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ετρώντας τα χρόνια των Prix de Beauté –φέτος, αισίως, 
17!– φέρνω στο μυαλό μου τις αναγνώστριες που τα 
παρακολουθούν, άλλες από την αρχή και άλλες σχετικά πιο 
πρόσφατα. Σκέφτομαι τις νέες κοπέλες που τότε μπορεί να 
ήταν στο τέλος της εφηβείας τους και να έψαχναν με λαχτάρα 
και ανυπομονησία πρωτοποριακές, έξυπνες λύσεις για το 

μακιγιάζ τους και το styling των μαλλιών τους. Είναι οι ίδιες που σήμερα, κοντά 
στα 40 πια, αναζητούν τρόπους για να σβήσουν και να «φρενάρουν» τις πρώτες, πιο 
βαθιές ρυτίδες γύρω από τα μάτια και το στόμα. Υπάρχουν όσες μπήκαν αργότερα 
στην παρέα των Βραβείων της Ομορφιάς, ξέροντας ότι θα βρουν βοήθεια στην 
επιλογή των κατάλληλων γι’  αυτές καλλυντικών αλλά κι εκείνες που, όσο πληθαίνουν 
τα κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων τους, τόσο εναποθέτουν τις ελπίδες τους για 
τις συνέπειες του χρόνου που περνάει στην επιστήμη της κοσμετολογίας.

Όλα αυτά ήταν –και παραμένουν πάντα– ο σκοπός των Prix de Beauté: να 
παρουσιάζουν τα καινούργια καλλυντικά κάθε χρονιάς και να διασφαλίζουν την 
έγκυρη αξιολόγησή τους και από τους ειδικούς και από τις ίδιες τις καταναλώτριες, με 
διαφανή και συγκεκριμένα κριτήρια, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής δημοσκόπησης. 
Για να μπουν στη λίστα των φιναλίστ τα προϊόντα θα πρέπει να συνδυάζουν την 
τεκμηριωμένη καινοτομία με την αποτελεσματικότητα και με την απόλαυση στην 
υφή και στις αισθήσεις. Μάλιστα, για να γίνεται όλο και πιο αντιπροσωπευτικός ο 
διαγωνισμός, διευρύναμε στην πορεία το δείγμα της δημοσκόπησης, αξιοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες με μια μεγάλη online βάση της εταιρείας Focus-Bari, που μας 
στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. 

Η ανεκτίμητη ανταμοιβή για όλα αυτά είναι η αναγνώριση και από τους ειδικούς 
του χώρου και από το κοινό του πάνελ της έρευνας, που στηρίζουν και τιμούν τον 
Διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους. Ανεκτίμητα τιμητική είναι για μένα και η απόφαση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών να 
θέσει τον θεσμό των Βραβείων της Ομορφιάς υπό την αιγίδα του, καταξιώνοντάς 
τον ακόμη περισσότερο. Τέλος, ανεκτίμητη είναι και η στήριξη από την πλευρά 
των εταιρειών καλλυντικών που, μέσα σε πολύ αντίξοους και για εκείνες καιρούς, 
επιλέγουν να θέσουν στην κρίση του κοινού και της επιτροπής των Prix de Beauté 
κάποια από τα νέα τους λανσαρίσματα, αναγνωρίζοντας την εγκυρότητά τους. Σας 
ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη. 

Και τώρα, προχωρώντας στις επόμενες σελίδες, ετοιμαστείτε για το φετινό ταξίδι 
ανάμεσα στα ισότιμα φαβορί ενός υπέροχου κόσμου, που αποτελείται από φλογερά 
χρώματα, μεταξένιες υφές και σαγηνευτικά αρώματα – όλα με μαγικές ιδιότητες, 
που απαντούν στις ανάγκες και στις ευαισθησίες μας και ξέρουν να δείχνουν το 
ρολόι του χρόνου... σταματημένο!

Έφη Μπελέ
Διευθύντρια Τμήματος Ομορφιάς

Μετρώντας… 17!εΠΙτρΟΠΗ PRIX DE BEAUT� 2017
Η Διεύθυνση των Prix de Beauté ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Ειδικών που συμμε-
τείχε στην Έρευνα /Αξιολόγηση της φετινής διοργάνωσης των Βραβείων και η οποία 

αποτελείτο από:

ΙΑΤΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
Οι κ.κ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΡΑΝΤΟΥΛΟΒΙΤΣ ΙΡΙΝΑ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΑΛΕΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΑΤΡΟΣ, πΟΥ ΔΕΝ ΕπΙΘΥΜΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΙχΕΙΩΝ ΤΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Οι κ.κ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΙΡχΑΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ, ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, πΙπΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 
Οι κ.κ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΔΕΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟπΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΡΓΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΙΛΙππΑΙΟΥ ΜΑΙΡΗ

MAKE UP ARTISTS 
Οι κ.κ ΘΕΟχΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΜπΡΑΤΣΟΣ ΦΡΕΝΤΥ, 

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ πΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΟΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 

ΚΟΜΜΩΤΕΣ
Οι κ.κ ΚΑΡΑχΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΖΑΡΜπΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΓΚΙΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

* Το όνομα των μελών της επιτροπής που δεν επιθυμούν δημοσίευση βρίσκεται στο αρχείο του  
περιοδικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ποσοτική online έρευνα, μέσω του 
FocusOnLine Panel και μέσω πρόσκλησης σε επιλεγμένα sites (πχ. 
beautemagazine.gr, athensvoice.gr, queen.gr) με χρήση ειδικής 
πλατφόρμας σχεδιασμού και διαχείρισης online ερευνών. Tο 
ερωτηματολόγιο περιείχε παρουσίαση των προϊόντων και 
αντίστοιχες κλίμακες βαθμολόγησης ανά προϊόν.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Χρήστριες internet 18-54 ετών, Αττική, 
Θεσσαλονίκη και αστικά κέντρα, ενδιαφέρονται πολύ-αρκετά για 
θέματα ομορφιάς και καλλυντικών και ενημερώνονται γι’ αυτά 
πολύ-αρκετά τακτικά, χρήστριες τουλάχιστον 1 κατηγορίας 
προϊόντων προς αξιολόγηση.
ΔΕΙΓΜΑ: 1.020 άτομα, αναλογικά του πληθυσμού της έρευνας ως 
προς ηλικία και περιοχή κατοικίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Χρήση online δομημένου 
ερωτηματολογίου, με κλειστές

ερωτήσεις βαθμολόγησης ανά προϊόν. Αξιολόγηση προϊόντων από 
τις χρήστριες κάθε κατηγορίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12/10 -6/11/17

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Self-completion ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
προϊόντων σε επιλεγμένο δείγμα ειδικών της ομορφιάς με 
παράλληλη χρήση ειδικού ενημερωτικού εντύπου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ: 25 επαγγελματίες στον χώρο της 
ομορφιάς και της υγείας στην Αττική, ισόποσα καταμερισμένοι σε: 
make-up artists, αισθητικοί, δερματολόγοι, φαρμακοποιοί, 
κομμωτές / hair-stylists
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τοποθέτηση ερωτηματολογίου με 
κλειστές ερωτήσεις αξιολόγησης ανά προϊόν βάσει ειδικού 
ενημερωτικού εντύπου και παραλαβή με τη συμπλήρωση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 17/10 – 31/10/17

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΕΦΗ ΜπΕΛΕ ΚΕΙΜΕΝΑ: πΑΤΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: STUDIO M



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση
προσωπου

O ταν στις όχθες της λίμνης Leman στην Ελβετία ιδρύθηκε η κλι-
νική της La Prairie, το όραμα ήταν εξαρχής ξεκάθαρο: να ανοί-
ξει τον δρόμο για την κατάκτηση και την επαναφορά της νεό-

τητας με τη βοήθεια της επιστήμης. πιστή στη φιλοσοφία της στο θέμα 
της αντιγήρανσης, η ελβετική μάρκα παρουσιάζει ένα προϊόν που έρχε-
ται από το μέλλον για ένα πρόβλημα που είναι τόσο παλιό, όσο οι ρυτί-
δες. Η καινοτόμα σύνθεση στοχεύει σε όλους τους τύπους ρυτίδων, τό-
σο σε αυτές που βρίσκονται εν τη γενέσει τους όσο και στη λείανση εκεί-
νων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. πρόκειται για μια 24ωρη 
εμπειρία ομορφιάς, απάντηση στις επαγγελματικές παρεμβατικές δια-
δικασίες. Συγκεκριμένα, το Line Interception Power Duo αντιμετωπίζει 
τις λεπτές γραμμές έκφρασης, τις ρυτίδες που προκαλούνται από τη UV 
ακτινοβολία, καθώς και τις πτυχώσεις που σχετίζονται με τη βαρύτητα. 
Όπως προλογίζει και το όνομά του, το δυναμικό δίδυμο λειτουργεί μέρα 
και νύχτα για την καταπολέμησή τους μέσα από δύο ξεχωριστούς θαλά-
μους της ίδιας πολυτελούς συσκευασίας. Σε ρόλο ενέσιμου προϊόντος, 
τρία εξειδικευμένα πεπτίδια λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα εμποδί-
ζοντας τη μεταφορά του μηνύματος σύσπασης στους μυς του προσώπου 
και ταυτόχρονα ανατρέποντας τη δημιουργία ρυτίδων κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Επιπλέον, o δείκτης προστασίας SPF 30 προσφέρει προστα-
σία από την ακτινοβολία UVA και IRA, η οποία προκαλεί, ως γνωστόν, 
πρόωρη γήρανση. Στη διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία η επιδερμί-
δα βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, αντιρυτιδικά πεπτίδια διεγείρουν την 
παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης, υαλουρονικού οξέος. Η σύνθεση ενι-
σχύεται από το αποκλειστικό Κυτταρικό Σύμπλεγμα της μάρκας που δεν 
λείπει από κανένα προϊόν περιποίησης. Ήδη μετά από 14 ημέρες και 14 
νύχτες εξομαλύνονται λεπτές γραμμές και κάθετες, βαθιές ρυτίδες, ενώ 
επανέρχεται η απαλότητα και η ηρεμία στην επιδερμίδα.

Δίδυμο υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας  
το Line Interception Power Duo, της La Prairie, 
εξασφαλίζει νεανικό μέλλον στην επιδερμίδα 

παρεμβαίνοντας σε όλους τους τύπους ρυτίδων.

ΟρΙα 
ςτΙς ρΥτΙΔες 

ENOTHTA ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ



Στον απόλυτα εκσυγχρονισμένο κόσμο του διαδικτύου και των 
smartphones, οι γυναίκες είναι πιο δυναμικές και δραστήριες από πο-
τέ. Σε ρόλο σούπερ ηρωίδων αναλαμβάνουν ακούραστη δράση και 

πολλαπλά καθήκοντα, χωρίς να πτοούνται,  έχοντας στη διάθεσή τους εξελιγ-
μένους συμμάχους. Σε αυτούς συγκαταλέγεται το Visionnaire Crescendo™ 
Progressive Night Peel, της Lancôme, που είναι συνδεδεμένη με σπουδαί-
ες καινοτομίες και το μοναδικό όραμα να αναδεικνύει την ομορφιά και τη 
θηλυκότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το peeling νέας γενιάς δύο φά-
σεων φέρνει τα αποτελέσματα της πιο εξελιγμένης δερματικής απολέπισης 
στο σπίτι. Αυτό οφείλεται στην ενσωματωμένη, καινοτόμα τεχνολογία αιχ-
μής SIIT™ (Skin Intensity Interval Training), η οποία είναι εμπνευσμένη από 
δύο φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους πρακτικές: τις δερματολογικές δια-
δικασίες και τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης. Η τελευταία εί-
ναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των μαραθωνοδρόμων, καθώς οι περίοδοι 
έντονης άσκησης εναλλάσσονται με περιόδους ανάπαυσης. Σαν μια διφα-
σική απολέπιση βαθμιαίας έντασης συνδυάζει φυσικούς και δερματολογι-
κούς απολεπιστικούς παράγοντες μαζί με το παράγωγο του ιασμονικού άλα-
τος. πραγματοποιείται διαδοχικά σε έναν κύκλο 28 ημερών και επανορθώ-
νει τα σημάδια του χρόνου διεγείροντας την ανάπλαση της επιδερμίδας και, 
εντέλει, χαρίζει λεία υφή, ομοιόμορφο χρώμα και λάμψη. Η πρώτη φάση δι-
άρκειας 14 ημερών, που λειτουργεί σαν γύρος αντοχής, διενεργείται σε χα-
μηλά επίπεδα έντασης με τη βοήθεια 5% AHA (φυσικά οξέα φρούτων), τα 
οποία απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα των επιφανειακών στοιβάδων, δι-
εγείροντας την κυτταρική ανανέωση. Στον δεύτερο γύρο της επιτάχυνσης, 
χρησιμοποιείται 10% γλυκολικού και σαλικυλικού οξέος για βαθύτερη και 
εντονότερη απολέπιση, που απαλύνει ρυτίδες, δυσχρωμίες και διασταλμέ-
νους πόρους. Συνολικά, πρόκειται για μια βραδινή ρουτίνα ομορφιάς διάρ-
κειας 28 ημερών, που κάθε γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει χάρη σε αυτό 
το απαλό, προσιτό και εύκολο στη χρήση προϊόν απολέπισης.

Το peeling νέας γενιάς δύο φάσεων  
Visionnaire Crescendo™ Progressive Night Peel, 
της Lancôme, φέρνει τα αποτελέσματα της πιο 

εξελιγμένης δερματικής απολέπισης στο σπίτι .

PERSONAL TRAINER 
τΗς εΠΙΔερΜΙΔας

ENOTHTA ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
εξειΔικευμενη

περιποιηση
προσωπου 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
μακιγιαζ 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το όχημα για την κατάκτηση του 
σαγηνευτικού βλέμματος δεν είναι άλλο από τη μάσκαρα, ένα 
από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μακιγιάζ, που δεν λείπει από 

κανένα beauty case! Case study, όμως, συνιστά η μάσκαρα Volume 
Effet Faux Cils The Shock, της μάρκας YSL Beauté. Φυσικά, δεν απο-
τελεί είδηση ότι το μακιγιάζ του γαλλικού οίκου μόδας φέρει την ανα-
τρεπτική και avant garde διάθεση του αξέχαστου σχεδιαστή της, ού-
τε ότι το συγκεκριμένο προϊόν δημιουργεί το εφέ των ψεύτικων βλε-
φαρίδων, όπως υπαινίσσεται το όνομά του. Το πρωτοποριακό, ωστό-
σο, είναι ότι αυτή η μάσκαρα ξέρει να σοκάρει για πολλούς λόγους. 
Με πηγή έμπνευσης την επιφάνεια της υγρής, τραχιάς ασφάλτου κα-
λύπτει τις βλεφαρίδες γλιστρώντας απαλά επάνω τους με μια πλού-
σια στρώση χρώματος. Μαύρη, σκοτεινή και έντονη, έχει σύνθεση 
πιο πυκνή από οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας και υφή τό-
σο ανάλαφρη, που απλώνεται χωρίς να δημιουργεί κόμπους, ενώ ξα-
ναδουλεύεται εύκολα για να προσθέσει μια δεύτερη στρώση που γί-
νεται ένα και αφομοιώνεται με την προηγούμενη. Το αποτέλεσμα εί-
ναι εκθαμβωτικό, καθώς σε ένα μόλις προϊόν συμπυκνώνονται τρία 
οφέλη: εξαιρετικό μήκος, εντυπωσιακός όγκος και τέλειος διαχωρι-
σμός. Επιπλέον, το απαραίτητο αξεσουάρ των γυναικών που αγαπούν 
το urban στιλ διαθέτει ένα ευφυές, πιο πλατύ από τα συνηθισμένα, 
βουρτσάκι με συμμετρικό, καμπυλωτό σχήμα και τέσσερις εσωτερι-
κές εγκοπές. Μαζί συσσωρεύουν τη βέλτιστη ποσότητα μεγιστοποιώ-
ντας το χρώμα σε κάθε στρώση. Τα μάτια αποκτούν σκανδαλώδη γο-
ητεία, αναδεικνύοντας την τολμηρή, επικίνδυνη και σέξι πλευρά της 
σύγχρονης γυναίκας. Εκτός από το βαθύ σκούρο μαύρο ματ χρώμα 
(Noir Asphalte), σήμα κατατεθέν του οίκου, η μάσκαρα διατίθεται και 
σε μία ακόμα απόχρωση: το smoky σκούρο μπλε (Bleu Underground) 
που αποθεώθηκε στις πασαρέλες.

η μάσκαρα Τhe Shock, της μάρκας YSL Beauté, 
αναδεικνύεται στο απόλυτο όπλο σαγήνης 

και σοκάρει ευχάριστα.

αΓρΙα ΟΜΟρΦΙα 

ENOTHTA ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 

μαΛΛιων 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται σε 
έναν πιο υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, αναζητώντας τη 
φυσικότητα χωρίς συμβιβασμούς ως προς την αποτελεσματικό-

τητα. Η Κérastase ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δημιουργήσει μια νέα 
εμπειρία φυσικής και πολυτελούς περιποίησης των μαλλιών, αναδεικνύ-
οντας το όραμα των γυναικών για μαλλιά ανάλαφρα, υγιή και λαμπερά, 
με φυσικό άγγιγμα. Η σειρά Aura Botanica αποτελείται από συστατικά 
98% φυσικής προέλευσης και δεν περιέχει θειικά άλατα, paraben και σι-
λικόνη. Για τη δημιουργία μιας σειράς, που πραγματικά οδηγείται από τη 
δύναμη της φύσης, η Κérastase επέλεξε να χρησιμοποιήσει μόνο ενεργά 
συστατικά, τα οποία είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι ωφελούν την 
ίνα της τρίχας. Το έλαιο καρύδας, το ένα από τα δύο φυσικά έλαια, ικα-
νά να διεισδύουν στην τρίχα, έχει την ιδιότητα να «αγκιστρώνεται» στον 
πυρήνα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο διαρκή θρέψη και δύναμη. Για 
ανάλαφρα μαλλιά, λάμψη διαρκείας και ενδυνάμωση, το έλαιο Argan εί-
ναι πλούσιο σε Omega 6 και 9, τα οποία αντιστέκονται στην οξείδωση, 
ενώ παράλληλα προσδίδουν στην τρίχα απαλότητα και λάμψη. Το Bain 
Micellaire δημιουργήθηκε για να απομακρύνει όλες τις ατέλειες και τη 
λιπαρότητα του δέρματος, προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την τρί-
χα, ώστε να δεχτεί το Soin Fondamental, το οποίο σταδιακά απορροφά-
ται από τα μαλλιά, προσδίδοντας θρέψη. Η σειρά συμπληρώνεται με δύο 
προϊόντα διαμόρφωσης, το Concentré Essentiel & το Essence d’Éclat, 
ενυδατικό διφασικό σπρέι ελαίου, που ελέγχουν το φριζάρισμα και θρέ-
φουν την τρίχα. Με αυτό τον φυσικό τρόπο, η σειρά Aura Botanica προ-
σφέρει δύο μέρες διαρκούς θρέψης, τρεις μέρες ελέγχου του φριζαρίσμα-
τος, τέσσερις φορές περισσότερη λάμψη βελτιώνοντας τη φυσική ομορ-
φιά των μαλλιών. Για υπέροχα λαμπερά μαλλιά που μένουν αξέχαστα. 
Δεν είναι πια ιδέα, είναι πλέον πραγματικότητα.

η κérastase συγκεντρώνει την αναζωογονητική 
ενέργεια της φύσης για να δημιουργήσει 
τη νέα σειρά προϊόντων Aura Botanica, 

καταργώντας τους περιορισμούς της επιστήμης 
και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη φυσική 

περιποίηση των μαλλιών. 

THE NEW 
NATURAL WAY
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Για τον μετρ Yves Saint Laurent, το παρίσι ήταν το αιώνιο σύμ-
βολο του έρωτα. Ενσάρκωνε την αλήθεια και το πάθος. Για αυ-
τό και αποτελούσε μονίμως μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης 

για τη ζωή και το έργο του. Αυθόρμητο, απελευθερωμένο από φραγ-
μούς, το παρίσι είναι η πόλη των εραστών, ο απόλυτος συνένοχος 
στην ελευθερία.Την ουσία ενός παράφορου έρωτα που διαδραματίζε-
ται στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά ταυτόχρονα αφορά τους μοντέρ-
νους εραστές όλου του κόσμου, αιχμαλωτίζει το Mon Paris. Ανατρε-
πτικό το άρωμα στη μοντέρνα εκδοχή του –ακριβώς όπως και ο έρω-
τας τον οποίο αναβιώνει–, ξεφεύγει από την πεπατημένη και ενσαρ-
κώνει μια λευκή, τολμηρή ερμηνεία του κλασικού chypre. Σύγχρο-
νο, λουλουδάτο και φρουτώδες, αποτελεί το απόσταγμα της έμπνευ-
σης τριών σπουδαίων αρωματοποιών, του Olivier Cresp, της Dora 
Baghriche και του Harry Fremont, οι οποίοι απαρνήθηκαν τις συμβα-
τικές δομές για να δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία 
chypre. πίσω από αυτή βρίσκονται δύο νέες αρωματικές συμφωνίες. 
Στο επίκεντρο, η δατούρα, ένα θρυλικό και σαγηνευτικό λουλούδι, 
γνωστό για το ιδιαιτέρως ερωτικό του άρωμα που απελευθερώνει κα-
θώς νυχτώνει και αιχμαλωτίζεται μέσω ειδικής τεχνικής (headspace) 
συνομιλεί με διάφανα και δροσερά λευκά λουλούδια (παιώνια, για-
σεμί sambac). Επιπλέον, δύο ποικιλίες πατσουλί (Γουατεμάλας και 
Ινδονησίας), αρωματικά αντίθετες μεταξύ τους, αλληλοσυμπληρώ-
νονται ιδανικά και συνδυάζονται με συνθετικό μόσχο δημιουργώ-
ντας μια δομή με αέρινη, καθαρή αίσθηση και αφήνοντας ένα σαγη-
νευτικό ίχνος πόθου. Το πολύεδρο, γυάλινο μπουκάλι, εξίσου πολύ-
τιμο με το ροζ ελιξίριο που φιλοξενεί, είναι ένας λαμπερός φόρος τι-
μής στο ροκ couture στιλ της γυναίκας Mon Paris. πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχει ο φιόγκος, εμπνευσμένος από τα σχέδια των lavallières, ο 
οποίος λύνεται υποδηλώνοντας, με τη σειρά του, την παράδοσή του 
στον παράφορο έρωτα.

Το άρωμα Mon Paris, YSL, στη λευκή ερμηνεία 
του κλασικού chypre είναι τόσο ανατρεπτικό όσο 

και ο έρωτας στην πόλη του φωτός.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
γυναικειο

αρωμα 

αΓαΠΗΜενΟ 
ΜΟΥ ΠαρΙςΙ...
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ΑΝ∆ΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ

Σε μια εποχή που οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται και οι ταυτό-
τητες είναι πολλές, αόριστες και ρευστές, το ερώτημα της ταυ-
τότητας τίθεται στην καρδιά του L’Homme Prada. ποιος είναι 

o άντρας Prada; Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση για τη Miuccia Prada, 
γιατί δεν υπάρχει ένας μόνο τύπος με τον οποίο να ταυτίζεται το άρω-
μα. Αποφεύγοντας το κλισέ μιας και μόνο προσωπικότητας ως μοναδι-
κού εκπροσώπου ενός κόσμου αρωμάτων, ο οίκος εστιάζει στην πολ-
λαπλή ταυτότητα και την ατομικότητα των αντρών που επιλέγουν να 
το φορέσουν. πρόκειται για ένα άρωμα αντιθέσεων και διαβαθμίσεων 
που χρησιμοποιεί συστατικά υψηλής ποιότητας. Οι κλασικοί κώδικες 
του αντρικού fougère είναι παρόντες στο νερολί, το γεράνι και το πα-
τσουλί, αλλά συνομιλούν και με τις οικείες –για τον οίκο– νότες της ίρι-
δας και του κεχριμπαριού. πρόκειται για ένα μείγμα ταυτόχρονα αέρινο 
και αισθησιακό που λειτουργεί σαν οσφρητικός χάρτης, ο οποίος παρα-
σύρει εκείνον που το φοράει σε ένα ταξίδι αισθήσεων μέσω του χώρου, 
της ανάμνησης και του χρόνου. Η φιλοσοφία του ρευστού και του δια-
φορετικού τονίζεται και μέσα από τη διαφημιστική καμπάνια. Μπρο-
στά στον ανακριτικό φακό του σταθερού συνεργάτη του οίκου, Steven 
Meisel, απεικονίζονται ταλέντα νέας γενιάς, τα οποία υποδύονται αι-
νιγματικούς ρόλους. Η προσέγγιση μοιάζει πιο πολύ με ζωγραφική σε 
καμβά μέσω της φωτοσκίασης. Την αρχή κάνουν ο Dane DeHaan και 
ο Ansel Elgort, οι οποίοι θα πλαισιωθούν σε δεύτερο χρόνο από ένα νέο 
καστ, που θα αντιπροσωπεύσει τον κόσμο των αρωμάτων του οίκου και 
θα συνεχίσει τον δημιουργικό διάλογο που βρίσκεται σε διαρκή εξέ-
λιξη. Όσο για το εντυπωσιακό μπουκάλι, αναμφίβολα σε αυτό αποτυ-
πώνεται τόσο η παράδοση όσο και η περίτεχνη ποιότητα, με αλληλέν-
δετους τους κώδικες της μόδας και της αρχιτεκτονικής.

Το άρωμα L’Homme, του οίκου Prada, είναι 
αφιερωμένο σε όλους τους άντρες εκφράζοντας τις 

διαφορετικές τους προσωπικότητες.  
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Οσες εφαρμογές και φίλτρα και αν ξεπηδούν στην εποχή των 
νέων τεχνολογιών, τίποτα δεν είναι ικανό να αποτυπώσει 
την ιδανική εκδοχή του εαυτού μας, αν η επιδερμίδα μας δεν 

πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Στην εποχή του selfie εθισμού –κάθε 
μέρα βγαίνουν περίπου 1.000.000 φωτογραφίες από χρήστες ηλικίας 
18 έως 24 ετών σε όλο τον κόσμο–, οι ατέλειες είναι το κόκκινο πανί 
στο παιχνίδι της αυτοπροβολής και της τέλειας εικόνας. Το Effaclar 
Duo (+) Unifiant, με την υπογραφή της αξιόπιστης La Roche-Posay, 
γίνεται η αγαπημένη, λυτρωτική επιλογή τους, γιατί συνδυάζει την 
Νο1 –σε πωλήσεις στο φαρμακείο– φροντίδα του ευαίσθητου με τά-
ση ακμής δέρματος Effaclar Duo (+) και το αποτέλεσμα ενός makeup. 
Το καινοτόμο προϊόν που κλείνει μέσα στη σύνθεσή του την κλινική 
αποτελεσματικότητα και τις καθαρές μεταλλικές χρωστικές και πού-
δρες επιτυγχάνει άμεσα ορατή διόρθωση και μακροπρόθεσμη αντι-
μετώπιση της ακμής, των σημαδιών και των φραγμένων πόρων! Η 
επιτυχημένη σύνθεση βασίζεται στο LHA, που απομακρύνει τα νε-
κρά κύτταρα, τη νιασιναμίδη που μειώνει τη φλεγμονή, το λινολεϊκό 
οξύ και τον πιδολικό ψευδάργυρο που ρυθμίζουν την παραγωγή και 
την ποιότητα του σμήγματος. Επιπλέον, οι πούδρες αντιμετωπίζουν 
τη γυαλάδα, ενώ οι χρωστικές πετυχαίνουν άμεση ομοιομορφία, ελα-
φριά κάλυψη και ματ αποτέλεσμα. Στα πολυάριθμα προτερήματα αυ-
τής της κρέμας, συγκαταλέγεται ότι δεν γυαλίζει, δεν κολλάει, ενυδα-
τώνει, γίνεται ένα με την επιδερμίδα και απορροφάται γρήγορα χαρί-
ζοντας φυσικό look. Απευθύνεται σε ένα unisex κοινό και διατίθεται 
σε δύο αποχρώσεις, light και medium. Από το πρώτο 24ωρο οι ατέ-
λειες είναι λιγότερο κόκκινες, ενώ στις τέσσερις εβδομάδες το ανά-
γλυφο της επιδερμίδας λειαίνεται και η γυαλάδα ρυθμίζεται. Η στιγ-
μή για την τέλεια selfie έχει φτάσει!

συνδυάζοντας τη δραστική σύνθεση και το 
αποτέλεσμα ενός makeup, το Effaclar Duo (+) Unifiant, 

της La Roche-Posay, δίνει στο ευαίσθητο δέρμα με 
τάση ακμής δικαίωμα στην άψογη selfie.

ετΟΙΜες ΓΙα 
τΟν ΦαΚΟ;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 
προσωπου
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Γυαλάδα, μαύρα στίγματα, ανοιχτοί πόροι και σπυράκια είναι 
τα συνήθη ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά της λιπαρής επιδερ-
μίδας. Τι ζητάνε από τα προϊόντα περιποίησης όσοι έχουν λι-

παρό δέρμα; Η απάντηση βρίσκεται στην απλότητα σε συνδυασμό με 
την άμεση αποτελεσματικότητα, η οποία, στην προκειμένη περίπτω-
ση, μεταφράζεται σε σμηγματορυθμιστική δράση και εξυγίανση του 
δέρματος. Δίπλα στα gels, τα micellaires, τις μάσκες, τις κρέμες και τα 
blotting papers που αποτελούν τα ανυπέρβλητα όπλα τους, προστίθεται 
τώρα το Serozinc Mist, της La Roche-Posay. πρωτοποριακό και καινο-
τόμο ως προς τη φιλοσοφία και την τεχνολογία του, αποτελεί το πρώτο 
mist κατά της γυαλάδας, των ατελειών και των διασταλμένων πόρων, 
που κάνει κίνηση ματ δίνοντας νέα πνοή στη ζωή των ατόμων, αντρών 
και γυναικών, με λιπαρό δέρμα. Στον πυρήνα της σύνθεσης βρίσκεται 
ο ψευδάργυρος, ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός ανάμεσα στους δερ-
ματολόγους για τις μοναδικές σμηγματορυθμιστικές, αντιφλεγμονώ-
δεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητές του. Εύκολο και ευέλικτο στη χρή-
ση, το αόρατο mist μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές και διαφορετικές 
συνθήκες. πριν ή μετά την καθημερινή φροντίδα, σαν βάση για το μα-
κιγιάζ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να χαρίσει αίσθηση φρε-
σκάδας και αναζωογόνησης, ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ για απορ-
ρόφηση της λιπαρότητας. Μετά τη χρήση του, το δέρμα γυαλίζει κα-
τά 73% λιγότερο, είναι λιγότερο λιπαρό κατά 71%, ενώ οι πόροι μειώ-
νονται κατά 66%. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 98% των γυναικών 
που το δοκίμασαν δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένες για τρεις βασι-
κούς λόγους: για το ματ αποτέλεσμα, την αίσθηση καθαρότητας, τη μεί-
ωση της λιπαρότητας και της γυαλάδας. Τελευταίο, αλλά πολύ σημα-
ντικό ατού είναι η on-the-go συσκευασία, ιδανική για την τσάντα και 
για συχνή, all day επανάληψη.

To Serozinc Mist, της La Roche-Posay, είναι το πρώτο 
mist κατά της γυαλάδας και των διασταλμένων πόρων 

που συνοψίζει την απλότητα μιας κίνησης 
με το ματ αποτέλεσμα.  

αΜεςΗ ΛΥςΗ ΓΙα 
τΟ ΛΙΠαρΟ ΔερΜα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
εξειΔικευμενη 

περιποιηση 
προσωπου 
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Γνωρίζετε ότι το σώμα είναι πιο ευάλωτο στην ξηρότητα από ό,τι 
το πρόσωπο; H αφυδάτωση είναι εμφανής στην επιφάνεια, όταν 
η επιδερμίδα είναι λιγότερο λεία, φαίνεται άτονη και «τραβάει». 

Το φαινόμενο επιδεινώνεται με τη γήρανση και γίνεται εντονότερο στα βα-
θύτερα στρώματα με την προοδευτική απώλεια της πυκνότητας. Η Lierac 
Paris προτείνει δύο προϊόντα σώματος εξαιρετικής ενυδάτωσης που δι-
ασώζουν την αφυδατωμένη και καταπονημένη επιδερμίδα, αλλά ταυτό-
χρονα επαναφέρουν και την τόνωση, τη λείανση και τη λάμψη της. Στον 
πυρήνα της σύνθεσης, ένα καινοτόμο σύμπλοκο που συνδυάζει την πε-
μπτουσία επιστημών και φύσης. Το Hydra Plumping ενώνει τρία ενεργά 
συστατικά που δρουν ταυτόχρονα σε επιφάνεια και βάθος: διπλό υαλου-
ρονικό οξύ, οργανικό πυρίτιο και εκχύλισμα ιβίσκου. Το πρώτο υαλου-
ρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους, ισοδύναμο με αυτό που χρησιμο-
ποιείται σε ενέσιμες διαδικασίες, σχηματίζει ένα μη διαπερατό φιλμ και 
συγκρατεί το νερό στην επιφάνεια της επιδερμίδας, έχοντας άμεση δρά-
ση ενυδάτωσης και λείανσης. Το δεύτερο, ενσωματωμένο σε μικροκά-
ψουλες, διεισδύει σε βάθος και απελευθερώνεται προοδευτικά για διαρ-
κή δράση επαναπύκνωσης. Το πυρίτιο ενεργοποιεί την παραγωγή κολ-
λαγόνου πετυχαίνοντας σύσφιξη, ενώ το εκχύλισμα ιβίσκου βοηθάει την 
ανανέωση των κυττάρων για λείανση και ομοιογένεια. Τα δύο προϊόντα 
διαθέτουν διαφορετικές ενεργές υφές. Το εξαιρετικά ελαφρύ και δροσερά 
βελούδινο Ενυδατικό Γαλάκτωμα Επαναπύκνωσης, με διπλή γέλη στη 
σύνθεσή του, δημιουργεί ένα πλέγμα στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας 
εντατική και διαρκή ενυδάτωση, ενώ η εκλεπτυσμένη Θρεπτική Κρέμα, 
πιο πλούσια σε υφή, με σύμπλοκο σε διπλάσια συγκέντρωση, εκχύλι-
σμα σπόρων ροδιού, βούτυρο καριτέ και γλυκερίνη εστιάζει στην εντα-
τική θρέψη και τη σύσφιξη. Όσο για το άρωμα που απελευθερώνουν, εί-
ναι λουλουδάτο και άκρως θηλυκό, χάρη στις νότες λουλουδιών πορτο-
καλιάς, γαρδένιας και άνθους πλουμέριας. Τα αποτελέσματα είναι άμε-
σα, όπως εντατική 48ωρη ενυδάτωση, αλλά και μακροπρόθεσμα, όπως 
ανάκτηση πυκνότητας, τονικότητας, λάμψης, λείανσης.

απόσταγμα επιστήμης και φύσης, η σειρά  
Body-Hydra+, της Lierac Paris, εξασφαλίζει την 

απόλυτη ενυδάτωση του σώματος.

BEΛΟΥΔΙνΟ ςώΜα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 

σωμαΤοσ 
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Δύσκολος αντίπαλος, αλλά όχι ανίκητος, η κυτταρίτιδα αντιμε-
τωπίζεται με έναν έξυπνο συνδυασμό εξειδικευμένων προϊό-
ντων σώματος, συστηματικής άσκησης και ισορροπημένης δι-

ατροφής! Κάθε φορά που νιώθουμε πιο έντονη την παρουσία της, λίγο 
πριν το καλοκαίρι συνήθως, η πρώτη μάρκα που μας έρχεται στο μυαλό 
είναι η Elancyl, η οποία έχει συνδέσει τη δράση της με τον αγώνα κατά 
της ενοχλητικής καπιτονέ υφής. πάντα πρωτοπόρα, τώρα επανέρχεται 
με μια ακόμα καινοτομία που συνδυάζει δραστικά συστατικά σε ένα τε-
λετουργικό ομορφιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ εσείς κοιμάστε, 
η τύχη σας δουλεύει με το Slim Design™ Night, το οποίο εμπεριέχει έναν 
εξαιρετικό συνδυασμό με [Σύμπλεγμα Καφεΐνης]3D. Αποτέλεσμα πολυ-
ετούς έρευνας, είναι ικανό να καταπολεμήσει τη σκλήρυνση των ιστών 
και να εγγυηθεί ορατή λείανση της επιδερμίδας. Στον πυρήνα του βρί-
σκεται το star συστατικό κατά της κυτταρίτιδας, η καφεΐνη. Μάλιστα, η 
Elancyl τη χρησιμοποιεί από τη γέννησή της, το 1971, για την αποδεδειγ-
μένη δράση της στη διαδικασία της λιπόλυσης. Εξίσου ιστορικό συστατι-
κό της μάρκας, ο κισσός ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος επεμ-
βαίνοντας στην ποιότητα του κολλαγόνου. Αντίθετα, σχετικά νέο σύμ-
μαχο κατά της ινώδους κυτταρίτιδας αποτελεί η Salacia –γνωστή στην 
ιατρική της αγιουρβέδας–, η οποία επίσης συμβάλλει δραστικά στη λεί-
ανση της όψης φλοιού πορτοκαλιού. Η επιτυχημένη συνταγή ενισχύεται 
από το μόριο Booster night GP4G, με προέλευση από τη θαλάσσια βιο-
τεχνολογία, που δραστηριοποιεί τη νυκτερινή λιπόλυση των λιποκυττά-
ρων. Τέλος, κάποια συμπληρωματικά συστατικά (κεκρόπια,  ξανθοξυλί-
νη, έλαιο καρθάμου) υπηρετούν κυρίως την ενυδάτωση δρώντας ταυτό-
χρονα κατά του φαινομένου rebound, δηλαδή εξασφαλίζουν τη μη επα-
νεμφάνιση της κυτταρίτιδας ακόμα και ένα μήνα μετά το πέρας της αγω-
γής. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και εντυπωσιακό, αφού το δέρμα πα-
ρουσιάζεται λείο και αναδιαμορφωμένο από την έβδομη κιόλας νύχτα. 

με το Slim Design™ Night και τις καινοτομίες της, 
η Elancyl προτείνει ένα τελετουργικό νύχτας που 
καταπολεμά την κυτταρίτιδα, ενώ εσείς κοιμάστε. 

ΚαΛΗνΥΧτα, 
ΚΥτταρΙτΙΔα... 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
αΔυναΤισμα 

σωμαΤοσ

ENOTHTA ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 

μαΛΛιων  

πριν από μια βαφή, ένα κούρεμα, ή ένα χτένισμα εκείνο που, πρωτίστως, με-
τράει είναι η ποιότητα των μαλλιών μας. Να είναι υγιή και ελαστικά, απαλά 
και λαμπερά. Δύσκολος στόχος, αφού κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την 

καθημερινή τους ταλαιπωρία από παράγοντες, όπως το στρες, η μη ισορροπημένη δι-
ατροφή, ο ήλιος, οι τεχνικές διεργασίες. Για την Apivita όμως τα μαλλιά είναι προτε-
ραιότητα και προτείνει λύσεις για κάθε ανάγκη των μαλλιών. Η ελληνική, φυσική μάρ-
κα που δεν σταματάει να εμπνέεται από την κοινωνία της μέλισσας και τη φιλοσοφία 
του Ιπποκράτη και να μας εκπλήσσει με τις καινοτομίες της στον τομέα της ολιστικής 
προσέγγισης της ομορφιάς, της υγείας και της ευεξίας. Η σειρά προϊόντων περιποίη-
σης Holistic Hair Care, απευθύνεται σε όλους τους τύπους μαλλιών με τον πιο φυσικό, 
αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο.Αυτό που κάνει τα προϊόντα μοναδικά είναι ότι 
διαθέτουν υψηλά ποσοστά φυσικότητας, έως και 100%, είναι εμπλουτισμένα με ελλη-
νικά εκχυλίσματα και έχουν silicone free συνθέσεις. Επιπλέον οι συσκευασίες των σα-
μπουάν αποτελούνται κατά 50% από ανακυκλωμένο πλαστικό. Κάθε εξατομικευμέ-
νη ανάγκη των μαλλιών και του τριχωτού προσεγγίζεται ολιστικά. Η Apivita προσφέ-
ρει ολοκληρωμένη φροντίδα για τις πιο απλές ανησυχίες όπως το καθημερινό λούσι-
μο και την ενυδάτωση αλλά και για τα πιο επίμονα προβλήματα όπως η τριχόπτωση, το 
ευαίσθητο τριχωτό, η πιτυρίδα και η ξηρότητα. Με προϊόντα για πριν, κατά και μετά το 
λούσιμο που σέβονται τη φυσιολογική χλωρίδα του τριχωτού, προστατεύουν τα μαλ-
λιά από τις επιθέσεις του περιβάλλοντος και δίνουν εξειδικευμένη λύση σε κάθε ανά-
γκη. Σημαντικό επίτευγμα της Apivita που δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε εί-
ναι τα δραστικά συστατικά που η ίδια ανέπτυξε στα εργαστήριά της. Για παράδειγμα, 
το πατενταρισμένο σύμπλοκο Hippophae Tonic Complex βρίσκεται στο επίκεντρο της 
σειράς κατά της τριχόπτωσης, και αποτελεί υπερτροφή για τα μαλλιά με αποδεδειγμέ-
νη αποτελεσματικότητα στον κύκλο ζωής της τρίχας. Ακόμα, το αποκλειστικό, φυτικό, 
συνεργιστικό σύμπλοκο Apishield HS προστατεύει τη βιοχλωρίδα του τριχωτού, ενι-
σχύει την άμυνα των μαλλιών από τις επιθέσεις του περιβάλλοντος ενώ αναδομεί και 
ενδυναμώνει την τρίχα. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι σε 
όλη τη σειρά το νερό έχει αντικατασταθεί με ένα αντιγηραντικό και τονωτικό έγχυμα 
ελληνικού δενδρολίβανου, αλλά και το γεγονός ότι όλη η σειρά είναι εμπλουτισμένη 
με 100% καθαρά αιθέρια έλαια που ενισχύουν τη δράση των προϊόντων και επιδρούν 
χαλαρωτικά στο πνεύμα και την ψυχή.

H νέα σειρά Holistic Hair Care της APIVITA είναι μια 
ολοκληρωμένη, καινοτόμα, φυσική σειρά φροντίδας μαλλιών 

που δίνει λύση σε κάθε ανάγκη ή πρόβλημα του τριχωτού
 της κεφαλής.

ΠραςΙνΗ ΔΥναΜΗ

ENOTHTA ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ



Σε χώρες σαν και τη δική μας που λούζονται από τις λαμπερές 
ακτίνες του ήλιου σχεδόν όλο τον χρόνο, η χρήση αντηλιακού 
είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Τα καλά νέα λένε ότι 

το 93% των Ελληνίδων φορούν αντηλιακή προστασία, ενώ το 71% την 
αξιοποιούν καθημερινά ή συχνά, ακόμα και μέσα στην πόλη. πέραν 
της υψηλής και αποτελεσματικής προστασίας, αυτό που επιζητούμε 
από το αντηλιακό μας είναι και η καλλυντική ευχαρίστηση, η απολαυ-
στική εμπειρία από την καθημερινή εφαρμογή του. Ανάλαφρη υφή, 
απορρόφηση, εύκολη εφαρμογή, ματ αποτέλεσμα, είναι μερικά κρι-
τήρια που παίζουν ρόλο στην τελική επιλογή. Το Anthelios Mist SPF 
50, της La Roche-Posay, της μάρκας που εμπνέει εμπιστοσύνη στα 
ευαίσθητα δέρματα, συνδυάζει τα παραπάνω οφέλη σε ένα προϊόν μέ-
σα από ένα καινοτόμο πρίσμα. Εκτός από την υψηλή αντηλιακή προ-
στασία SPF 50 που προφυλάσσει από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου 
και τη φωτογήρανση, το Anthelios Mist εφαρμόζεται χωρίς άγγιγμα 
και προσφέρει αόρατο αποτέλεσμα. Καινοτομία, το Airlicium™, ένα 
επαναστατικό μόριο υψηλής τεχνολογίας με αιθέρια φύση. Η δράση 
του είναι εκπλήκτική καθώς αποτελείται από 99% αέρα, γεγονός που 
το καθιστά εξαιρετικά ελαφρύ και 1% πυρίτιο, που το κάνει ιδιαίτε-
ρα απορροφητικό. χάρη σε αυτό, το πρωτοποριακό αντηλιακό της La 
Roche-Posay αφήνει αίσθηση καθαρού δέρματος με μια κίνηση. Η 
δε εφαρμογή του είναι πανεύκολη, γρήγορη, αποτελεσματική. Απορ-
ροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει το παραμικρό ίχνος, ενώ μπορεί να 
ανανεώνεται συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και πά-
νω από το μακιγιάζ. Ψεκάζοντας το πρόσωπο με το σήμα του Ζορό, 
η προστασία από την επικίνδυνη πλευρά του ήλιου είναι δεδομένη!

εξαιρετικά ελαφρύ, το αόρατο αντηλιακό Anthelios Mist 
SPF 50, της La Roche-Posay, συνδυάζει την ασφάλεια 

και την αξιοπιστία στην αντηλιακή προστασία 
με την hands-free εφαρμογή!

Η αντΗΛΙαΚΗ 
ΠρΟςταςΙα ΠΙΟ 

εΥΚΟΛΗ αΠΟ ΠΟτε! 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ανΤηΛιακη 
προσΤασια 

ENOTHTA ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 
προσωπου 

Η άργιλος είναι γνωστή για τις καθαριστικές, αντισηπτικές, αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητές της εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τώρα, τρυ-
πώνει δυναμικότερα στον κόσμο της σύγχρονης ομορφιάς και 

συγκεκριμένα στον τομέα της περιποίησης της επιδερμίδας αποκτώντας 
όλο και περισσότερους πόντους δημοφιλίας. Και δανείζει τις καλλυντικές, 
τόσο θεραπευτικές όσο και ευεργετικές, αρετές της στους τρεις σωματοφύ-
λακες της επιδερμίδας, τις μάσκες προσώπου Pure Clay Masks, της L’Oréal 
Paris. Όχι ένας, αλλά τρεις τύποι αργίλου μειξάρονται στη σύνθεση, με τε-
λικό στόχο τη βαθιά αποτοξίνωση και την αναζωογόνηση της επιδερμίδας: 
καολίνη, που απορροφά την περίσσεια σμήγματος, μοντμοριλλονίτη, με 
δράση κατά των ατελειών, μαροκινή ghassoul για καθαρισμό. προκειμέ-
νου να καλύψει τις ανάγκες όλων των τύπων επιδερμίδας, η L’Oréal Paris 
δημιούργησε τρεις μάσκες. Η Detox με ενεργό άνθρακα προσφέρει βαθύ 
καθαρισμό και λάμψη και είναι κατάλληλη για την κανονική επιδερμίδα. 
Η Glow με κόκκινη άλγη στοχεύει στην απολέπιση και λείανση της ξηρής, 
άτονης επιδερμίδας, ενώ η Purity με ευκάλυπτο κάνει βαθύ καθαρισμό δί-
νοντας ματ αποτέλεσμα στη λιπαρή επιδερμίδα. Τα καλά νέα δεν τελειώ-
νουν εδώ! Η L’Oréal Paris δίνει μια καινούργια διάσταση στο hot trend των 
μασκών με το multimasking. Με τη λογική ότι κάθε περιοχή του προσώ-
που έχει διαφορετικές ανάγκες, όπως η T-Zone που εμφανίζει συνήθως λι-
παρότητα, τα μάγουλα που είναι περισσότερο αφυδατωμένα, την ώρα που 
στο πιγούνι απαιτείται βαθύς καθαρισμός, οι τρεις μάσκες με τα διαφορετι-
κά χρώματα μπορούν να απλώνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία 
προσφέροντας την ευεργετική τους δράση και μετατρέποντας το πρόσω-
πο σε ένα ιδιότυπο έργο τέχνης. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, η επι-
δερμίδα είναι πιο καθαρή και φρέσκια, ενώ οι ατέλειες μειώνονται. Μετά 
από επτά μέρες, αναζωογονείται συνολικά, γίνεται απαλότερη αποκτώντας 
πιο λεία όψη. Στις Pure Clay Masks της L’Oréal Paris θα βρείτε τον απόλυ-
το σύμμαχο για επιδερμίδα υγιή που θέλει να ακτινοβολεί!

οι Pure Clay Masks, της L’Oréal Paris προσφέρουν 
βαθιά αποτοξίνωση και συνολική αναζωογόνηση 

της επιδερμίδας κατοχυρώνοντας και την καινοτόμα 
τάση του multimasking.

αρΓΙΛΟς,  
Η ΘαΥΜατΟΥρΓΗ 

ENOTHTA ΕΥΡΕΙΑΣ



πρωί ή βράδυ, η περιποίηση του σώματός μας είναι απαραίτητη 
για να αναζωογονηθούμε ή για να χαλαρώσουμε αντίστοιχα. 
Συνώνυμη με τη φροντίδα της επιδερμίδας όσο καμία άλλη, το 

Dove συνέλεξε τα καλύτερα μυστικά από τελετουργίες ομορφιάς ανά τον 
κόσμο σε μια σειρά περιποίησης που κάνει το πιο γλυκό pampering. Συ-
γκεκριμένα, η σειρά Dove Nourishing Secrets αντλεί έμπνευση από από-
κρυφες συνταγές ομορφιάς, βασισμένες σε πολύτιμα φυσικά συστατικά, 
που αποκαλύπτουν οι γυναίκες από διαφορετικά μέρη της υφηλίου σχε-
τικά με τη φροντίδα της επιδερμίδας τους. Για παράδειγμα, η σειρά Dove 
Glowing Ritual με εκχύλισμα άνθους λωτού και γάλα ρυζιού εμπνέεται 
από την Ιαπωνία. Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, οι γυναίκες συνή-
θιζαν να χρησιμοποιούν το γάλα ρυζιού ως φυσικό ενυδατικό για απαλό, 
όμορφο δέρμα. παράλληλα, οι αρχαίες ινδουιστικές και βουδιστικές γρα-
φές συνέδεαν τον λωτό με την ηρεμία και την καθαριότητα. Αφρόλου-
τρο και λοσιόν αυτής της πρώτης επιμέρους σειράς αναδεικνύουν μια λα-
μπερή και μεταξένια επιδερμίδα, ενώ το άρωμα που απελευθερώνουν εί-
ναι λουλουδάτο και ζωηρό! Αντιθέτως, η σειρά Dove Invigorating Ritual 
μάς ταξιδεύει στην Κεντρική Αμερική, εκεί όπου η φυλή των Μάγια της 
Γουατεμάλα χρησιμοποιούσε πολτό από αβοκάντο χάρη στην ευεργε-
τική του δράση σε επιδερμίδα και μαλλιά, ενώ το εκχύλισμα της καλέ-
ντουλας ήταν δημοφιλές για τις επανορθωτικές του ιδιότητες. Το αφρό-
λουτρο συνδυαστικά με τη λοσιόν τονώνει την επιδερμίδα, αφήνοντας 
μια υπέροχη αίσθηση αναζωογόνησης. Η τρίτη στάση γίνεται στην Ιν-
δία, εκεί όπου η αγιουβερδική ιατρική έχει αναγνωρίσει τις εξαιρετικά 
θεραπευτικές ιδιότητες της καρύδας εδώ και 4.000 χρόνια, αλλά και την 
καταπραϋντική δράση του αμύγδαλου. Ως βασικά συστατικά των τελε-
τουργικών ομορφιάς της πολυπληθούς χώρας, η καρύδα χαρίζει πλούσια 
ενυδάτωση και απαλότητα, ενώ το αμύγδαλο συνιστάται από γενιά σε γε-
νιά για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Με έλαιο 
καρύδας και γάλα αμυγδάλου, τόσο η κρέμα όσο και η λοσιόν της σειράς 
Dove Restoring Ritual εξασφαλίζουν ενυδάτωση, τόνωση, απαλότητα.

η ολοκληρωμένη σειρά Dove Nourishing Secrets με 
κορυφαίες συνταγές απ' όλο τον κόσμο προσφέρει 

περιποίηση σώματος με τρεις επιμέρους σειρές. 

ΜΥςτΙΚα ΟΜΟρΦΙας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση/
αΔυναΤισμα 

σωμαΤοσ 
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Η γιαγιά μου μου έλεγε: «τα μαλλιά της κεφαλής σου ομορφαί-
νουν το κορμί σου». Και είχε απόλυτο δίκιο. Μια εντυπωσι-
ακή, πλούσια κόμη δίνει έξτρα πόντους σε ένα κατά τα άλλα 

ωραίο παρουσιαστικό. To μυστικό για όμορφα μαλλιά ξεκινάει από τις 
ρίζες, σύμφωνα με το Le Petit Marseillais. Έτσι, η σειρά Detox Αναζωο-
γόνησης καθαρίζει απαλά το τριχωτό της κεφαλής, ενώ, ταυτόχρονα, το 
αφήνει να αναπνεύσει ξανά. Στη συνέχεια, περιποιείται τα μήκη και τις 
άκρες χαρίζοντας συνολικά καθαρά, ανάλαφρα και αναζωογονημένα μαλ-
λιά. Στα πλαίσια μιας γενικής κατεύθυνσης προς έναν πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής και της συνειδητοποίησης ότι η αποτοξίνωση είναι σημαντική για 
τον οργανισμό μας, η φυσική μάρκα εμπνέεται από τη σοφία αρχαιότε-
ρων πολιτισμών (Έλληνες, Ρωμαίους, Μέση Ανατολή) και εντάσσει στη 
σύνθεσή της δύο αξεπέραστα συστατικά, τη λουίζα και το τσάι, τα οποία 
είναι γνωστά τόσο για τις αποτοξινωτικές τους ιδιότητες όσο και για τη 
χαλαρωτική τους επίδραση σε σώμα και πνεύμα. Στο θέμα των μαλλιών, 
το μεν εκχύλισμα φύλλων λουίζας χαλαρώνει την επιδερμίδα του κεφα-
λιού, προσφέροντας αναζωογόνηση και φρεσκάδα, ενώ το εκχύλισμα 
τσαγιού φροντίζει για τη θρέψη και τη λάμψη τους. Όπως όλα τα προϊό-
ντα της γαλλικής μάρκας, έτσι και αυτή η σειρά επωφελείται από το κλί-
μα της Νότιας Γαλλίας, από την οποία κατάγεται. Η λουίζα καλλιεργεί-
ται με βιολογικές μεθόδους κάτω από τον ήλιο της προβηγκίας και συλ-
λέγεται με το χέρι πριν γίνει εκχύλισμα. Με τον ίδιο τρόπο, εκχυλίζονται 
προσεκτικά και τα φύλλα τσαγιού, έτσι ώστε να διατηρείται η φρεσκά-
δα τους. Η ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης αποτελείται από σαμπου-
άν με ελαφριά υφή που ενδείκνυται για μασάζ στις ρίζες και conditioner 
με κρεμώδη υφή που απλώνεται απαλά σε όλο το μήκος των μαλλιών. 
Από κοινού συμβάλλουν στην αναδόμηση των μαλλιών, στην αναζωο-
γόνηση και τη λάμψη τους, αφήνοντας ένα ελκυστικό άρωμα φρεσκάδας.

εΜΠεΙρΙα 
αΠΟτΟΞΙνώςΗς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
περιποιηση 

μαΛΛιων 

η σειρά Detox αναζωογόνησης, του Le Petit Marseillais, 
συνδυάζει φυσικά συστατικά, την αύρα της ν. γαλλίας 

και τη σοφία αρχαίων πολιτισμών για να χαρίσει 
καθαρά, ανάλαφρα, λαμπερά μαλλιά.

ENOTHTA ΕΥΡΕΙΑΣ



Ε ίναι πλέον ευρέως γνωστό πως το αντηλιακό δεν είναι απαραίτητο μό-
νο στην παραλία, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής 
μας φροντίδας όλο το χρόνο. πόσες φορές όμως δεν έχουμε βρεθεί 

στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι η αγαπημένη μας αντηλιακή κρέ-
μα έχει αφήσει έναν εκνευριστικό λεκέ στο μαγιό, στην τουνίκ ή στην πετσέ-
τα μας; πόσες φορές δεν έχουμε αναζητήσει έναν έξυπνο τρόπο πλύσης για 
να αφαιρέσουμε το αντιαισθητικό σημάδι; Και τέλος, πόσες φορές δεν έχου-
με ευχηθεί να υπάρξει ένα αντηλιακό, το οποίο, εκτός από την επιδερμίδα, να 
προστατεύει και τα ρούχα παραλίας μας, ώστε να απολαμβάνουμε ξέγνοια-
στες τον ήλιο και τη θάλασσα αλλά και για να μην αποφεύγουμε την αντηλι-
ακή προστασία και στην καθημερινότητά μας; Η Nivea υλοποίησε τους ευ-
σεβείς μας πόθους με μια παγκόσμια καινοτομία, την πρώτη αντηλιακή προ-
στασία που βοηθάει στην ευκολότερη απομάκρυνση των κίτρινων λεκέδων 
από αντηλιακό στα ρούχα, στο μαγιό και στην πετσέτα μετά την πλύση. Δίνο-
ντας το σύνθημα «σώσε τα καλοκαιρινά» (#SwsetaKalokairina), έφερε μια 
πραγματική επανάσταση στον τομέα των αντηλιακών μετά από έξι χρόνια 
ερευνών και εννιά πατέντες! Ως γνωστόν, οι κίτρινοι λεκέδες προκαλούνται 
από υπολείμματα UV φίλτρων που παγιδεύονται ανάμεσα στις ίνες των ρού-
χων. Αυτό που μόνο η Nivea κατάφερε με τις συνθέσεις των νέων αντηλιακών 
της είναι να παγιδεύει τα κατάλοιπα των φίλτρων επιτρέποντας την αφαίρε-
σή τους, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η αντηλιακή τους δράση. Εκτός 
από τα φίλτρα προστασίας υψηλής αποτελεσματικότητας από UVA/UVB η 
νέα, βελτιστοποιημένη σύνθεση είναι ενισχυμένη και με ενυδατικά συστα-
τικά, όπως η πανθενόλη και η γλυκερίνη για βαθιά, 24ωρη ενυδάτωση. Αξι-
οσημείωτο, ότι η πλούσια σειρά παρέχει προϊόντα κατά των λεκέδων για όλη 
την οικογένεια, ενήλικες και παιδιά, σε ένα μεγάλο εύρος SPF, από 20 έως 50+ 
και σε ποικίλους τύπους συσκευασίας, όπως λοσιόν, spray και trigger spray.

η ανανεωμένη σειρά Protect & Moisture, της Nivea 
Sun, δεν προσφέρει μόνο προστασία, αλλά βάζει τέλος 

στους κίτρινους λεκέδες από αντηλιακό στα ρούχα, 
σημειώνοντας παγκόσμια καινοτομία. 

αΠΟΛΥτΗ 
ΠρΟςταςΙα 

εΠΙΔερΜΙΔας 
 ΚαΙ ΟΧΙ ΜΟνΟ!

ENOTHTA ΕΥΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ανΤηΛιακη 
προσΤασια 



1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας

ΠΙναΚες ΒαΘΜΟΛΟΓΙών
στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες όλων των προϊόντων που συμμετείχαν στον φετινό 

διαγωνισμό και στην κατηγορία που το καθένα ανήκει. αρχικά παρατίθεται το δείγμα του κοινού που ψήφισε τη συγκεκριμένη 
κατηγορία της οποίας, βάσει του ερωτηματολογίου, είναι χρήστες. ακολουθεί η βαθμολογία του κοινού, στη συνέχεια η 

βαθμολογία της επιτροπής των επαγγελματιών και, τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προϊόντος που προκύπτει από τον 
μέσο όρο, 60% της βαθμολογίας του κοινού και 40% της βαθμολογίας της επιτροπής ειδικών.. Την έρευνα αυτή –κοινού και 

επιτροπής– διεκπεραίωσε για λογαριασμό του διαγωνισμού των Prix de Beauté η εταιρεία Focus Bari. 
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ΣΕΙΡΑ AURA BOTANICA:KERASTASE

SMARTBOND:L'OREAL PROFESSIONEL
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μ.Ο. (60-40)

        ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 1020 25
                    PERC. 100 100
GOOD GIRL:CAROLINA HERRERA                                                                                                     

MEAN SCORE:               7,06 7,2 7,116
BECAUSE IS YOU:EMPORIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               7 6,64 6,856
MON PARIS:YSL                                                                                                                 

MEAN SCORE:               7,54 7,54 7,540
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STRONGER WITH YOU:EMPORIO ARMANI                                                                                                             

MEAN SCORE:               6,72 6,940 6,808
GUCCI GUILTY:GUCCI                                                                                                               

MEAN SCORE:               6,92 7,46 7,136
L HOMME:PRADA                                                                                                              

MEAN SCORE:               7,49 7,48 7,486
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                    PERC. 100 100
BIO-PERFORMANCE LIFT DYNAMIC COLLECTION:SHISEIDO                                                                                                       

MEAN SCORE:               7,79 7,04 7,490
LINE INTEREPTION POWER DUO:LA PRAIRIE                                                                           

MEAN SCORE:               7,81 7,84 7,822
THE MOISTURIZING SOFT LOTION:LA MER                                                                                        

MEAN SCORE:               7,46 7,280 7,388
ULTRA FACIAL CREAM SPF30:KIEHL'S                                                                                   

MEAN SCORE:               7,24 7,030 7,156

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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THE REVITALIZING HYDRATING SERUM:LA MER
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EΠΙΛΕΚΤΙΚΗ: EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
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1οs Τελικής Βαθμολογίας 2οs Τελικής Βαθμολογίας 3οs Τελικής Βαθμολογίας
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EFFACLAR DUO (+) UNIFIANT: LA ROCHE POSAY

ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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SEROZINC:LA ROCHE POSAY

`

7,272

6,924

7,214

ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

7,852

7,700

7,814

ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
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ΣΕΙΡΑ MULTI COLLAGEN: BIOTEN
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