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Η σειρά Blue Therapy βασίζεται στην ενθαρρυντική προσέγγιση που

υποστηρίζει ότι μόνο 20% των σημαδιών γήρανσης είναι αναπόφευκτα. Το

υπόλοιπο 80% ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ να τα αναστρέψουμε. Έτσι, η μάρκα

ενθαρρύνει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ζουν περισσότερο,

προσφέροντας παράλληλα στην επιδερμίδα τους δύναμη επανόρθωσης με

εξαιρετικά αποτελεσματικά συστατικά θαλάσσιας προέλευσης, τα οποία

ενσωματώνονται σε υφές που κάνουν την αντιγήρανση πραγματικά

απολαυστική.

Το 2018 θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη Blue Therapy, αφού στη σειρά

προστίθενται δύο νέα και εξαιρετικά αισθητηριακά προϊόντα αντιγήρανσης που

μειώνουν τα ορατά σημάδια γήρανσης. Στην καρδιά της σύνθεσης βρίσκεται

ένα πρωτοποριακό συστατικό: Το τονωτικό κόκκινο φύκος – μια μοναδική

ανακάλυψη που προσφέρει την πιο αποτελεσματική ανόρθωση με τη δύναμη

της Φύσης. Η Biotherm ανέπτυξε δύο νέα προϊόντα, τα οποία ενισχύθηκαν με

την ευεργετική δύναμη του Life Plankton™:

BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT CREAM: Μια βελούδινη ροζ κρέμα που χαρίζει

άμεσα στην επιδερμίδα λεία υφή και λάμψη.

BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT CURE: Μια εντατική περιποίηση 28 ημερών και

μια πραγματικά επαναστατική καινοτομία σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή της, που

είναι 10 φορές πιο απαλή από οποιονδήποτε ορό.

Το δίδυμο Blue Therapy Red Algae Uplift ενισχύει ορατά τη νεανική όψη και τη

σφριγηλή υφή της επιδερμίδας: το περίγραμμα αναδιαμορφώνεται, η

επιδερμίδα ανορθώνεται και γίνεται λεία και λαμπερή.

Επιλέξτε τη φυσική ανόρθωση

BIOTHERM RED ALGAE UPLIFT

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ



Με την πάροδο των ετών, η έκφραση του προσώπου αλλάζει. Με την ηλικία, οι

θεμελιώδεις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνονται σημαντικά,

προκαλώντας απώλεια της σφριγηλότητας της επιδερμίδας, λιγότερο σαφές

περίγραμμα και ρυτίδες. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι δε δείχνουν όσων ετών

αισθάνονται. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην ορατή και την αντιληπτή

ψυχολογική ηλικία, τις κάνει να σκέφτονται το ενδεχόμενο να καταφύγουν στο

χειρουργείo, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να αναζητούν μια φυσικά

αποτελεσματική λύση.

Για τη γενιά των γυναικών που θέλουν να δείξουν νεότερες χωρίς να

καταφύγουν στο χειρουργείο, η Biotherm προσφέρει φυσική δύναμη

ανόρθωσης της επιδερμίδας με Εκχύλισμα Κόκκινου Φύκους.

‘Ποτέ δεν θα επέλεγα

το χειρουργείο όταν υπάρχει 

μια φυσική επιλογή, 

όπως η Blue Therapy Red Algae Uplift’

Christy  Turlington Burns

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η γήρανση ε ίναι  φυσική.  

Με τη B iotherm,  το ίδ ιο  ε ίνα ι  

κα ι  η  αντ ιγήρανση.  



Η δύναμη της Φύσης: 

Κόκκινο Φύκος

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ένα πολύτιμο φυσικό συστατικό

Η Φύση προσφέρει τα πιο αποτελεσματικά συστατικά για την περιποίηση της

επιδερμίδας. Ένα από τα πιο ισχυρά φύκια στη Γη, που αναπτύσσεται στα

βραχώδη τμήματα των ακτών του Ατλαντικού από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια

Αμερική, το Κόκκινο Φύκος έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται και να

αναδομείται αδιάκοπα όταν έρχεται αντιμέτωπο με επιθετικές περιβαλλοντικές

συνθήκες. Αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι οι βέλτιστες και

σταματά να αναπτύσσεται όταν είναι επιθετικές. Απίστευτα ελαστικό και,

ταυτόχρονα, ανθεκτικό, διατηρεί το νεανικό, αναλλοίωτο σχήμα του μέρα με

την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Προερχόμενη από τη θάλασσα κι ενισχυμένη

από τους βιολόγους της Biotherm ειδικά για την επιδερμίδα, η τονωτική δύναμη

του πολύτιμου Κόκκινου Φύκους έχει πλέον αιχμαλωτιστεί. Χάρη στα συστατικά

του, που είναι παρόμοια με τον εξωκυττάριο χώρο του δέρματος, συμβάλλει

στην αναδιαμόρφωση του περιγράμματος του προσώπου και στη λείανση

των ρυτίδων.

Το θαύμα στην καρδιά κάθε σύνθεσης 

Το Life Plankton™ βρίσκεται στην καρδιά όλων των προϊόντων Biotherm. Η

ιστορία του ξεκινά σε ένα από τα πιο προστατευόμενα μέρη της Ευρώπης: στα

Γαλλικά Πυρηναία. Εκεί, σε ένα θαυματουργό σημείο κατέφευγαν οι Ρωμαίοι

πολεμιστές, για να γιατρέψουν τις πληγές τους μετά τις μάχες. Το 1952, ένας

στρατιωτικός γιατρός, ο Δρ. Jos Jullien που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην

αναζήτηση της ιδανικής θεραπείας, έλυσε το μυστήριο που έκρυβε η

θαυματουργή πηγή. Αυτό ήταν ένα εκπληκτικό και μοναδικό ζωντανό

συστατικό: το Life Plankton™. Για να αναδημιουργήσει τις εκπληκτικές φυσικές

συνθήκες της θαυματουργής πηγής, η Biotherm ανέπτυξε μια υπερσύγχρονη

διαδικασία βιολογικής ζύμωσης που ονομάζεται Fermogenesis™ και

εξασφαλίζει έως και 400.000 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση Life Plankton™

απ' ό,τι στο φυσικό περιβάλλον του συστατικού. Μαζί με το εκχύλισμα

Κόκκινου Φύκους, η σύνθεση μειώνει τα ορατά σημάδια γήρανσης.



Για να απελευθερώσει και εμπλουτίσει τις ιδιότητες

ανόρθωσης του Κόκκινου Φύκους στο εσωτερικό της

επιδερμίδας, η Biotherm ανέπτυξε δύο πρωτοποριακές

και εξαιρετικά αισθησιακές υφές για ανόρθωση που

ξεκινά και ολοκληρώνεται με απόλυτη λάμψη.

Blue Therapy Red Algae Upli f t Cure

ένα επαναστατικό 
μι κρογαλάκτωμα

Blue Therapy Red Algae Upli f t Cream

μια βελούδινη ροζ κρέμα 
ανόρθωσης

ΔΥΟ ΝΕΑ 

Π ΡΟΙ ΟΝΤ Α

Εξαιρετικά αισθητηριακές  

υφές για ανόρθωση που 
έχει  υπέροχη αίσθηση.
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(1) Κλινική βαθμολόγηση από δερματολόγο μετά από 4 εβδομάδες εφαρμογής του προϊόντος σε 50 γυναίκες καυκάσιας 
καταγωγής.

(2) Αυτοαξιολόγηση μετά από 4 εβδομάδες εφαρμογής του προϊόντος σε 50 γυναίκες καυκάσιας καταγωγής.

Ανόρθωση: 

Εξαιρετικά ρευστό, πιο ανάλαφρο από έναν ορό, για ενισχυμένη συνάφεια και

αποτελεσματικότητα. Εμποτίζει την επιδερμίδα για ορατή μεταμόρφωση: άμεση

σύσφιξη. Την 28η ημέρα, το περίγραμμα του προσώπου δείχνει

αναδιαμορφωμένο και η επιδερμίδα ανορθωμένη. Μικρονισμένη, όπως ποτέ

μέχρι σήμερα, αυτή η πρωτοποριακή υφή περιέχει μικροσκοπικά σταγονίδια, 10

φορές μικρότερα από αυτά ενός serum και το 1/10.000 σε μέγεθος σε σχέση με

έναν πόρο, διοχετεύοντας το εκχύλισμα Κόκκινου Φύκους ακόμα βαθύτερα, για

να συσφίγγει την επιδερμίδα.

Τα κλινικά αποτελέσματα το επαληθεύουν , η αγωγή της περιποίησης 

υπεραποδίδει σε όλα τα κριτήρια:

-Βελτίωση των ρυτίδων στο πόδι της χήνας (-15%)

-Βελτίωση της χαλάρωσης στο κάτω τμήμα του προσώπου (-9%)

Επιπλέον, οι γυναίκες δηλώνουν πεπεισμένες μετά από 28 ημέρες 

χρήσης του προϊόντος :

-Η επιδερμίδα είναι πιο σφιχτή, σαν να έχει ανορθωθεί (80%, αυτοαξιολόγηση)

-Το περίγραμμα του προσώπου δείχνει πιο σαφές (74%, αυτοαξιολόγηση)

-Η επιδερμίδα δείχνει πιο σφριγηλή (84%, αυτοαξιολόγηση)

Blue Therapy Red Algae Upl i f t

Εντατική περιποίηση καθημερινής 

σύσφιξης



* cut Γερμανία 2017: 130 γυναίκες 40 - 60 ετών, με όλους τους τύπους επιδερμίδας, συστηματικές καταναλώτριες προϊόντων 
αντιγήρανσης.

Ανόρθωση & Λάμψη: Ροζ κρέμα ανόρθωσης

Μια κρεμώδης φρεσκάδα περιβάλλει την επιδερμίδα, προσφέροντας ορατή

αλλαγή: άμεσα πιο λεία και βελούδινη, απαλή και ενυδατωμένη, η επιδερμίδα

φωτίζεται με ροδαλή λάμψη. Μέρα με τη μέρα, το περίγραμμα του προσώπου

δείχνει αναδιαμορφωμένο και η επιδερμίδα ανορθωμένη. Θρεπτική και

ταυτόχρονα εξαιρετικά δροσερή ενυδατική κρέμα, για την επιδερμίδα που

χρειάζεται λίγη περισσότερη θρέψη – χωρίς, όμως, να κολλάει καθόλου.

Οι γυναίκες δηλώνουν*:

-Το προϊόν συγκέντρωσε υψηλή συνολική ικανοποίηση

-96% ποσοστό ικανοποίησης μετά τη χρήση

Blue Therapy Red Algae Upl i f t

Ροζ κρέμα σύσφιξης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ

• 1ο βήμα: Blue Therapy Red Algae Uplift Cure

• 2ο βήμα: Blue Therapy Accelerated Repairing Serum

• 3ο βήμα: Blue Therapy Serum-in-Oil Night

1ο βήμα:

Εντατική περιποίηση καθημερινής 
σύσφιξης

• Εφαρμόστε 6 σταγόνες Blue

Therapy Red Algae Uplift Cure

απευθείας στην επιδερμίδα: στο

μέτωπο, στα μάγουλα, στο πηγούνι,

στο λαιμό & στο ντεκολτέ, πιέζοντας

απαλά το κουμπί στη βάση του

μπουκαλιού.

• Απλώστε την Blue Therapy Red

Algae Uplift Cure με ελαφριές

κινήσεις. Μην ξεχνάτε το λαιμό!

• Κάντε απαλές κινήσεις "πιάνου" σε

όλο το πρόσωπο με τα δάχτυλά

σας, από το μέτωπο μέχρι το λαιμό.

Έτσι εξασφαλίζετε ΤΗΝ ενυδάτωση

της επιδερμίδας.

• Απλώστε την Blue Therapy Red

Algae Uplift Cream με ελαφριές

κινήσεις. Μην ξεχνάτε το λαιμό!

• Με τα δάχτυλά σας, λειάνετε τη

γραμμή της γνάθου μέχρι το λαιμό,

για να ανορθώσετε την επιδερμίδα.

Κάντε ανοδικές κινήσεις λείανσης

από τις γωνίες των χειλιών μέχρι την

εξωτερική γωνία των ματιών, και

μετά από τα φρύδια μέχρι το πάνω

μέρος του μετώπου για να

ανορθώσετε το περίγραμμα.

• Με ελαφριά πίεση, κάντε κυματιστές

κινήσεις με όλα τα δάχτυλά σας

από το κέντρο προς τα άκρα του

προσώπου και από το πηγούνι

μέχρι το μέτωπο, για έξτρα λάμψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2 καινοτομίες

Για ανορθωμένη, λεία & 

λαμπερή επιδερμίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ     

Πρωί και βράδυ

Πραγματοποιείται πρωί ή/και βράδυ στο πρόσωπο και το λαιμό. 

2ο βήμα: 

Ροζ κρέμα σύσφιξης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ

• 1ο βήμα: Blue Therapy Red Algae Uplift Cure

• 2ο βήμα: Blue Therapy Accelerated Repairing Serum

• 3ο βήμα: Blue Therapy Red Algae Uplift Cream



Blue Therapy

Multi-Defender Spf 25   

Πλήρης προστασία, 

αποτελεσματικότητα 

στην επανόρθωση 

του δέρματος

Blue Therapy 

Accelerated

Ταχεία επανόρθωση 

για έντονα σημάδια 

γήρανσης.

Blue Therapy  

Cream-In-Oil

Θρέψη για την ώριμη 

επιδερμίδα σε μια 

κρέμα-σε-έλαιο.

Blue Therapy

Red Algae Uplift Cream

Ενυδατική κρέμα άμεσης 

επανόρθωσης.

BLUE THERAPY

Blue Therapy

Ολοκληρωμένη σειρά για κάθε 

αντιγηραντική ανάγκη.



BLUE THERAPY

RED ALGAE UPLIFT

#YoungerNaturally
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