


HELENA RUBINSTEIN 

AVANT-GARDE SKINCARE

Helena Rubinstein, μια γυναίκα με

πρωτοποριακό όραμα. Χωρίς να το

ξέρει, το 1902 η Helena Rubinstein είχε

μόλις αρχίσει να αλλάζει τον κόσμο

των καλλυντικών . Ξεκινώντας από το

μηδέν, κατάφερε να χτίσει μια

αυτοκρατορία με οδηγό της την

πεποίθηση ότι η ομορφιά μπορεί να

δώσει δύναμη στις γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η

Helena Rubinstein συνεργάστηκε με

τους πιο σημαντικούς επιστήμονες

της εποχής της, όπως η Emmie List –

δημιουργός του πρώτου πήλινγκ– και

ο Marcellin Berthelot –σπουδαίος

χημικός και βιολόγος που επιβεβαίωσε

τη διαίσθησή της σχετικά με την

ύπαρξη τριών τύπων επιδερμίδας.

Περιτριγυρισμένη από εξειδικευμένους

επιστήμονες, η Helena Rubinstein δεν

σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσει την

επιστήμη της ομορφιάς και να

εφευρίσκει avant-garde προϊόντα για

την περιποίηση της επιδερμίδας.

Αυτή η συμβιωτική σχέση ανάμεσα

στην επιστήμη και στην ομορφιά κάνει

τώρα ένα βήμα παραπέρα, με τη

σειρά PRODIGY CELLGLOW, τη νέα

γενιά περιποίησης στην αντιγήρανση

και τη λάμψη.



Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η HELENA RUBINSTEIN φέρνει για άλλη μια φορά

την επανάσταση στην περιποίηση της επιδερμίδας εστιάζοντας στον κυτταρικό

επαναπρογραμματισμό.

Ωθούμενη από το avant-garde πνεύμα της ιδρύτριάς της, η μάρκα ήταν η

πρώτη που χρησιμοποίησε φυσικά φυτικά κύτταρα στην περιποίηση της

επιδερμίδας καθιστώντας την επιστήμη των κυττάρων της επιδερμίδας μια

μοναδική εμπειρία.

Η ΜΑΡΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
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Αφού επιλεγεί ένα τμήμα του Άλφα-Εντελβάις, τα

κύτταρα αποδιαφοροποιούν ται σε υγρό μέσον

ώστε να επιστρέψουν στη φυσική τους

κατάσταση.

ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

Το Εντελβάις είναι ένα μικρό λευκό λουλούδι που φύεται κυρίως στις ψηλότερες

κορυφές των ελβετικών Άλπεων, σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων . Διαθέτει

τη μοναδική ικανότητα να ευδοκιμεί στις πιο ακραίες συνθήκες αντέχοντας σε

δριμείς ανέμους, ισχυρή ακτινοβολία UV και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες –μέχρι

και τους -30°C/-22°F.

Γνωστό σαν το αιώνιο λουλούδι, χάρη στην ανεξάντλητη δύναμη και την

ανθεκτικότητά του παράγει αντιγηραντικά μόρια με απαράμιλλες ιδιότητες.

Μεταξύ των πολλών ειδών Εντελβάις, τα Εργαστήρια HELENA RUBINSTEIN

επέλεξαν το πιο δυνατό: το Άλφα-Εντελβάις.

Βιώσιμος εφοδιασμός

Και επειδή το Εντελβάις είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο λουλούδι, η

HELENA RUBINSTEIN χρησιμοποιεί μια φιλική προς το περιβάλλον

μέθοδο εκχύλισης και συνεργάζεται με έναν προμηθευτή βιώσιμου

και υπεύθυνου εφοδιασμού –με πιστοποιήσεις "Ecocert" και "Fair-

Trade For Life"– που επαναφυτεύει το 100% της παραγωγής

Εντελβάις.

Φυσικά φυτικά κύτταρα: από τα πλέον ισχυρά κύτταρα 

στον φυτικό κόσμο

Το μυστικό της σειράς PRODIGY CELLGLOW έγκειται στη χρήση μη

διαφοροποιημένων φυσικών κυττάρων Εντελβάις, τα οποία

συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών κυττάρων στον φυσικό

κόσμο και διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα αναγέννησης. Με ένα μόνο

τέτοιο κύτταρο, μπορεί να αναγεννηθεί εξ ολοκλήρου ένα φυτό. Και

επιπλέον, τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν υψηλή βιολογική συνάφεια

με την επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται βέλτιστη ανοχή για

κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και την ευαίσθητη.

Μια μοναδική βιοτεχνολογία εκχύλισης

[5 χρόνια ερευνών - 7 πατέντες]

Κατέχονας ηγετική θέση στην επιστημονική καινοτομία στον τομέα

αυτόν, η HELENA RUBINSTEIN έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

μια avant-garde βιοτεχνολογική διαδικασία εκχύλισης, η οποία επιτρέπει

τη λήψη δύο εκατομμυρίων φυσικών κυττάρων από ένα μόνο τμήμα

του φυτού:

Έχον τας επιστρέψει στη φυσική τους κατάσταση,

τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και

εμπλουτίζον ται σε υγρό μέσον πλούσιο σε

θρεπτικά συστατικά που κρατούν ται μυστικά.

Φυλάσσονται για αρκετούς μήνες σε ζυμωτήρα,

εμπλουτίζον ται μέσω διέγερσης και ωριμάζουν

αργά.

Μετά από τη διαδικασία αυτή, φιλτράρον ται για

να μεταμορφωθούν σε ένα παν ίσχυρο ελιξίριο,

πλούσιο σε αν τιοξειδωτικά.



CELLULAR SUPREME OF EDELWEISS™

ΈΝΑ ΤΡΙΠΛΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ

Για να αξιοποιηθούν όλα τα εκπληκτικά ενεργά συστατικά του Εντελβάις, τα

φυσικά φυτικά κύτταρα συνδυάζονται με άλλα δύο εκχυλίσματα: ένα υγρό

εκχύλισμα Εντελβάις πλούσιο σε λεοντοποδικό οξύ –ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό

που προστατεύει το DNA του Εντελβάις– και ένα λιπιδικό εκχύλισμα για εντατική

θρέψη.

Το σύμπλεγμα Cellular Supreme of Edelweiss™ που προκύπτει από την τριπλή

αυτή εκχύλιση σηματοδοτεί μια νέα σπουδαία ανακάλυψη στην κυτταρική

αποτελεσματικότητα.

εκχύλισμα πλούσιο σε

λεοντοποδικό οξύ.

λιπιδικό εκχύλισμα

Φυσικά κύτταρα
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Η ΜΑΡΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

“Γεννιόμαστε όλοι με ένα γενετικό πρόγραμμα, όμως, με τα χρόν ια, 
τα κύτταρά μας σταδιακά αποπρογραμματίζονται. 

Κι αν  λοιπόν  μπορούσαμε να τα επαναπρογραμματίσουμε;”
Καθηγητής Lemaître, Διευθυντής Ερευνών στο INSERM

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Jean-Marc Lemaître, Διευθυντή Ερευνών στο

INSERM (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών Ερευνών), η

γήρανση είναι μια διαδικασία αποπρογραμματισμού.

Η επιδερμίδα είναι προγραμματισμένο να ανανεώνεται καθ' όλη τη

διάρκεια ζωής του. Με την ηλικία, και υπό την επίδραση του καθημερινού

οξειδωτικού στρες, το πρόγραμμα αυτό αρχίζει να αλλάζει: εμφανίζονται

γηράσκοντα κύτταρα, τα οποία εκκρίνουν μόρια που προκαλούν βλάβες

στο κυτταρικό περιβάλλον.

Έτσι, ξεκινά ένας φαύλος κύκλος. Επηρεάζεται

τόσο η ικανότητα των φυσικών κυττάρων της

επιδερμίδας να ανανεώνονται όσο και οι

μηχανισμοί αναγέννησης των ιστών τους.

Τα κλιν ικά σημάδια της γήρανσης

επιταχύνονται: απώλεια λάμψης και πυκνότητας,

κηλίδες ηλικίας, ξηρότητα.

Ο Καθ. Lemaître και η ομάδα του, διερευνώντας

τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό της

επιδερμίδας, προσπάθησαν να

επαναπρογραμματίσουν αυτά τα γηράσκοντα

κύτταρα μετατρέποντάς τα σε νεότερα. Το 2012,

σε γηρασμένα ακόμα και πολύ γηρασμένα–

κύτταρα, κατάφεραν :

•να αναστείλουν τα μηνύματα γήρανσης που

απελευθερώνονται από τα γηρασμένα κύτταρα.

•να ενεργοποιήσουν την παραγωγή νεανικών

κυττάρων.

Την ίδια χρονιά, το Νόμπελ Ιατρικής

απονεμήθηκε στον Ιάπωνα Shinya

Yamanaka και στον Άγγλο John B. Gurdon

για το έργο τους στον ίδιο αυτόν τομέα,

θέτοντας τον κυτταρικό

επαναπρογραμματισμό στο επίκεντρο των

ερευνών του 21ου αιώνα. Ήταν επίσης εκείνη

τη χρονιά που τα Εργαστήρια HELENA

RUBINSTEIN θέσπισαν μια ακαδημαϊκή

ερευνητική συνεργασία με τον Καθ. Lemaître

πάνω στο αντικείμενο αυτό.

Ωθούμενοι από τα ευρήματά τους,

ξεχώρισαν το Εντελβάις και αποφάσισαν να

δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του

Cellular Supreme of Edelweiss™ σε έκφυτο

επιδερμίδας ατόμου 69 ετών. Τα 58 γονίδια

που σχετίζονται με τη γήρανση

μειορρυθμίζονται και τα μηνύματα

νεανικότητας ενεργοποιούνται.



10%
Cellular
Supreme

of EdelweissTM

THE DEEP RENEWING 

CONCENTRATE

Αυτό το προϊόν με εκπληκτικά αποτελέσματα αντιγήρανσης και εντυπωσιακής

λάμψης είναι εμπνευσμένο από τις ενδελεχείς έρευνες στον κυτταρικό

επαναπρογραμματισμό. Διαθέτει απαράμιλλη περιεκτικότητα ύψους 10% σε

Cellular Supreme of Edelweiss™, για βελτίωση της πυκνότητας της επιδερμίδας

και λάμψη μακράς διάρκειας. Η μεταξένια, δροσερή ρόδινη υφή ενυδατώνει σε

βάθος την επιδερμίδα, για αίσθηση άνεσης όλη την ημέρα. Η επιδερμίδα

αναζωογονείται και αποκαλύπτει αμέσως λάμψη υγείας.



THE DEEP RENEWING CONCENTRATE



+23%+43%

Ελαστικότητα

+14%

σφριγηλότητα

*Κλι νι κή μελέτη σε 40 γυναίκες καυκάσιας καταγωγής (T0 / T4 ώρες) **Αυτοαξιολογήσεις 55 γυναικών καυκάσιας καταγωγής (T0 / T28 ημέρες)

93%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΊΔΑ 

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΛΕΙΑ

91%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ 

ΘΡΕΨΗΣ

84%

Ο ΤΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 

ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ

96%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ

DEEP RENEWING CONCENTRATE 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Δοκιμή σφριγηλότητας επιδερμίδας*

Τονικότητα

Αυτοαξιολογήσεις**



Intense ClarityEssence

Deep Renewing Concentrate

Radiant
Regenerating

Cream

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΨΗΣ

4 ΒΗΜΑΤΩΝ

The Intense Clarity Essence

Το Intense Clarity Essence, πρώτο βήμα του

προγράμματος περιποίησης, ενισχύει τη διαύγεια

της επιδερμίδας μέσω της απολεπιστικής δράσης

του και την ενεργοποιεί πριν από την εφαρμογή του

Concentrate χάρη στα ενεργά συστατικά που

περιέχει:

•Φυσικά φυτικά κύτταρα Εντελβάις και υγρό

εκχύλισμα Εντελβάις, πλούσιο σε λεοντοποδικό οξύ,

με αντιγηραντικές και αναγεννητικές ιδιότητες.

•Γλυκολικό οξύ με απολεπιστικές ιδιότητες, για

κερατολυτική δράση "πήλινγκ".

•Βιταμίνη CG, γνωστή για την ικανότητά της να

φωτίζει την επιδερμίδα εξασφαλίζοντάς της όψη

φρεσκάδας.

Η λεπτόρρευστη υδατίνη και εξαιρετικά δροσερή

υφή του γίνεται ένα με την επιδερμίδα

προσφέροντας αμέσως αίσθηση βαθιάς

ενυδάτωσης.

The Radiant Regenerating Cream

Τρίτο βήμα του προγράμματος είναι το νέο προϊόν

Radiant Regenerating Cream, ένα πλούσιο

ρόδινο balm που λιώνει στην επιδερμίδα

προσφέροντάς της υπέροχη αίσθηση

μεγαλύτερης πυκνότητας χάρη σε μια

πρωτοποριακή τεχνολογία.

Πέραν του εμβληματικού συμπλέγματος Cellular

Supreme of Edelweiss™, η σύνθεσή του είναι

επίσης εμπλουτισμένη με:

•Αδενοσίνη και τετραπεπτίδια, για λείανση και

ανόρθωση της επιδερμίδας.

•LHA, για άμεση λάμψη

Το φυσικό ρόδινο χρώμα του προϊόντος

εξασφαλίζει άμεση όψη υγείας στην επιδερμίδα.



+33%

4 ώ ρ ε ς

82%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 

ΑΝΕΣΗΣ

80%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΗ

83%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ 

ΑΠΑΛΗ

+28%

8 ώ ρ ε ς

+13%

24 ώ ρ ε ς

91%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΦΡΕΣΚΙΑ

95%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΑΛΗ

85%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

ΕΊΝΑΙ 
ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ

22%

38.5%

14.3%

T0/T4 ώρες

INTENSE CLARITY ESSENCE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αυτοαξιολογήσεις**

97%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΛΕΙΑ

96%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 

ΑΝΕΣΗΣ

Αποτελεσματικότητα ως προς τη σφριγηλότητα**

Αυτοαξιολογήσεις***

*Κλιν ική μελέτη σε 24 γυναίκες καυκάσιας καταγωγής **Κλινική μελέτη σε 40 γυναίκες καυκάσιας 
καταγωγής ***Αυτοαξιολογήσεις 55 γυν αικών καυκάσιας καταγωγής (T0 / T28 ημέρες)



Radiant Eye Treatment

Το περίγραμμα των ματιών είναι η πιο εκφραστική και ευαίσθητη περιοχή, με την

επιδερμίδα να είναι λεπτότερη από ό,τι στο υπόλοιπο πρόσωπο. Για άμεσο

αποτέλεσμα ανάπλασης στην περιοχή των ματιών και πιο ξεκούραστο βλέμμα,

το πρόγραμμα PRODIGY CELLGLOW περιλαμβάνει ένα τέταρτο και τελευταίο

βήμα με την Radiant Eye Treatment, ένα μεταξένιο balm για ρόδινη λάμψη

πλούσιο σε:

•Cellular Supreme of Edelweiss™, για μέγιστη δράση αναγέννησης.

•5 φυτικά εκχυλίσματα, με δράση ενάντια στο πρήξιμο που μειώνει τις σακούλες

κάτω από τα μάτια.

•Παράγοντες λάμψης, για φωτεινότητα μακράς διάρκειας.



+24%

4 ώ ρ ε ς

-27.2%

t 0/t 4 ε β δ ο μ ά δ ε ς

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΥΤΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΡΥΤΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΡΥΤΙΔΩΝ

-27.1%

-24.4%

-27.6%

T0/T4 εβδομάδες

100%

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΠΙΟ 

ΣΦΡΙΓΗΛΟ

100%

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΜΑΤΙΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΠΙΟ 

ΣΦΙΧΤΟ, ΣΑΝ ΝΑ

ΕΧΕΙ  ΑΝΟΡΘΩΘΕΙ

100%

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΕΧΕΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΙΟ 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ

100%

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ

ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΠΙΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ

100%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΔΕΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  

ΣΗΜΑΔΙΑ 

ΚΟΥΡΑΣΗΣ

82%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΕΧΕΙ ΠΙΟ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ 

ΟΨΗ

90%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΛΕΙΑ

97%

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΠΙΟ 

ΦΩΤΕΙΝΟ

90%

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 

ΑΝΕΣΗΣ

80%

RADIANT EYE TREATMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Μόνο για την κρέμα

Δοκιμή ως προς το πρήξιμο**

Δοκιμή ρυτίδων*** 

Δοκιμή ενυδάτωσης* 

Αυτοαξιολογήσεις****

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΣΦΡΙΓΗΛΗ
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INTENSE CLARITY ESSENCE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Μέσα σε 2 μόλις μήνες, οι μητέρες έφτασαν, και σε κάποιες περιπτώσεις

ξεπέρασαν, τις κόρες τους ως προς και τα 5 κριτήρια. Η επιδερμίδα τους,

ουσιαστικά, επαναπρογραμματίστηκε.

Για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος PRODIGY

CELLGLOW, η HELENA RUBINSTEIN πραγματοποίησε μια πρωτοφανή κλινική

δοκιμή: τη "δοκιμή επαναπρογραμματισμού για μητέρες & τις κόρες τους", η

οποία διενεργήθηκε σε 14 γυναίκες ασιατικής καταγωγής –7 μητέρες και 7 κόρες.

Οι μητέρες εφάρμοσαν το πρόγραμμα PRODIGY CELLGLOW πρωί και βράδυ,

για 2 μήνες. Η επιδερμίδα τους αξιολογήθηκε στην αρχή και στο τέλος της

δοκιμής βάσει 5 κριτηρίων : λάμψη, σφριγηλότητα, διαύγεια, φωτεινότητα και

ενυδάτωση. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν έναντι των αντίστοιχων για την

επιδερμίδα των κορών τους.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Η Helena Rubinstein ήξερε να προ-

βλέπει τις ανάγκες των γυναικών.

Ξεπερνώντας την απλή περιποίηση,

δημιούργησε νέες μεθόδους που

ενισχύουν την ομορφιά. Το 1902,

άνοιξε στη Μελβούρνη το πρώτο

ινστιτούτο ομορφιάς στον κόσμο: το

"Maison de Beauté Valaze".

Σήμερα, με θεμέλιο την

εμπειρογνωμοσύνη και την

τεχνογνωσία, η HELENA RUBINSTEIN

συνδυάζει τα προϊόντα με τις

εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογής

δημιουργώντας μοναδικά και

εξατομικευμένα πρωτόκολλα,

εμπνευσμένα από τη Laclinic

Montreux –μια αισθητική κλινική,

συνεργάτη της μάρκας, αφιερωμένη

αποκλειστικά στην ομορφιά. Η κλινική

βρίσκεται σε ένα μαγευτικό

περιβάλλον, περιτριγυρισμένη από

κήπους γαλλικού στιλ, με θέα τη Λίμνη

της Γενεύης και φόντο τις Άλπεις.

Έχοντας αναπτυχθεί από ειδικούς, τα

πρωτόκολλα αυτά είναι διαθέσιμα στα

σημεία πώλησης της HELENA

RUBINSTEIN, σε ιδιωτικές ή ημιιδιωτικές

καμπίνες. Μπορούν επίσης να

συνδυαστούν με συνεδρίες ηλεκτρο-

διέγερσης, μια αποκλειστική και μη

επεμβατική μέθοδο που παράγει

παλμούς μέσω τριών ηλεκτροδίων

από χρυσό 18 καρατίων . Οι

υποδόριοι μύες του προσώπου

τονώνονται, αφήνοντας την

επιδερμίδα αναζωογονημένη και

φωτεινή.



ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

“Ανεξάρτητα από την ηλικία, το άλφα και το ωμέγα της ομορφιάς της 

επιδερμίδας είναι η επιδίωξη της λάμψης και της φωτεινότητας... Λαμπερή 

επιδερμίδα σημαίνει φωτεινή επιδερμίδα, και η φωτεινή επιδερμίδα κάνει κάθε 

γυναίκα να νοιώθει όμορφη και μοναδική!

Αυτή ακριβώς είναι και η αποστολή της HELENA RUBINSTEIN.”

Elisabeth Sandager

Παγκόσμια Πρόεδρος Μάρκας HELENA RUBINSTEIN

“Πρωταγωνιστής της σειράς είναι το Εντελβάις –σύμβολο της αγνότητας και της 

διαύγειας–, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά οφέλη στην επιδερμίδα μου.

Πιο δυνατή, η επιδερμίδα μου αναζωογονείται και γίνεται πιο φωτεινή.”

Sawako Abe

Κορυφαία Γιαπωνέζα Δημοσιογράφος Ομορφιάς

“Είναι δύσκολο να κρατήσεις την επιδερμίδα σου διαυγή, φρέσκια και φωτεινή 

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με το Deep Renewing Concentrate, η επιδερμίδα μου θρέφεται σε βάθος και 

αποκτά πιο φωτεινή όψη. Δεν χρειάζομαι πια μακιγιάζ για να νοιώθω όμορφη 

και σίγουρη για τον εαυτό μου.”

Myrtille

Πρέσβειρα PRODIGY CELLGLOW



WWW.HELENA RUB INS TE IN. COM

http://WWW.HELENARUBINSTEIN.COM/

