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ΑΜΙΜΗΤΗ.
Η εξαιρετικά αποτελεσματική σειρά Pure Actives 
της Collistar έχει σημειώσει περισσότερες από 
1 εκατομμύριο πωλήσεις από το λανσάρισμά της.

Αυτό συμβαίνει 
χάρη στην ιδέα 
πίσω από 
αυτήν, μιας και 
προσφέρει τα 
ίδια 

ΜΟΡΙΑ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ

με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική κοσμετολογία 
μέσα από απλές, πολύ αγνές συνθέσεις.

Οφείλεται ακόμη 
στην έρευνα η 
οποία από το 2013 
εξελίσσει συνεχώς 
την  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
με στόχο την ακόμα καλύτερη απόδοση, ξεκινώντας από τις 
σταγόνες και συνεχίζοντας με τις κρέμες και τα υπόλοιπα 
εξειδικευμένα προϊόντα. Όλα τόσο επιτυχημένα που μάλιστα 
έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την περιποίηση του 
σώματος, για την αντρική σειρά αλλά και για τη φροντίδα 
των μαλλιών. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ







Μετά το υαλουρονικό οξύ, το κολλαγόνο και το γλυκολικό οξύ, το 
100% ιταλικό  brand επικεντρώθηκε στις ιδιότητες της    

της πρωτεϊνης στην οποία βασίζονται η 
ελαστικότητα, ο τόνος και η ανθεκτικότητα του 
δέρματος, με το λανσάρισμα:

ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ,
 

- Eλαστίνης σε σταγόνες
- Ελαστίνης σε «μετάξι-κρέμα»

Δύο υπέροχες καινοτομίες οι οποίες χρησιμοποιούνται 
είτε ξεχωριστά είτε μαζί, για μία συνολική  

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

που βελτιώνει την ελαστικότητα του 
δερματικού ιστού και τον τόνο του δέρματος, 
αντανακλά και ενδυναμώνει την υφή και τη 
δομή της επιδερμίδας, μειώνει τις ρυτίδες και 
αποτρέπει τη γήρανση και τις βλάβες που 
προκαλεί το περιβαλλοντικό stress.

Η
 σειρά εμπ

λουτίζεται με 
ελαστίνη σε σταγόνες και 

ελαστίνη σε «μετάξι-κρέμα»



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η δυνατότητα ενός συστήματος ή ενός υλικού να 
επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από το 
τέντωμα. Η ελαστικότητα του δέρματος 
εξαρτάται από την ελαστίνη, τη δυνατότητα, 
με άλλα λόγια, να αντιστέκεται στη διαδικασία 
γήρανσης. 



ΕΛΑΣΤΙΝΗ

Η ελαστίνη είναι μία από τις μεγαλύτερες σε ζωή πρωτεϊνες 
του ανθρώπινου σώματος και αποτελεί τον πυρήνα των 
ελαστικών ινών. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες συστατικό 
της εξωκυτταρικής δημιουργίας του σώματος, η οποία βοηθά 
στη διατήρηση της ελαστικότητας και του τόνου της 
επιδερμίδας, κάνοντάς τη να δείχνει πιο νεανική. Συμβάλλει 
στη δράση του κολλαγόνου και μεγιστοποιεί τα 
αποτελέσματά του αλλά η ιδιαιτερότητα της είναι η αντίστασή 
της τόσο τις χημικές όσο και τις βιολογικές διεργασίες από τις 
οποίες επηρεάζεται το κολλαγόνο.
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Εύκαμπτη, ανθεκτική και ελαστική.
Με άλλα λόγια, ικανή να αντιστέκεται στο άγχος και 
τη γήρανση.
Η ελαστίνη είναι ο παράγοντας που διατηρεί το δέρμα μας υγιές και μαζί με το 
κολλαγόνο και τα GAGs (glycosaminoglycans, με το πιο γνωστό να είναι το 
υαλουρονικό οξύ) είναι ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία του συνδετικού ιστού.

Ωστόσο, εξαιτίας των ενεργών ελεύθερων ριζών που προκαλούν η 
φωτογήρανση και το πέρασμα του χρόνου,  η ελαστίνη, σε 
αντίθεση με το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ, μειώνεται και 
σταδιακά γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό το φαινόμενο 
ονομάζεται ελάστωση και οδηγεί στην απώλεια του δερματικού 
τόνου, στην χαλάρωση και στη δημιουργία ρυτίδων.

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΜΗ ΣΤΟΝ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
διαμορφώνοντας αρμονικά το περίγραμμα του προσώπου.



Η επιστημονική έρευνα της  Collistar «δουλεύει» πάνω στον μηχανισμό που 
προκαλεί την ελάστωση, αντιμετωπίζοντάς τη με μία απροσδόκητη κίνηση. 

Δεν μας παρέχει απλά  ΕΛΑΣΤΙΝΗ
αλλά διαβεβαιώνει ότι έχει συσταθεί σωστά,
κάτι πολύ σημαντικό για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός 

που έχει προστεθεί στις δύο φόρμουλες, το οποίο προέρχεται από τον 

ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΗΘΟ και έχει επιλεγεί

από χιλιάδες άλλα κατά τη δοκιμαστική φάση, ακριβώς λόγω της 
ικανότητάς του να επαναφέρει κάθε ουσία στην αρχική της μορφή 
χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά της. Έτσι τα προϊόντα 
δεν λειτουργούν μόνο συμπληρώνοντας την  ελαστίνη από το 
εξωτερικό, αλλά συμβάλλουν παράλληλα στη διατήρηση της 
ελαστίνης που υπάρχει ήδη στο δέρμα. 





ΕΛΑΣΤΙΝΗ σε «ΜΕΤΑΞΙ-ΚΡΕΜΑ» 
Αντιγήρανση + Επαναπύκνωση

Η νέα αυτή αντιγηραντική δημιουργία της Collistar διαθέτει με μία «αίσθηση 
μνήμης»! Αυτό σημαίνει ότι μόλις η ποσότητα βγει από το βαζάκι επανέρχεται 
στην αρχική της σύσταση χάρη στη μοναδική ελαστικότητα που διαθέτει. Η 
απαλή υφή της θρέφει την επιδερμίδα και απορροφάται εξαιρετικά γρήγορα. 
Η μεταξένια αυτή κρέμα έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να μεταφέρει επιτυχώς την 
ελαστίνη στον ιστό του δέρματος, θρέφοντας, απαλύνοντας και λειαίνοντας την 
επιδερμίδα. 
Το δέρμα δείχνει πιο λείο και γεμάτο ζωή από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές 
ενώ είναι φανερά ανασχηματισμένο. Οι συγκεκριμένες καινοτομίες 
διαβεβαιώνουν ότι κανείς δεν μπορεί να συναγωνιστεί την Collistar στον τομέα 
τόσο της έρευνας σχετικά με τη σύνθεση όσο και στις νέες και όλο και πιο 
«ευαίσθητες» υφές. 

Δοχείο 50 ml, ΠΛΤ 51,65 € 

ΕΛΑΣΤΙΝΗ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 
Αντιγήρανση + Επαναπύκνωση

Όπως και τα υπόλοιπα πολύ αγνά μόρια πριν από αυτήν, έτσι και η ελαστίνη 
που έχει απομονώσει και αναδημιουργήσει η Collistar, έρχεται με τη μορφή 
αποστάγματος που πρέπει να ληφθεί με το σταγονόμετρο και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο του ή μαζί με την κρέμα ώστε να κάνει ακόμα πιο 
αποτελεσματική τη δράση της. Ένα προϊόν απαραίτητο για τη στιγμή που 
αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια χαλάρωσης του δέρματος, με 
εξαιρετικά μεταξένια υφή που απορροφάται αμέσως. Η χρήση του είναι 
ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος και για κάθε εποχή του χρόνου ενώ 
τα αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν μετά από λίγες μόνο ημέρες: το 
περίγραμμα του προσώπου είναι πιο τονωμένο και το δέρμα μοιάζει γεμάτο 
ΖΩΗ. Η πραγματική όμως λάμψη έρχεται όταν το προϊόν ξεκινήσει να 
χρησιμοποιείται συστηματικά. Το οβάλ του προσώπου αναδιαρθρώνεται και η 
επιδερμίδα δείχνει πιο σφριγηλή. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες στο πρόσωπο 
και το λαιμό το πρωί και / ή το βράδυ, αφού θερμάνετε το προϊόν ανάμεσα 
στα δάκτυλά σας. 

Απλικατέρ 30 ml, ΠΛΤ 51,65 € 



PURE ACTIVES
ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Απαραίτητα για να διατηρείτε το δέρμα σας υγιές και με υπέροχη όψη, 
αποτελούν την ουσία της ομορφιάς και έρχονται στην πιο συμπυκνωμένη 
και ολοκληρωμένη μορφή τους. Πρόκειται για αληθινά μόρια νεότητας, 
προσεκτικά επιλεγμένα με βάση αυστηρές δοκιμές λειτουργικότητας και 
αριστείας. Οι τέσσερις πρωτότυπες εκδόσεις σε σταγόνες είναι μέρος της 
σειράς Pure Actives και διατίθενται στο χαρακτηριστικό γυάλινο μπουκάλι 
με σταγονόμετρο διανομής. 
Ελαστίνη για επανασυμπίεση κατά της γήρανσης. Υαλουρονικό οξύ για 
ενυδάτωση και ανόρθωση. Κολλαγόνο για αντιρυτιδική δράση και σύσφιξη. 
Γλυκολικό οξύ για τέλεια απολέπιση του δέρματος. 
Τα τέσσερα πολύτιμα ενεργά συστατικά είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή 
κρέμας: Elastin Silk-Cream; Hyaluronic Acid Aquagel, Collagen Cream 
Balm, and Glycolic Acid Rich Cream. Τα καθαρά ενεργά συστατικά σε 
σταγόνες και κρέμα είναι εξαιρετικά από μόνα τους αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και  συνδυαστικά για ακόμα πιο ισχυρό αποτέλεσμα.

Pure Actives σε σταγόνες, 30 ml, ΠΛΤ 51,65 €
Pure Actives σε κρέμα, 50 ml, ΠΛΤ 51,65 €

ΝΕΑ
ELASTIN anti-age recompacting
ELASTIN SILK-CREAM anti-age recοmpacting

HYALURONIC ACID moisturizing lifting 
HYALURONIC ACID AQUAGEL moisturizing lifting

COLLAGEN anti-wrinkle firming 
COLLAGEN CREAM BALM anti-wrinkle firming  

GLYCOLIC ACID perfect skin peeling 
GLYCOLIC ACID RICH CREAM perfect skin



ΜΟΡΙΑΚΑ SPRAYS
ΓΝΗΣΙΑ prêt-à-porter ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Δύο μοναδικά μοριακά sprays ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν 
υαλουρονικό οξύ και μόρια κολλαγόνου στην επιδερμίδα. Αποκλειστικές 
θεραπείες που «ντύνουν» το δέρμα με ένα απίστευτα απαλό φιλμ που το αφήνει 
βαθιά ενυδατωμένο και γεμάτο ζωή. Κατάλληλο για χρήση όλο τον χρόνο, για 
κάθε ηλικία και τύπο δέρματος.  

- Το μοριακό spray υαλουρονικού οξέος ενυδατώνει και ανορθώνει την επιφάνεια
του δέρματος, καταπολεμά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές και ενισχύει την
ανάπλαση των κυττάρων της επιδερμίδας.
- Το μοριακό spray κολλαγόνου αναζωογονεί την επιδερμίδα, καταπολεμά την
απώλεια λάμψης και εμποδίζει τις ρυτίδες.
- Ιδανικά για να χρησιμοποιούνται μόνα τους οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας,
πριν από τα Pure Actives Drops και την κρέμα ή για να ενισχύσετε τα
αποτελέσματα της καθιερωμένης σας περιποίησης. Μπορείτε ακόμη να τα
χρησιμοποιήσετε επάνω από το μακιγιάζ σας προκειμένου να το
σταθεροποιήσετε. Κρατήστε τη φιάλη περίπου 30 cm από το πρόσωπο και
ψεκάστε.

Μπουκάλι με σπρέι 100 ml, ΠΛΤ 24,45 €

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID+ PEPTIDES 
perfect eyes
Μια καινοτομία που συνδυάζει πολύτιμα «καθαρά ενεργά συστατικά» σε μια 
ενιαία θεραπεία για σακούλες, μαύρους κύκλους, ρυτίδες και καθοδικά βλέφαρα. 
Το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει, ανορθώνει και διεγείρει την ανάπλαση των 
κυττάρων του δέρματος. Το τετραπεπτίδιο 5 καταπολεμά τις ρυτίδες, τις 
σακούλες και τους μαύρους κύκλους ενώ το εξαπεπτίδιο 8 ελαχιστοποιεί και 
αποτρέπει τις ρυτίδες.
Ενέργειες 
• Ανορθώνει την περιοχή των ματιών
• Ελαχιστοποιεί και αποτρέπει τις ρυτίδες, τις σακούλες και τους μαύρους
κύκλους
• Ενυδατώνει και ενισχύει τον ιστό του δέρματος
• Μειώνει τα σημάδια κόπωσης.

Αποτελέσματα 
Τα μάτια φαίνονται αμέσως φωτεινότερα και η επιδερμίδα γύρω τους πιο λεία. 
Μέρα με τη μέρα η περιοχή των ματιών γίνεται πιο σφριγηλή και γεμάτη ζωή. 
Συνίσταται για κάθε ηλικία και τύπο δέρματος, ενώ είναι επίσης ιδανικό ως 
θεραπεία «επείγουσας ανάγκης» που μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή μαζί 
σας για τέλειο βλέμμα γεμάτο λάμψη!

Σωληνάριο με σταγονόμετρο εφαρμογής 15 ml, ΠΛΤ 37,2 €  



Η COLLISTAR ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η Collistar στηρίζει την έρευνα στον κλάδο των ιταλικών καλλυντικών μέσω της συνεργασίας 

της με το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Χρηματοδοτεί μια μελέτη για τα εγγενή φυτικά 
παράγωγα που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά, διευρύνοντας έτσι τη γνώση σχετικά με 

τα φυτά της Ιταλίας και τα βασικά δραστικά συστατικά τους. 

#collezionemadeinitaly
#truccocollistar

#collistarmakeup
#collistarlovers #collistar

@collistarbeauty

Tα προϊόντα Collistar διατίθενται στα καταστήματα καλλυντικών  Beautycom  και στο 
www.beautycom.gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Distribrands, Λεωφόρος Λαυρίου 83-85

Γλυκά Νερά, Ελλάδα

Επικοινωνία 210-8067190, info@distribrands.gr

PR Agency
CONCEPT Communication Strategies

Γιώτα Χουλιαρά, 
yhouliara@conceptcom.gr

Μαρία Μεϊντάνη
mmeintani@conceptcom.gr

Ερμίσα Γκοτζάι, 
egoxhaj@conceptcom.gr

T: 2108021252 / W: conceptcom.gr 




