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Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για όλους τους τύπους
επιδερμίδας και όλες τις ηλικίες. Με την πάροδο του χρόνου
η επιδερμίδα χάνει την φυσική της ικανότητα να συγκρατεί
την υγρασία.

Τα εργαστήρια της Οrlane μετά από συνεχείς έρευνες,
πέτυχαν την κατανόηση του μηχανισμού ενυδάτωσης και
δράσης του υαλουρονικού οξέως και ανέπτυξαν τη νέα
σειρά Hydralane που μεγιστοποιεί την συγκράτηση και
ρύθμιση της υγρασίας στην επιδερμίδα. Μέρα με τη μέρα η
επιδερμίδα μαθαίνει να αυτοτροφοδοτείται ξανά και ξανά και
να αντιστέκεται στο χρόνο πιο αποτελεσματικά.

Η πολύτιμη σύνθεση των προϊόντων της σειράς Hydralane
αποτελεί το μυστικό ομορφιάς για κάθε τύπο επιδερμίδας
αλλά και το βασικό παράγοντα διατήρησης της νεότητας σε
κάθε ηλικία. Χαρίζει ενυδάτωση και προστασία καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας την επιδερμίδα όμορφη
και λαμπερή.

ORLANE HYDRALANE

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 



Τα μόρια του υαλουρονικού οξέως ενυπάρχουν φυσικά στην επιδερμίδα και παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
συγκράτηση και την επαναδιανομή των μορίων του νερού στην επιδερμίδα. Ένα μόριο υαλουρονικού οξέος
συγκρατεί 1000 φορές το βάρος του σε νερό. Ανάλογα με το μέγεθος του, το υαλουρονικό οξύ διεισδύει
περισσότερο ή λιγότερο στα διαφορετικά στρώματα της επιδερμίδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της επιδερμίδας, το περιβάλλον ή το κλίμα, τα εργαστήρια της Orlane προσφέρουν

στοχευμένες υφές που μπορούν να παρέχουν την ιδανική τροφοδότηση της επιδερμίδας σε υγρασία.

Νέα Τεχνολογική σύνθεση

Τα εργαστήρια της Orlane έχουν αναπτύξει
έναν αποκλειστικό συνδυασμό τριών
διαφορετικών μορίων υαλουρονικού οξέως
διαφορετικού μεγέθους το καθένα, ώστε να
επιτυγχάνουν ενυδατική δράση τόσο σε
βάθος όσο και στην επιφάνεια της
επιδερμίδας.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ: ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ



Μια πλούσια κρέμα ενυδάτωσης τριπλής δράσης, κατάλληλη
για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Η σύνθεση Ηydralane
εκπαιδεύει την επιδερμίδα να διατηρεί την υγρασία της.
Συνδυάζει 3 μόρια υαλουρονικού οξέως διαφορετικού
μεγέθους που διεισδύουν στην επιδερμίδα και παρέχουν
ενυδάτωση τόσο την επιφάνεια όσο και στις βαθύτερες
στιβάδες. Χαρίζει αίσθηση απαλότητας και σφριγηλότητας και
διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων διατηρώντας τη
νεανική όψη της επιδερμίδας.

Προτεινόμενη λιανική τιμή : 49,4/ 50ml

HYDRALANE ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ  ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας



Για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες 

Μια ενυδατική κρέμα με ειδική oil-free σύνθεση, κατάλληλη για
λιπαρές και μικτές επιδερμίδες. Χαρίζει στην επιδερμίδα
αναζωογόνηση και λάμψη και την βοηθά να διατηρεί τη νεανική
της όψη.

Προτεινόμενη λιανική τιμή : 49,4/ 50ml

HYDRALANE ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ OIL FREE



Σχετικά με την Orlane

H prestige skincare μάρκα της γαλλικής υψηλής κοσμετολογίας ORLANE, που ιδρύθηκε από τον αρωματοποιό Jean d’ Albert. 
δημιουργεί θρυλική καλλυντική φροντίδα από το 1947. Η ORLANE αποτελεί την πρώτη μάρκα καλλυντικών που προσέγγισε 
επαγγελματικά την αντιμετώπιση της γήρανσης και εισήγαγε αντιγηραντικά ενεργά δραστικά συστατικά στις συνθέσεις της, για 
το λόγο αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την εξειδίκευσή της στον τομέα της αντιγήρανσης. Προσφέρει την πιο 
αποτελεσματική φροντίδα της επιδερμίδας με εντατικές, απολαυστικές θεραπείες που ικανοποιούν ακόμα και την πιο απαιτητική 
πελατεία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες ομορφιάς. 
Η ORLANE έχει παρουσία σε 75 χώρες στις 5 ηπείρους με 2.480 σημεία πώλησης.

Orlane Greece

orlanegreece

Διανομή 

Τα προϊόντα Orlane στην Ελλάδα διανέμονται στα καταστήματα Beautycom, σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών και στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα ww.beautycom.gr. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Distribrands Ε.Π.Ε
Γραμμή καταναλωτή 210-8067190
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