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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Η COLLISTAR ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Η Collistar κάθε χρόνο εξελίσσεται και προχωρά παραμένοντας πάντα
πιστή στις αρχές της: να ακολουθεί ανώτερα ποιοτικά πρότυπα και να 
βελτιώνει την έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ώστε να 
προσφέρει τη βέλτιστη προστασία από τον ήλιο.



ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Η εξαιρετική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί βασική προτεραιότητα 
για την Collistar. Με το σκεπτικό αυτό, δημιουργεί αυθεντικά, εξειδικευμένα 

καλλυντικά προϊόντα φροντίδας για την έκθεση στον ήλιο. Εμπλουτισμένα με ενεργά 
συστατικά και ιδιαίτερα ισορροπημένα, ενισχύουν την ενυδάτωση, προλαμβάνουν τη 

γήρανση της επιδερμίδας και προσφέρουν απόλαυση στις αισθήσεις χάρη στις 
μοναδικές τους αισθησιακές υφές και τα εξαιρετικά αρώματα. Τα «καινοτόμα» 

αντηλιακά Collistar αποτελούν ανεκτίμητους συμμάχους κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
στον ήλιο, χαρίζοντας λαμπερό, μακράς διαρκείας, ασφαλές μαύρισμα.



ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ, 
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ
ΛΟΥΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε,

ΕΛΑΙΟ JOJOBA
ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ, 
ΤΗΣ « ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ », 
ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτός είναι ο λόγος που σε αντίθεση με άλλα σπρέι, αφήνουν την 
επιδερμίδα απίστευτα απαλή, μεταξένια και ενυδατωμένη. Η απουσία 
αρωμάτων, χρωστικών, parabens, σιλικονών, ορυκτελαίων, γνωστών 
αλλεργιογόνων και νικελίου (<0,0001%) καθιστά τα προϊόντα ακόμα πιο 
λεπτά και ανεκτά από την επιδερμίδα.

Η σύνθεση περιλαμβάνει τα ίδια ενεργά 
συστατικά με τα άλλα προϊόντα αντηλιακής 
φροντίδας για τις εξαιρετικά ευαίσθητες 
επιδερμίδες της σειράς hyper-sensitive skins



SUN CARE * FACE

GLOBAL ANTI-AGE PROTECTION TANNING FACE CREAM
Αντηλιακή κρέμα προσώπου με αντιγηραντική δράση
Θωρακίζει το DNA / Ανθεκτική στο νερό
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF30 | 50ml

Μια σύνθεση υψηλής τεχνολογίας που προστατεύει το DNA των δερματικών 
κυττάρων χάρη στο εκχύλισμα  από καρπούζι και εμποδίζει το σχηματισμό καφέ 
κηλίδων χάρη σε ένα δραστικό συστατικό που εξάγεται από το κουμκουάτ. 
Εξασφαλίζει ένα εκπληκτικό μαύρισμα, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ υψηλό SPF. Η 
κρέμα απορροφάται τέλεια μόλις εφαρμοστεί ενώ λειαίνει και προστατεύει  την 
επιδερμίδα του προσώπου. Εγγυάται ένα φωτεινό, χρυσαφένιο χρώμα, διατηρώντας 
και ενισχύοντας τη νεανικότητα της επιδερμίδας. 
FTB 112038

Αυτό το εξαιρετικά πρακτικό και πολύ απαλό stick περιέχει ένα συμπύκνωμα φυτικών 
κεριών, ελαίων αμυγδάλου και καλέντουλας για να προστατεύει την επιδερμίδα από 
την ξηρότητα που προκαλεί ο αέρας και το αλάτι. Έχει σχεδιαστεί για τις πιο 
ευαίσθητες περιοχές όπως η μύτη, τα χείλη, το περίγραμμα των ματιών και τα αυτιά.
FTB 116017

SUN STICK
Αντηλιακό stick για τις ευαίσθητες περιοχές | 8ml
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF50+

ACTIVE PROTECTION SUN FACE CREAM
Αντηλιακή κρέμα προσώπου κατά 
των ρυτίδων & των καφέ κηλίδων | 50ml
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF50+

Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη για το πρόσωπο αντηλιακή κρέμα περιέχει καρνοσίνη, 
μια ουσία που αποτρέπει την καταστροφή του κολλαγόνου και των άλλων 
πρωτεϊνών που καθορίζουν τον τόνο και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Είναι 
επίσης εμπλουτισμένη με εκχύλισμα από μανταρίνι για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση των καφέ κηλίδων. Εκτός από το πρόσωπο συστήνεται  η χρήση σε 
περιοχές που είναι πιο επιρρεπείς στη γήρανση (λαιμός, μπούστο, ντεκολτέ και 
χέρια).
FTB 116018



SUN CARE * BODY

MOISTURIZING TANNING SPRAY
Ενυδατικό αντηλιακό σε μορφή spray
Γρήγορη εφαρμογή
Ανθεκτικό στο νερό | 200ml
ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF10 

Διάφανο και εξαιρετικά δροσερό, εφαρμόζεται εύκολα σε όλο το σώμα χάρη 
στο ειδικό στόμιο ψεκασμού 360 °. Διεισδύει άμεσα και στεγνώνει εξαιρετικά 
γρήγορα, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή, ελαστική και ενυδατωμένη. 
Αποτελεί ιδανικό αντηλιακό για τους  λάτρεις των σπορ καθώς είναι ανθεκτικό 
στην άμμο, στο νερό και στον ιδρώτα. Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί στο 
πρόσωπο, στο σώμα, στα μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής.
FTB 112044 

MOISTURIZING TANNING SPRAY
Ενυδατικό αντηλιακό σε μορφή 
spray
Γρήγορη εφαρμογή
Ανθεκτικό στο νερό | 200ml
ΜΕΣΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF20
FTB 112045

MOISTURIZING TANNING 
SPRAY
Ενυδατικό αντηλιακό σε 
μορφή spray
Γρήγορη εφαρμογή
Ανθεκτικό στο νερό | 200ml
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF30
FTB 112046



BEST SELLER

SUPERTANNING DRY OIL
Ξηρό έλαιο | 200ml 
ΜΕΣΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF15 
FTB  112039 

SUPERTANNING DRY OIL
Ξηρό έλαιο | 200ml 
ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF6
FTB 112027

SUPERTANNING DRY OIL
Ξηρό έλαιο | 200ml 
ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ

Η πλούσια σύνθεσή του προϊόντος συνδυάζει την πρακτική χρήση με ταχύτατο 
μαύρισμα και μοναδικό μεταξένιο αποτέλεσμα, ιδανικό για όσους επιθυμούν να
αποκτήσουν γρήγορο μαύρισμα. Ανθεκτικό στο νερό και πλούσιο σε βιταμίνη Ε καθώς 
και σε έλαια καλέντουλας, φουντουκιού, καρότου και φλοιού καρυδιάς, θρέφει,  
ενυδατώνει και χαρίζει ελαστικότητα στην επιδερμίδα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. 
Προλαμβάνει τα σημάδια της γήρανσης και βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει απαλή 
και λεία μετά το κολύμπι και την έκθεση στον ήλιο για μεγάλο διάστημα. Η «ξηρή» υφή 
του, επιτρέπει τη γρήγορη απορρόφηση ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 
προστασία των μαλλιών από τον ήλιο. ** Το προϊόν χωρίς SPF , δεν περιέχει φίλτρα
και ως εκ τούτου δεν προστατεύει από ηλιακά εγκαύματα.
FTB 112028

SUN CARE * BODY

Ιδανικό για εκείνους που επιθυμούν πολύ γρήγορο και έντονο μαύρισμα, με τροπικό 
χρώμα. Δεν περιέχει αντιηλιακά φίλτρα αλλά είναι πλούσιο σε αγνό κερί μέλισσας, 
φυτικά έλαια και βιταμίνη Ε, τα οποία εξασφαλίζουν μια εξαιρετικά ενυδατική, 
θρεπτική, και αντιγηραντική δράση προσφέροντας παράλληλα ελαστικότητα στο δέρμα. 
Αφήνει στην επιδερμίδα ένα ανεπαίσθητο φιλμ που προστατεύει από την ξηρότητα που 
προκαλεί ο ήλιος και η θάλασσα διατηρώντας την απαλή και λεία ακόμα και μετά από 
πολλές ώρες έκθεσης στον ήλιο.

FTB 112029

SUPERTANNING CONCENTRATED UNGUENT
Κρέμα μαυρίσματος | 150 ml
ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ



SUN CARE * FACE & BODY

ULTRA PROTECTION TANNING CREAM FACE-BODY
Αντηλιακή κρέμα με θρεπτική δράση
Ανθεκτική στο νερό | 150ml
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF30

Ειδικά σχεδιασμένη για πολύ ντελικάτες επιδερμίδες, εγγυάται υψηλή προστασία και 
προσφέρει ένα υπέροχο χρώμα ακόμα και σε εκείνους που δε μαυρίζουν με ευκολία. 
Περιέχει θρεπτικούς, ενυδατικούς και αντιγηραντκούς παράγοντες όπως  βιταμίνη Ε, 
βούτυρο καριτέ, και γλυκό αμυγδαλέλαιο. ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΤΟΥΑΖ και προστασία 
σημαδιών.
FTB 112023

SUPERTANNING WATER MOISTURIZING ANTI-SALT WITH ALOE MILK
Spray νερού με Αλόη για ενυδάτωση & εντατικοποίηση 
του μαυρίσματος | 400 ml
ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ

Πρακτικό, φρέσκο και ευχάριστο για την επιδερμίδα, περιέχει:
• Το αποκλειστικό σύμπλεγμα Unipertan® , το οποίο επιταχύνει και εντείνει τη 
διαδικασία του μαυρίσματος.
• Καταπραϋντικό και αντιοξειδωτικό εκχύλισμα αλόης που ενυδατώνει και
ταυτόχρονα καταπολεμά την ξηρότητα που προκαλούν ο ήλιος, ο άνεμος και το αλάτι.
• Απόσταγμα Αμαμελίδας για άμεση φρεσκάδα, απαλότητα και ευεξία.
FTB 116022



SUN CARE * FACE & BODY

INTENSIVE ULTRA-RAPID SUPERTANNING TREATMENT SPF20
Εντατική θεραπεία μαυρίσματος, Ανθεκτικό στο νερό | 200ml
ΜΕΣΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF20

Μοναδικό στο είδος του, επαναστατικό προϊόν που διασφαλίζει πρωτοφανές 
μαύρισμα. Η αποτελεσματική δράση ενεργοποίησης του μαυρίσματος επιταχύνει 
και ενισχύει την παραγωγή μελανίνης επιτρέποντας έτσι την απόκτηση του 
μαυρίσματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και όταν η ηλιακή 
ακτινοβολία δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Πλούσιο σε φυτικά έλαια και βιταμίνη Ε, 
εξασφαλίζει βαθιά θρέψη, ενυδάτωση και παρέχει αντιγηραντική δράση. 
Κατάλληλο για το πρόσωπο και το σώμα.

FTB 124327

Μοναδικό στο είδος του, επαναστατικό προϊόν που διασφαλίζει πρωτοφανές 
μαύρισμα. Η αποτελεσματική δράση ενεργοποίησης του μαυρίσματος επιταχύνει 
και ενισχύει την παραγωγή μελανίνης επιτρέποντας έτσι την απόκτηση του 
μαυρίσματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και όταν η ηλιακή 
ακτινοβολία δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Πλούσιο σε φυτικά έλαια και βιταμίνη Ε, 
εξασφαλίζει βαθιά θρέψη, ενυδάτωση και παρέχει αντιγηραντική δράση. Κατάλληλο 
για το πρόσωπο και το σώμα.
FTB 112043 

INTENSIVE ULTRA-RAPID SUPERTANNING TREATMENT SPF6
Εντατική θεραπεία μαυρίσματος, Ανθεκτικό στο νερό | 200ml
ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF6



SUN CARE * FACE & BODY

ACTIVE PROTECTION SUN CREAM
Αντηλιακή κρέμα
πολλαπλής προστασίας | 150ml
Γρήγορη εφαρμογή * ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF30

Η προηγμένη σύνθεσή της βασίζεται στις εξαιρετικές ιδιότητες του αποκλειστικού 
εκχυλίσματος από φραγκόσυκο το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε φλαβονοειδή, 
πολυσακχαρίτες και βιταμίνες με εξαιρετικές ενυδατικές, καταπραϋντικές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παρέχει πολλαπλή προστασία στα δερματικά κύτταρα χάρη σε 
ένα συνδυασμό τριών ενεργών συστατικών : τη λουτεΐνη, μία φυτική ουσία με πολύτιμες 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, τη βιταμίνη Ε και τους βιοσακχαρίτες που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση των φλεγμονών. Η συνδυαστική τους δράση μειώνει τον κίνδυνο 
εγκαύματος, καταπολεμά τις βλάβες που προκαλούν οι ακτίνες UVA, UVB , IR και παρέχει 
προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογήρανση. Ιδανική για ευαίσθητες 
επιδερμίδες, είναι κατάλληλη για παιδιά και προστατεύει αποτελεσματικά τα 
ευαίσθητα σημεία όπως τα τριχοειδή αγγεία, οι καφέ κηλίδες, οι ελιές, τα τατουάζ και 
οι ουλές.
FTB 116021

ACTIVE PROTECTION SUN CREAM
Αντηλιακή κρέμα πολλαπλής προστασίας | 100ml
Γρήγορη εφαρμογή
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF50+
FTB 116019 

ACTIVE PROTECTION SUN SPRAY
Αντηλιακό Spray | 150ml
Γρήγορη εφαρμογή
Ανθεκτική στο νερό
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SPF50+

Συνδυάζει τη φρεσκάδα και την άμεση απορροφητικότητα ενός γαλακτώματος 
με την αποτελεσματικότητα μίας εξαιρετικά προηγμένης σύνθεσης.
Το Unipertan εξασφαλίζει ένα υπέροχο μαύρισμα, ενώ η  βιταμίνη Ε και η 
βήτα γλυκάνη προλαμβάνουν τη γήρανση του δέρματος. Επίσης οι πρωτεΐνες 
φύτρου σιταριού προσφέρουν μοναδική ενυδατική και θρεπτική δράση.  
Κατάλληλο για πρόσωπο και σώμα.
FTB 118958



SUN HAIR * CARE

Ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τα βαμμένα μαλλιά από την επίδραση του ήλιου, και τις 
περιβαλλοντικές βλάβες. Αυτό το λάδι είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα κρόκου για να 
προστατεύει και να φωτίζει το χρώμα των μαλλιών αποτρέποντας το ξεθώριασμα και την 
κίτρινη απόχρωση που αποκτούν λόγω της οξείδωσης. Είναι επίσης πλούσιο σε καροτενοειδή, 
τα οποία είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά με δράση κατά των ελευθέρων ριζών, που σε συνδυασμό 
με τις βιταμίνες C και Ε, καταπολεμούν την υποβάθμιση που υφίσταται το χρώμα των μαλλιών.
FTB 112035

AFTER SUN REBALANCING CREAM SHAMPOO 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ | 200ml

Σε ένα μόνο προϊόν η απαλότητα  ενός εξαιρετικά λεπτού σαμπουάν, το οποίο εξαλείφει όλα 

τα ίχνη του άλατος, της άμμου και του  χλωρίου, μαζί με την αποτελεσματικότητα μίας κρέμας 

πλούσια σε δραστικά συστατικά, με στοχευμένη μαλακτική και εξισορρoπητική δράση. Χάρη 

σε ένα μείγμα φυτικών πρωτεϊνών, αλόη και βιταμίνες, χαρίζει ζωντάνια και απαλότητα στα 

μαλλιά κάνοντάς τα ευκολοχτένιστα. 

FTB 112036

Πολύ απαλό, ουδέτερο και βιοδιασπώμενο, αυτό το προϊόν καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα 
και τα μαλλιά μετά την έκθεση στον ήλιο. Με τη βοήθεια πολύ προσεκτικά επιλεγμένων 
φυτικής προέλευσης ουσιών και μαλακτικών ουσιών (φυτικές πρωτεΐνες κολλαγόνου), αφαιρεί 
όλα τα ίχνη αλατιού, προϊόντων προστασίας από τον ήλιο και ακαθαρσιών, αφήνοντας τόσο τον 
ιστό του σώματος όσο και τα μαλλιά υπέροχα απαλά. Η καινοτόμος σύνθεσή του αποτρέπει την 
επιδερμίδα να ξεφλουδίζει, παρατείνοντας το μαύρισμα.
FTB 116013

AFTER SUN SHOWER - SHAMPOO 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | 400ml
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ - ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

PROTECTIVE OIL SPRAY FOR COLOURED HAIR
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ | 100ml



SUN HAIR * CARE

AFTER SUN INTENSIVE RESTRUCTURING HAIR MASK 
ΜΑΣΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ | 150ml

Αυτή η μάσκα είναι μια εντατική θεραπεία αναδόμησης για τα μαλλιά που έχουν 

ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο. Το μυστικό της αποτελεσματικότητάς 

της βρίσκεται στην εξαιρετικά συμπυκνωμένη σύνθεσή της με βάση τις βιταμίνες, την αλόη 

και την d-πανθενόλη.

Με εφαρμογή μόνο ενός λεπτού, θρέφει και ενισχύει τη δομή της τρίχας, αυξάνοντας την 

ελαστικότητα και τη δύναμή της. Περιέχει ειδικές ρητίνες σιλικόνης που  βοηθούν στο 

styling χαρίζοντας παράλληλα εξαιρετική λάμψη.

FTB 112037



AFTER SUN 

ULTRA SOOTHING AFTER SUN REPAIR TREATMENT
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ | 250ml
ΠΡΟΣΩΠΟ - ΣΩΜΑ

Με το Ultra Soothing After Sun Repair Treatment η Collistar εκμεταλλεύεται τις 
αξιοσημείωτες ιδιότητες του αποκλειστικού εκχυλίσματος από φραγκόσυκο το οποίο 
είναι  εξαιρετικά πλούσιο σε φλαβονοειδή, βλεννώδη, πολυσακχαρίτες και 
βιταμίνες, προσφέροντας εξαιρετική ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση. 
Ταυτόχρονα χαρίζει καταπραϋντική δράση χάρη στο συνδυασμό του εκχυλίσματος 
φραγκόσυκου με το Skinasensyl™ και ένα μείγμα από φυτοστερόλες, ώστε να 
μειώνει την ερυθρότητα και να δίνει μια άμεση αίσθηση ευεξίας. Το αποκλειστικό 
σύμπλεγμα matrixin-Complex® είναι ιδανικό για το πρόσωπο και το σώμα. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά. Δεν περιέχει: parabens, αρώματα, χρωστικές, 
οινόπνευμα, σιλικόνες, γνωστά αλλεργιογόνα και ορυκτέλαια.

FTB 116020

MOISTURIZING RESTRUCTIRING AFTER SUN BALM
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ | 400ml

Χάρη στην ειδική συσκευασία με αντλία, εφαρμόζεται σε δευτερόλεπτα και αφήνει 
άμεσα την επιδερμίδα λεία και απαλή χαρίζοντας  μια ευχάριστη αίσθηση 
φρεσκάδας και άνεσης. Περιέχει πολύτιμα  συστατικά που αποκαθιστούν την 
ενυδάτωση και τη φυσική λιπαρότητα του δέρματος όπως βιταμίνη Ε και φυτικά 
εκχυλίσματα που καταπραΰνουν την αίσθηση καύσου και την ερυθρότητα.

FTB 112032



SUPERMOISTURIZING REGENERATING AFTER SUN CREAM
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΔΟΜΗΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ | 200ml

Αυτή η κρέμα για χρήση μετά την έκθεση στον ήλιο, είναι ειδικά σχεδιασμένη για το ξηρό 
δέρμα. Περιέχει ένα συμπυκνωμένο μίγμα φυτικών ελαίων και βουτύρων που εγγυώνται 
εντατική και εξαιρετικά αποτελεσματική θρέψη, ενυδάτωση, καταπράϋνση και ενίσχυση της 
ελαστικότητας της επιδερμίδας. Είναι εμπλουτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα και βιταμίνη Ε, 
ώστε να διεγείρει τις φυσικές διαδικασίες αυτο-επιδιόρθωσης του δέρματος, 
εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη εντατική αναδόμηση

FTB 112033

AFTER SUN 

Διαθέτει πλούσια υφή και είναι ιδανικό για όσους  που επιθυμούν extra απαλότητα, 
ευεξία και άνεση μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Το μυστικό της επιτυχίας βασίζεται  
στην πλούσια σύνθεση που περιλαμβάνει φυτικά έλαια, βιταμίνες, αλόη, γλυκερίνη και 
φυτικά εκχυλίσματα για βαθιά θρέψη και ενυδάτωση. 
FTB 112034

COOLING AFTER SUN FLUID SOOTHING REFRESHING
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ | 400ml

Ένα καινοτόμο after sun προϊόν που  συνδυάζει την πλούσια υφή του ελαίου με την 
ανάλαφρη αίσθηση ενός υγρού. Ιδανική λύση για όσους θέλουν ένα προϊόν με 
πλούσια υφή που να  απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Συνδυάζει 
έλαια από καλέντουλα, μακανταμια και αμύγδαλο που θρέφουν και χαρίζουν 
ελαστικότητα  με ένα μείγμα από υπερ-ενυδατικών, καταπραϋντικών και 
αναζωογονητικών συστατικών.
FTB 112031

TWO PHASE AFTER SUN SPRAY WITH ALOE 
ΔΙΦΑΣΙΚΟ SPRAY ΜΕ ΑΛΟΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ | 200ml



SELF TAN

BEST SELLER

SELF TANNING CONCENTRATE MAGIC DROPS 
ΑΥΤΟΜΑΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ|50ml
SELF-TANNING
ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
FTB 121883 

LIMITED

EDITION

SELF TANNING CONCENTRATE MAGIC DROPS 
ΑΥΤΟΜΑΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ|30ml
SELF-TANNING ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ένα επιτυχημένο προϊόν, πρώτο σε πωλήσεις*. Χρειάζεστε μόνο λίγες σταγόνες και, 
σαν μαγικό, σε λιγότερο από μία ώρα, το πρόσωπο αποκτά ένα μαύρισμα ακριβώς 
όπως μετά από μια μέρα στην παραλία. Χάρη στη βιταμίνη Ε και στις πρωτεΐνες 
σόγιας και αραβοσίτου, το δέρμα προστατεύεται και ενυδατώνεται όλη την ημέρα. 
Με ελαφριά σύνθεση, μεταξένιο και απαλό άρωμα, είναι εύκολο να εφαρμοστεί και 
απορροφάται αμέσως.

FTB 112021

50ml



SELF TAN

BODY-LEGS MAGIC DROPS | 125ml
SELF-TANNING
ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ένα εξειδικευμένο προϊόν του οποίου η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα 
είναι τόσο ισχυρή όσο εκείνης του Magic Drops για το πρόσωπο, ενώ η υφή και 
η σύνθεση είναι ειδικά σχεδιασμένες για το σώμα και τα πόδια. Ελαφρύ, 
μεταξένιο και απαλά αρωματισμένο, ενυδατώνει, ενισχύει τον τόνο του 
δέρματος, την ελαστικότητα και την απαλότητα. Εφαρμόζεται εύκολα σε όλο το 
σώμα και απορροφάται αμέσως.

FTB 112022

Χαρίζει τέλειο χρώμα φυσικού μαυρίσματος σε όλο το σώμα. Η αντλία 
στοχεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και επιτρέπει στο προϊόν να 
εφαρμόζεται ομοιόμορφα ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του 
σώματος. Περιέχει βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα. Χάρη 
στην εξαιρετικά ελαφριά υφή, στεγνώνει αμέσως και είναι ιδανικό για να 
δώσει χρώμα στα πόδια.

FTB 112020

360° SELF-TANNING SPRAY
ΑΥΤΟΜΑΥΡΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΣΩΜΑΤΟΣ | 150ml
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ




