
νανεωμένη σειρά 
crème fraîche® de beauté

 

 

 

NEW

-HR
MOISTURIZING

πολαύστε μια μοναδική
εμπειρία ενυδάτωσης

α προϊόντα περιποίησης προσώπου Crème Fraîche® 
de Beauté ξεδιψούν άμεσα την επιδερμίδα χαρίζοντας 
48 Η ΝΥ Η Ι Ο Ι  Ο Η Υ Ν Η. 
Οι νέες φόρμουλες των προϊόντων συνδυάζουν ιδανικά τις 
ιδιότητες από φυτικούς γαλακτώδεις χυμούς με ένα h h te h 
εκχύλισμα από φύκη, δημιουργώντας μια διαφορετική 
προσέγγιση στην αποτελεσματική ενυδάτωση της επιδερμίδας 
και εξασφαλίζοντας μια απολαυστική εμπειρία περιποίησης. 



 
 

 

 

 

 

ποτελεσματικ τητα που παρατηρή ηκε απ  λες τις υναίκες
που δοκίμασαν το προ ν

- 100% *** των εθελοντών επιβεβαίωσαν ότι η επιδερµίδα τους είναι ενυδατωµένη φρέσκια και απαλή
- 100% *** των εθελοντών δήλωσαν ότι η επιδερµίδα τους  καταπραΰνεται,  οι ερεθισµοί και η ενόχληση µειώνονται 
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νας μοναδικ ς συνδυασμ ς απ  
φυτικούς αλακτ δεις υμούς με ένα 
υ ηλής τε νολο ίας εκ ύλισμα φυκι ν. 
Η συνεργιστική τους δράση  ενυδατώνει την 
επιδερμίδα μέχρι τα βαθιά στρώματα της και 
λειτουργεί σαν ασπίδα κατά της ρύπανσης.

ι φυτικοί αλακτ δεις υμοί  αποκλειστικ τητα 
των ερ αστηρίων της u e
Ένα βασικό συστατικό της r e ra he  de Beaut , 
από το ξεκίνημά της μέχρι και σήμερα, είναι οι φυτικοί 
γαλακτώδεις χυμοί. αράγονται με εκχύλιση του 
υδατοδιαλυτού υδατικό  και του λιποδιαλυτού ελαιώδη  
μέρους του φυτού. τη συνέχεια, αυτά τα δύο μέρη 
γαλακτωματοποιούνται και συνθέτουν ένα μείγμα που 
συγκεντρώνει όλα δραστικά συστατικά του φυτού. 
Η u e έχει συνδυάσει ακακία, ξανθά μπιζέλια, πράσινο 
τσάι, αμύγδαλο, βρώμη, καρύδα και σόγια – συστατικά 
με μοναδικά πλούσια σύνθεση, που παρέχουν ενυδατική 
και απαλυντική δράση.

ηλής τε νολο ίας εκ ύλισμα φυκι ν
‘ να καινοτόμο δραστικό συστατικό και υψηλής τεχνολογίας 
εκχύλισμα που λαμβάνεται από τα κόκκινα φύκια της 

αλτικής άλασσας ur e ar a u br a s . ο πρώτο 
βήμα παραγωγής του περιλαμβάνει την εκχύλιση ενός 
σακχάρου από τα κόκκινα φύκια, με μια καινοτόμα και 
φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο. τη συνέχεια το σάκχαρο
αυτό αναμιγνύεται με θαλάσσια άλατα, δημιουργώντας έτσι ένα 
δραστικό μόριο, που μοιάζει δομικά με το υαλουρονικό 
οξύ, και έχει την ιδιότητα να συγκρατεί το νερό στο 
εσωτερικό της επιδερμίδας.

Μια ενυδατική δράση που φτάνει στα 
α ύτερα στρ ματα της επιδερμίδας

Οι φυτικοί γαλακτώδεις χυμοί και το εκχύλισμα από 
κόκκινα φύκη, δρουν συνεργιστικά για να χαρίσουν 
μια αποτελεσματική ενυδάτωση στην επιδερμίδα.

3. Στις ενδιάμεσες στοι άδες  
το εκχύλισμα από κόκκινα φύκη 
βοηθά στην ενίσχυση των στενών 
συνάψεων της επιδερμίδας t ht 
u t o s , ενισχύοντας τη φυσική
 «στεγανότητα» της επιδερμίδας.

4. Στη ασική στοι άδα  
το εκχύλισμα από κόκκινα φύκη 
ενισχύει την παραγωγή του 
επιδερμικού Υαλουρονικού Οξέως. 

5. Συνολικά  
Οι φόρμουλες της r e ra he  
de Beaut  περιέχουν φυτικά 
σάκχαρα σίτου και ξύλου , αυξάνοντας 
τη φυσική σύνθεση των s 
γλυκοζαμινογλυκάνες  συμβάλλοντας 
έτσι στη διατήρηση της φυσικής 
υγρασίας.

1. Στην επιφάνεια 
οι φυτικοί γαλακτώδεις χυμοί 
ενισχύουν το υδρολιπιδικό φιλμ 
βοηθώντας την επιδερμίδα να 
συγκρατήσει αποτελεσματικά 
την υγρασία.

2. Στην κεράτινη στοι άδα
οι φυτικοί γαλακτώδεις χυμοί 
και τα φύκια ενισχύουν τον 

 υσικό νυδατικό 
αράγοντα  αποτελεσματικά, 

‘’παγιδεύοντας’’ το νερό.

ποτέλεσμα  ενυδατωμένη επιδερμίδα 
ια 48 ρες

Η ενυδατική δράση της νέας r e ra he  de Beaut  έχει 
μετρηθεί με or eo etry, στο τελικό προϊόν, και έχει αποδειχθεί 
η 48ωρη ενυδατική δράση . 

 abr e e oro, erre es or a , o ua d a e 
πιδερμικό υαλουρονικό οξύ  μια νέα ματιά στην ενυδάτωση. 
εριοδικό ‘’ erso a  are ’’ urope  . 8. Νοέμβριος
 ργαστηριακός έλεγχος σε  εθελοντές.
 οκιμή υπό δερματολογική επίβλεψη σε  εθελοντές 

Ικανοποίηση  μετά την η εφαρμογή της r e ra he  de Beaut  u de 
at a t ydratat o  48Η.



 

 

* at Nuxe

ψηλές νότες
ρέζια
et t ra

σπίδα προστασία απ  τη ρύπανση  
πως αποδεί τηκε απ  πρα ματική 

μελέτη σε αστικ  περι άλλον
Η  σε συνεργασία με ανεξάρτητο εργαστήριο, 
διεξήγαγε μελέτη σε συνθήκες κανονικής ζωής, μέσα 
στο αρίσι, κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας 
με υψηλά επίπεδα ρύπανσης. πό τη μελέτη προέκυψε 
ότι η r e ra he, χαρίζει 4πλη προστασία από 
τη ρύπανση. 

Μεσαίες νότες
νθος πορτοκαλιάς
έταλα γιασεμιού

ασική νότα
Ξύλο

ιαδικασία του τεστ

 γυναίκες όλων των ηλικιών, σε ha  a e test 

στο μισό πρόσωπο είχαν εφαρμόσει την r e 
ra he, ενώ στο άλλο μισό δεν είχαν εφαρμόσει 

κρέμα , εκτέθηκαν μια ολόκληρη μέρα στο αρίσι  
περπάτησαν σε κεντρικούς δρόμους, δείπνησαν 
σε εξωτερικό περιβάλλον κλπ. το τέλος της ημέρας, 
μετρήθηκε η συγκέντρωση ρυπογόνων σωματιδίων 
που είχαν επικαθήσει στην επιδερμίδα. την πλευρά 
του προσώπου με την r e ra he ήταν 4 φορές 
μικρότερη.

Καλλυντική ευ αρίστηση...
Οι απολαυστικά δροσερές υφές της νέας σειράς r e 

ra he  de Beaut  καλύπτουν της εξιδεικευμένες ανάγκες  
κάθε τύπου επιδερμίδας. 

ο άρωμα της σειράς, μια ντελικάτη ora  υπογραφή, 
αποτελεί μοντέρνα και θηλυκή εκδοχή του προηγούμενου
αρώματος της σειράς, με νότες ξύλου, φρέζιας και pet t ra  
σε μια καρδιά από άνθη πορτοκαλιάς και γιασεμιού. 



 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 

   

 

Νέα σειρά              2017

crème fraîche® de beauté
Η σειρά περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα 

Ο Λ Ο Ι  Ο Ι  Τ Υ Π Ο Ι  Ε Π Ι Δ Ε Ρ Μ Ι Δ Α Σ ,  Α Κ Ο Μ Α  Κ Α Ι  Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Η

Crème Fraîche® de Beauté Serum 
Serum 48ωρης ενυδάτωσης 

 «Ξεδιψά» την επιδερμίδα, χαρίζοντας ενυδάτωση που 
διαρκεί 48 ώρες. Ένας ενυδατικός ορός εμπλουτισμένος 
με Υαλουρονικό Οξύ και δροσερή υφή πoυ χαρίζει «γεμάτη» 
επιδερμίδα.

Μπουκάλι με αντλία 30 ml

ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΞΗΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ,  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ 

Crème Fraîche® de Beauté 
Κρέμα 48ωρης ενυδάτωσης με πλούσια 
υφή

Μια μεταξένια υφή με Shea Butter που χαρίζει θρέψη και 
ενυδάτωση ακόμα και στην πιο ξηρή επιδερμίδα.

Βάζο 50 ml 

Μ Ι Κ Τ Η  Ε Π Ι Δ Ε Ρ Μ Ι Δ Α

Crème Fraîche® de Beauté Fluid
Κρέμα 48ωρης ενυδάτωσης με ελαφριά υφή

Ιδανικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μεικτού δέρματος, αυτή 
η κρέμα ελαφριάς υφής είναι εμπλουτισμένη με πούδρα ρυζιού που 
χαρίζει φρεσκάδα και ματ αποτέλεσμα όλη μέρα.

Σωληνάριο 50 ml

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Crème Fraîche® de Beauté 
Κρέμα 48ωρης ενυδάτωσης 

Μια ντελικάτη κρέμα με powdery υφή που χαρίζει φρεσκάδα 
και απαλότητα.

Βάζο 50 ml 

 
Ο Λ Ο Ι  Ο Ι  Τ Υ Π Ο Ι  Ε Π Ι Δ Ε Ρ Μ Ι Δ Α Σ

Crème Fraîche® de Beauté Mask
Μάσκα 48ωρης ενυδάτωσης με καταπραϋντική 
δράση.

Μία ή δύο φορές την εβδομάδα, καταπραΰνει την επιδερμίδα, 
προσφέροντας ένα boost ενυδάτωσης χάρη στο Υαλουρονικό οξύ.

Σωληνάριο 50 ml



 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Nuxe, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Aναστασία Κυρίτση
Zωή Μίχα

Τηλ: 2106717235. E-mail: anthings.pr@gmail.com 

ΣΤΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ PHARMATHEN




