
Vital Perfection
Upliftingand
FirmingCream



Αναδείξτε την 
ωραιότερη εκδοχή 
του εαυτού σας.

Oρατό αποτέλεσμα lifting σε 1 εβδομάδα.

Σύσφιξη και λάμψη σε 4 εβδομάδες*

ΝΕΑ VitalPerfection UpliftingandFirmingCream

#ALIVEwithBeauty

*Δοκιμασμένηκλινικά και με όργανα σε35 γυναίκες.



Αναθεωρήστε την ηλικία σας.
Νιώστε δυνατές.

Με το πέρασμα του χρόνου, όλο και πιο πολύ οι αξίες μας καθρεφτίζονται στο

πρόσωπό μας. Οι γραμμές έκφρασης δημιουργούν ένα ζωντανό πορτρέτο που

ομορφαίνει περισσότερο, όσο εμείς του προσθέτουμε τις εμπειρίες μας.

Οι γυναίκες που διανύουν τη δεκαετία των 40 αλλά και μετά, έχουν πλούτο

εμπειριών. Νιώθοντας άνετα με τον εαυτό τους, αντικρίζουν τον κόσμο με

ανοιχτό πνεύμα και αυτοπεποίθηση. Δίνουν μορφή σε ένα θετικό μέλλον,

ανακαλύπτουν τη δύναμη που κρύβεται μέσα τους και αντιμετωπίζουν τη ζωή

με περισσότερη αισιοδοξία.

Και ενώ όσο μεγαλώνουμε, οι ανησυχίες για την επιδερμίδα μας αρχίζουν να

κάνουν την εμφάνισή τους, τα προηγμέναπροϊόντα περιποίησης μας βοηθούν να

στοχεύσουμε στις βασικές αιτίες της χαλάρωσης, των σκούρων κηλίδων και των

έντονων ρυτίδων. Οι προληπτικές λύσεις, μπορούν να φανερώσουν την

εσωτερική ζωτικότητα των γυναικών, ενισχύοντας την επιδερμίδα έτσι ώστε να

αποτυπώνουν κάθε έκφρασή τους. Απόλυτα και αυθεντικά. Και να

μεγαλώνουν όμορφα με κάθε έκφραση στο πρόσωπό τους.



VitalPerfection Uplifting

and Firming Cream 50mL
Vital Perfection Uplifting

and Firming Day Cream 50mL

VitalPerfection Uplifting
and Firming Cream Enriched 50mL

Vital Perfection Overnight

Firming Treatment 50mL

Vital Perfection Uplifting

and Firming Day Emulsion 75mL

Ανακτήστετη Ζωντάνιασας.
Ενισχύστε τη σύσφιξη της 
επιδερμίδας.

Η σύνθεση της Vital Perfection δημιουργήθηκε με τη νέα Τεχνολογία ReNeuraTM*της Shiseido και το Σύμπλεγμα KURENAI-

TruLift. Η προηγμένη σειρά περιποίησης αφυπνίζει τη δυναμική της επιδερμίδας να αντιμετωπίσει τα ορατά σημάδια

γήρανσης: την απώλεια ελαστικότητας, τις ρυτίδες και τις σκούρες κηλίδες.



Λατρέψτε την Ιαπωνική Παράδοση.
Εμπνευστείτε από την Ιαπωνική αισθητική.

Η επανασχεδιασμένη συσκευασία της σειράς Vital Perfection εμπνέεται από την

παραδοσιακή Ιαπωνική κεραμική τέχνη Raku. Γεννημένο από την Ιαπωνική αισθητική,

το Keshiki - το "τοπίο" που δημιουργείται όταν το σμάλτο ψήνεται σε συγκεκριμένες

θερμοκρασίες - απεικονίζει το φως και τη σκιά, χρησιμοποιώντας τις ντεγκραντέ

αποχρώσεις του μπλε-μοβ και του χρυσού.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και το όφελος της σειράς: την επιθυμία να βλέπετε την

επιδερμίδα σας να αλλάζει μέρα με τη μέρα.

Οι καμπύλες επιφάνειες, που θυμίζουν κύματα, εμπνέουν αισθήματα ανάτασης,

κάθε φορά που παίρνετε τα προϊόντα στα χέρια σας.



Χαρείτε τονΠλούτο.
Νιώστετην ελαστικότητα της 
επιδερμίδας σας.

Η μεταξένια και πολυτελής υφή της Vital Perfection Uplifting and 

Firming Cream απλώνεται με εξαιρετική ευκολία.

Πλούσια ενυδατική, αγκαλιάζει την επιδερμίδα στη στιγμή και 

βοηθά μέρα με τη μέρα, να τη νιώθετε πιο ελαστική.



Εξισορροπήστε τις αισθήσεις σας.
Νιώστε τη γαλήνη.

Μια αίσθηση κομψότητας και πολυτέλειας. Η Vital Perfecton εισάγει εσπεριδοειδείς και πράσινες νότες

κορυφής. Η φρεσκάδα γίνεται ένα με τις μεσαίες floral και πικάντικες νότες, φέρνοντας στο νου την

Ιαπωνική Ευγενή Oρχιδέα Cymbidium Goeringii και τον Χειμωνανθό ή Ιαπωνικό μπαχάρι

Chimonanthus Praecox.

Η Ευγενής Ορχιδέα, ένα φυτό που συνδέεται με την ευτυχία, είχε πάντα πολύ μεγάλη αξία για την

Ιαπωνία. Όταν ανθίζει, από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο, το άρωμά της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα

χαλάρωσης. Ο χειμωνανθός, ένα αρωματικό φυτό, δημοφιλές στις ανθοσυνθέσεις, αποτελεί πηγή

έμπνευσης στην ποίηση και τη ζωγραφική της Ιαπωνίας. Είναι ένα από τα τέσσερα διασημότερα

λουλούδια που ανθίζουν στο χιόνι (μαζί με τις δαμασκηνιές, τον νάρκισσο και τις καμέλιες). Φλοράλ και

φρουτώδης , αλλά και διαυγής συγχρόνως, γεφυρώνει τις νότες κορυφής με τις μεσαίες. Οι νότες βάσης

από ξύλο και musk δίνουν έντονη υπόσταση σε όλο το άρωμα.



Αποκαταστήστε την 
ελαστικότητα της επιδερμίδας σας. 
ΝιώστεΑνανεωμένη.

Εμπνευσμένη από την νευροεπιστήμη, η τεχνολογία ReNeura ++™ της Shiseido στη νέα

Vital Perfection Uplifting and Firming Cream, υποστηρίζει την ικανότητα της επιδερμίδας να

ανανεώνεται. Ενισχύει την κρέμα για να δρα μεμεγαλύτερηταχύτητα και πιο αποτελεσματικά.

Επιπλέον, το Σύμπλεγμα KURENAI-TruLift, το οποίο βασίζεται σε μια νέα ανακάλυψη της 

επιστήμης του δέρματος, συμβάλλει στην τόνωση της ανθεκτικότητας και της 

ελαστικότητας της επιδερμίδας.*

＊στοιχείαin vitro
**Vital Perfection UpliftingandFirming Cream δοκιμασμένη κλινικάσε 35 γυναίκες.
VitalPerfection Upliftingand FirmingCream Enrichedδοκιμασμένη σε 32 γυναίκες.

Vital Perfection Uplifting and

FirmingCream50mL

Vital Perfection Uplifting and

FirmingCreamEnriched 50mL

ΝΕΑ Vital Perfection Uplifting and Firming Cream

ΝΕΑ Vital Perfection Uplifting and Firming Cream Enriched

Πλούσια ενυδατικές και απαλές σαν μετάξι, η Uplifting and Firming Cream and Uplifting και

η Firming CreamEnriched, αναδεικνύουν μια πιο ελαστική, φωτεινή και σφριγηλή  όψη σε 4

εβδομάδες χρήσης.**

ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόστε τη πρωί και βράδυ ως τελευταίο βήμα της
καθημερινής σας περιποίησης. Πάρτε με την σπάτουλα
ποσότητα κρέμας ίση με δύο πέρλες. Με το ακροδάχτυλό σας
μοιράστε την ομοιόμορφα σε πέντε σημεία (σε κάθε μάγουλο,
στο μέτωπο, στη μύτη και το πηγούνι) και απλώστε την απαλά
ακολουθώντας τις κινήσεις που βλέπετε στο διάγραμμα.
Επαναλάβετε κάθε κίνηση αρκετές φορές.



ΜετρήσειςΑποτελεσματικότηταςτης
Vital PerfectionUpliftingand FirmingCream

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΚΟΜΑΚΑΙ ΣΤΑΣΗΜΑΔΙΑΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ (ΟΨΗΧΑΛΑΡΩΣΗΣ& ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΕΣΚΗΛΙΔΕΣ)

Βελτιώνει τα ορατά σημάδια γήρανσης, όπως την

απώλεια σφριγηλότητας, τις βαθιές ρυτίδες και τις

σκούρες κηλίδες σε 4 εβδομάδες .

Έπειτα από μιαεβδομάδασυνεχούς χρήσης:

των γυναικώνδιαπίστωσαν

βελτίωση στη 

δερματική χαλάρωση80%
1.Εμφάνιση lifting effect
(μετρήσειςμε όργανα)

2. Εμφάνιση πολλαπλών
αποτελεσμάτων
(μετρήσειςμε όργανα )

3. Εμφάνιση πολλαπλών
αποτελεσμάτων

(οπτικήαξιολόγηση απόειδικό )
Σκούρες   Δερματική 
κηλίδες χαλάρωση

8 εβδομάδες

Σκούρες Δερματική 
κηλίδες χαλάρωση

12 εβδομάδες

Ποσοστό γυναικών 
που διαπίστωσαν

βελτίωση

Ρυτίδες Ρυτίδες

6 0%

4 0%

2 0%

0%

8 0%

4 5%

8 8%

8 0% 8 2%

97%

Δοκιμασμένη σε 35 άτομα ηλικίας 45-58 ετών . Τρεις μήνες συνεχούς χρήσης. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Κορέα



Έπειτα από μια εβδομάδα συνεχούς χρήσης :

των γυναικών
διαπίστωσαν
βελτίωση στη 

δερματική

χαλάρωση

100%

8 εβδομάδες

Ρυτίδες Σκούρες Δερματική
κηλίδες     χαλάρωση

12 εβδομάδες

Ρυτίδες Σκούρες Δερματική
κηλίδες χαλάρωση

100%

8 0%

4 0%

2 0%

0%

8 4%

Δοκιμασμένη κλινικά σε 35 άτομα ηλικίας 45-58 ετών. Τρεις μήνες συνεχούς χρήσης. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Κορέα.

6 8%

100%

78%

9 0%

100%

Ποσοστό γυναικών

που
διαπίστωσαν 
βελτίωση

ΜετρήσειςΑποτελεσματικότηταςτης
Vital PerfectionUpliftingand FirmingCreamEnriched

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΚΟΜΑΚΑΙ ΣΤΑΣΗΜΑΔΙΑΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ (ΟΨΗΧΑΛΑΡΩΣΗΣ& ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΕΣΚΗΛΙΔΕΣ)

1.Εμφάνιση lifting effect
(μετρήσειςμε όργανα)

2. Εμφάνιση πολλαπλών
αποτελεσμάτων
(μετρήσειςμε όργανα )

3. Εμφάνιση πολλαπλών
αποτελεσμάτων

(οπτικήαξιολόγηση απόειδικό )

Βελτιώνει τα ορατά σημάδια γήρανσης, όπως την

απώλεια σφριγηλότητας, τις βαθιές ρυτίδες και τις

σκούρες κηλίδες σε 4 εβδομάδες .



ΝΕΑ VitalPerfectionUpliftingandFirmingDayCream 
ΝΕΑ VitalPerfectionUpliftingandFirmingDayEmulsion

Με ενσωματωμένη την Τεχνολογία ReNeura++™ της Shiseido και το Σύμπλεγμα KURENAI- TruLift, η κρέμα ημέρας και η λεπτόρρευστη

emulsion βοηθούν στην προστασία της επιδερμίδας από την ξηρότητα και τις φθορές που προκαλεί η ακτινοβολία UV κατά τη διάρκεια της

μέρας, ενώ συγχρόνως αναδεικνύουν μια φωτεινότερη, πιο ελαστική και σφριγηλή επιδερμίδα.

Vital Perfection Uplifting and

FirmingDay Cream50mL
Vital Perfection Uplifting and

FirmingDay Emulsion 75mL

ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόστε τη πρωί και βράδυ ως τελευταίο βήμα της
καθημερινής σας περιποίησης.Για την κρέμα, πάρτε με τη
σπάτουλα ποσότητα ίση με δύο πέρλες.
Με το ακροδάχτυλο μοιράστε την ομοιόμορφα σε πέντε
σημεία (σε κάθε μάγουλο, στο μέτωπο, στη μύτη και στο
πιγούνι) και απλώστε την απαλά , ακολουθώντας τις κινήσεις
του διαγράμματος. Επαναλάβετε κάθε κίνηση αρκετές
φορές.
Για την emulsion, πιέστε μια φορά την αντλία στην παλάμη
σας και στη συνέχεια απλώστε την σε όλο το πρόσωπο.
Η χρήση μικρότερης ποσότητας από τη συνιστώμενη δεν θα
σας προσφέρει επαρκή προστασία από τις ακτίνες UV.



ΝΕΑ VitalPerfectionOvernightFirmingTreatment

Το πρόγραμμα περιποίησης Vital Perfection, ολοκληρώνει η πλούσια ενυδατική κρέμα νύχτας, με την Τεχνολογία ReNeura++™ της

SHISEIDO και το Σύμπλεγμα KURENAI- TruLift , να δρουν ολονύκτια βοηθώντας την επιδερμίδα να δείχνει φωτεινότερη με  πιο σφριγηλή 

όψη, ενώ εσείς κοιμάστε.

ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόστε  τη πρωί και βράδυ ως τελευταίο βήμα της καθημερινής 
σας περιποίησης Πάρτε με τη σπάτουλα, ποσότητα κρέμας ίση με δύο 
πέρλες. Με το ακροδάχτυλο μοιράστε την ομοιόμορφα σε πέντε σημεία
(σε κάθε μάγουλο, στο μέτωπο, στη μύτη και στο πηγούνι) και απλώστε
την απαλά, ακολουθώντας τις κινήσεις του διαγράμματος. Επαναλάβετε
αρκετές φορές.

Vital Perfection Overnight

FirmingTreatment 50mL


