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Αθήνα, Αύγουστος 2018– Η GOSH COPENHAGEN παρουσιάζει τα νέα must-haves για αψεγάδιαστο 
μακιγιάζ!

Το νέο PRIMER PLUS+ PORE & WRINKLE MINIMIZER, κάνει λιγότερο ορατές τις λεπτές γραμμές
και τις ρυτίδες του προσώπου, δημιουργώντας την τέλεια ματ βάση για το μακιγιάζ.
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας και αποτελεί το μυστικό για ένα
αψεγάδιαστο μακιγιάζ, που μένει αναλλοίωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βασικά Συστατικά

Miniporyl: Το Miniporyl™ είναι συστατικό το οποίο προέρχεται από το λουλούδι «κόκκινο τριφύλλι»
και λειτουργεί ως «ελαχιστοποιητής» πόρων, ειδικά σχεδιασμένος για να εξισορροπεί τις
συνθήκες εκείνες στις οποίες οφείλεται η αύξηση των πόρων. Με περιεχόμενο βιοδραστικής
πολυφαινόλης Biochanin A, το Miniporyl™ δρα άμεσα, αποτελεσματικά και ταυτόχρονα σε
διάφορους βιολογικούς στόχους με σκοπό την βελτιωμένη όψη της επιδερμίδας: Ρυθμίζει την
παραγωγή σμήγματος και μειώνει το μέγεθος των πόρων.

Matrixyl® Morphomics™ by Sederma: έχει αντιρυτιδική & αντιγηραντική δράση. Είναι ένας νέος
τρόπος καταπολέμησης των ρυτίδων & ιδιαίτερα των κάθετων γραμμών οι οποίες δίνουν μία
έκφραση θλίψης στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα:; Ορατή & σημαντική μείωση εμφάνισης των
κάθετων γραμμών μετά από μόλις 6 εβδομάδες. Το πρόσωπο αποκτά άμεσα χαρούμενη όψη.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Καλύπτει  τους πόρους & τις βαθιές γραμμές

• Αψεγάδιαστο & ματ φινίρισμα

• Ιδανικό για  λιπαρές επιδερμίδες

• Δεν περιέχει αρώμα τα  και  parabens

Π.Λ.Τ: € 14.90

PRIMER PLUS+ PORE & WRINKLE MINIMIZER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



Το νέο CONCEALER HIGH COVERAGE σε υγρή μορφή είναι το must-have προϊόν για κάθε νεσεσέρ.
Αποτελεί ένα προϊόν πολλαπλής εφαρμογής εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τα
σημάδια της ακμής, τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια αλλά και ως προϊόν
λάμψης/highlighting. Επιλέγοντας την κατάλληλη απόχρωση για την επιδερμίδα σας μπορείτε να
αναδείξετε την πιο εντυπωσιακή πλευρά του εαυτού σας.

Το CONCEALER HIGH COVERAGE χαρίζει αψεγάδιαστο αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας και είναι
ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Παρέχει πλήρη κάλυψη και κρύβει τις ατέλειες και τα
σημάδια κόπωσης. Γεμίζει τις λεπτές γραμμές του προσώπου και διορθώνει τις δυσχρωμίες, ενώ
ταυτόχρονα διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατωμένη και λαμπερή.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Πλήρης κάλυψη

• Μεγάλης διάρκειας

• Καλύπτει ατέλειες & τατουάζ

• Κρύβει τους μαύρους κύκλους

• Καλύπτει τις λεπτές γραμμές & τις ρυτίδες

• Δεν δημιουργεί «γραμμές»

• Λαμπερό & αψεγάδιαστο αποτέλεσμα

• Εύκολο στην εφαρμογή

• Δεν περιέχει αρώματα τα  και parabens ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

CONCEALER HIGH COVERAGE

Π.Λ.Τ: € 10.90



Το νέο X-CEPTIONAL WEAR FOUNDATION έχει μια μοναδικά ελαφριά και βελούδινη υφή.
Προσφέρει ενυδάτωση και παράλληλα μέτρια και φυσική κάλυψη. Είναι ένα foundation μεγάλης
διάρκειας το οποίο μειώνει τις ατέλειες ενώ παράλληλα χαρίζει ένα όμορφο ματ φινίρισμα και
βοηθά στη φυσική διαδικασία αναγέννησης της επιδερμίδας για πιο αναζωογονημένη και λαμπερή
όψη. .

Βασικά Συστατικά

Με εξαιρετική σύνθεση που περιέχει το ενεργό συστατικό Onopordum Acanthium, δραστική ουσία
που διεγείρει τη φυσική αναδόμηση/αποκατάσταση της ξηρής και ταλαιπωρημένης επιδερμίδας.
Παράλληλα, περιέχει βιταμίνη Ε η οποία καταπολεμά την εμφάνιση των ελεύθερων ριζών και
αφήνει την επιδερμίδα ενυδατωμένη.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Μέτρια  κάλυψη

• Φυσικό ματ φινίρισμα

• Μεγάλης  διάρκειας

• Αντιγηραντική δράση

• Ενυδατική δράση

• Περιέχει βιταμίνη Ε

• Δεν περιέχει αρώματα  και parabens ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

X-CEPTIONAL WEAR FOUNDATION

Π.Λ.Τ: € 15.90



GOSH │#MAKE YOURIMPRESSION

H GOSH αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Δανέζικη εταιρεία καλλυντικών, που

δημιουργεί καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα μακιγιάζ χρησιμοποιώντας τις πιο

εξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα και προσιτές τιμές.

ΔIANOMH

Τα προϊόντα GOSH στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία, στα καταστήματα

Beautycom καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://beautycom.gr.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Distribrands Α.Ε.

Γραμμή καταναλωτή 210-6026628

PR Agency 

CONCEPT Communication Strategies | 2108021252

Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr

Αντιγόνη Φιλιππίδου, afilippidou@conceptcom.gr

Eρμίσα  Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr
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