


Νέες  
τάσεις

στην αντιγήρανση
Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
μεγαλώνουν, αλλά παραμένουν 
νεότεροι. Τις τελευταίες δεκαετίες  
η στάση, η αντίληψη και η δράση  
σε σχέση με τη γήρανση του δέρματος 
έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μια καλή 
κατάσταση του δέρματος λέει κάτι για 
τον τρόπο ζωής και τον τρόπο που 
κάποιος σκέφτεται για τον εαυτό του.
Παλιότερα υπήρχε περισσότερη 
παραίτηση από τη γήρανση του 
δέρματος, οι άνθρωποι σήμερα είναι 
πολύ πιο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν 
τα σημάδια της γήρανσης του 
δέρματος.

Σήμερα, οι γυναίκες και οι άντρες 
ξεκινούν θεραπείες κατά της γήρανσης 
σε νεαρότερη ηλικία. Θέλουν να 
προστατεύσουν το δέρμα τους και να 
το διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση. 

Εκτός από την ομάδα  της μέσης 
και πιο ώριμης ηλικίας,  ο νεότερος 
καταναλωτής ηλικίας μεταξύ 25 
και 38 ετών αισθάνεται επίσης έλξη 
στα αντιγηραντικά προϊόντα και 
τις θεραπείες. Αυτό δημιουργεί μια 
τεράστια ομάδα ανθρώπων που 
αναζητούν προϊόντα και θεραπείες που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
γήρανσης.

Νέες τάσεις είναι επίσης εμφανείς 
στην προσέγγιση της γήρανσης 
του δέρματος. Απλές θεραπείες 
περιποίησης χάνουν έδαφος. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι  
η ανάπτυξη στη βιομηχανία ομορφιάς 
προέρχεται κυρίως από τις θεραπείες 
και τα προϊόντα αντιγήρανσης. 
Η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων
(25-75 ετών) είναι επιφυλακτική σε 
ιατρικές θεραπείες. Από την άλλη,  
αυτή η ομάδα ψάχνει για καλύτερα 
αποτελέσματα από αυτά που μπορούν 
να προσφέρουν οι μη επεμβατικές 
θεραπείες. Η Meta Therapy ικανοποιεί 
αυτές τις απαιτήσεις. Επιπλέον οι 
πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις 
αναδεικνύουν όλο και περισσότερο 
την ανάγκη για πιο ανώδυνες αλλά 
ταυτόχρονα επεμβατικές θεραπείες 
που να αποφέρουν αποτελέσματα.

Η Dermatude Meta Therapy 
ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στη 
βιομηχανία ομορφιάς και ταιριάζει 
στις ανάγκες του κοινού.

76%
στις ΗΠΑ

Οι θεραπείες αντιγήρανσης στα 
ινστιτούτα οµορφιάς έχουν αυξηθεί:

73%
στην Ευρώπη

82%
στην Ασία 

72%
στην Ιαπωνία

• Ανώδυνη θεραπεία

• Μικρός χρόνος θεραπείας

• Άμεσα ορατά αποτελέσματα

• Μέγιστη διείσδυση συστατικών

• Δεν απαιτείται αναισθησία

• Χρόνος αποκατάστασης μέσα  
σε λίγες ώρες

• Καθόλου χρόνος αποθεραπείας

• Η πελάτισσα μπορεί να φορέσει και πάλι  
το μακιγιάζ από την επόμενη μέρα

• Ασφαλής, 100% φυσική μέθοδος

• Φανταστικά αποτελέσματα και 
ικανοποιημένοι πελάτες

Πλεονεκτήματα της  
Meta Therapy



Η Meta Therapy είναι μια νέα  
μέθοδος για την αναζωογόνηση,  
την αντιγήρανση, την ενυδάτωση και 
την αποκατάσταση του δέρματος.  
Η θεραπεία προσώπου μπορεί  
να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο  
το πρόσωπο, το λαιμό,  
το ντεκολτέ ή σε συγκεκριμένες 
περιοχές για μια στοχευμένη 
αναζωογόνηση του δέρματος.  
Το δέρμα θα αποκτήσει  μια 
καλύτερη δομή, λεπτότερους 
πόρους, περισσότερη σταθερότητα, 
ελαστικότητα και νεανική εμφάνιση.  
Η Meta Therapy είναι μια θεραπεία  
που μπορεί να διενεργηθεί από  
τους ειδικούς στην ομορφιά,  
δίνοντας μια αποκλειστική ευκαιρία  
για να  προσφέρουν ότι πιο νέο  
στην ενίσχυση του δέρματος. 
Είναι μια μοναδική θεραπεία 
με φανταστικά αποτελέσματα.

100% φυσική
Η Meta Therapy είναι μια ασφαλής, 
100% φυσική αντιγηραντική θεραπεία.
Η προηγμένη ψηφιακή συσκευή 
με hand attachment ακριβείας 
και κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας κεφαλές, εγγυώνται 
βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς κίνδυνο
για βλάβες στο δέρμα ή ουλές.  
Για καλύτερη ασφάλεια και υγιεινή, 
όλες οι κεφαλές είναι για μία μόνο 
χρήση. Η μεμβράνη ασφαλείας στο 
εσωτερικό των κεφαλών αποτρέπει 
τη μόλυνση. Κορυφαίοι δερματολόγοι 
και αισθητικοί σε όλο τον κόσμο 
θεωρούν τη Meta Therapy ως την πιο 
αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο 
στην κατηγορία της.

Meta  
  Therapy

Το εναλλακτικό Facelifting





Πριν

Πώς λειτουργεί η Meta 
Therapy;
Η Dermatude προκαλεί αόρατες 
μικροδιατρήσεις στο δέρμα με τη χρήση 
της συσκευής Meta Ject FX50.  
Λόγω των μικροδιατρήσεων αρχίζει 
ο φυσικός μηχανισμός ανάπλασης. 
Επιπλέον, διεγείρεται η παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης.
Ως αποτέλεσμα, το δέρμα 
αποκαθίσταται από μέσα προς  
τα έξω μέσω της αναγέννησης  
του ιστού του δέρματος. 
Η θεραπεία περιλαμβάνει επίσης  
την τοποθέτηση δραστικών συστατικών 
στο δέρμα με τη μορφή Subjectables, 
δίνοντας τη δυνατότητα για πολύ 
συγκεκριμένες και στοχευμένες 
θεραπείες που ταιριάζουν στο τύπο 
του δέρματος και το σκοπό 
της αγωγής.

Η Dermatude Meta Therapy 
προσφέρει απόλυτη κάλυψη έως και 
5700 διατρήσεις ανά δευτερόλεπτο!

Το σωστό βάθος
Είναι πολύ σημαντικό το σωστό βάθος 
εφαρμογής για να έχετε αναζωογόνηση 
και βελτίωση του δέρματος.  
Η Dermatude διαθέτει μια καμπυλωτή 
κεφαλή με την τεχνολογία Flex Head 
που διορθώνει αυτόματα τη συχνότητα, 
κάνοντας αδύνατες τις ακανόνιστες 
διατρήσεις σε διαφορετικές ζώνες 
δέρματος. Επίσης, η πυκνότητα 
διάτρησης είναι σημαντική. Οι κεφαλές 
της Dermatude διενεργούν ανώδυνες 
αόρατες μικροδιατρήσεις στο δέρμα.  
Οι κεφαλές 18 ή 38 ακίδων με ταχύτητα 
100 έως 150 κινήσεις το δευτερόλεπτο 
κάνουν χιλιάδες μικροδιατρήσεις. 
Η Meta Therapy διατρυπά το βασικό 
στρώμα κυττάρων, το οποίο όταν 
ενεργοποιηθεί, αυξάνει την παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης, χωρίς 
κίνδυνο για την ανάπτυξη ουλής στον 
υποδόριο ιστό. Αυτό καθιστά τη Meta 
Therapy εξαιρετικά αποτελεσματική, 
ασφαλή, χωρίς βραχυπρόθεσμες 
ή μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες 
ενέργειες με επαναλαμβανόμενες
εφαρμογές.

Διπλή ενεργή λειτουργία
Η Meta Therapy έχει διπλή δραστική 
λειτουργία. Πρώτον, οι ελεγχόμενες 
μικροδιατρήσεις ενεργοποιούν  
τη φυσική αναγέννηση του δέρματος 
και δεύτερον,  εφαρμόζουν την ακριβή 
ποσότητα δραστικών συστατικών στο 
στρώμα του δέρματος, όπου μπορούν 
να είναι πιο ενεργά.

Η μέγιστη είσοδος ενεργών συστατικών!

Meta Therapy

Μετά

Το γνωρίζατε;



Παρακολουθήστε το βίντεο στη 
διεύθυνση www.dermatude.com για να 

μάθετε περισσότερα σχετικά με τα invivo 
τεστ της Dermatude!



Ο ισχυρισμός μας:

300.000+
treatments

3500+ 
institutes

35+ 
countries

100% natural 
results

Award 
winning

Celebrity 
treatment

Proven 
results

INVIVO
TESTED

Dermatologically 
Tested

Ανεξάρτητες ‘in vivo 
δοκιμές’ αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα της Dermatude 
Meta Therapy. 
Αυτές οι δοκιμές δείχνουν ότι λόγω 
των θεραπειών Dermatude Meta 
Therapy το επίπεδο ενυδάτωσης 
στο δέρμα αυξάνεται, το βάθος 
των ρυτίδων καθώς και το μέγεθος  
και το βάθος των πόρων μειώνονται,  
η ελαστικότητα βελτιώνεται,  
η ερυθρότητα  μειώνεται καθώς και  
οι φθορές από τον ήλιο. 
 Επομένως, η Dermatude Meta 
Therapy μπορεί να διεκδικήσει 
«αποδεδειγμένα αποτελέσματα».

Η δοκιμή πραγματοποιείται  
με “in vivo official” συσκευές μέτρησης 
και τα αποτελέσματα αναλύονται  
από ένα ανεξάρτητο γραφείο παροχής 
συμβουλών που ολοκληρώνει  
τις μετρήσεις με μια έκθεση. 
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε  
μια πορεία 3 μηνών / 8 θεραπειών, 
που εκτελούνται σε άνδρες και 
γυναίκες ηλικίας 25 έως 75 ετών.  
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται  
πριν από την 1η θεραπεία, μετά  
την 4η θεραπεία και μία εβδομάδα 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 
Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν  
τη δερματική φροντίδα Dermatude 
δύο φορές την ημέρα στο σπίτι.

In vivo σημαίνει “δοκιμασμένο σε 
πραγματικά περιστατικά”. Οπότε  

οι αναφορές γίνονται για το δέρμα 
των ανθρώπων που έγιναν  
οι θεραπείες Meta Therapy.

Βελτίωση σε:
• Επίπεδο υγρασίας
• Ελαστικότητα
• Βάθος ρυτίδων
• Πόρους
• Μέγεθος πόρων
• Ερυθρότητα
• Σμήγμα και 

λιπαρότητα
• Υπερμελάγχρωση
• Βλάβες από UV

Αποδεδειγμένα          
αποτελέσματα

Το γνωρίζατε;



Ρυτίδες στο 
μέτωπο

Σημάδια ηλικίας

Πόδι της  
χήνας

Καλύτερη δομή του 
δέρματος

Λεπτότερους  
πόρους

Ανόρθωση 
(Lifting)

Ντεκολτέ

Ρυτίδες στο μεσόφρυο

Σακούλες στα 
μάτια

Ρυτίδες γύρω  
από το στόμα

Αντιγήρανση

Πανάδες

Υπερμελάγχρωση

Λαιμός

Θεραπευτικές επιλογές
Ανάλογα με τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, η θεραπεία 
πραγματοποιείται με την κεφαλή 
του προσώπου 18 ακίδων ή για λαιμό/
ντεκολτέ/σώμα 38 ακίδων 
για μεγαλύτερες ζώνες. 
Η τεχνολογία κεφαλής Flex Head 
και η κυρτή επιφάνεια εγγυώνται ίσο 
βάθος διείσδυσης ανεξάρτητα από το 
ακανόνιστο σχήμα του δέρματος. 
Για ειδικές θεραπείες υπάρχει 
η κεφαλή 9 ακίδων για βαθιές ρυτίδες 
ή η κεφαλή 7 ακίδων για λεπτές 
γραμμές. Με την Meta Therapy είναι 
δυνατό να εκτελεστούν διάφορα είδη 
θεραπειών, εντελώς προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του πελάτη.

Θεραπείες



Θεραπεία προσώπου
Η θεραπεία προσώπου εστιάζεται  
σε ολόκληρο το πρόσωπο και έχει ως 
στόχο την βελτίωση της επιδερμίδας 
και την αναζωογόνηση του δέρματος. 
Το δέρμα θα πάρει μια καλύτερη δομή, 
λεπτότερους πόρους, περισσότερη 
σφριγηλότητα, ελαστικότητα και 
νεανική εμφάνιση. Μετά τη θεραπεία 
η πελάτισσα θα είναι σε θέση να 
επιστρέψει στις καθημερινές της
δραστηριότητες. Θα είναι ακόμα  
σε θέση να φορέσει μακιγιάζ από  
την επόμενη κιόλας ημέρα.

Θεραπεία λαιμού/ντεκολτέ
Η Meta Therapy είναι επίσης δυνατόν 
να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες 
περιοχές, όπως ο λαιμός, το ντεκολτέ 
και το σώμα. Χρησιμοποιείται μια 
ειδική κεφαλή 38 ακίδων για την 
επίτευξη ακόμα πιο δραστικών 
αποτελεσμάτων.

Θεραπεία ρυτίδων
Εκτός από την συνολική βελτίωση  
του δέρματος, η Meta Therapy  
είναι επίσης κατάλληλη για  
τη στοχευμένη διόρθωση των ρυτίδων. 
Χρησιμοποιώντας μια ειδική τεχνική, 
το δέρμα κάτω από τη ρυτίδα 
ενεργοποιείται, κάτι που μπορεί  
να οδηγήσει στη συμπλήρωση των 
ρυτίδων από μέσα προς τα έξω.  
Και πάλι, αυτό είναι μια φυσική 
διαδικασία του δέρματος. Προκειμένου 
να υποστηριχθεί η φυσική διαδικασία, 
χρησιμοποιούνται ειδικά Subjectables 
για ένα ταχύτερο και πιο δραστικό 
αποτέλεσμα. Οι θεραπείες ρυτίδων  
είναι σε μια σειρά τριών έως πέντε 
θεραπειών και  πραγματοποιούνται  
με ένα ενδιάμεσο διάστημα δύο 
εβδομάδων μεταξύ κάθε θεραπείας.

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Όλα όσα 
χρειάζεστε!

Όλες οι ηλικίες

Όλοι οι τύποι δέρματοςü

ü

Η Meta Therapy ξεκινά με μια σειρά 
τεσσάρων εβδομαδιαίων θεραπειών.  
Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής 
σειράς θεραπειών, θα δείτε  
μια σημαντική βελτίωση  
του δέρματός σας. 
Οι αγωγές μειώνονται στη 
συνέχεια σε μια θεραπεία κάθε 
δύο εβδομάδες, δηλαδή τέσσερις 
θεραπείες σε δύο μήνες.  
Όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, μπορείτε  
να διατηρήσετε το αποτέλεσμα 
μέσω μιας περιοδικής θεραπείας.



Meta-Ject FX-50 
Αυτή η κομψή compact συσκευή είναι 
ψηφιακά ελεγχόμενη και διασφαλίζει 
τη συχνότητα προεπιλογής, όπως 
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.  
Λόγω της υψηλής ποιότητας του 
κινητήρα της, παραμένει σταθερή 
παρά τις διακυμάνσεις στην παροχή 
ρεύματος.
Η συχνότητα διατρήσεων μπορεί  
να προκαθοριστεί από 50 έως 120 jects 
ανά δευτερόλεπτο. Ο πίνακας ελέγχου 
με πλήκτρα soft-touch είναι εντελώς 
επίπεδος. Η συσκευή Dermatude  
Meta-Ject FX50 είναι πολύ εύκολη  
στη χρήση.

Dermatude
Meta-Ject FX-50



Hand Attachement
Το hand attachment είναι ελαφρύ, 
εργονομικό και πολύ άνετο στο 
κράτημα. Οι κεφαλές μιας χρήσης 
μπορούν να περιστραφούν εύκολα 
στη χειρολαβή. Το βάθος μπορεί να 
μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται 
στις διάφορες ζώνες του δέρματος 
με τη βοήθεια της συνεχώς 
μεταβαλλόμενης ρύθμισης βάθους.
Λόγω της υψηλής ποιότητας του μοτέρ, 
δεν χρειάζεται η άσκηση πίεσης για
εξασφάλιση του απαραίτητου βάθους 
και δεν τραυματίζεται το δέρμα.

Τεχνολογία Flex Head
Η κεφαλή έχει ένα ελαφρώς 
καμπυλωτό σχήμα, ώστε η διείσδυση 
από την επιφάνεια να είναι πάντοτε 
στο ίδιο βάθος. Η κεφαλή διαθέτει 
επίσης ένα σύστημα Flex Head, έτσι 
ώστε να προσαρμόζεται στην επιφάνεια 
του δέρματος, ακόμα και αν δεν 
εφαρμόσετε τη χειρολαβή κάθετα  
πάνω στο δέρμα.

Κεφαλές
Οι κεφαλές πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις ασφαλείας. Η κεφαλή 
αποσύρεται μέσα στη μονάδα όταν  
δεν είναι συνδεδεμένη με τη 
χειρολαβή. Οι κεφαλές είναι 
εξοπλισμένες με μια μεμβράνη 
ασφαλείας για την πρόληψη εισροής 
υγρών (του δέρματος) μέσα στη 
χειρολαβή, που θα μπορούσε να 
προκαλέσει διασταυρούμενη μόλυνση. 
Όλες οι κεφαλές είναι συσκευασμένες 
ατομικά σε Clean Room Class C 
(πρότυπο ΕΕ).

18pts για πρόσωπο

38pts για  
Λαιμό/Ντεκολτέ

7pts για λεπτές γραμμές

9pts για βαθιές  
γραμμές

Dermatude  
     Meta-Ject

Patented Flex Head Technology

Οι κεφαλές είναι διαθέσιμες σε 4 τύπους:
• 18pts για πρόσωπο. Μια κεφαλή με 18 ακίδες για πλήρη θεραπεία  

του προσώπου.
• 38pts για Λαιμό/Ντεκολτέ. Μια κεφαλή με 38 ακίδες για θεραπεία λαιμού, 

ντεκολτέ, σώματος.
• 7pts για λεπτές γραμμές. Μια κεφαλή με 7 βελόνες με κυκλική διάταξη  

για την αγωγή των λεπτών γραμμών.
• 9pts για βαθιές γραμμές. Μια κεφαλή με 9 βελόνες σε παράλληλη διάταξη 

για την αγωγή στις βαθιές ρυτίδες.





Οι αγωγές πραγματοποιούνται  
με χρήση ενεργών συστατικών,  
τα Subjectables τα οποία έχουν 
συγκεκριμένη επίδραση. 
Έτσι, εκτός από την αναγέννηση 
του δέρματος από μέσα προς τα έξω,  
η θεραπεία περιλαμβάνει  
την εφαρμογή δραστικών  
συστατικών από έξω προς  
τα μέσα ταυτόχρονα.
 
Μία διπλή θεραπεία  
με φανταστικά αποτελέσματα!

Hydrating Subjectable
Εάν το δέρμα έχει χαμηλή υγρασία,  
ο φραγμός του δέρματος πρέπει  
να γίνει και πάλι ισχυρός και υγιής. 
Το δέρμα είναι τότε πιο ανθεκτικό και 
μπορεί να προστατευθεί καλύτερα.  
Tα  Hydrating Subjectables είναι 
πλούσια σε Υαλουρονικό Οξύ και 
ενυδατικά συστατικά. Αυτά τα ενεργά 
συστατικά διατηρούν την υγρασία σαν 
σφουγγάρι και τη δεσμεύουν, γεγονός 
που κάνει το δέρμα να εμφανίζεται 
πιο παχύ και πιο γεμάτο. Οι γραμμές 
ξηρότητας εξαφανίζονται και η δομή  
του δέρματος βελτιώνεται.

Balancing Subjectable
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε 
το φραγμό του δέρματος άθικτο 
και ισορροπημένο. Τα Balancing 
Subjectables επαναφέρουν την 
ισορροπία στο δέρμα.  
Εκτός από τα ιδιαίτερα ενυδατικά 
συστατικά περιέχουν επίσης ένζυμα  
και Νανο-White. Ερεθισμένο δέρμα, 
ερυθρότητα, τραχύ δέρμα, λαμπερό 
δέρμα ή σημεία χρωματισμού 
(υπερχρωματισμός): Με τα Balancing 
Subjectables θα ανακτήσει το δέρμα  
μια φυσική, ομαλή και ζωντανή 
εμφάνιση.

Dermatude
Subjectables 





Cell Recovery Subjectable
Η εξαιρετική κατάσταση των κυττάρων 
του δέρματος, είναι πολύ σημαντική  
για την πρόληψη της γήρανσής του. 

Τα Cell Recovery Subjectables 
προστατεύουν και ενεργοποιούν  
τα δερματικά βλαστοκύτταρα για μια 
βαθιά αναζωογόνηση της επιδερμίδας. 
Πλούσια σε στοιχεία ενυδάτωσης, 
πεπτίδια και βλαστοκύτταρα φυτών, 
μπορούν να αναπαράγουν νέα 
κύτταρα του δέρματος διατηρώντας 
το φυσικό φραγμό άθικτο και 
εμποδίζοντας  
τη γήρανση.

Firming & Lifting Subjectable
Η μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου 
και ελαστίνης προκαλεί απώλεια 
σταθερότητας και χαλάρωσης του 
δέρματος καθώς και των λεπτών 
γραμμών και των βαθύτερων ρυτίδων. 
Εκτός από τα ιδιαίτερα ενυδατικά 
συστατικά, αυτά τα Subjectables 
περιέχουν υψηλής ποιότητας Pepha 
Tight και αντιοξειδωτικά για ισχυρό 
αποτέλεσμα lifting και σύσφιξης. 
Διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, 
βελτιώνουν την ελαστικότητα και 
προστατεύουν από το οξειδωτικό 
στρες. 



Στόχος μας είναι να επιτύχουμε  
τα βέλτιστα αποτελέσματα και  
να καταπολεμήσουμε επιτυχώς  
τη διαδικασία γήρανσης με 100% 
φυσικό τρόπο.
Η ιδέα της Meta Therapy είναι 
επιτυχής λόγω του διπλού 
αποτελέσματος κατά τη διάρκεια  
της θεραπείας, όπου συνδυάζεται  
μια αποτελεσματική τεχνική  
με τα σωστά συστατικά.

Οι φόρμουλές μας
Τα υψηλής ποιότητας συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στη Dermatude 
και την περιποίηση του δέρματος 
επιλέγονται με αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητα. Όλα τα 
συστατικά έχουν αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικότητα και είναι 
δερματολογικά ελεγμένα.  
Στις φόρμουλές μας, θα βρείτε:

Αντιοξειδωτικά
Τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν  
τις ελεύθερες ρίζες. Είναι μεταλλικά 
στοιχεία, βιταμίνες και εκχυλίσματα 
φυτών που μπορούν να μειώσουν  
τη βλάβη του δέρματος που 
προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Αμινοξέα
Τα αμινοξέα εμπλέκονται στην 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, 
τα οποία διατηρούν το δέρμα 
ελαστικό και σφριγηλό. Τα αμινοξέα 
ενυδατώνουν το δέρμα και το βοηθούν 
να επουλωθεί πιο γρήγορα.

Φύκια
Τα φύκια σφίγγουν το δέρμα. 
Προστατεύουν τα κύτταρα του 
δέρματος και ενισχύουν το συνδετικό 
ιστό διεγείροντας τη σύνθεση 
κολλαγόνου. Διατηρούν την υγρασία.

BHA
Το σαλικυλικό οξύ ή βήτα υδροξύ 
(ΒΗΑ), είναι ένα φυσικό ήπιο οξύ. 
Εκτός από την απολέπιση, έχει επίσης 
λιποδιαλυτικές, αντιφλεγμονώδεις  
και αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Συν-ένζυμα
Τα συν-ένζυμα υποστηρίζουν  
τη λειτουργία των βιταμινών και  
των αντιοξειδωτικών στα καλλυντικά. 
Παραδείγματα συνενζύμων στην 
Dermatude Skincare είναι η βιοτίνη / 
βιταμίνη Β7 / βιταμίνη 7 και Q10.

Κολλαγόνο
Το κολλαγόνο βρίσκεται στο χόριο  
και είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη  
στο δέρμα, που αποτελεί το 75% 
αυτού του οργάνου. Είναι υπεύθυνη 
για την αποφυγή των ρυτίδων και  
των λεπτών γραμμών. Ως συστατικό, 
το κολλαγόνο παρέχει στο δέρμα  
τις απαραίτητες πρωτεΐνες που 
χρειάζεται για να παραμείνει γερό 
και εύπλαστο. Λόγω της μοναδικής 
ικανότητάς του να δεσμεύει  
το κολλαγόνο του νερού, μπορεί  
να επηρεάσει φυσικά το δέρμα και  
να διατηρήσει τα επίπεδα υγρασίας.

Που εστιάζουμε:
Με τις θεραπείες Dermatude Meta 
Therapy και την περιποίηση του 
δέρματος εστιάζουμε στην:

• Ενυδάτωση
• Εξισορρόπηση
• Ανάπλαση κυττάρων
• Σύσφιξη και Lifting

Η  
επιλογή

των δραστικών συστατικών



Ενυδατικοί παράγοντες
Τα συστατικά “ανάκτησης φραγμού” 
βοηθούν στην αποκατάσταση  
της λειτουργίας φραγμού του 
δέρματος. 
Η βελτίωση της ισορροπίας διατηρεί  
την υγρασία σαν σφουγγάρι και 
την δεσμεύει στο δέρμα.

Πεπτίδια
Τα πεπτίδια είναι ικανά να διεισδύσουν 
στα ανώτατα στρώματα του 
δέρματος και να διεγείρουν την 
παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα. 
Τα πεπτίδια αυξάνουν την ενέργεια 
για να υποστηρίξουν την ικανότητα 
αποκατάστασης του δέρματος και 
προστατεύουν από το οξειδωτικό 
στρες.

Το σαλικυλικό οξύ είναι 
εξαιρετικό σε συνδυασμό 
με την ρετινόλη: επιτρέπει 

στην ρετινόλη να εισχωρήσει 
βαθύτερα στο δέρμα!

Βιταμίνες
Οι βιταμίνες έχουν θετική επίδραση  
στο δέρμα. Οι βιταμίνες Α, C, E και  
η πανθενόλη είναι σημαντικές για ένα 
υγιές δέρμα. Η βιταμίνη Α συμβάλλει 
στην αποκατάσταση  
ενός κατεστραμμένου δέρματος.  
Η βιταμίνη Ε βοηθάει ως αντιοξειδωτικό 
στην προστασία του δέρματος από  
τις αρνητικές επιδράσεις του 
υπεριώδους (ηλιακού) φωτός. 
Η πανθενόλη και η βιταμίνη C βοηθούν 
στην αποκατάσταση της λειτουργίας  
του φραγμού του δέρματος.

Το γνωρίζατε;



Τα κατάλληλα συστατικά για τη 
θεραπεία και την περιποίηση 
του δέρματος παρατείνουν τα 
αποτελέσματα της θεραπείας 
και επιτυγχάνουν το μέγιστο 

αποτέλεσμα!



Φροντίδα  
     του δέρματος

Ανάλυση δέρματος
Οι συμβουλές και η ανάλυση είναι  
η βάση για τη θεραπεία της Meta 
Therapy και τη φροντίδα της 
περιποίησης της επιδερμίδας.  
Το Hydra Guard είναι ένα εργαλείο 
μέτρησης του επιπέδου ενυδάτωσης 
με τεχνολογία BIA, μια ευρέως 
χρησιμοποιημένη μέθοδο για την 
καταμέτρηση του νερού στο σώμα.  
Το Hydra Guard ελέγχει την υγρασία  
του δέρματος και μας δίνει μια καλύ-
τερη εικόνα για την κατάστασή του.  
Ιδανικό για καταμέτρηση 
αποτελεσμάτων της καθημερίνης 
θεραπείας του δέρματος με την 
Dermatude.

Η εστίαση των προϊόντων 
περιποίησης της Dermatude, είναι να 
επιλυθεί ένα πρόβλημα, ανεξάρτητα 
από τον τύπο του δέρματος.  
Όλα τα προϊόντα επιλέγονται με βάση  
την αποτελεσματικότητά τους.

Καθαρισμός
Oxygen Boost Cleanser 
Το Oxygen Boost Cleanser είναι 
πλούσιο σε καταπραϋντικά συστατικά 
και περιέχει το πατενταρισμένο 
συστατικό Revitalin®. 
Το γαλάκτωμα αφαιρεί το μακιγιάζ 
και τους ρύπους απαλά και 
αποτελεσματικά για ένα μαλακό, 
εύπλαστο και σωστά καθαρισμένο 
δέρμα.

Oxygen Boost Toner 
Το Oxygen Boost Toner προάγει 
την ικανότητα δέσμευσης υγρασίας 
του δέρματος και περιέχει το 
πατενταρισμένο συστατικό Revitalin®. 
Το  Toner προστατεύει το δέρμα, 
σταθεροποιεί την τιμή του PH 
και είναι η κατάληξη κάθε καθαρισμού.

Enzyme Peel
Το Enzyme Peel αφαιρεί απαλά τα 
νεκρά κύτταρα του δέρματος και 
διεγείρει την κυκλοφορία. 
Αυτό το πήλινγκ με το ένζυμο Ferment 
Bacillus θα βελτιώσει την υφή του 
δέρματος, με αποτέλεσμα ένα απαλό, 
εύπλαστο και λαμπερό δέρμα.

Dermatude



Όλα τα προ̈ιόντα 
Dermatude έχουν 

δοκιμαστεί δερματολογικά!

Το γνωρίζατε;



Ενεργή φροντίδα
Hydrating serum

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενυδατικών 
συστατικών σε αυτόν τον ορό, όπως  
το υαλουρονικό νάτριο και η προ-
βιταμίνη B5, κάνουν το δέρμα πιο 
μαλακό, ομαλό, σφιχτό και καλά 
ενυδατωμένο. Ο ορός συμβάλλει  
στη βελτίωση της ικανότητας 
δέσμευσης υγρασίας του δέρματος 
και στην τόνωση της παραγωγής 
κολλαγόνου και ελαστίνης λόγω του 
Retinyl Palmitate (βιταμίνη Α). Έχει μια 
αντιγηραντική και μαλακτική δράση.

• Βελτιώνει την ικανότητα 
δέσμευσης υγρασίας

• Ενυδατώνει

• Καταπραΰνει

• Δρά κατά της γήρανσης

• Έχει άμεσο αποτέλεσμα

• Κατάλληλο για λιπαρά δέρματα

Balancing serum

Αυτός ο ορός εξισορροπεί το δέρμα 
και το βοηθά να αποκτήσει έναν 
φρέσκο και ομοιόμορφο τόνο.  
Με δραστικές ουσίες όπως η ρετινόλη, 
το σαλικυλικό οξύ και ένα κοκτέιλ 
βιταμινών, διεγείρει την ανανέωση 
των κυττάρων και αποτρέπει τις 
προσμείξεις και τις ελεύθερες ρίζες. 
Κατάλληλο για μικτό έως λιπαρό 
ώριμο δέρμα με ρύπους, ερυθρότητα 
και δέρμα με ατέλειες.

• Ισορροπεί το δέρμα

• Δίνει νέο και ομοιόμορφο τόνο 

• Διεγείρει την ανανέωση των 
κυττάρων

• Αποτρέπει από ρύπους και 
ελεύθερες ρίζες

• Κατάλληλο για μικτό έως λιπαρό 
(ώριμο) δέρμα με ρύπους

Balancing cream

Μια διαταραγμένη ισορροπία 
του δέρματος μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα ερεθισμένο δέρμα, 
ερυθρότητα, ρύπους, τραχύ δέρμα, 
λιπαρό δέρμα ή σημεία χρώσης 
(υπερμελάγχρωση). Αυτή η κρέμα 
βοηθά στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας και γεμίζει τον τόνο  
με δραστικές ουσίες όπως η Betaine,  
το Υαλουρονικό Οξύ και το Nano 
White.

• Διεγείρει την ανανέωση  
των κυττάρων

• Ενυδατώνει

• Προσταύει

• Φωτίζει σημεία χρώσης και 
αποχρωματισμού του δέρματος

Hydrating cream

Αυτή η Ενυδατική κρέμα βελτιώνει  
την ικανότητα δέσμευσης υγρασίας 
του δέρματος και μαλακώνει, λειαίνει 
και έχει αντιγηραντική δράση χάρη  
σε δραστικές ουσίες όπως η βηταΐνη, 
το υαλουρονικό νάτριο, το σύμπλεγμα 
ενυδάτωσης και το εκχύλισμα φύλλων 
Agave Tequilana. Η παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης διεγείρεται 
και το δέρμα θα ενυδατωθεί  
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Βελτιώνει την ικανότητα 
δέσμευσης υγρασίας

• Ενυδατώνει

• Καταπραΰνει

• Δρά κατά της γήρανσης

• Έχει άμεσο αποτέλεσμα





Cell Recovery serum

Αυτός ο ορός είναι πλούσιος  
σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. 
Βελτιώνει τη δομή του δέρματος, 
γεμίζει τον τόνο του δέρματος και έχει 
αντιγηραντική δράση. Βελτιώνει την 
ικανότητα δέσμευσης υγρασίας στο 
δέρμα. Βοηθά στην αποκατάσταση 
των θαμπών σημείων, της γήρανσης, 
της αφυδάτωσης και της χαλάρωσης, 
καθώς ενισχύει και τονώνει  
την εμφάνιση του δέρματος.

• Βοηθά στην αποκατάσταση 
σημείων γήρανσης

• Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά

• Εμπλουτισμένο με 5 βιταμίνες

• Βελτιώνει τη δομή του δέρματος

• Βελτιώνει την τονικότητα  
του δέρματος

• Βελτιώνει την υγρασία  
του δέρματος

Firming & Lifting serum

Ο ορός σύσφιξης & lifting περιέχει 
υψηλής ενυδάτωσης συστατικά, 
αντιοξειδωτικά και υψηλής ποιότητας 
Pepha Tight για να αποκτήσει άμεση 
σύσφιξη και ένταση το δέρμα. 
Αναζωογονεί το ώριμο δέρμα και 
προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. 
Βοηθάει στη μείωση των σημείων 
γήρανσης και βελτιώνει  
την ελαστικότητα.

• Άμεση σύσφιξη και lifting 
δέρματος

• Αναζωογονεί το ώριμο δέρμα

• Προστατεύει από τις ελεύθερες 
ρίζες

• Μειώνει τα σημάδια γήρανσης

• Βελτιώνει την ελαστικότητα

Firming & Lifting cream

Μια κρέμα που αναζωογονεί  
το ώριμο δέρμα και προστατεύει από  
τις ελεύθερες ρίζες με ενεργά 
συστατικά όπως το Pepha Tight, τα 
άλγη και τα αντιοξειδωτικά. Βοηθάει 
στη μείωση των σημείων γήρανσης, 
βελτιώνει την ελαστικότητα και έχει 
μια δράση σύσφιξης και Lifting. 
Ισχυρή θρέψη και φροντίδα.

• Αναζωογονεί το ώριμο δέρμα

• Εφέ σύσφιξης και lifting

• Προστατεύει από τις ελεύθερες 
ρίζες

• Μειώνει τα σημάδια γήρανσης

• Βελτιώνει την ελαστικότητα

• Θρέψη & φροντίδα

Cell Recovery cream

Η κρέμα ανάπλασης διεγείρει την 
κυτταρική ανανέωση και βελτιώνει τη 
δομή του δέρματος. Είναι πλούσια σε 
συστατικά ενυδάτωσης, άλγη, Q10 και 
το αναζωογονητικό PhytoCellTecTM 
Malus Domestica. 
Βοηθά στην αποκατάσταση των 
θαμπών σημείων, της γήρανσης,  
της αφυδάτωσης και της χαλάρωσης, 
καθώς ενισχύει και τονώνει την 
εμφάνιση του δέρματος.

• Βοηθά στην αποκατάσταση 
σημείων γήρανσης

• Διεγείρει την ανανέωση των 
κυττάρων

• Βελτιώνει τη δομή του δέρματος

• Βελτιώνει την τονικότητα του 
δέρματος





Lifting Eye Drops

Το Lifting Eye Drops βελτιώνει  
τη σταθερότητα του δέρματος και 
μειώνει το πρήξιμο στα μάτια. 
Περιέχει ιδιαίτερα ενυδατικά συστατικά 
και φύκια. Βελτιώνει την ικανότητα 
δέσμευσης της υγρασίας του 
δέρματος. Μειώνει τις λεπτές γραμμές 
και τις βαθιές ρυτίδες. Οι σταγόνες 
παρέχουν άμεσο αποτέλεσμα και 
έχουν αντιγηραντική δράση. Το λεπτό 
δέρμα του περιγράμματος των ματιών 
θα είναι βέλτιστα προστατευμένο και 
ενυδατωμένο.

• Βελτιώνει τη σταθερότητα

• Μειώνει το πρήξιμο στα μάτια

• Ενυδατώνει & προστατεύει

• Μειώνει τις λεπτές γραμμές και  
τις ρυτίδες

• Άμεση σύσφιξη του δέρματος

• Δρά κατά της γήρανσης

Firming Eye Boost

Αυτό το τζελ ματιών ενισχύει  
το λεπτό δέρμα γύρω από τα μάτια. 
Γεμίζει τις λεπτές γραμμές και 
βελτιώνει τη σταθερότητα.  
Η φόρμουλα περιέχει ενυδατικά 
συστατικά, άλγη και φωσφορικό 
νάτριο, τα οποία βοηθούν στη μείωση 
των μαύρων κύκλων και  
στις σακούλες κάτω από τα μάτια.

• Βελτιώνει τη σταθερότητα

• Γεμίζει τις λεπτές γραμμές

• Μειώνει τους μαύρους κύκλους 
 και τις σακούλες των ματιών





Επιπλέον φροντίδα
Intense Restorer Masks
Για επαγγελματική χρήση

Και οι δύο μάσκες προσώπου και 
λαιμού περιέχουν υαλουρονικό νάτριο, 
αλόη Barbadensis, πεπτίδιο Tetra 
και πεπτίδιο Hexa καθώς και άλλα 
συμπυκνωμένα δραστικά συστατικά 
τα οποία διεισδύουν βαθιά μέσα στο 
δέρμα μέσω των ανοικτών διατρήσεων 
μετά τη θεραπεία.  
Η έντονη αντιγηραντική δράση βοηθά 
στην αποκατάσταση του δέρματος 
μετά από κάθε θεραπεία. Δροσίζει  
και καταπραΰνει το δέρμα και αφαιρεί  
την ερυθρότητα και την ελαφρά 
αίσθηση καψίματος.

Προστασία
Multi defense SPF 30 

Η Dermatude Multi Defense SPF 30  
μπλοκάρει την απελευθέρωση  
των δεικτών του στρες και διεγείρει 
την παραγωγή νέων κυττάρων. 
Καταπραΰνει, ενυδατώνει και 
μαλακώνει το δέρμα. Περιέχει 
ενυδατικές ουσίες, αντιοξειδωτικά  
και πεπτίδια.  
Η λεπτή κρέμα λειτουργεί ως 
ασπίδα και περιέχει μια μοναδική, 
προστατευτική φόρμουλα  
που βελτιώνει τη λειτουργία φραγμού  
του δέρματος από μέσα.  
Η Dermatude Multi Defense SPF 30 
είναι ένα ζωτικό μέρος  
της καθημερινής ρουτίνας  
και φροντίδας του δέρματος και  
ένα απαραίτητο όπλο στη μάχη  
κατά της γήρανσης.

Skin Improvement Mask
Για χρήση στο σπίτι

Αυτή η μάσκα υποστηρίζει  
την ισορροπία της υγρασίας, έχει 
αποτέλεσμα lifting και ισορροπεί 
τον τόνο του δέρματος. Η μάσκα 
εξισορροπεί την παραγωγή σμήγματος 
και βελτιώνει την ενυδάτωση του 
δέρματος. Περιέχει σύμπλεγμα 
ενυδατικών συστατικών, PCA 
ψευδαργύρου και τα κατάλληλα 
ενεργά συστατικά για  
να αποκαταστήσουν την ισορροπία.  
Το δέρμα γίνεται πιο μαλακό και  
η δομή του δέρματος βελτιώνεται. 
Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα.

• Θωρακίζει την υγρασία στο δέρμα

• Lifting εφέ

• Βελτιώνει την τονικότητα  
του δέρματος

• Εξισορροπεί την παραγωγή 
σμήγματος

• Βελτιώνει τη δομή του δέρματος

• Χρησιμοποιείστε τη ως μάσκα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας!

Anti-Ageing Mask
Για χρήση στο σπίτι

Αυτή η μάσκα εξασθενεί την εμφάνιση 
λεπτών γραμμών και μειώνει  
την ορατότητα των βαθύτερων ρυτίδων 
και των μεγάλων πόρων. Βελτιώνει  
την υφή του δέρματος και έχει 
αποτέλεσμα lifting. Περιέχει ενυδατικά 
συστατικά, φύκια, εκχύλισμα φύλλων 
Agave Tequilana και υψηλής ποιότητας 
Pepha Tight. Η τακτική χρήση μπορεί 
να επιβραδύνει τον σχηματισμό ρυτίδων  
και να ενισχύσει τον συνδετικό ιστό.  
Το δέρμα γίνεται πιο μαλακό, καλά 
ενυδατωμένο και προστατευμένο.

• Μειώνει την ορατότητα των λεπτών 
γραμμών, των βαθιών ρυτίδων και 
των πόρων

• Βοηθά στην επιβράδυνση  
του σχηματισμού ρυτίδων

• Ενισχύει τον συνδετικό ιστό

• Lifting εφέ

• Βελτιώνει τη δομή του δέρματος

• Χρησιμοποιείστε τη ως μάσκα κατά 
τη διάρκεια της νύχτας!



Anti-Ageing Eye pads

Τα anti-ageing eye pads συμβάλλουν  
στη μείωση: του πρηξίματος, των ρυτίδων  
στο πόδι της χήνας, των λεπτών γραμμών  
και των μαύρων κύκλων. Τα anti-ageing eye 
pads παρέχουν μια άμεση ενυδάτωση,  
με πεπτίδια που δουλεύουν σε λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες.
• Βοηθούν να μειωθεί το πρήξιμο,  

η εμφάνιση λεπτών γραμμών και 
μαύρων κύκλων.

• Βοηθούν στη βελτίωση της λεμφικής 
κυκλοφορίας

• Παρέχουν άμεση ενυδάτωση

Anti-Ageing Lip pads

Τα anti-ageing lip pads με βιταμίνες, 
αντιοξειδωτικά και ενυδατικά συστατικά 
ενυδατώνουν το δέρμα και γεμίζουν τα χείλη.
• Τα χείλη φαίνονται αμέσως πιο 

σφριγηλά

• Η περιοχή των χειλιών είναι καλά 
ενυδατωμένη

• Βοηθούν τις γραμμές των χειλιών  
να γίνονται «αόρατες»

Όλα τα προ̈ιόντα 
Dermatude έχουν 

δοκιμαστεί δερματολογικά!

Το γνωρίζατε;



Ειδικά σετ
Ό,τι χρειάζεσαι! Η Dermatude 
προσφέρει διάφορες ειδικές σειρές για 
επαγγελματίες και καταναλωτές.

Σετ Θεραπειών

Τα σετ θεραπείας Dermatude για 
επαγγελματική χρήση περιέχουν όλα 
τα προϊόντα που χρειάζονται κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με τη 
Meta Therapy. Υπάρχουν 4 ομάδες 
επιλογών. Κάθε σετ περιλαμβάνει 
κεφαλές 18pts, Subjectables 
και μάσκες προσώπου για την 
πραγματοποίηση 8 θεραπειών.

• Hydrating Treatment set

• Balancing Treatment set

• Cell Recovery Treatment set

• Firming & Lifting Treatment set

Skincare sets

Απαιτείται η χρήση των προϊόντων 
περιποίησης της Dermatude κατά 
τη διάρκεια μιας θεραπείας με τη 
Meta Therapy: αυτό θα βοηθήσει 
στην παράταση των αποτελεσμάτων 
της θεραπείας και θα συμβάλει σε 
μια βέλτιστη εφαρμογή. Τα ειδικά 
σετ περιέχουν όλα τα απαραίτητα 
προϊόντα της Dermatude για να 
ξεκινήσετε στο σπίτι.

• Hydrating Skin care set

• Balancing Skin care set

• Cell Recovery Skin care set

• Firming & Lifting Skin care set

Σετ ταξιδιού

Τα κορυφαία προϊόντα πρώτης 
φροντίδας της επιδερμίδας σε μια 
τσάντα! Το κιτ ταξιδιού έρχεται σε μια 
πολυτελή θήκη ομορφιάς και αποτελεί 
εξαιρετική επιλογή για ταξίδια.

• Hydrating Travel set

• Balancing Travel set

• Cell Recovery Travel set

• Firming & Lifting Travel set



Dermatude Starter kit 
Η Dermatude Meta Therapy δεν είναι 
μόνο μια θεραπεία, είναι μια συνολική 
έννοια, η οποία αλληλοσυμπληρώνεται 
και αλληλοενισχύεται. 
Η συσκευή, οι κεφαλές, η φροντίδα 
του δέρματος, οι θεραπείες και η 
τεχνική είναι πλήρως ενσωματωμένες 
με ένα και μόνο στόχο: τα καλύτερα 
δυνατά αντιγηραντικά αποτελέσματα. 
Ο επαγγελματίας ομορφιάς χρειάζεται 
το Dermatude Starter Kit.  

Η τάση
Η Dermatude προσφέρει μοναδικές 
θεραπείες για το πρόσωπο και το 
σώμα. Η Meta Therapy ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες για αντιγηραντικές 
θεραπείες που αναζητούν οι 
καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Meta  
    Therapy

Ένα ολοκληρωμένο
                           concept

Οι θεραπείες της Dermatude μπορούν 
να γίνουν με δύο τρόπους. Η πλήρης 
θεραπεία προσώπου διαρκεί περίπου 
30 έως 45 λεπτά. Η θεραπεία των 
ρυτίδων διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. 
Η θεραπεία ξεκινά πάντα με μια σειρά 
4 εβδομαδιαίων θεραπειών,  
που ακολουθείται από 4 θεραπείες 
κάθε 2 εβδομάδες και στη συνέχεια,  
μια περιοδική θεραπεία συντήρησης 
για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. 

The Best 
Anti-aging

Total Concept

Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τη συσκευή, 
όλα τα προϊόντα και υλικά μάρκετινγκ 
που θα χρειαστεί για να ξεκινήσει.  
Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί.  
Έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά από  
την επιτυχία των ινστιτούτων 
Dermatude σε όλο τον κόσμο.



Marketing «με το κλειδί στο 
χέρι»
Η ομάδα της Dermatude έχει ως 
στόχο να δημιουργήσει τη φήμη του 
brand μέσω της ισχυρής παρουσίας 
στο διαδίκτυο, σε online εκστρατείες 
μάρκετινγκ, διαφημιστικά, 
πρωτοποριακό σχεδιασμό και 
μοντέρνα νέα προϊόντα.
Η Dermatude πιστεύει στη μέγιστη 
δυνατή συνεργασία, ώστε να 
βελτιστοποιηθούν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. 



USA Office,  
Orlando Florida, USA

Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο 
έχουν ένα κοινό:

Ξεκίνησα με τη Dermatude γιατί 
προσωπικά έψαχνα για κάτι που θα 
μπορούσε να κάνει τη διαδικασία 
γήρανσης με έναν αποτελεσματικό 
αλλά φυσικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές 
αποτελεσματικές θεραπείες στην 
αγορά, οι οποίες θα σας δώσουν 
αποτελέσματα που διαρκούν λίγες 
μέρες. Εάν θέλετε κάτι πιο διαρκές, 
θα πρέπει να υποβληθείτε σε μια πιο 
επεμβατική θεραπεία και αυτό δεν 
το ήθελα. Ανεξάρτητα από το πόσο 
σκληρά προσπάθησα, δεν μπορούσα 
να κάνω μια θεραπεία που κάλυπτε 
τις απαιτήσεις μου. ‘Εψαχνα για κάτι 
το οποίο ήταν λιγότερο επεμβατικό 
αλλά πολύ αποτελεσματικό για το 
δέρμα μου. “Η έρευνα αυτή έκανε τη 
Saskia να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε 
πράγματι ένα κενό ανάμεσα στις 
θεραπείες ομορφιάς και την αισθητική 
χειρουργική.

«την καταπολέμηση της γήρανσης»

«Ήξερα σίγουρα ότι πολλές γυναίκες 
ψάχνουν για μια παρόμοια θεραπεία 
όπως εγώ και δεν μπορούσαν να τη 
βρουν - όπως και εγώ». Η συνεχής 
αναζήτηση προέτρεψε τη Saskia  
να κάνει μια αλλαγή. «Έτσι σκέφτηκα 
την  ιδέα της Dermatude Meta 
Therapy. Μια ιδέα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά της γήρανσης 
από την ηλικία των 25 μέχρι των 75 
χρόνων. Περισσότερο επεμβατική από 
μια τακτική θεραπεία περιποίησης 
δέρματος, αλλά λιγότερο επεμβατική 
από την χειρουργική επέμβαση».

CEO and founder Saskia Kusters



τελευταία καινοτομία
Η

στη
βιομηχανίαDarmand group

Η Dermatude είναι το νεότερο 
αποκλειστικό εμπορικό σήμα 
ομορφιάς που αναπτύχθηκε από 
την ομάδα NC, που έχει ιδρυθεί το 
1993. Η εταιρεία έκτοτε εξελίχθηκε 
σε ένα διεθνή οργανισμό με δικές 
της εγκαταστάσεις παραγωγής, και 
εξαγωγές σε πολλές χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Με σχεδόν 20 χρόνια 
εμπειρίας και κατάταξη μεταξύ των 
τριών πρώτων σε διάφορες αγορές, 
η NC Group είναι στενά εξοικειωμένη 
με τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
της βιομηχανίας ομορφιάς. Η βάση 
αποτελείται από υψηλής ποιότητας 
εξοπλισμό και τα προϊόντα παράγονται 
σε εγκαταστάσεις ISO 9001 που 
επίσης πληρούν το European Union 
Medical Standard EN 13485.

USA Office,  
Orlando Florida, USA

Headquarters,  
The Netherlands 

Warehouse,  
The Netherlands 

Παραμένοντας συνεχώς ενήμεροι 
και παρακολουθώντας στενά 
τις καινοτομίες, η Dermatude, 
σε συνεργασία με κορυφαίους 
αισθητικούς και ιατρούς με διεθνή 
φήμη για την εξαιρετική δουλειά τους, 
συνεχίζει να επενδύει σε μελλοντικές 
εξελίξεις που αφορούν τόσο σε 
προϊόντα όσο και σε εφαρμογές.  
Τα προϊόντα είναι μοναδικά. Πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτές 
είναι οι βασικές αξίες που έχουν 
υπηρετήσει ως βάσεις για την επιτυχία 
της Dermatude. Τελευταίο αλλά όχι 
λιγότερο σημαντικό, η Dermatude 
προσφέρει μια εξαιρετική σχέση τιμής 
και ποιότητας.

Η Darmand Group έχει την έδρα 
της στην Ολλανδία, όπου εκεί 
διαχειρίζονται όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με εξαγωγές, πωλήσεις, 
επεξεργασία παραγγελιών, 
εκπαίδευση, γραφικά και μάρκετινγκ. 
Από το 2009, η εταιρεία πήρε άδεια 
στις ΗΠΑ και ίδρυσε το γραφείο των 
ΗΠΑ στο Ορλάντο, τη Φλόριντα και τη 
Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.  
Η έννοια Meta Therapy της Dermatude 
αναπτύχθηκε το 2010 και
ξεκίνησε στην εγχώρια αγορά το 2011. 
Άρχισε εξαγωγές το 2012 και μέχρι και 
σήμερα η Dermatude διανέμεται  
σε 35+ χώρες σε όλο τον κόσμο.  
Και συνεχίζει!

της ομορφιάς

«την καταπολέμηση της γήρανσης»



multi-product
Διατίθενται διάφορα προϊόντα για την 
αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών. 
Με καθημερινή χρήση που θα γίνει 
ρουτίνα, θα εξασφαλίσετε ότι το δέρμα 
σας καθαρίζεται, ενυδατώνεται και 
θεραπεύεται κατάλληλα για να έχετε 
τα καλύτερα αποτελέσματα όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. 

Η επένδυση μόνο 3 λεπτών, δύο 
φορές την ημέρα μπορεί να βελτιώσει 
εκπληκτικά το δέρμα.  
Για να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα 
έχει υποστεί σωστή θεραπεία και να 
επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνιστούμε 5 βήματα:

Η επένδυση μόνο  
3 λεπτών, δύο φορές  

την ημέρα μπορεί  
να βελτιώσει εκπληκτικά 

το δέρμα σας!

Καθημερινή ρουτίνα

1. Καθαρίστε με το Oxygen Boost 
Cleanser

2. Τόνωση & επαναφορά PH με  το 
Oxygen Boost Toner 

3. Φροντίδα των ματιών με Lifting 
Eye Drops ή Firming Eye Boost

4. Ενυδατώστε & θρέψτε με τους 
ορούς και τις κρέμες ημέρας / 
νύχτας

5. Προστατεύστε το δέρμα σας 
από ζημιές από την υπεριώδη 
ακτινοβολία με την Multi 
Defense SPF 30

Εβδομαδιαία ρουτίνα

Δύο φορές την εβδομάδα καθαρίζετε 
βαθιά με Enzyme Peel & δώστε 
επιπλέον θρέψη με Skin Improvement 
mask / Anti-Ageing mask

skincare routine  
Dermatude



 Όνομα   

Τύπος δέρματος ¡ Αφυδατωμένο δέρμα ¡ Δέρμα χαμηλό σε υγρασία ¡ Ξηρό προς πολύ ξηρό δέρμα  

 ¡ Τραχύ δέρμα ¡ Χαλαρό δέρμα ¡ Δέρμα καπνιστή 

 ¡ Υπερμελάγχρωση ¡ Γραμμές συνοφρύωσης ¡ Λεπτές γραμμές 

 ¡ Κηλίδες ¡ Ώριμο δέρμα ¡ Σημάδια ηλικίας 

 ¡ Απώλεια ελαστικότητας ¡ Ρυτίδες ¡ Σακούλες ματιών 

 ¡ Μαύροι κύκλοι ¡ Ντεκολτέ ¡ Λαιμός 

 

Γραμμές συνοφρύωσης ¡  Μέτωπο ¡  Μεσόφρυο ¡  Ρινοπαρειακή 

Λεπτές γραμμές ¡  Μάτια ¡  Στόμα

Προτεινόμενη θεραπεία  

Πρόσωπο ¡  Hydrating ¡  Balancing  ¡  Cell Recovery ¡  Firming & Lifting 

Λαιμός / Ντεκολτέ ¡  Hydrating ¡  Balancing  ¡  Cell Recovery ¡  Firming & Lifting 

  

Προτενόμενη θεραπεία ¡  Oxygen Boost Cleanser  ¡ Oxygen Boost Toner ¡  Enzyme Peel 

για το σπίτι ¡  Hydrating Cream  ¡ Hydrating Serum ¡  Balancing Cream 

 ¡  Balancing Serum  ¡ Cell Recovery Cream ¡  Cell Recovery Serum 

 ¡  Firming & Lifting Cream  ¡ Firming & Lifting Serum ¡  Lifting Eye Drops 

 ¡  Firming Eye Boost  ¡ Multi Defense SPF 30 ¡  Skin Improvement Mask 

 ¡ Anti-Ageing Mask  

 

 

 Σημειώσεις   



Goumas Beautymed  
Γιάννης Γκούμας  

Αγ. Αντωνίου 1, Άνω Πατήσια  
11142, Αθήνα

Τηλ: 210 29 21 273
Email: info@goumasbeautymed.gr  

www.facebook.com/
dermatudegreece

www.dermatude.com

Περισσότερες 
πληροφορίες

Επιλέξτε την επιτυχία,
επιλέξτε την DERMATUDE

επικοινωνήστε μαζί μας!
Ο ειδικός στην Μeta Therapy έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Dermatude. 
Αυτό αποτελεί την εγγύησή σας ότι οι θεραπείες θα πραγματοποιηθούν με την 
καλύτερη φροντίδα και τον επαγγελματισμό για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Your Meta Therapy specialist:


