του μοτίβου των κορυφογραμμών στο 

χόριο

ξηρότητα Η αναδόμηση του δέρματος θα εξομαλύνει τις 

δερματικές λειτουργίες

λιπαρότητα Η αναδόμηση του δέρματος θα εξομαλύνει τις 

δερματικές λειτουργίες



ομαλοποίηση – επαναφορά της κεράτινης στιβάδας σε φυσιολογικά 
επίπεδα

πάχυνση υγιούς επιδερμίδας

ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης των επιδερμοκών κυττάρων

βελτίωση του θηλώδες τμήματος του χορίου

αύξηση της σύνθεσης κολλαγόνου στο χόριο

συσσώρευση λιγότερης μελανίνης

ομοιόμορφη κατανομή της χρωστικής του δέρματος

ρύθμιση και απόφραξη των σμηγματογόνων αδένων

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ NIMUE



συνδυασμός

συγκέντρωση

ισχύς(pH)

buffering (ρύθμιση)

χρονοεξαρτώμενα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΗΑ ΤΗΣ Nimue



• αναζωογόνηση (λειτουργική και δομική αλλαγή στην 

επιδερμίδα και στο χόριο)

• προβλέψιμα αποτελέσματα

• εξάλειψη ερεθισμού του δέρματος

• ήπια απολέπιση

• Ενισχυμένη διείσδυση (με σωστή προετοιμασία του 

δέρματος)

aha’s

p27



Τριπλό σύμπλοκο AHA

γλυκολικό οξύ

γαλακτικό οξύ

κιτρικό οξύ

Η συνεργική δράση των οξέων παρέχει μέγιστη ισχύ στην αναζοωγόνηση του 
δέρματος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ



Χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων στις βασικές θεραπευτικές 
σειρές, απο:

0.5 έως 10% στις θεραπείες για το σπίτι

15% στις επαγγελματικές θεραπείες

Η nimue χρησιμοποιεί το τριπλό σύμπλοκο AHA στις εξής αναλογίες

γλυκολικό 10%

γαλακτικό 3%

κιτρικό 2%

= σύνολο         15% (επαγγελματικό προϊόν– Bio-Active Complex)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ



Ρυθμισμένο pH για την επίτευξη της αναζοωγόνησης

pH 3 έως 4.5

pH 3.5 έως 4.5 –προϊόντα για την θεραπεία στο σπίτι

pH 3 –επαγγελματικά προϊόντα (χρυσό pH)

ΙΣΧΥΣ



– aha’s

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΞΙΝΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ

Χρυσό pH

0.0
Κλίμακα pH 

3.0 14.0 



aha’s

ΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ- ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

pH ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΕΣ –

ΡΥΤΙΔΕΣ

3% LACTIC  3 33% 35% 23% 44% 55%

3% LACTIC 7 9% 11% 18% 15% 11%

ΧΡΥΣΟ ph ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΙΣΧΥΣ



Γιατί η nimue χρησιμοποιεί το buffering:

μη ρυθμισμένα AHA’s έχουν φυσικό pH από 1.8 έως 2.2   το 

οποίο προκαλλέι διέγερση και ερεθισμό στο δέρμα

ρύθμιση του pH των προιόντων στο σωστό pH απο 3 - 4.5 

ασφάλεια προιόντος

ενίσχυση αποτελεσματικότητας

BUFFERING



Για να δημιουργήθει ένα επιτυχημένο προϊόν ΑΗΑ 
πρέπει να εξετασθεί μια σειρά από βασικούς 
παράγοντες

Εξισορροπημένη διέγερση του δέρματος χωρίς εμφάνιση 
ερεθισμού

Αξιολόγηση των επιδράσεων των AHA’s που έχουν στο δέρμα

Μεθόδους δράσης των ΑΗΑ’s που αφορούν τις αλλαγές του 
δέρματος

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Συνδυασμός, συγκέντρωση και ισχύς των AHA’s

nimue’s aha φιλοσοφία



Πρόγραμμα 

Δερματικής υγείας-

Μοναδικές 

θεραπευτικές 

φάσεις



ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ



PHASE 1

Ευαίσθητο ή ευαισθητοποιημένο δέρμα=
Διαδραστική Σειρά, χρήση ΡHA’s

25% αύξηση του πάχους

της επιδερμίδας 

μέσα σε 8 εβδομάδες

ΣΤΑΔΙΟ 1 – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 



ΣΤΑΔΙΟ 1



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα

Αφήστε τον επαγγελματία δερμοθεραπευτή της 
Nimue να σας βοηθήσει με:

• μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων
• αύξηση σύσφιξης, ελαστικότητας,     
• εξισορρόπιση δερματικού τόνου
• μείωση υπερβολικής ξηρότητας
• βελτίωση ενυδάτωσης
• βελτίωση και εξομάλυνση της υφής του  

δέρματος
• βελτίωση λάμψης και ζωτικότητας

ΦΑΣΗ 1+: Το πρώτο βήμα 
στην οικιακή περιποίηση 
αποκατάστασης δερματικής 
υγείας 



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα

Βασικοί κανόνες όταν 

αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά ένα 

περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένο δέρμα:

• Αποτρέπουμε απο την έκθεση 

στον ήλιο

• Λαμβάνουμε υπ’όψιν την 

χρονολογική γήρανση

• Προετοιμάζουμε τον πελάτη για το 

θεραπευτικό πρωτόκολλο

• Εξηγούμε στον πελάτη τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που επιδρούν σε αυτή την 

κατάσταση



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

Αφήστε τον επαγγελματία δερμοθεραπευτή της 
Nimue να σας βοηθήσει με:

• λάμψη δέρματος και αποχρωματισμός
• αύξηση ομοιομορφίας του χρώματος του δέρματος
• μείωση εμφάνισης νέας μελάγχρωσης
• αύξηση λάμψης και διαύγειας
• πιο λείο, πιο απαλό δέρμα

ΦΑΣΗ 1+: Το πρώτο βήμα 
στην οικιακή περιποίηση 
αποκατάστασης δερματικής 
υγείας 



Βασικοί κανόνες όταν 

αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά ένα 

υπερμελαγχρωματικό δέρμα:

• Αποφεύγουμε τον ερεθισμό

• Αργή και προοδευτική θεραπευτική 

διαδικασία

• Προετοιμάζουμε τον πελάτη για το 

θεραπευτικό πρωτόκολλο

• Ενημερώνουμε τον πελάτη οτι η 

επιφανειακή μελάγχρωση θα 

βελτιωθει άμεσα σε αντίθεση με την 

βαθιά μελάγχρωση

• Η βαθύτερη μελάγχρωση θα γίνει 

σκουρότερη πρίν μετατραπεί σε 

ελαφρύτερη

υπερμελαγχρωματικό δέρμα



προβληματικό δέρμα

Αφήστε τον επαγγελματία δερμοθεραπευτή της 
Nimue να σας βοηθήσει με:

• έλεγχο της ανάπτυξης του προβλήματος που 
προκαλούν τα βακτήρια
• μείωση υπερβολικής λιπαρότητας
• βελτίωση της δερματικής διαύγειας
• βελτίωση της συνολικής δερματικής υγείας
• πρόληψη των ακνεικών ουλών

ΦΑΣΗ 1+: Το πρώτο βήμα 
στην οικιακή περιποίηση 
αποκατάστασης δερματικής 
υγείας 



προβληματικό δέρμα

Βασικοί κανόνες όταν 

αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά ένα 

προβληματικό δέρμα:

• ταξινόμηση κατάστασης – ενεργή ακμή 

ή τάση ακμής

• τακτική απολέπιση

• αφαίρεση φαγεσωρογόνων 

συστατικών καθώς και συστατικών που 

πυροδοτούν την ακμή

• σε κατάσταση φλεγμονής – χρήση της 

διαδραστικής σειράς



διαδραστική σειρά

Αφήστε τον επαγγελματία δερμοθεραπευτή της Nimue
να σας βοηθήσει με:

• καταπράυνση και θεραπεία  επιβαρυμένου δέρματος
• βελτίωση της ενυδάτωσης και της ικανότητας 

συγκράτησης υγρασίας
• προστασία ενάντια στα σημάδια και την πρόωρη 

γήρανση
• διατήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών του  

δέρματος  με σκοπό την προοδευτική εισαγωγή στην  
πιο ενεργή φάση της θεραπείας 

ΦΑΣΗ 1+: Το πρώτο βήμα 
στην οικιακή περιποίηση 
αποκατάστασης δερματικής 
υγείας 



διαδραστική σειρά

Βασικοί κανόνες όταν αντιμετωπίζουμε 

θεραπευτικά ένα διαδραστικό δέρμα:

• Κάντε τεστ ευαισθησίας

• Ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή του 

προιόντος, το χρόνο, τη θερμότητα και την 

τριβή

• Εισάγετε προιόντα υποστήριξης

• Λάβετε υπ’όψιν την οξεία ακμή

• Ο πελάτης θα πρέπει να μπεί σταδιακά σε 

προιόντα με βάση τα AHA:

- χρήση προιόντων με τα χαμηλότερα AHA 

απο τη φάση 1

- πιο αργή εισαγωγή της φάσης 2 (6-8

εβδομάδες)

- Πιο αργή εισαγωγή της φάσης 3



Ασθενείς με ευαίσθητο ή ευαισθητοποιημένο δέρμα της 
Διαδραστικής Σειράς, δεν μπορούν να ενταχθούν στο στο στάδιο 2

PHASE 2

76% βελτίωση της ανοχής

53% βελτίωση της υγρασίας

47% βελτίωση της 

ελαστικότητας

35% μείωση λεπτών 

γραμμών και ρυτίδων

ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



ΣΤΑΔΙΟ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
2– ACTIVE GEL / 
ACTIVE LOTION –
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗΝ NIMUE!!

ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



30% αύξηση πάχους του χορίου

Μέσα σε 28 εβδομάδες

ΣΤΑΔΙΟ 3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ



ΣΤΑΔΙΟ 3

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΣΤΑΔΙΟ 3



Πυρήνας συνταγογράφησης

100%

Μέγιστα

& 

βέλτιστα 

αποτελέσματα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ



1. Αποκατάσταση μη υγιούς δέρματος

2. Κατηγοροιοποίηση πελατών σύμφωνα με τις κατηγορίες δέρματος της

Nimue

3. 4 θεραπευτικές αρχές

4. Σύστημα θεραπείας 3 φάσεων

- Θεραπεία στο σπίτ ι- Στάδιο 1 & 2

- Επαγγελματικές θεραπείες - Στάδιο 3

- Οι επαγγελματικές θεραπείες συμπληρώνονται από τη θεραπεία στο σπίτι

5. Σύστημα υποστήριξης που ενισχύει τις ανάγκες του δέρματος

6. Διασφάλιση της βέλτιστης υγείας του δέρματος

Κατανόηση του προγράμματος δερματικής υγείας της 

nimue

Πρόγραμμα δερματικής υγείας nimue



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ



γενετικά καθορισμένος

.

Εξωγενής και ενδογενής παράγοντες

Γενετικά καθορισμένος. Προσδιορίζει την αντίδραση του δέρματος στην 

έκθεση στον ήλιο

ΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ

Τύπος δέρματος

skin condition

photo types

SKIN TYPE SKIN CONDITION

normal/combination dehydration

oil dry or alipoid sensitised

oily premature ageing

acne hyper/hypopigmentation

sensitive congestion/breakout

vs



Περιβαλοντικά 
ευαισθητοποιημένο 

δέρμα

Υπερμελα-
χρωματικό 

δέρμα

Προβληματικό 
δέρμα

Διαραστική 
σειρά

μη υγιές δέρμα

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



Η Nimue

θεραπεύει το

αίτιο

και όχι μόνο το 

σύμπτωμα



Περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποίημένο 

δέρμα



nimue κατηγορίες δέρματος 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα
είναι αυτό που παρουσιάζει κλινικές ενδείξεις πρόωρης 

γήρανσης ή φωτογήρανσης διαφόρων βαθμών. Η 

φωτογήρανση προκαλείται από την υπερβολική έκθεση σε 

υπεριώδη ακτινοβολία.

Τυποι

ήπια φθορά μέτρια προχωρημένη φθορά

με γνώμονα την πραγματική σε σχέση με την γενετική ηλικία 



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα

Αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα 

• Έκθεση στις ακτίνες UV

• Κλιματικές συνθήκες

• Κάπνισμα και αλκοόλ

• Ατμοσφαιρική ρύπανση

• Στρες/ κακή διατροφή 

• Χημικές επιδράσεις 

• Βιολογική γήρανση του δέρματος

• Ορμονικές αλλαγές

• Ασθένειες

Επιβαρυντικοί παράγοντες



environmentally damaged skin

• Τραχιά και ανομοιογενής υφή

• Λεπτές γραμμές και ρυτίδες 

• Ελάστωση

• Μη φυσιολογική μελάγχρωση

• Ακτινική κερατώση

• Ευαίσθητο δέρμα (ερυθρότητα)

• Ξηρότητα/αφυδάτωση/λιπαρότητα

• Πιο λεπτό και χαλαρό δέρμα

• Μειωμένη ικανότητα αποκατάστασης της βλάβης 

συμπτωματολογία

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα



UV ακτίνες παχαίνουν την κεράτινη στοιβάδα προκαλώντας των πολλαπλασιασμό 
τον κερατινοκυττάρων

-το δέμα δείχνει ξηρό & θαμπό

η κυτταρική ανανέωση επιβραδύνεται και η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή
- το δέρμα δείχνει λεπτότερο & αδιαφανές

τα κύτταρα langerhans ελαττώνονται, μειωμένη ανοσοποιητική αντίδραση
-το δέρμα αντιδρά πιο εύκολα σε εξωγενείς και ενδογενείς

παράγοντες 

Μεταβολή στη μελανινογένηση
-μεγάλες σκούρες κηλίδες μπορεί να εμφανιστούν 

επιδερμιδα

Μηχανισμός ανάπτυξης περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου δέρματος 



Μηχανισμός ανάπτυξης περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου δέρματος 

Η παραγωγή κολλαγόνου επιβραδύνεται 
-το δέρμα δείχνει πιο διάφανο και λεπτό 

Η θεμέλια ουσία του κολλαγόνου και της ελατίνης επιβραδύνεται
-το δέρμα χάνει ελαστικότητα/περισσότερες λεπτές 

γραμμές και ρυτίδες 

Ηλιακή κεράτωση
-η ανοχή και η ελαστικότητα του δέρματος

μειώνονται

Τα αιμοφόρα αγγεία του χορίου γίνονται πιο ευπαθή
-τα αιμοφόρα αγγεία γίνονται πιο ορατά

Μείωση του επίπεδου των γλυκοζαμινογλυκανών
-λιγότερη εσωτερική ενυδάτωση και μειωμένη ελαστικότητα 

χόριο



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο – case studies

πριν μετά

μετά από 6-8 εβδομάδες στο πρόγραμμα υγείας 
της nimue 



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο – case studies

before

μετά από 2 Nimue Active Rejuvenation Treatments  
και το στάδιο 1 & 2 οικιακής φροντίδας 

πριν μετά



περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο – case studies

before

μετά από 2 Nimue Active Rejuvenation Treatments  
και το στάδιο 1 & 2 οικιακής φροντίδας 

πριν μετά



ΥΠΕΡΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΔΕΡΜΑ



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

είναι αυτό που παρουσιάζει ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο 
λόγο υπερπαραγωγής μελανίνης 

τύποι υπερμελαγχρωματικού δέρματος 

• Ιδιοσυστασιακό χρώμα (κληρονομικό)

• περιβαλλοντικό χρώμα(επίκτητο)



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

υπερμελαγχρωματικό δερμα

• φώτο-υπερμελαγχρωση

• μέλασμα

• περικογχική υπερμελάγχρωση

• μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση

• φακίδες

υπομελαγχρωματικό δέρμα

• μεταφλεγμονώδης υπομελάγχρωση

• λεύκη

• αλφισμός



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

Επιδέχεται 
θεραπεία 
nimue

Φωτο-υπερμελάγχρωση

αυξημένη μελάγχρωση εξαιτίας έκθεσης σε UV 

συνήθως στο πρόσωπο, λαιμό και πλάτη

κηλίδες ή σκούρα απόχρωση στο εκτεθειμένο δέρμα



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

μέλασμα(χλόασμα)

καφέ κηλίδες- πρόσωπο

συνήθως σε γυναίκες

εξαιτίας ορμονικών αλλαγών

αυξάνεται με την έκθεση στον Ήλιο 

Επιδέχεται 
θεραπεία 
nimue



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

περικογχική υπερμελάγχρωση

“μαύροι κύκλοι”

μπορεί να είναι κληρονομικοί Ή

εξαιτίας στρες ή κόπωση των ματιών

Επιδέχεται 
θεραπεία 
nimue



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

μεταφλεγμονώδης

Παρουσιάζεται μετά την θεραπεία –

ακμής, έκζεμα, δερματίτιδα επαφής κτλ.

Προκαλείται χημικά πχ. Βαθιά χημική απολέπιση

Επιδέχεται 
θεραπεία 
nimue



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

φακίδες

Μικρές καφέ/ μαύρες κηλίδες

γενετικά  

μερικώς, σκούρες φακίδες

μπορεί να επανέλθουν στο

Ιδιοσυστασιακό χρώμα



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

μεταφλεγμονώδης

Μειωμένη χρώση 

Ακολουθεί τη θεραπεία συγκεκριμένων φλεγμονωδών διαταραχών

Εγκαύματα και δερματικές διαταραχές 

Επίσης σχετίζεται με τις ουλές 

δεν επιδέχεται θεραπεία
nimue 



υπομελαγχρωματικό δέρμα

λεύκη
δεν επιδέχεται θεραπεία
nimue αποχρωματισμένες περιοχές

με ξεκάθαρη οριοθέτηση 

συχνά συμμετρικές

προκαλείται από έλλειψη μελανοκυττάρων



υπομελαγχρωματικό δέρμα

αλφισμός

πλήρως αποχρωματισμένες περιοχές

οφείλεται σε γενετική διαταραχή

δεν επιδέχεται θεραπείας
nimue



dark and light skin classification

• Ο τρόπος που κατανέμονται τα μελανοσώματα στο δέρμα 

• Τα μελανοσώματα είναι πιο μεγάλα στα σκουρόχρωμα δέρματα

υπερμελαγχρωματικό δέρμα

Διαφορές μεταξύ σκουρόχρωμου &ανοιχτόχρωμου δέρματος 



dark and light skin classificationυπερμελαγχρωματικό δέρμα

τύποι

το υπερμελαγχρωματικό δέρμα κατά nimue διαχωρίζεται 
σε :

• ήπια υπερμελάγχρωση

• οξεία υπερμελάγχρωση



υπερμελαγχρωματικό δέρμα

αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα 

επιβαρυντικοί παράγοντες

• έκθεση σε UV ακτινοβολία

• θερμότητα/ χημικές επιδράσεις 

• φαρμακευτική αγωγή

• στρες/τραύμα

• βιολογική γήρανση

• ορμονικές αλλαγές

• δερματικές παθήσεις- δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση

συμπτωματολογία

• υπερμελάγχρωση

• υπομελάγχρωση



εξέλιξη υπερμελαγχρωματικού δέρματος

τα μελανοκύτταρα εντοπίζονται στη βλαστική 
στοιβάδα της επιδερμίδας

τα μελανοκύτταρα συνθέτουν μελανίνη από το αμινοξύ 
τυροσίνη

Τα μελανοσώματα μεταφέρονται στα κερατινοκύτταρα 
μέσω των δενδριτών

επιδερμίδα

χόριο

Τα μελανοκύτταρα εντοπίζονται στο θηλώδες στρώμα του χορίου



εξέλιξη υπερμελαγχρωματικού δέρματος

επίδραση της UV ακτινοβολίας και κατανομή μελανίνης



υπερμελαγχρωματικό δέρμα– case studies

πριν μετά

μετά από 7-9 μήνες στο πρόγραμμα 
δερματικής υγείας της nimue



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

ΔΕΡΜΑ



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΑΣΗ ΑΚΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΜΗ ΟΞΕΙΑ ΑΚΜΗ



προβληματικό δέρμα

αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα

επιβαρυντικοί παράγοντες

• ορμονικές αλλαγές

• κλιματολογικές συνθήκες– ζέστη/υγρασία

• χημικές επιδράσεις

• φαρμακευτική αγωγή

• κακή διατροφή

• στρες

το προβληματικό δέρμα κατά nimue διαχωρίζεται σε

• με τάση για ακμή

• ενεργό ακμή

τύποι



προβληματικό δέρμα

αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα

συμπτωματολογία

• διεσταλμένοι πόροι

• λιπαρότητα

• τραχιά υφή

• μαύρα και λεύκα στίγματα

• φλεγμονή

• οζίδια

• κύστες

• ουλές



case study

Πριν την θεραπείας

• απομακρύνεται τη συμφόρηση

• μείωση φλεγμονής

• μείωση / ρύθμιση παραγωγής 
σμήγματος

• δερματική  επούλωση



case study

μετά την θεραπεία

• μετά από 8 εβδομάδες στο 

πρόγραμμα δερματικής υγείας της

nimue 



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

p52

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΔΑ
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ 

ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΟΙ



διαδραστική σειρά 

ενδείξεις 

τύποι διαδραστικού δέρματος

• δέρματα με μικρές ανισορροπίες στη φυσιολογία

• δέρματα που παρουσιάζουν προσωρινή ευαισθητοποίηση 
λόγω ασθένειας, φαρμακευτικής αγωγής ή γενικά 
καταπονημένα δέρματα. 

προσωρινή σειρά 



διαδραστική σειρά 

αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα

• Χημικές επιδράσεις: λανθασμένη χρήση προϊόντων

• Κλιματικές συνθήκες

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες

• Φαρμακευτική αγωγή

• Διατροφή, καφεΐνη, πικάντικες τροφές

• Ορμονικές αλλαγές π.χ. εφηβεία, εγκυμοσύνη, 
εμμηνόπαυση.

• Άγχος

• Ροδόχρους ακμή

• Αλλεργίες

• Χημειοθεραπεία

επιβαρυντικοί παράγοντες



διαδραστική σειρά 

αίτια και επακόλουθες αλλαγές στο δέρμα

• Λιπαρότητα/ξηρότητα/αφυδάτωση

• Ερεθισμός/φλεγμονή/ερύθημα

• Ερυθρότητα και πιο αντιδραστικά τριχοειδή  αγγεία

• Μειωμένη ανοσοποιητική αντίδραση

• Λέπτυνση του δέρματος 

• Δερματίτιδα

συμπτωματολογία



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑp52

• οζίδια

• κύστες

• Φλεγμονή

ΟΞΕΙΑ   ΑΚΜΗ



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ



4 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



4 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ



Απολέπιση κερατίνης στιβάδας Επιτάχυνση κυτταρικής ανανέωσης Διέγερση σύνθεσης κολλαγόνου

ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Ενεργά συστατικά ικανά να βελτιώσουν την κατάσταση της 

δερματικής υγείας επιταχύνοντας ή διεγείροντας μια φυσιολογική 

λειτουργία και να βελτιώσουν τη δομή του δέρματος.



προφίλ ενεργών συστατικών ιδιότητες

α-υδροξύ-οξέα Αναζωογόνηση

Αμφοτερικά ΑΗΑ Ενισχυμένη αναζωογόνηση

Εστέρας Βιταμίνης Α Αναζωογόνηση

Ενθυλακωμένη Ρετινόλη Προηγμένη αναζωογόνηση

DMAE Διεγείρει τη σύσπαση των μυών

Πεπτίδια Ενδυναμώνουν τη δομή του δέρματος

Πολύ-υδροξύ-οξέα Ενυδάτωση

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ



αναζωογόνηση

α-Υδροξύ Οξέα

ιδιότητες

• Αποτελεσματικη θεραπεια του:
- περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου δέρματος
- υπερμελαγχρωματικού δέρματος
- προβληματικού δέρματος

• Συμβάλλουν στην απολέπιση του δέρματος
• Συμβάλλουν στην αναζωογόνηση αποκαθιστώνταας 
και θεραπεύοντας τα συμπτώματα της φωτογήρανσης
και του περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου δέρματος



αναζωογόνηση - α-Υδροξύ Οξέα

λειτουργίες

• Απολεπίζουν τα κύτταρα του δέρματος 

• Συμπαγοποιούν και ρυθμίζουν το πάχος της

κεράτινης στιβάδας

•  Αποφράζουν τους πόρους 

• Αυξάνουν τα επίπεδα των γλυκοζαμινογλυκανών 

• Αυξάνουν την ενδογενή υγρασία 

• Ενεργοποιούν ένα βασικό αμινόξύ πρόδρομο του 

σχηματισμού κολλαγόνου 

• Επιταχύνουν των πολλαπλασιασμό των κύτταρων 



αναζωογόνηση | α-υδροξύ-οξέα

προϋποθέσεις για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Γαλακτικό οξύ Κιτρικό οξύ

συγκέντρωση

0.5 έως 10% για την οικιακή φροντίδα

15% για την επαγγελματική θεραπεία

ισχύς (pH)

Εύρος pH 3,5 έως 4,5 για την οικιακή φροντίδα

pH 3 για την επαγγελματική θεραπεία

Γλυκολικό οξύ

τριπλός συνδυασμός



Τα α-υδροξύ-οξέα που δεν έχουν ρυθμιστεί έχουν pH από 1,8 έως 2,2

= υπερβολική διέγερση / ερεθισμός

Η ρύθμιση σταθεροποιεί το pH προσαρμόζοντάς την τιμή του  από 3 έως 4.5  

= ιδανική διείσδυση χωρίς ερεθισμό

α-υδροξύ-οξέα | κλίμακα και ρύθμιση ph |



οφέλη του συμπλόκου α-υδροξυ οξέων

επιδερμίδα

• η απολεπιστική τους δράση απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της κεράτινης στιβάδας

• η ήδη παχυσμένη κεράτινη στιβάδα επανέρχεται στο φυσιολογικό της πάχος

• αύξηση κατά 25% του πάχους της επιδερμίδας μέσα σε 8 εβδομάδες

• πιο ομοιόμορφο χρώμα χάρη στη διάσπαση των συσσωρευμάτων μελανοσωμάτων

χόριο

• η σύνθεση κολλαγόνου ενεργοποιείται από τις ινοβλάστες

• το δέρμα γίνεται πιο ελαστικό με λιγότερες ρυτίδες 

• το δέρμα δείχνει τονωμένο λόγο της αυξημένης ικανότητας συγκράτησης νερού 

• αύξηση κατά 30% του πάχους του χορίου μέσα σε 28 εβδομάδες

• αύξηση των επιπέδων γλυκοζαμινογλυκανών

• η έκκριση σμήγματος μειώνεται

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα



οφέλη του συμπλόκου α-υδροξυ οξέων

• απομάκρυνση περίσσειας χρωστικής από το δέρμα 

• διατήρηση της δερματικής υγείας

• μεγαλύτερη ανοχή στον ήλιο και την έκθεση σε 

χημικά χάρη στο αυξημένο πάχος της επιδερμίδας

• προστασία του δέρματος από περαιτέρω φθορά, 

καθώς δρα ως αντιοξειδωτικό

• ρύθμιση στην παραγωγή μελανίνης-πιο ομοιογενής 

κατανομή μελανοσωμάτων

• ενισχυμένη διείσδυση ενεργών συστατικών για τον 

έλεγχο της υπερμελάγχρωσης

υπερμελαγχρωματικό δέρμα



οφέλη του συμπλόκου α-υδροξυ οξέων

• Μείωση του πάχους της κεράτινης στιβάδας μέσω 
της αποδυνάμωσης της συνοχής των 
κερατοκυττάρων

• Αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων αδένων στην 
επιφάνεια του δέρματος με αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση του όξινου μανδύα (pH)

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φλεγμονώδη ακμή 
χωρίς ερεθισμούς

• Βελτίωση ουλών

• Ενισχυμένη διείσδυση ενεργών συστατικών για τον 
έλεγχο της παραγωγής σμήγματος

προβληματικό δέρμα



επαμφοτερίζοντα AHA’s

αναζωογόνηση – επαμφοτερίζοντα AHA

Όλα τα οφέλη των AHA με ενισχυμένη ανοχή



επαμφοτερίζοντα AHA (AHCs) 

• Τα Σύμπλοκα Αμφοτερικών υδροξέων (AHCs) παρέχουν τα ίδια οφέλη με 
τα AHAs με λιγότερο ερεθισμό 

• Τα AHCs δημιουργούνται με την ένωση των AHAs με αμφοτερικές ενώσεις 
όπως τα αμινοξέα

Amino Acid AHA
+ -

AHA

AHAAHA

AHA

AHAAHA

1R. J. Yu and E. J. Van Scott, “Amphoteric composition and polymeric forms of alpha hydroxy acids and their therapeutic use,” US Patent 5,091,171 (1992).
2Kraechter H.U., McCaulley J.A. Edison B, Geen B. Milora D.J. Amphoteric Hydroxy Complexes: AHAs with reduced stinging and irritation. Cosmetics & Toiletries 2001; 116 
*1): 47-52



αναζωογόνηση

Εστέρας Βιταμίνης Α (Παλμιτική Ρετινολη)

ιδιότητες

• Αναζωογόνηση
• Αποκαθιστά και θεραπεύει τα σημάδια 

περιβαλλοντικής φθοράς στο δέρμα . 

Για την αποκατάσταση του φωτογηρασμένου δέρματος .

λειτουργίες

•Αυξάνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
•  Ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου
•  Bοηθά στην αποβολή των κερατινοκυττάρων που 

φέρουν χρωστική
•  Bελτιώνει την εσωτερική ενυδάτωση αυξάνοντας τα 

επίπεδα των GAGs
•



αναζωογόνηση

Ενθυλακωμένη Ρετινόλη

Ιδιότητες

• Βασίζεται σε σύστημα μεταφοράς από ενθυλακωμένη 
Ρετινόλη

• Διασφαλίζει τη σταθερότητα του μορίου 
• Ενισχύει τη διαδερμική απορρόφηση της Βιταμίνης A 
• Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις βλάβες . 
• Σε σύγκριση με το ρετινοϊκό οξύ :

- η ρετινόλη έχει αυξημένη ικανότητα διείσδυσης 
- λιγότερο ερεθιστική
- ιδιαίτερα αποτελεσματικό αναζωογονητικό 

συστατικό

Η ρετινόλη είναι η κύρια φυσική μορφή της βιταμίνης Α. Είναι 
ασθενέστερη από το ρετινοϊκό οξύ και μετατρέπεται σε αυτό 
μόλις φτάσει στο δέρμα. .



αναζωογόνηση

λειτουργίες

• Αυξάνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
•  Ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου
•  Bοηθά στην αποβολή των κερατινοκυττάρων που 

φέρουν χρωστική
•  Bελτιώνει την εσωτερική ενυδάτωση αυξάνοντας τα 

επίπεδα των GAGs.



αναζωογόνηση

DMAE (Διμεθυλαμινοαιθανόλη)

ιδιότητες

• Προκαλεί σύσφιξη
• Ενεργοποιεί έμμεσα την σύσπαση των μυών
• Αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του δέρματος .

λειτουργίες 

• Ενδυναμώνει την κυτταρική μεμβράνη
• Προκαλεί σύσφιξη.



αναζωογόνηση

Peptides

ιδιότητες

• Ενδυναμώνουν τη δομή του δέρματος μέσω της 
αναζωογόνησης. 

• Αυξάνει την κυτταρική ενέργεια 
• Διατηρεί την άρτια δομή και λειτουργιά του δέρματος .

Τα πεπτίδια είναι αλυσίδες αμινοξέων που αποτελούνται 
από 3-4 αμινοξέα. Επομένως είναι απλές πρωτεΐνες που 
απορροφώνται εύκολα από τον πυρήνα του κυττάρου για να 
δώσουν εντολή στο DNA για τον σχηματισμό των 
απαιτούμενων πρωτεϊνών



αναζωογόνηση

λειτουργίες

• Τριπεπτίδιο 3 – μιμητική παραγωγή κολλαγόνου
•  Παλμιτικό Τριπεπτίδιο 3 – μιμητικός μηχανισμός που 

παράγει κολλαγόνο μέσω των αυξητικών παραγόντων ιστών
•  Εξαπεπτίδιο 3 – μειώνει τις συσπάσεις των μυών, 

συμπεριφορά παρόμοια με botox. 
•  Ακετυλικό Τριπεπτίδιο– μειώνει τις συσπάσεις των μυών, 

συμπεριφορά παρόμοια με botox. 



αναζωογόνηση

Πολυ-υδροξύ-οξέα

ιδιότητες

• Ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς στο ευαίσθητο και 
ευαισθητοποιημένο δέρμα 

• Βασικό συστατικό για τη διαδραστική σειρά 

Προέρχονται από γλυκονικά και λακτοβιονικά οξέα

λειτουργίες

• Ενυδάτωση, προστασία του δερματικού φραγμού
• Ήπια απολέπιση που ενισχύει την κυτταρική ανανέωση  

και τη διείσδυση άλλων συστατικών.



Σμηγματορύθμιση Παρέχει ενυδάτωση/

Αυξάνει την συγκράτηση υγρασίας

Απολέπιση κερατίνης στιβάδας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ενεργά συστατικά ικανά να βελτιώσουν την κατάσταση
της δερματικής υγείας αποκαθιστώντας την ισορροπία
της φυσιολογικής λειτουργιάς ή οποιασδήποτε άλλης
αρνητικής επίδρασης στο δέρμα που έχει υποστεί
φθορά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|

Προφίλ ενεργών συστατικών Ιδιότητες Προϊόντα 

Lacto Complex Ρυθμίζει τη λειτουργία των σμηγματογόνων 

αδένων

Natural Hydrating Extract 24ωρη ενυδάτωση

Tea Tree Oil Αντιβακτηριδιακή δράση

Ενθυλακωμένο Tea Tree Oil Ενισχυμένη αντιβακτηριδιακή δράση

Ένζυμα Φρούτων Πέπτoυν τις πρωτεΐνες

Σαλικυλικό Οξύ Απολεπίζει

Skin Brightening Complex Αναστολή της δράσης της τυροσινάσης

Alpha Arbutin Προηγμένος αναστολέας τυροσινάσης

Bellis Perenis Σύγχρονος αναστολέας τυροσινάσης

Phytoprotect Αποκαθιστά το δερματικό φραγμό

Seboregulating Complex 5 τρόποι δράσης για την αποκατάσταση της

παραγωγής σμήγματος στο λιπαρό δέρμα

ΧΜΒ Υαλουρονικό Οξύ Υπέρτερη ενυδάτωση

Σύμπλοκο Οξέων Φρούτων Ενυδάτωση

Εκχύλισμα Βοτανικών Βλαστοκυττάρων Προστασία



αποκατάσταση

Lacto Complex

ιδιότητες

• Ρυθμίζει τη λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων 

στο λιπαρό και στο ξηρό δέρμα

Προέρχεται από πρωτεΐνες γάλακτος, πλούσιες σε 

Βιταμίνη Β6 και Η

.

λειτουργίες

• Λιπαρό δέρμα: Μειώνει τη δραστηριότητα των 

σμηγματογόνων αδένων, ρυθμίζοντας την παραγωγή

σμήγματος 

•  Ξηρό δέρμα: Αυξάνει τη δραστηριότητα των 

σμηγματογόνων αδένων 

Αποκαθιστά τον υδρολιπιδικό μανδύα



αποκατάσταση

Natural Hydrating Extract

Ιδιότητες 

• Βοτανικά συστατικά 
• Αυξάνει την ενυδάτωση ενισχύοντας τη διαδικασία 

αναζωογόνησης 

λειτουργιές

•  24 ώρες ενυδάτωση

NHE



αποκατάσταση

Ενθυλακωμένο Tea Tree Oil

ιδιότητες 

• Οφέλη από τη χρήση της κυκλοδεξτρίνης σαν φορέας 
• Όταν το Tea Tree έχει χρησιμοποιηθεί από το δέρμα η

κυκλοδεξτρίνη απορρόφα το περιττό σμήγμα 
• Η κυκλοδεξτρίνη απομακρύνεται από το δέρμα μετά 

τον καθαρισμό
• Βραδεία απελευθέρωση 
• Το Tea Tree Oil προστατεύεται από την οξείδωση
• Οι ερεθισμοί που σχετίζονται με το Tea Tree Oil 

μειώνονται δραστικά 
• Πιο ευχάριστο άρωμα 

Μικροενθυλακωμένο έλαιο Tea Tree σε φορέα κυκλοδεξτρίνης. 

εξάγεται από το φυτό Malaleuca Alternifolia



αποκατάσταση

λειτουργίες

•  Το ενθυλακωμένο tea tree έχει ενισχυμένη 
αντιβακτηριδιακή δράση

•  Ελαττώνει την ποσότητα σμήγματος προκαλώντας
γρήγορη μείωση στα σπυράκια 



αποκατάσταση

Fruit Enzymes

ιδιότητες

• Ενζυμική απολέπιση
• Συμβάλλει στην αποφολίδωση της 

κεράτινης στιβάδας 

Προέρχονται από παπάγια (παπαΐνη) και  ανανά (βρομελίνη)

λειτουργίες

•Το πρωτεολυτικό ένζυμο πέπτει τις 
πρωτεΐνες στους δεσμούς μεταξύ 
των κερατοκυττάρων

• Επιταχύνει τη φυσική απολέπιση
• Αποσυμφορεί τους πόρους
• Βοηθά στη μείωση της μελάγχρωσης



αποκατάσταση

Σαλικυλικό Οξύ

ιδιότητες

• Απολεπιστικός παράγοντας που αναφέρεται ως 

β-υδροξυ-οξύ (ΒΗΑ)

Προέρχεται από εκχύλισμα φλοιού ιτιάς.

λειτουργίες

• Αποτελεσματική αποσυμφόρηση των πόρων από

κερατοκύτταρα και σμήγμα μέσω της απολέπισης



αποκατάσταση

Skin Brightening Complex

ιδιότητες

• Αναστολέας  τυροσινάσης

Συνδυασμός από συνεργικό μείγμα βοτάνων και
εκχύλισμα αρκτοστάφυλου.

λειτουργίες

• Καταστέλλει τη σύνθεση της τυροσινάσης

• Μειώνει τη μελάγχρωση



αποκατάσταση – skin brightening complex

συνεργικό μείγμα βοτάνων 



αποκατάσταση – skin brightening complex

• φύεται στην Ευρώπη

• Το ειδικό εκχύλισμα που     
χρησιμοποιεί η nimue προέρχεται       
από μια ειδική ποικιλία
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
καλλιέργειας και συγκομιδής

εκχύλισμα αρκτοστάφυλου (bearberry)



αποκατάσταση

Alpha Arbutin

ιδιότητες

• Προηγμένος και σύγχρονος αναστολέας τυροσινάσης 

• Δρα σε συνδυασμό με το Skin Brightening Complex

βιοσυντιθέμενο ενεργό συστατικό για τον έλεγχο της 

υπερμελάγχρωσης.

λειτουργίες

• Ασφαλές και αποτελεσματικό
• Ελέγχει τη μη φυσιολογική υπερπαραγωγή χρωστικής
• Ρυθμίζει τη παράγωγη νέας χρωστικής 



αποκατάσταση

Bellis Perenis

ιδιότητες

• Σύγχρονος αναστολέας της τυροσινάσης

• Αναστέλλει τη μελανινογένεση

προέρχεται από το άνθος της μαργαρίτας

λειτουργίες

• Μειώνει τους ερεθισμούς

• Αναστέλλει την τυροσινάση

• Μειώνει τη σύνθεση μελανίνης

• Μειώνει τη μεταφορά των μελανοσωμάτων



αποκατάσταση

Phytoprotect

ιδιότητες

• Συστατικό υψηλής ποιότητας που ανανεώνει 

τον  δερματικό φραγμό

.

Το θειϊκό άλας phytoprotect προκύπτει από 

βιοτεχνολογική διαδικασία

λειτουργίες

• Ενισχύει τη συνοχή της κεράτινης στιβάδας

• Προστατεύει την κυτταρική μεμβράνη

• Προστατεύει τα κύτταρα από την ακτινοβολία UVB.



αποκατάσταση

Seboregulating Complex

ιδιότητες

• πολυλειτουργικό σύμπλοκο με 5 τρόπους δράσης

που ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος και

αποκαθιστά την ισορροπία στο λιπαρό και με τάση

για ακμή δέρμα.

Βιοτεχνολογικό σύμπλοκο

λειτουργίες

1 Αναστολή 5-α αναγωγάσης 
2 Μειώνει τη παραγωγή σμήγματος
3 Αντιβακτηριδιακό
4 Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
5 Δράση κατά της λίπασης – μείωση των ελευθέρων 

λιπαρών οξέων που συνεπάγεται με περιορισμό των 
ερεθισμών.



αποκατάσταση

Υαλουρονικό Οξύ (CROSS LINK, MΜΒ, ΧΜΒ )

ιδιότητες

• Διεισδύει στην κεράτινη στιβάδα
• Προσελκύει νερό μέσα στα κύτταρα
• Ενδυναμώνει το κυτταρικό τοίχωμα για να

συγκρατήσει την υγρασία στο εσωτερικό
• Παρέχει μέγιστη ενυδάτωση στις βαθύτερες

στιβάδες της επιδερμίδας.

Άλας νατρίου του υαλουρονικού οξέος με χαμηλό 
μοριακό βάρος

λειτουργίες

• Ενυδάτωση
• Μείωση οξειδωτικού στρες
• Αντιφλεγμονώδες, μείωση του ερυθήματος



αποκατάσταση

Σύμπλεγμα Οξέων Φρούτων

ιδιότητες

• Συμβάλλει στην απολέπιση και την κυτταρική
ανανέωση

• Δρα σε υψηλότερο pH από τα παραδοσιακά ΑΗΑ
για πιο ήπια προσέγγιση.

Φυσικό μείγμα από μύρτιλλο, ζαχαροκάλαμο, ζάχαρη 
σφενδάμου, πορτοκάλι και λεμόνι

λειτουργίες

• Κερατολυτική δράση
• Ενυδάτωση
• Μαλακτική δράση στο δέρμα
• Διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου



αποκατάσταση

Εκχύλισμα Βοτανικών Βλαστοκυττάρων

ιδιότητες

• Προστατεύουν το ανθρώπινο δέρμα από το στρες

λειτουργίες

• Μείωση ρυτίδων
• Προστατεύει τη μακροβιότητα των δερματικών κυττάρων 
• Μαλακτική δράση
• Επιβραδύνει τη γήρανση των βασικών κυττάρων



Μειώνει τις καταστροφικές δράσεις 

των ελευθέρων ριζών

Προστατεύει την κυτταρική 

μεμβράνη & τον πυρήνα των 

κυττάρων

Προστατεύει ενάντια των ακτίνων 

UV μειώνοντας την φλεγμονή

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ

Ενεργά συστατικά ικανά να βελτιώσουν τη δερματική υγεία
αναστέλλοντας ή εξουδετερώνοντας την επίδραση των ελευθέρων
ριζών στο δέρμα.

Αντιοξειδωτικά ενσωματώνονται στα προϊόντα της Nimue για την
προστασία από τη δράση των ελευθέρων ριζών που
δημιουργούνται από τη βιολογική γήρανση, τη ρύπανση, τη UV
ακτινοβολία, το στρες και το κάπνισμα.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ



Εξουδετερώνει τις καταστροφικές συνέπειες των ελεύθερων ριζών

Δωρίσουν ένα ηλεκτρόνιο πριν οι ελεύθερες ρίζες κλέψουν από το υγιές κύτταρο

Αντιοξειδωτικό Ελεύθερη ρίζα

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΣΗ



αντιοξειδωτική προστασία

ελεύθερες ρίζες 

τι είναι οι ελεύθερες ρίζες?
• μόρια ή άτομα που έχουν χάσει ή κερδίσει ηλεκτρόνια
• μόρια εξαιρετικά ασταθή

γιατί είναι επιβλαβείς?
• οι ελεύθερες ρίζες κλέβουν ηλεκτρόνια από υγιή μόρια 

δημιουργώντας επιπλέον ελεύθερες ρίζες
• μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη σε

πρωτεΐνες, λιπίδια και στον συνδετικό ιστό

αντιοξειδωτικά
• εξουδετερώνουν τη δράση των ελευθέρων ριζών 



Προφίλ ενεργών συστατικών

Βιταμίνη C (L-Ασκορβικό οξυ)

Εστέρας Βιταμίνης C 

Εστέρας Βιταμίνης Ε

Ενθυλακωμένες Βιταμίνες A,C & E

Άλφα Λιποϊκό Οξύ

Ubiquinone

Εκχύλισμα Καρπουζιού

Pichia Resveratrol

ιδιότητες

▪ Προηγμένη αναζωογόνηση

▪ Αναζωογόνηση

▪ Ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες

▪ Ενισχυμένος φορέας αντιοξειδωτικών

▪ Εξαιρετικά αντιοξειδωτικό

▪ Συμπλήρωμα για το δέρμα

▪ Προστασία του DNA

▪ Εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες



αντιοξειδωτική προστασία

αντιπαραβολή με τη Βιταμίνη C όπως χρησιμοποιείται σε 
παρασκευάσματα της nimue

Εστέρας Βιταμίνης C 

L-Ασκορβικό Οξύ 

Αναζωογονητικό συστατικό: 

▪ διέγερση κολλαγόνου
▪ αντιοξειδωτικό
▪ αναστολέας χρωστικής
▪ υδροδιαλυτό
▪ όξινο
▪ χρειάζεται σταθεροποίηση

Φωσφορικό άλας ασκορβικού νατρίου 

▪ υδροδιαλυτό
▪ όξινο
▪ σταθεροποιημένο

Παλμιτικό Ασκορβύλιο

▪ λιποδιαλυτό
▪ ουδέτερο
▪ σταθεροποιημένο

Βασική λειτουργία: 
▪αντιοξειδωτικό

Δευτερεύουσα λειτουργιά:
Συνδυασμός εστέρων βιταμίνης C 

▪αντιγήρανση (διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου)



αντιοξειδωτική προστασία

Εστέρας Βιταμίνης E (Οξικός Εστέρας Τοκοφερόλης))

ιδιότητες

40-50 πιο ισχυρό από τη βιταμίνη E.

λειτουργίες

•  Αντιοξειδωτική δράση 
•  Προστατεύει τα τον πυρήνα και τη μεμβράνη των 

κυττάρων από την περιβαλλοντική φθορά
•  Αποκαθιστά και επουλώνει
•  Προλαμβάνει τις ουλές



Σύμπλεγμα βιταμινών και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων που 
καταπολεμά τα σημάδια της γήρανσης

αντιοξειδωτική προστασία

Ενθυλακωμενες Βιταμινες A, C & E

ιδιότητες

• Βιταμίνες και Borage oil 
• ενσωματώνονται στα σε φωσφολιπιδικά 

λιποσώματα
• Τα φωσφολιπίδια απορροφώνται εύκολα από τις

κυτταρικές μεμβράνες στα κύτταρα του δέρματος
• .Το borage oil διαλύεται σε σταγονίδια
• Λιπιδικοί εστέρες των βιταμινών διαλύονται στο 

πυρηνα
• Τα λιποσώματα διεισδύουν εύκολα στο λιπιδικό 

στρώμα της κεράτινης στιβάδας



αντιοξειδωτική προστασία

λειτουργίες

• Τα λιποσώματα αυξάνουν τη σταθερότητα των ενεργών
ουσιών και τη διείσδυσή τους στο δέρμα

• Οι Βιταμίνες C και Ε υδρολύονται σε ενεργές βιταμίνες
στο δέρμα 

• Η Βιταμίνη C δρα ανάμεσα στα κύτταρα. 
• Η Βιταμινη E δρα στη μεμβράνη των κυττάρων
• Η Βιταμίνη Α διεγείρει την αύξηση του πάχους της

επιδερμίδας και την παραγωγή νέου κολλαγόνου 
• Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αποκαθιστούν το

δερματικό φραγμό



αντιοξειδωτική προστασία

Άλφα Λιποϊκό Οξύ (Θειοκτικό Οξύ)

ιδιότητες

Εξαιρετικά αντιοξειδωτικό, εξουδετερώνει τις 
ελεύθερες ρίζες
Υδατοδιαλυτό και λιποδιαλυτό

λειτουργίες

• Παρέχει προστασία στο εσωτερικό των κυττάρων 
(υδατική βάση)

• Προστατεύει την κυτταρική μεμβράνη (ελαιώδης βάση)
• Ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες μέσω της αναστολής

της δράσης πολλών ελευθέρων ριζών
• Ενισχυμένη δράση των Εστέρων των Βιταμινών C και Ε
• Βελτιστοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό
• Προλαμβάνει τη γλυκοζυλίωση



αντιοξειδωτική προστασία

Ubiquinone (Συνένζυμο Q10)

ιδιότητες

Ουσία παρεμφερής των βιταμινών
Ισχυρό αντιοξειδωτικό

λειτουργίες

• Βοηθά στην κυτταρική παραγωγή ενέργειας 
• Βοηθά στη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών
• Βοηθά το φυσικό μηχανισμό προστασίας του δέρματος
• Προλαμβάνει τη φθορά του κολλαγόνου



αντιοξειδωτική προστασία

Watermelon Fruit Extract

ιδιότητες

Μοναδική αντιοξειδωτική δράση
Βελτίωση του μηχανισμού φυσικής προστασίας

λειτουργίες

• Προστατεύει ενάντια στη φθορά του DNA
• Προστατεύει ενάντια στις φλεγμονές που 

προκαλούν οι ακτίνες UV



αντιοξειδωτική προστασία

Pichia Resveratrol

ιδιότητες

Εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες

λειτουργίες

• Αναστέλλει την καταστρεπτική δράση των ελευθέρων ριζών
• Βελτίωση των ρυτίδων μέσω της σύνθεσης 

κολλαγόνου



Απορροφά τις βλαβερές

ακτίνες UV

Αντανακλά/διαθλά τις ακτίνες

από την επιφάνεια
Προστατεύει από την περαιτέρω 

φθορά των ελευθέρων ριζών

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενεργά συστατικά ικανά να βελτιώσουν τη δερματική υγεία μειώνοντας ή 
αποτρέποντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις των ακτινών UV στο δέρμα.

.



ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΔΡΑΣΗ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αντανακλά και απορροφά τις ακτίνες UV
(απορροφά αντηλιακό)

βέλτιστη προστασία UV



ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΔΡΑΣΗ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

αντικατοπτρίζουν και τις ακτίνες 
διασποράς
(αντανακλαστική αντηλιακό)

βέλτιστη προστασία UV



βιοτεχνολογικό συστατικό

αναζωογονεί το δερματικού φραγμού

PHYTOPROTECT

ΔΡΑΣΗ

ενίσχυση της συνοχής της κεράτινης 
στιβάδας

προστασία από την υπεριώδη προσβολή

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



αντηλιακή προστασία

SPF 8 SPF 20 SPF 30

SPF ενάντια % προστασία

1 2 3

89%
προστασία

95%
προστασία

98%
προστασία



αντηλιακή προστασία | συστατικά

οργανικά αντηλιακά φίλτρα

•πχ:  ethylhexyl methoxycinnamate, 

benzophenone-3, butyl methoxydibenzoylmethane

• απορροφούν τις επιβλαβείς ακτίνες UV (χημικά ή 

απορροφητικά αντιηλιακά)

ανόργανα αντιηλιακά φίλτρα

• πχ:  Διοξείδιο του Τιτανίου μικρομοριακά

επεξεργασμένο

• αντανακλούν και διαχέουν τις ακτίνες (φυσικό ή

αντανακλαστικό αντηλιακό)

• δεν απορροφάτε από το δέρμα 



αντηλιακή προστασία | συστατικά

φυσικά αντηλιακά φίλτρα
• πχ:  κόκκινα φύκια Porphyra Umbilicalis

• προστατεύουν από την καθημερινή φθορά
που προκαλούν οι ακτίνεςUVA και από τη 
φωτογήρανση

λειτουργία
• παρέχουν προστασία κατά των ακτινών UVA 



αντηλιακή προστασία

έκθεση στις ακτίνες UV



ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΦΑΣΗ 1 - τα προιόντα



cleansing gel

pH. 5.0 

πρόσθετα

nimue day

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

• 0.5% Τριπλό σύμπλοκο ΑΗΑ

• 3% Lacto Complex

• Ζητήστε απο τον πελάτη σας να σας πεί πως 

νιώθει όταν χρησιμοποιεί το δικό του 

καθαριστικό

• Μέτρια αίσθηση τραβήγματος και ξηρότητα 

σημαίνει οτι  χρησιμοποιεί ένα αλκαλικό 

καθαριστικό

• Εξηγήστε της πως ένα καθαριστικό με όξινο 

pH βοηθάει στην προστασία του δέρματος 

Κύρια συστατικά

conditioner Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

• 7% Τριπλό Σύμπλοκο ΑΗΑ

• Το conditioner δεν είναι tonic καθώς η 

κύρια λειτουργία του δεν είναι η 

εξισορρόπιση του pH

• Το nimue conditioner είναι ένα προιόν 

αναζωογόνησης

• Μια προετοιμασία ημέρας που 

εστιάζει σε ποικίλες δερματικές 

ανάγκες

• Είναι ένα προιόν που διεισδύει 

στην περιοχή του δέρματος όπου 

αναπτύσσονται οι ανάγκες του

pH 4.5               

pH 4.5

pH 4.5

140ml

140ml

50ml



multi day plus

pH. 5.0 

πρόσθετα

multi night plus

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

Κύρια συστατικά

• Nimue τριπλό σύμπλοκο AHA 

• Βλαστοκύτταρα Argan

• Εκχύλισμα σπόρων σόγιας

• Encapsulated Vit A, C, E

moisturiser plus Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

• 5% Amphoteric Triple AHA 

Complex

• Encapsulated Vitamin A, C & E 

Complex

am 

pH 4.5

pH 4.5

50ml

50ml

50ml

• Εστιάζει στις ανάγκες του ώριμου 

περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένου δέρματος

• Στοχεύει στην ξηρότητα, στις 

ρυτίδες, στην απώλεια 

σφριγηλότητας

• Για τον πελάτη που έχει ξηρότητα 

με εποχιακές αλλαγές

• Μια θρεπτική προετοιμασία νύχτας 

που προσφέρει αρκετή θρέψη σε ένα 

ξηρό δέρμα όπως επίσης πρόσθετα 

εξισορροπιστικά συστατικά για 

λιπαρότερα δέρματα

• Διεγείρει την επιδιόρθωση του 

DNA 

• Προστατεύει τα επιδερμικά 

βλαστοκύτταρα

• Αναζωογονει τα 

βλαστοκύτταρα στο χόριο

• Αναδομεί το χόριο

• Αναζωογονεί το ξηρό και 

ώριμο δέρμα

• Nimue Triple AHA complex

• Argan stem cells

• Soybean seed extract

• Encapsulated Vit A, C, E

pH 4.5



day fader

pH. 5.0 

πρόσθετα

night fader plus

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

Κύρια συστατικά

• Skin Brightening Complex

5% Bearberry extract

5% Botanical blend

night fader Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

• Skin Brightening Complex  

5% Bearberry extract

8% Botanical blend

pH 5.5

pH 5.5

pH 5.0

50ml

50ml

50ml

• Βελτιώνει την υφή του δέρματος και 

τον δερματικό τόνο

• Ρυθμίζει τον σχηματισμό νέας 

χρωστικής

• Αυξάνει τη λάμψη του δέρματος

• Προσφέρει προστασία απο τις 

ελεύθερες ρίζες

• Η χρήση της θα έχει πιο ενεργό 

αποτέλεσμα στα προβλήματα του δέρματος 

απο το να γίνει χρήση μόνο της day fader

• Ρυθμίζει τον σχηματισμό νέας χρωστικής

• Αυξάνει τη λάμψη του δέρματος

• Τα αντιοξειδωτικά προσφέρουν προστασία 

απο τις ελεύθερες ρίζες

• Το βασικό συστατικό σε αυτό το 

προιόν είναι ένας απο τους 

καλλίτερους αναστολείς 

χρωστικής

• Μπορεί να αναστείλει ως και 

97% του σχηματισμού νέας 

χρωστικής



active ingredientsskin classification night fader plus

pH. 5.0 

Χρήση μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο - 6 μήνες

Αν  γίνεται χρήση της Melano Fade Mask – μόνο 1 

φορά / εβδομάδα

Να μην χρησιμοποιείται 

μαζί με το 

Maintenance Complex

πληροφορίες προιόντος



purifier

pH. 5.0 

πρόσθετα

conditioner lite

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

• Polyhydroxy Acid Complex   

• Τα συστατικά επιτρέπουν τη 

θεραπεία του προβληματικού 

δέρματος χωρίς να το ξηραίνουν

• Αυτό είναι εξαιρετικά βοηθητικό για 

το ακνεικό δέρμα που υποφέρει 

επίσης απο ξηρότητα

Κύρια συστατικά

• 5% Amphoteric AHA Complex

• Encapsulated Retinol

cleansing gel lite Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

pH 4.5

pH 5.5

pH 5.5

50ml

140ml

140ml

• Καθαρίζει απαλά το δέρμα

• Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος 

χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα

• Ενυδατώνει και καταπραύνει

• Αφαιρεί το μακιγιάζ στα μάτια

• Ένα προιόν χωρίς αλκοόλ επομένως 

μη ξηραντικό

• Καταπραυντικό προιόν που 

ταυτόχρονα βελτιώνει τη δερματική 

υγεία



Ενεργή ακμή - πρωί 50ml / διατίθεται σε βάζο ή 

σωληνάριο

acne prone – am 

purifier

pH. 4.5 

πληροφορίες προιόντος

Εφαρμογή σε ολόκληρο το 

πρόσωπο (επιλέξτε 1)

• Nimue Day

• Moisturiser Lite

• Day Fader

Εφαρμόστε μια μικρή 

ποσότητα του

Purifier ως μια τοπική 

θεραπεία για σπυράκια

Εφαρμογή σε ολόκληρο το 

πρόσωπο (επιλέξτε 1)

• Nimue Day

• Moisturiser Lite

• Day Fader

Το Moisturiser Lite είναι για:

• λιπαρά δέρματα

• ευαίσθητα δέρματα



moisturiser lite

pH. 5.0 

πρόσθετα

spf 40

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

sunscreens

• Inorganic Physical Sunscreen

• Organic Chemical Sunscreen

actives

• SPF Booster and Photostabiliser

• moisturisation

• Antioxidant Complex

Κύρια συστατικά

• 2,5% Multi Fruit Acid Complex

• 6% Lacto Complex 

exfoliating enzymes Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά• Μη ερεθιστική ενζυμική απολέπιση

• Βελτιώνει την υφή του δέρματος

• Βοηθά στην πέψη των πρωτεινικών 

δεσμών μεταξύ των κυττάρων της 

κερατίνης στοιβάδας

• Ελαφρύ, μή λιπαρό και μη 

λευκαντικό γαλάκτωμα 

• Μέγιστη προστασία ενάντια στις 

ακτίνες UVA/UVB

• Αντι-γηραντικά ωφέλη

• Αντι-οξειδωτική δράση

• Βοηθά στην προστασία του DNA

pH 4.5

pH 5.5

pH 6.5

50ml

60ml

60ml & 20ml

• Ένα προιόν ημέρας με πολυ-λειτουργικές 

ιδιότητες  σχεδιασμένο για την 

αποκατάσταση της ικανότητας του δέρματος 

να αυτο-ενυδατώνεται

• Αναζωογονητική δράση στο δέρμα

• Αντιμετωπίζει τα σημάδια της γήρανσης και 

αναστρέφει την υπάρχουσα ζημιά χωρίς να 

ερεθίζει ή να υπερδιεγείρει



καλλίτερο προιόν της χρονιάς



element barrier

pH. 5.0 

πρόσθετα

Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

•Phytoprotect

•Artemia Salina Extract  

pH 6.0

20ml & 60ml

• Ενίσχυση της συνοχής του δερματικού 

φραγμού

• Ενυδάτωση διαρκείας

• Δερματική άνεση και προστασία ενάντια 

στον δερματικό ερεθισμό



ΦΑΣΗ 2 – τα προιόντα



actives φάση 2

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ 2 

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ 

ΣΤΗ NIMUE!!

introduce after 2- 4 weeks of being 

on phase 1



active lotion

pH. 5.0 

πρόσθετα

Βασικό συστατικό

Κύρια συστατικά

active gel Βασικό συστατικό
Κύρια συστατικά

pH 3.5
60ml

60ml

• Βελτιστοποιεί την αναζωογόνηση του 

δέρματος και την ανανέωση των κυττάρων 

• Ταχεία βελτίωση της υφής και της απαλότητας

• Ενισχύει τη διείσδυση των άλλων δραστικών 

συστατικών

pH 3.5

• Βελτιστοποιεί την αναζωογόνηση του 

δέρματος και την ανανέωση των κυττάρων 

• Ταχεία βελτίωση της υφής και της απαλότητας

• Ενισχύει τη διείσδυση των άλλων δραστικών 

συστατικών

• Βοηθάει στην αποσυμφόρηση του δέρματος 

και την καθαρότητα  μειώνοντας την 

απόφραξη των σμηγματογόνων αδένων

• Αντι-φλεγμονώδες

• Αντι-βακτηριακό



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



υποστήριξη - boosters

• Συνταγογραφούνται 

σύμφωνα με τις 

δερματικές ανάγκες

• Συνδυάζουν την 

τεχνογνωσία της 

Nimue και την 

εμπειρία των 

ενεργών συστατικών



and/or

boosters

alpha lipoic activator Βασικό συστατικό

• Αντι-οξειδωτικό

• Μειώνει τις λεπτές γραμμές

• Συσφικτική δράση στο χαλαρό 

δέρμα

• Alpha lipoic activator

• DMAE

multi rejuvenating serum Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικόsuper hydrating serum

• Συσφίγγει

• Απαλύνει

Καθαρίζει και φωτιζει

• Phytoprotect

• Hydrating Bio Complex

• Ενυδατώνει

• Μείωση TEWL (;;) 

• Επιδιορθώνει και διατηρεί τον φραγμό 

του δέρματος

• Vit C L Ascorbic acid

• Palmitoyl Tripeptide - 3

pH 4.0

pH 3

pH 5

30ml

30ml

30ml

or

and/or



Μυικό κύττταρο σε 

σύσπαση

DMAE 

Σύσφιξη μυών

Μυικό κύτταρο σε 

χαλάρωση

Το σύμπλοκο πεπτιδίων 

χαλαρώνει τους μύες

boosters



and/or

boosters

corrective serum

maintenance complex

stemplex

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

pH 4.0

pH 5.5

pH 4.0

• Αναστολέας χρωστικής

• Παρατεταμένη αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα

• Βελτιώνει και ομαλοποιεί τη 

διαδικασία κυτταρικής ανανέωσης

• Βελτιώνει το πάχος της επιδερμίδας 

και του χορίου

• Προστατεύει τη μακροβιότητα των 

βλαστοκυττάρων

• αντιρυτιδικό

• Σύσφιξη-λείανση δέρματος

• Seboregulating complex

• Lacto Complex

• Salicylic Acid

• Kojic acid

• Alpha Arbutin

• Encapsulated retinol

• Salicylic acid

• Botanical Stem Cell Extract

• Pichia resveratrol

• Ρυθμίζει το σμήγμα

• Αποκατάσταση του φυσιολογικού 

βακτηριακού οικοσυστήματος

• Καθαρίζει το δέρμα

• Ελέγχει τα επεισόδια ακμής

30ml

30ml

30ml



boosters

Να μην χρησιμοποιείται ενώ ο 

πελάτης χρησιμοποιεί την 

Night Fader Plus

Σημαντικές πληροφορίες:

Αντενδείξεις:

• Εγκυμοσύνη

• Θηλασμός

• Αλλεργία στην ασπιρίνη (συνιστάται patch τεστ)



boosters

ΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΟΥΜΕ

Boosters που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μαζί ή πριν 

τη Φάση 1



boosters

ΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΟΥΜΕ

Boosters που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο 

αφού έχουμε μπεί στη Φάση 2



υποστήριξη - πρόσθετα

• Υποστηρικτικό σύστημα του προγράμματος 

Δερματικής Υγείας Nimue

• Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα βασικά 

προιόντα σε μια συγκεκριμένη φάση

• Ορισμένα πρόσθετα μπορούν να 

συνταγογραφηθούν σε πελάτες που δεν 

βρίσκονται στη βασική συνταγογράφηση Nimue



adult spot treatment 

pH. 5.0 

πρόσθετα

• ελέγχει την εμφάνιση ακμής 

(;;)

• Πρωί και /ή βράδυ

• Κάτω απο την 

προετοιμασία ημέρας/νύχτας

Nimue

fade treatment

eye treatment
• μείωση λεπτών γραμμών 

και ρυτίδων

• Πρωί και /ή βράδυ

• Κάτω απο την 

προετοιμασία 

ημέρας/νύχτας Nimue

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

primary ingredients

• Alpha arbutin

• Bellis Perenis

primary ingredients

• 5% Neem Seed Oil

• Tea Tree Leaf Oil

• Seboregulating Complex

• Μείωση της μελανίνης και της 

μελάγχρωσης

• Ομαλοποίηση δερματικού τόνου

• ρύθμιση νέας χρώσης

• Μείωση της μεταφοράς των 

μελανοσωμάτων μέσα στα 

κερατινοκύτταρα

primary ingredients
• DMAEPalmitoyl Tripeptide

3ml and/or

pH 5.0

and/or

pH 4.5

3ml

15ml
and

pH 4.5



eye serum

pH. 5.0 

πρόσθετα

collagen eye film

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Hydrolyzed Marine Collagen

• για τις σακούλες και τους μαύρους 

κύκλους

• δράση draining (??)

• πρωί και βράδυ

• κάτω απο την προετοιμασία 

ημέρας / νύχτας

primary ingredients

• Botanical Complex 

• ενυδατώνει

•   βελτιώνει την αντοχή και προστατεύει την 

ελαστικότητα

•   αντιοξείδωση

•   μειώνει το πρήξιμο και τις σακούλες κάτω 

απο τα μάτια

•   αναζωογονεί και φρεσκάρει το δέρμα 

γύρω απο την περιοχή των ματιών

around eyes

anti-ageing eye cream
• Βελτιώνει την κυτταρική επικοινωνία

• Προστατεύει τα τελομερή και 

καθυστερεί την κυτταρική γήρανση

• Διεγερτικό, ενισχυτικό ενέργειας για το 

κουρασμένο δέρμα

• Βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού  

ενάντια στις ακτίνες UV

• ενυδατικό
• Δίνει όγκο / γέμισμα

Βασικό συστατικό

primary ingredients

• Cyclotetrapeptide-24

• GGP

• Saccharomyces, Rhodeola root 

and Betaine complex

• Filling spheres

• Yeast and soy protein complex

15ml
and

pH 4.5

15ml and

pH 4.5

sachets
and



clarifying mask

pH. 5.0 

πρόσθετα

super hydrating mask

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Hydrating Bio-complex

• απορροφά το επιφανειακό 

σμήγμα και περιττά κατάλοιπα

• αντι-βακτηριακό

• 2 – 3 φορές/εβδομάδα

• αφήστε για 10 λεπτά και 

αφαιρέστε με νερό

primary ingredients

• Tea Tree Oil

• Vitamin A Ester 

•  ανακουφίζει απο την ξηρότητα, την 

αφυδάτωση και τις λεπτές γραμμές

•  επαναφέρει την απαλότητα και 

ελαστικότητα

•  λαμπερή και αναζωογονημένη εμφάνιση

•  καταπραύνει το περιβαλλοντικά 

επιβαρυμένο δέρμα

rejuvenating mask

•  μειώνει την πρώιμη δερματική 

γήρανση

• 2 – 3 φορές/εβδομάδα

• αφήστε για 10 λεπτά και 

αφαιρέστε με νερό

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Alpha Lipoic Acid 

• Vitamin C Ester 

• Vitamin A Ester

pH 4.5

60ml

pH 4.5

pH 4.5

60ml

60ml



melanofade mask

pH. 5.0 

πρόσθετα

anti-ageing leave-on mask

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Geranylgeranylisopropanol – GGP

• Lindera strychniolia root extract

• Cyclotetrapeptide-24

• Λάμψη δέρματος & 

ομαλοποίηση δερματικού τόνου

• αντι-φλεγμονώδης

• βελτιώνει την υφή του δέρματος

• Μάσκα ύπνου (1 – 3 

φορές/εβδομάδα )

primary ingredients

• Alpha Arbutin

• Phytoceutical Complex 

• Biobright

• Μειώνει την εμφάνιση των λεπτών 

γραμμών

• Ενίσχυση λάμψης

• ενυδατική, καταπραυντική

• Μαλακό, πιο λείο, πιο απαλό δέρμα

• ‘’γεμίζει’’ το δέρμα

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Amphoteric Glycolic Acid

• Salicylic Acid 

glyco mask
• αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της 

απολέπισης χωρίς το ξεφλούδισμα

• μάσκα λάμψης

• απολεπίζει

• μια φορά/εβδομάδα μόνο για 10λεπτά

• Πρέπει να ειμαστε στις φάσεις 1 & 2pH 3.5

30ml

pH 3.5

30ml

pH 5.0

60ml



active regulator

pH. 5.0 

πρόσθετα

cell hydrating complex

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό

primary ingredients

• Μίγμα αιθέριων ελαίων

• τελειοποιεί και δίνει όγκο στο δέρμα

• ρυθμίζει τη σμηγματογόνο ροή σε ξηρό

• Και λιπαρό δέρμα

• κατά της γλυκοζυλίωσης

• πορσελάνινο τελείωμα κάτω απο το μέηκ απ

primary ingredients

• Phytosymbiont

• Lacto Complex

• Φραγμός προστασίας

•   προστατεύει το δέρμα απο 

αφυδάτωση

•   βοηθά κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου

•   παρέχει άνεση και απαλότητα στο 

δέρμα

skin refirmer
• Μειώνει τις μυικές συσπάσεις και 

το βάθος των ρυτίδων

•  μικρο-lifting και λείανση ρυτίδων

• μειώνει το σακούλιασμα και 

αυξάνει την ελαστικότητα και τη 

σφριγηλότητα

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Peptide Complex

• Palmitoyl Pentapeptide-4

50ml

or

pH 5.0

60ml
and/or

pH 5.5

10ml and/or



Μυικό κύτταρο σε 

σύσπαση

DMAE 

σφίγγει τους μύες

Μυικό κύτταρο σε 

χαλάρωση

Το σύμπλοκο Πεπτιδίων 

χαλαρώνει τους μύες

πρόσθετα



reduct derma balm

pH. 5.0 

πρόσθετα

vitamin c moisture mist

Βασικό συστατικό

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Vitamin C Ester

• Phyto Endorphin Complex

• μειώνει την ερυθρότητα

• προλαμβάνει τον ερεθισμό

primary ingredients

• Biophytex Complex 

• Peptide Complex

• Rosacea Botanical Complex

• ενυδάτωση και προστασία

• δροσιστικό και αναζωογονητικό

• αντιοξειδωτικό

• λάμψη και ενυδάτωση

vita boost
• Τα σωματίδια που αντανακλούν το φως 

μειώνουν  την εμφάνιση των ρυτίδων και 

Των πόρων

• διογκωτικό αποτέλεσμα 

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Macelignan

• Hyaluronic Acid

• Light Reflecting Particles

15ml

and/or

30ml and/or

pH 5.5

60ml

pH 5.5



pH. 5.0 

πρόσθετα

hydro lip therapy
• Ελαχιστοποιεί τη γήρανση 

γύρω απο την περιοχή των 

χειλιών

• Ενυδατώνει την περιοχή 

των χειλιών

• Μειώνει την «εξάρτηση» 

απο τα lip balms

Βασικό συστατικό
primary ingredients

• Vitamin E Ester 

• Allantion

5g

pH 5.5



treatment foundation

treatment foundation 30ml





step 1: καθαρισμός

-facial wash | όλες οι ταξινομήσεις 

δέρματος
step 2: ενυδάτωση

-- facial balance | όλες οι ταξινομήσεις 

δέρματος

step 3: θεραπεία

- facial care | προβληματικό δέρμα

- active blemish control | προβληματικό δέρμα

- purifying mask | προβληματικό δέρμα

Νεανική σειρά



cleanse

phyto-gel wash 

soothe treatment 

after shave
lip care

hydrate

hydro balance

protect

spf40

Ανδρική σειρά



σώμα



active hand 

repair

body 

wash 

treatment 

body oil

body 

lotion 

nimue σώμα



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ορισμός

Η μεταβατική περίοδος μπορεί να παρουσιαστεί εξαιτίας των 

δομικών και λειτουργικών επιρροών των ενεργών συστατικών

συμπτωματολογία

• υπερβολική λιπαρότητα 

• υπερβολική ξηρότητα και  αποφολίδωση 

• εξανθήματα

• αυξημένη ευαισθησία

• η υπερμελάγχρωση και τα τριχοειδή αγγεία αρχικά 

είναι πιο εμφανή 



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαχείριση μεταβατικής περιόδου

• ο πελάτης θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος:

- συνήθως είναι ορατά για 1-2 εβδομάδες

- μπορεί να συνεχιστεί 4-6 εβδομάδες

- μειώστε τη χρήση του active gel /lotion

- μειώστε τη χρήση του skin conditioner

• συζητήστε τα συμπτώματα

• αλλάξτε τη συνταγογράφηση αν επιμείνει για 3-6 μήνες.



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

προτεινόμενα προϊόντα 

• exfoliating enzyme

• cell hydrating complex

• super hydrating serum

• super hydrating mask

• corrective serum

• clarifying mask

• adult spot treatment

• active blemish control

• hydro lip therapy



ΦΑΣΗ 3- επαγγελματικά προιόντα



επαγγελματικά προϊόντα nimue



Διπλής δράσης τζελ καθαρισμού χωρίς σαπούνι, για τον 

καθαρισμό του προσώπου και για την αφαίρεση του 

μακιγιάζ από τα  μάτια και τα χείλη.

Απομακρύνει κάθε ίχνος μακιγιάζ, εκκρίσεων και ρύπων. 

Το πρώτο βήμα στο πρόγραμμα επαγγελματικής 

περιποίησης.

προετοιμασία



προετοιμασία

Ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει τη 

λιπαρότητα και να ενισχύει τη διείσδυση και τα 

αποτελέσματα της επαγγελματικής 

περιποίησης.



Τα απολεπιστικά ένζυμα που προέρχονται από 

παπαΐνη και βρομελίνη διευκολύνουν τη 

διάσπαση των δεσμών των κερατοκυττάρων 

όταν ενεργοποιούνται με θερμότητα και νερό, 

ενισχύοντας έτσι τη διείσδυση της ενεργής 

θεραπείας.

απολέπιση



ενεργή θεραπεία

Το Bio Active Complex είναι ένα επιστημονικά 

σχεδιασμένο διάλυμα που περιέχει ένα τριπλό 

σύμπλοκο α-υδροξυ-οξέων, από φυσικό γλυκολικό, 

κιτρικό και γαλακτικό οξύ, σε συγκέντρωση 15%.

Το σύμπλοκο διευκολύνει προοδευτικά την απολέπιση 

των νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας και τη διείσδυση 

στο χόριο που έχει ως  αποτέλεσμα τη σύνθεση  

δομικού κολλαγόνου στο χόριο.

Αυτό συντελεί στην καλύτερη ενυδάτωση του δέρματος 

και στην αύξηση της ελαστικότητάς του. Το pH έχει 

ρυθμιστεί στο 3, που είναι το πιο αποτελεσματικό για την 

ανανέωση του χορίου και της επιδερμίδας.



product benefits

• Skin rejuvenation and 

renewal

• Optimises penetration of 

homecare ingredients

• Dramatic and visible results 

in skin rejuvenation

• works best when done as a 

course of six treatments

Bio-Active Complex p204

ΧΡΟΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1η  θεραπεία - 3 λεπτά
2η   θεραπεία - 5 λεπτά
3η θεραπεία - 7 λεπτά
4η θεραπεία - 9 λεπτά
5η θεραπεία και μετά - 15 λεπτά
μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου 



ενεργή θεραπεία

Το Nimue Neutraliser είναι ένα ειδικά 

σχεδιασμένο αλκαλικό διάλυμα χαμηλής 

συγκέντρωσης για την εξουδετέρωση του Nimue

Bio Active Complex και του 35% Glycolic Peel.



Λευκή αλγινική μάσκα peel-off με πράσινο τσάι και 

θαλάσσια εκχυλίσματα που ενυδατώνει, καταπραΰνει και 

ηρεμεί το δέρμα ενώ παράλληλα χαρίζει λεία υφή.

Δροσιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες συμβάλλουν 

στην καταπολέμηση του ερυθήματος που συχνά συνδέεται 

με τη χρήση του Bio Active Complex.

Για πιο έντονη και αποτελεσματική θεραπεία συνδυάστε τη 

χρήση της Alginate Mask με το Professional Treatment 

Serum.

μάσκες



Το Nimue After Care Hydrator έχει σχεδιαστεί ειδικά 

ώστε να σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη στο 

δέρμα και να αναπληρώνει την απώλεια υγρασίας μετά 

από μια επαγγελματική περιποίηση.



Το Ηyaluronic Αcid Gel της Nimue είναι ένας μοναδικός 

συνδυασμός 3 τύπων υαλουρονικού οξέος και 

συγκεκριμένα, του υαλουρονικού οξέος χαμηλού 

μοριακού βάρους, του υαλουρονικού οξέος υψηλού 

μοριακού βάρους και του διασταυρούμενου (cross-linked) 

υαλουρονικού οξέος.

Επιπλέον περιέχει ένα μοναδικό συμπυκνωμένο 

σύμπλοκο πεπτιδίων για ολιστική προσέγγιση στην 

προστασία και την αποκατάσταση του δέρματος.

Βρίσκεται σε μια ελαφριά βάση σε μορφή τζελ για εύκολη 

εφαρμογή και ταχεία απορρόφηση. Είναι ιδανικό για 

χρήση σε ενεργές επαγγελματικές θεραπείες για 

ενυδάτωση, επανόρθωση και τόνωση του δέρματος.



nimue trans dermal solution

•Για την αναζωογόνηση του φωτοευαίσθητου δέρματος

• Διεγείρει τη δραστηριότητα των ινοβλαστών

• Αναστέλλει τη χρωστική

Αντιγήρανση



nimue trans dermal solution 

•Για τη σύσφιξη του φωτοευαίσθητου και γερασμένου δέρματος

• Σύσφιξη μυών Εξαλείφει και λειαίνει της ρυτίδες που προκαλούνται από 

τη χαλάρωση του δέρματος









professional super hydrating mask 200ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ |
Εκχύλισμα Πενταβιτίνης | υδρορυθμιστικό
Hydrating Bio-complex | ενυδατικό
Σύμπλοκο Φυσικού Ενυδατικού Παράγοντα|
ύγρανση
Υαλουρονικό Οξυ | ενυδατώνει
Ubiquinone | αντιοξειδωτική
Έλαιο Αβοκάντο | αποκαθιστά
Οξικός Εστέρας Τοκοφερόλης | αντιοξειδωτικός

Οφέλη |
• Ενυδατώνει και αναζωογονεί
• Αποκαθιστά την απαλότητα και την ελαστικότητα
• Βελτιώνει την ομαλότητα και την άνεση
• Καταπραΰνει το καταπονημένο δέρμα

Super Hydrating Mask 
Ανάλαφρη κρεμώδης μάσκα
που βασίζεται σε ένα μείγμα
από φυσικούς υγραντικούς

παράγοντες και έλαια
για την αποκατάσταση της 

απαλότητας και ελαστικότητας

του δέρματος

pH 5  

http://creative.gettyimages.com/source/Search/111','51','2','


φάση 1
προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού 

nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία χεριών
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φάση 2
προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού 

nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία 

χεριών

φάση 3 
θεραπείες

• active rejuvenation treatment: 

15% Bio-Active Complex

• nimue booster treatment: 

15% Bio Active complex + TDS

PEEL
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φάση 1

προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία χεριών

φάση 2
προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού 

nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία 

χεριών

φάση 3 
θεραπείες

• active rejuvenation treatment: 

15% Bio-Active complex

• nimue booster treatment: 

15% Bio-Active complex + TDS

PENTA SALAIC PEEL



Φάση 1
προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία χεριών
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Φάση 2
προιόντα θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού 

nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία 

χεριών

Φάση 3 
θεραπείες

• active rejuvenation treatment: 

• 15% Bio-Active complex

• nimue booster treatment: 

• 15% Bio-Active complex + TDS

• BIO LACTO PEEL



Φάση 1

Προιόντα

θεραπείες

• Θεραπεία nimue

• Θεραπεία βαθύ καθαρισμού nimue

• Θεραπεία ματιών nimue

• Αντι-γηραντική θεραπεία χεριών
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Ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας 


