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Τα προϊόντα μακιγιάζ 
του φαρμακείου
Οι τάσεις των χρωμάτων και η συνδυαστική πώληση 

Το μακιγιάζ σε μια γυναίκα, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, μπορεί να 
αναδείξει όλα τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της, αρκεί 

εκείνη να χρησιμοποιήσει τις σωστές τεχνικές και τους ανάλογους 
χρωματισμούς. Οι φαρμακοποιοί αλλά και οι βοηθοί φαρμακείων 
θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν να 

προτείνουν και να συμβουλέψουν τις πελάτισσές τους 
για τις εφετινές τάσεις στο μακιγιάζ αλλά και να τις 
προσαρμόσουν στο στυλ του μακιγιάζ τους χωρίς 

υπερβολές, αναδεικνύοντας την προσωπικότητά τους!

Οι τάσεις σε χρώματα και τεχνικές 
Αψεγάδιαστο δέρμα με ωραίες βάσεις, έντονα κοψίματα 

με φωτοσκιάσεις και κρεμώδη ρουζ είναι οι επιλογές για 
φέτος το χειμώνα. Μια από τις κυρίαρχες τάσεις στο μακιγιάζ 

Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019-2020 είναι το μονόχρωμο. Πολλοί 
ήταν οι ειδικοί που πρότειναν τη χρήση ενός χρώματος σκιάς ίδιας 

με το κραγιόν στα χείλη. Πρόκειται για τα λεγόμενα matchy matchy 
looks τα οποία θα είναι must αυτήν την εποχή. Αν μάλιστα η επιλογή 

των αποχρώσεων ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, τότε το αποτέλεσμα 
είναι ακόμη πιο trendy. Η χρωματική παλέτα που κυριαρχεί είναι στις καφέ και 

χρυσές αποχρώσεις. Μάλιστα οι καφέ σκιές ματιών και οι taupe (καφέ-γκρι) είναι ιδανικές 
για να τονίσουν τα μάτια και να τα πλαισιώσουν χωρίς το αποτέλεσμα να είναι υπερβολικό 
και να ξεφεύγει από το φυσικό. Από την άλλη μεριά το χρυσό μπορεί να φορεθεί από 
μόνο του ή να συνδυαστεί εκπληκτικά με το καφέ, δίνοντας μια πιο glamorous όψη. 
Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός για βραδινές εμφανίσεις. Στα χείλη επικρατούν οι 
nude αποχρώσεις, ενώ την τιμητική τους έχουν και φέτος οι σκούρες αποχρώσεις 
του κόκκινου. Τα φρύδια είναι πυκνά στο φυσικό τους σχήμα, ενώ το «smokey eye» 
παραμένει για άλλη μια χρονιά στις επιλογές των make-up artists.

Τα βήματα για μία καλή βάση
Nude look: Για άλλη μια χρονιά 
κυριαρχεί το απαλό μακιγιάζ που αποδίδει 
μια φυσική εμφάνιση. Τα διάφανα make-
up στο χρώμα του δέρματος και τα ρουζ 
που τονίζουν απλά τη φρεσκάδα του 
προσώπου είναι μια ασφαλής επιλογή 
και για φέτος το χειμώνα. Επιλέξτε για 
την πελάτισσά σας μια βάση make-up σε 
φυσικούς τόνους, έτσι ώστε να επιτύχετε 
μια λεία επιδερμίδα. 

Η επιλογή του make-up γίνεται με 
βάση τον τύπο του δέρματος και τις 
ιδιαιτερότητές του. 
•  Compact make-up: Είναι εύκολο στη 

χρήση του, μεταφέρεται παντού και 
απλώνεται εύκολα. Ιδανικό για λιπαρές 
και για μεικτές επιδερμίδες. 

•  Υγρό make-up: Είναι εμπλουτισμένο 
με ενυδατικούς παράγοντες, ενώ 
συχνά περιλαμβάνει αντιοξειδωτικά 
στοιχεία, φίλτρα προστασίας καθώς 
και συστατικά που προσδίδουν λάμψη 
στο πρόσωπο. Είναι κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος.

•  Για ακόμα πιο φυσικό και ματ αποτέλεσμα, προτείνετε την εφαρμογή 
μιας πούδρας με τη βοήθεια ενός πινέλου. Μετά τη χρήση του make-up 
η εφαρμογή της πούδρας έχει ρόλο σταθεροποιητή, έτσι ώστε να μη 
«σπάει» το μακιγιάζ. 

•  Το concealer είναι το προϊόν που θα δώσει ένα πιο ξεκούραστο και 
φωτεινό βλέμμα και θα αναδείξει καλύτερα το μακιγιάζ των ματιών. 
Προτείνετε ένα μπεζ σε μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και ένα πιο 
κίτρινο σε μια σκουρόχρωμη επιδερμίδα. 

  Συμβουλέψτε την πελάτισσά σας να το εφαρμόζει πάντα σε μικρή 
ποσότητα και να το απλώνει ταμποναριστά στην περιοχή  
κάτω από τα μάτια προτιμώντας ένα λεπτό βουρτσάκι.
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Χρυσός κανόνας
Ένα σωστό μακιγιάζ θα πρέπει να αναδεικνύει τα όμορφα χαρακτηριστικά 
ενός προσώπου χωρίς υπερβολές! Υπενθυμίστε στις πελάτισσές σας ότι 
τονίζουμε πάντα ή τα μάτια ή τα χείλη, ποτέ και τα δύο μαζί.

Οι τάσεις στο μακιγιάζ ματιών 
Η μόδα επιτάσσει για εφέτος την επιλογή γήινων χρωμάτων όπως το καφέ, το καφέ-
γκρι και το χρυσό για τις πιο επίσημες εμφανίσεις. Επίσης τις ροζ και μωβ σκιές ματιών 
μπορείτε να τις προτείνετε για μια πιο απαλή και νεανική εμφάνιση καθώς χαρίζουν μια 
πιο girly και όχι αυστηρά θηλυκή όψη. Για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις  ενδιαφέρουσα 
πρόταση των κορυφαίων make-up artists είναι οι σκιές με γκλίτερ. 

Χαρίζουν λάμψη και glamorous style στο βλέμμα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο 
τρόπο μια βραδινή ή επίσημη έξοδο για όσες πελάτισσες σας το επιθυμούν.

Τα φρύδια βάφονται με σκιές ή μολύβια και γίνονται πιο έντονα,  
φαρδιά και εκφραστικά.

Smokey eye: Το smokey eye δεν λείπει ποτέ από τη μόδα, 
ιδιαίτερα φέτος που το κλασικό μαύρο έχει την τιμητική του. Για 
ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προτείνετε έντονες αντιθέσεις 
συνδυάζοντας ένα λευκό μολύβι στο κάτω βλέφαρο.
Cat eyes: Με ένα μαύρο, καφέ ή μπλε eyeliner εφαρμοσμένο 
ανοδικά και παράλληλα με την άκρη του φρυδιού σχηματίζονται 
εύκολα τα «γατίσια» μάτια. Φαρδιές γραμμές και μεταλλικά 

χρώματα σε ολόκληρο το κινητό βλέφαρο αποτελούν μια πρόταση για γυναίκες που 
θέλουν να δώσουν ένα πιο «δραματικό» στυλ στο μακιγιάζ τους.

Βλεφαρίδες: Η μόδα για φέτος το χειμώνα επιβάλλει μακριές 
αλλά και έντονες βλεφαρίδες. Γυριστές, πυκνές, total black, 
ψεύτικες ή φυσικές μπορούν να αναδείξουν τα μάτια μιας 
γυναίκας χωρίς να χρειάζεται επιπλέον μακιγιάζ. Μια μάσκαρα 
σε όποιο χρώμα προτιμά η πελάτισσα αρκεί για να αποδώσει ένα 
εκφραστικό βλέμμα.

Το μακιγιάζ χειλιών
Διαχρονικό, κλασικό και πάντοτε γοητευτικό, 
το κόκκινο αναδεικνύει τη γυναικεία 
θηλυκότητα. Οι νέες τάσεις λοιπόν στα 
χρώματα των χειλιών, επιβάλλουν τα ζεστά 
χρώματα του κρασιού, το δαμασκηνί, το 
cherry, το μπορντό και το βυσσινί. Προτείνετε 
κραγιόν, stains και μαρκαδόρους, σε βαθιές 
αποχρώσεις του κόκκινου, προτιμώντας τις 
ματ υφές. Συνδυάστε ένα μολύβι χειλιών  
για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Συνδυαστική πώληση  
στο φαρμακείο
Με αφορμή τις νέες τάσεις του 
μακιγιάζ, μπορείτε να συστήσετε στην 
πελάτισσά σας ένα μανικιούρ και μια 
ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών 
της, ολοκληρώνοντας έτσι μια όμορφη 
εμφάνιση.

Οι τάσεις στα νύχια: Σκούρα χρώματα 
σε μεταλλικές υφές, με το χρυσό να 
κυριαρχεί και σε γαλλικό μανικιούρ.
•  Το μαύρο-μπλε, το γκρι και το μπορντό 

είναι αυτά που θα επικρατήσουν 
αυτήν τη σεζόν. Αυτό που πραγματικά 
ξεχωρίζει είναι η νέα τάση στα ζεστά 
κόκκινα του κρασιού που είδαμε και 
στα χείλη. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε 
να προτείνετε αποχρώσεις, όπως 
μπορντό, βυσσινί και δαμασκηνί.

•  Nude αποχρώσεις στα χρώματα του 
δέρματος και απαλά ροζ αποδίδουν ένα 
πιο φυσικό αποτέλεσμα και αποτελούν 
για άλλη μια χρονιά δημοφιλή τάση.

Οι τάσεις στα μαλλιά: Μια ζεστή 
επιλογή που προσδίδει στυλ και 
προσωπικότητα σε κάθε γυναίκα αποτελεί 
και για φέτος το κόκκινο σε όλες του τις 
αποχρώσεις. Ψυχρά καστανά, σκούρα ή 
πιο ανοιχτά αποτελούν πάντα τη σίγουρη 
λύση για όλες τις γυναίκες. 

Για τις πελάτισσες που δεν 
αλλάζουν το ξανθό, οι ψυχρές 
αποχρώσεις του ξανθού είναι 
αυτές που επικρατούν φέτος το 

χειμώνα, οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα 
τις γλυκές αποχρώσεις που ήταν στη 
μόδα άλλες εποχές του χρόνου.
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Πώς πρέπει να βάφονται  
οι ώριμες γυναίκες;
Νατάσα Παπαγεωργάκη, Αισθητικός-Κοσμητολόγος

Με το πέρασμα των χρόνων 
η επιδερμίδα χάνει την υγιή 
όψη της, με αποτέλεσμα 
να γίνεται θαμπή, κίτρινη 
με δυσχρωμίες και 
ρυτίδες ενώ παράλληλα 
διαταράσσεται η λειτουργία 
των ιδρωτοποιών και 
σμηγματογόνων αδένων 
κάνοντας την ξηρή και 
ανελαστική. Το έντονο 
μακιγιάζ σε ένα ώριμο 
πρόσωπο δεν φαίνεται 
το ίδιο κολακευτικό όσο 
δείχνει σε ένα νεανικό, 
καθώς οι γραμμές του 
προσώπου του είναι πλέον 

βαθιές και καθοδικές για αυτό το μακιγιάζ σε αυτήν την ηλικία θα πρέπει 
να είναι ελαφρύ και διακριτικό.

Προτείνετε make up με λεπτή υφή και αρκετά ενυδατικό
Πιο συγκεκριμένα, το make up θα πρέπει να έχει λεπτή υφή με υδατικούς και 
αντιγηραντικούς παράγοντες μιας και η ώριμη επιδερμίδα στερείται υγρασίας.  
Η τοποθέτησή του πρέπει να γίνεται προσεκτικά καθώς έχει την τάση να συσσωρεύεται 
στις πτυχές του προσώπου και να τονίζει άσχημα τις ρυτίδες.  
Όσον αφορά την πούδρα να προτείνετε κάποια με ουδέτερη απόχρωση και να την 
εφαρμόζουν οι πελάτισσές σας με φειδώ, για να αποφύγουν ένα βαρύ αποτέλεσμα.

Όχι πολύ γυαλιστερές σκιές ματιών
Για το μακιγιάζ των ματιών να επιλέγουμε σκιές ματ όχι πολύ γυαλιστερές σε 
αποχρώσεις του μπεζ, σομόν, απαλού ροζ και του πάγου, οι οποίες θα δώσουν φως  
και θα αναδείξουν την γερασμένη όψη τους.

Παστέλ κραγιόν
Το κραγιόν ακολουθεί και αυτό τους παστέλ τόνους του ροδακινί, ροζ ή σομόν με ματ υφή 
ή ελαφρώς ιριδίζουσα. Το περίγραμμα των χειλιών είναι απαραίτητο καθώς συγκρατεί 
περισσότερες ώρες το κραγιόν ενώ παράλληλα τονίζει το φυσικό τους σχήμα. 

Η σωστή τοποθέτηση του ρουζ
Σχετικά με το ρουζ, τοποθετείται λίγο πιο ψηλά από το κανονικό, προσπαθώντας 
με αυτόν τον τρόπο να δώσει μια αίσθηση ανοδικότητας του προσώπου. Γενικά, στο 
μακιγιάζ για ώριμες ηλικίες θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκούρα και σκληρά 
χρώματα όπως είναι το καφέ, μωβ, σκούρο πράσινο, μπλε καθώς και τα περλέ 
καθώς θα δώσουν μια αφύσικη εικόνα στο πρόσωπο προσθέτοντάς του χρόνια και 
τονίζοντας τις ήδη υπάρχουσες ρυτίδες.

HOMOCRIN: ΦΥΤΙΚΗ 
ΒΑΦΗ TRICOLOR  
ΣΈ ΜΟΡΦΗ SPRAY

Για άψογη κάλυψη της ρίζας 
των λευκών τριχών 

Το τμήμα επιστημονικής έρευνας της 
Specchiasol δημιούργησε τη φυτική 
βαφή Tricolor σε μορφή spray για 
γρήγορη κάλυψη (touch up) των 
λευκών μαλλιών στις ρίζες. Με απλή 
και εύκολη κίνηση ψεκασμού, οι 
λευκές τρίχες καλύπτονται στις ρίζες 
αποτελεσματικά, η βαφή στεγνώνει 
σε ένα λεπτό και διαρκεί μέχρι το 
επόμενο λούσιμο. Με καινοτόμο 
φόρμουλα και φυτικά δραστικά 
συστατικά στη σύνθεσή του, το σπρέι 
χρωματίζει προσωρινά τα μαλλιά 
παρέχοντας παράλληλα ενυδάτωση 
και προστασία. Φεύγει εύκολα με 
απλό λούσιμο. Χωρίς σιλικόνες 
και parabens και με τρεις φυσικές 
δραστικές ουσίες: Aloe vera Bio - Chia 
Seed Oil Vegetable keratin. Πρακτική, 
γρήγορη και εύκολη εφαρμογή 
χωρίς χρήση γαντιών και ιδανικό για 
περιπτώσεις που χρειάζεται άμεσα 
κάλυψη των λευκών μαλλιών ή για 
χρήση ανάμεσα στις βαφές. Μόνο στα 
φαρμακεία από τη Health Plus S.A.
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QUICK TOUCH UP 
SPRAY 
Άψογη κάλυψη της ρίζας των λευκών 
τριχών με φυτικά δραστικά συστατικά
 
Το τμήμα επιστημονικής έρευνας της specchiasol στον τομέα του χρωματισμού 
των μαλλιών, δημιούργησε την φυτική βαφή Tricolor σε μορφή spray για γρήγορη 
κάλυψη (touch up) των λευκών μαλλιών στις ρίζες. Mε απλή και εύκολη κίνηση 
ψεκασμού, οι λευκές τρίχες στις ρίζες καλύπτονται αποτελεσματικά, η βαφή 
στεγνώνει σε ένα λεπτό και διαρκεί μέχρι το επόμενο λούσιμο.  
Με καινοτόμο φόρμουλα και φυτικά δραστικά συστατικά στην σύνθεσή του, το 
σπρέι χρωματίζει προσωρινά τα μαλλιά παρέχοντας παράλληλα ενυδάτωση και 
προστασία. Φεύγει εύκολα με απλό λούσιμο. Χωρίς σιλικόνες και parabens και με 
τρείς φυσικές δραστικές ουσίες. 

Aloe vera Bio 

100% φυσικό ψυχρής 
εκχύλισης εξαιρετικό παρθένο 
βοτανικό έλαιο.  
Πλούσιο σε πολυφαινόλες 
και πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα (ωμέγα-3 και ωμέγα-6), 
προστατεύει τις ίνες των 
μαλλιών από την οξειδωτική 
βλάβη που προκαλείται από 
τις ακτίνες UV. 

Δραστικό συστατικό με 
βάση αμινοξέα σόγιας, 
σίτου και αραβοσίτου.
Έχει αναζωογονητική και 
επανορθωτική δράση. 

Chia Seed Oil Vegetable keratin 

Με καταπραϋντική, 
ενυδατική και μαλακτική 
δράση. 

by

https://www.health-plus.gr/
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Aθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
Τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση), 210.9641.162  fax: 210.9600.954
 e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Μακρυγιάννη 42, 57001, Θέρμη  τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd  τηλ.: 2520.9500

Οδηγίες χρήσης 

1. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

2. Ψεκάστε από απόσταση 15 cm την περιοχή που θέλετε να καλύψετε.

3. Αφήστε να στεγνώσει για 1 λεπτό. 

(Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλλιών στον κρύο αέρα) 

Πώς να το αφαιρέσετε: Φεύγει εύκολα με το λούσιμο.

•  Χωρίς σιλικόνες, SLES, SLS, Parabens

• Ελεγμένο για Ni, Cr, Co 

• Δερματολογικά ελεγμένα

• Χωρίς αλλεργιογόνα αρώματα* (*Οδηγία 2003/15/ΕΚ) 

Τα πλεονεκτήματα
Πρακτική, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς χρήση γαντιών. Καλύπτει τις άσπρες 
τρίχες μέσα σε δευτερόλεπτα. Ιδανικό για περιπτώσεις που χρειάζεστε άμεσα κάλυψη 
των λευκών (touch up) ή για χρήση ανάμεσα στις βαφές. 

Το σπρέι στεγνώνει σε 1 λεπτό.  
Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα μαλλιών 
με χρήση κρύου αέρα. 

Απομακρύνεται εύκολα με απλό λούσιμο. 

Σε πρακτική συσκευασία 75ml (για να μπορείτε να το μεταφέρετε).

ΜΑΥΡΟ
840.0.008

ΚΑΣΤΑΝΟ
ΣΚΟΥΡΟ

840.0.002

ΚΑΣΤΑΝΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ

840.0.003

ΞΑΝΘΟ
ΣΚΟΥΡΟ

840.0.005 

ΞΑΝΘΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ

840.0.006 

https://www.health-plus.gr/
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Τα προϊόντα της σειράς WINE ELIXIR 
Η σειρά WINE ELIXIR αποτελείται από 6 νέα προϊόντα, δερματολογικά ελεγμένα, με πολύ υψηλά ποσοστά φυσικών συστατικών, 
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της απαιτητικής επιδερμίδας με ρυτίδες και χαλάρωση. 

Τo ελιξίριο της νεότητας σε ένα μπουκάλι
Μια αρχαία ποικιλία σταφυλιών της Σαντορίνης με τη βοήθεια της Επιγενετικής δημιούργησαν  
την πανίσχυρη αντιγηραντική σειρά WINE ELIXIR της APIVITA  

Στα πλούσια ηφαιστειογενή εδάφη της 
Σαντορίνης, σε έναν από τους πιο παλιούς 
αμπελώνες στον κόσμο, άνυδρα, αυτόριζα 
αμπέλια καλλιεργούνται σε μορφή 
«κουλούρας» για να προστατευτούν από τους 
ανέμους. Για να ανταπεξέλθουν στις κλιματικές 
δυσκολίες, όπως είναι οι ισχυροί άνεμοι 
από τη θάλασσα, η ξηρασία, το αμμώδες 
ηφαιστειακό έδαφος και η έντονη ηλιοφάνεια, 
τα αμπέλια της Σαντορίνης έχουν αναπτύξει 
ισχυρές αντιστάσεις, παράγοντας σε μεγάλη 
συγκέντρωση πολύ ισχυρά προστατευτικά 
μόρια, τις πολυφαινόλες. Στα πλούσια σε 
πολυφαινόλες φύλλα από τρεις αρχαίες 
γηγενείς ποικιλίες αμπελιών, η APIVITA 

ανακάλυψε το ελιξίριο της νεότητας και μέσω 
της Επιγενετικής ανέπτυξε ένα πανίσχυρο 
αντιγηραντικό εκχύλισμα που ενεργοποιεί 
ξανά τη νεότητα του δέρματος και το 
σφράγισε δημιουργώντας την αντιγηραντική 
σειρά προσώπου  WINE ELIXIR.

Και όμως μπορούμε να αναστρέψουμε 
τη διαδικασία της γήρανσης!
Το βιοχημικό εργαστήριο της APIVITA, με 
μία in house καινοτόμο έρευνα βασισμένη 
στις αρχές της Επιγενετικής απέδειξε ότι το 
πλούσιο σε πολυφαινόλες εκχύλισμα από 
αμπέλια Σαντορίνης ενεργοποιεί σημαντικές 
πρωτεΐνες νεότητας (σιρτουίνες και NRF2/

KEAP1) που σχετίζονται με την ανάπλαση, 
την αποτοξίνωση και την αντιοξειδωτική 
άμυνα της επιδερμίδας, ξυπνώντας έτσι τις 
εκ των έσω δυνάμεις της νεότητας. Αυτή 
η έρευνα οδήγησε στη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης αντιγηραντικής σειράς 
με έως 100% φυσικά συστατικά κα χωρίς 
σιλικόνη. Η σειρά WINE ELIXIR ξυπνά τη 
νεότητα της επιδερμίδας, με νέες μεταξένιες 
υφές, αλλά και με νέο υπέροχο άρωμα που 
δρα σαν ελιξίριο της διάθεσης. Οι κλινικές 
μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν πως το 
93% των γυναικών είδε ορατή βελτίωση σε 
μείωση των ρυτίδων, σφριγηλότητα και μια 
αίσθηση lifting.

WINE ELIXIR 
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟΣ 
ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ 
& LIFTING 
Εισχωρεί στα βαθύτερα 
στρώματα της επιδερμίδας 
και μεγιστοποιεί την 
αποτελεσματικότητα της 
κρέμας. Περιέχει πολύ υψηλή 
συγκέντρωση πολυφαινολών 
από αμπέλια Σαντορίνης, 
μειώνει τις ρυτίδες και 
προσφέρει σύσφιξη & 
lifting.  Προστατεύει από 
το οξειδωτικό στρες και τις 
επιθέσεις του περιβάλλοντος 
με το Πατενταρισμένο 
Εκχύλισμα Πρόπολης. Περιέχει 
και άλλα φυσικά συστατικά 
και είναι κατάλληλος για όλες 
τις επιδερμίδες.  

WINE ELIXIR 
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ 
& LIFTING 
Προσφέρεται για 2 τύπους 
επιδερμίδας: πλούσια 
βελούδινη υφή για 
λιπαρές-μεικτές επιδερμίδες 
και ελαφριά μεταξένια 
υφή για κανονικές- 
ξηρές επιδερμίδες. Με 
πολυφαινόλες από 
αμπέλια Σαντορίνης 
μειώνει τις ρυτίδες και 
προσφέρει σύσφιξη & 
lifting. Προστατεύει από το 
οξειδωτικό στρες και τις 
επιθέσεις του περιβάλλοντος 
με το Πατενταρισμένο 

Εκχύλισμα Πρόπολης. 

WINE ELIXIR 
ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ  
& LIFTING 
Μια ισχυρή απαλή κρέμα 
με παπάγια που προσφέρει 
θρέψη κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, απολεπίζει απαλά 
προσφέροντας λαμπερή & 
ανανεωμένη επιδερμίδα. 
Περιέχει πολυφαινόλες 
από αμπέλια Σαντορίνης 
και φυσικά συστατικά σε 
ποσοστό 99%. 

WINE ELIXIR 
ΑΝΤΙΡΥΤΥΔΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ LIFTING  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ  
& ΤΑ ΧΕΙΛΗ 
Μια αναζωογονητική 
κρέμα που βοηθάει στην 
αναγέννηση της ευαίσθητης 
επιδερμίδας στα μάτια & 
στα χείλη και βοηθάει στην 
αντιμετώπιση των μαύρων 
κύκλων & των σημαδιών 
της κούρασης. Εκτός από 
τις πολυφαινόλες περιέχει 
ακακία, Πατενταρισμένο 
Εκχύλισμα Πρόπολης 
και είναι οφθαλμολογικά 
ελεγμένη, χωρίς άρωμα. 

WINE ELIXIR ΛΑΔΙ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ  
& ΣΥΣΦΙΞΗ 
Με πολυφαινόλες από λάδι 
σταφυλιού και σε ποσοστό 
φυσικών συστατικών που 
αγγίζουν το 100%  το προϊόν 
αποτελεί ένα μοναδικό μείγμα 
που αποκαθιστά άμεσα και 
αναζωογονεί, θρέφει και 
ενυδατώνει την επιδερμίδα. 
Μειώνει την εμφάνιση των 
ρυτίδων, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει τη σφριγηλότητα 
και την ελαστικότητα χάρη 
στις πολυφαινόλες από λάδι 
σταφυλιού και τα έλαια μα-
στίχας και λεβάντας.  Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο 
του είτε πριν από την κρέμα 
προσώπου ημέρας/νύχτας.
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www.apivita.com
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Δημιουργήστε όμορφα 
δωροπακέτα μακιγιάζ  
στο φαρμακείο σας ενόψει  
των εορτών

Οι περισσότεροι 
καταναλωτές αναζητούν 
πλέον «έξυπνα» και 
«χρηστικά» δώρα καθώς 
και οικονομικά πακέτα 
προσφορών, προκειμένου 
να αντεπεξέλθουν 
οικονομικά στις αυξημένες 
κοινωνικές υποχρεώσεις 
κατά τη διάρκεια των 
εορτών.
Είναι πλέον κοινή ανάγκη 
οι περισσότεροι να θέλουν  

να προσφέρουν χρήσιμα δώρα που θα «πιάσουν τόπο» και όχι απλώς χώρο σε κάποιο 
ντουλάπι. Είναι μια περίοδος λοιπόν που οι φαρμακοποιοί μπορούν να δημιουργήσουν 
τις δικές τους προτάσεις δώρων δημιουργώντας οικονομικά, «έξυπνα» και εμπνευσμένα 
kit, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά προϊόντα από τα ράφια τους. 
Το προϊόντα μακιγιάζ αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο δώρο για την πλειονότητα 
των γυναικών και οι φαρμακοποιοί μπορούν να δημιουργήσουν αρκετές εναλλακτικές 
προτάσεις δώρων.
Χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα ή και δύο προϊόντα μακιγιάζ σε μια οικονομική 
συσκευασία έχετε την ευκαιρία αφενός να πραγματοποιήσετε συνδυαστικές πωλήσεις 
και αφετέρου να προσφέρετε και μεγαλύτερη έκπτωση σε αυτές. Μπορείτε να επιλέξετε 
από μια πολύ μεγάλη γκάμα προσφορών, ανάλογα με το κοινό σας, την ηλικία τους, 
τις ανάγκες και την οικονομική δυναμική τους.

Ενδεικτικές προτάσεις δώρων μακιγιάζ
Δημιουργήστε μικρά πακέτα δώρου τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν:

1.  Ένα κραγιόν σε ήπιες αποχρώσεις, που ταιριάζει στα περισσότερα πρόσωπα, με 
ένα πακέτο υγρών μαντιλιών ντεμακιγιάζ.

2. Μια μάσκαρα συνδυαστικά με ένα βερνίκι νυχιών.
3.  Μια βάση σε natural αποχρώσεις ή ένα υγρό make up σε συνδυασμό  

με ένα λάδι ντεμακιγιάζ.
4. Ένα αντιοξειδωτικό serum με ένα concealer ματιών.
5. Ένα άρωμα με μια βαφή μαλλιών.

Οι συνδυασμοί δώρων θα μπορούσαν να είναι πολλοί και διαφορετικοί, 
ανάλογα με το κοινό και τις ανάγκες των πελατών σας, ενώ μια χρήσιμη ιδέα 
θα ήταν να συμπεριλάβετε και εκείνα τα προϊόντα που είτε έχετε στοκάρει στο 
φαρμακείο σας είτε δεν έχουν μεγάλο χρονικό περιθώριο πριν από τη λήξη τους.  

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ: 
ΚΑΘΈ ΠΟΤΈ ΘΈΛΟΥΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ;
Ο φαρμακοποιός θα πρέπει σε κάθε αγο-
ρά μακιγιάζ να ενημερώνει τις πελάτισσές 
του ότι η διάρκειά τους δεν μπορεί να 
κρατάει… αιώνια. Και αυτό γιατί έρευνα 
σε 5.000 γυναίκες από την Αγγλία έδειξε 
ότι η μία στις πέντε χρησιμοποιούν το ίδιο 
μέικ απ περισσότερο από πέντε χρόνια. 
Η μία στις τέσσερις αλλάζουν μάσκαρα 
κάθε 12 μήνες και σχεδόν η μία στις δέκα 
χρησιμοποιούν ακόμα κραγιόν που είχαν 
αγοράσει πριν από τρία χρόνια. Σύμφωνα 
με τους παρασκευαστές καλλυντικών τα 
προϊόντα με βάση το νερό (π.χ. μάσκαρα) 
και τα φυσικά προϊόντα χωρίς συντηρη-
τικά είναι πιο ευάλωτα στην αλλοίωση, 
οπότε πρέπει να αλλάζονται συχνά. Ο 
γενικός κανόνας για τη μάσκαρα είναι 
πως πρέπει να την αλλάζουν κάθε 3-4 
μήνες, τα κραγιόν μία φορά το χρόνο, 
τις σκιές, τις πούδρες και το μακιγιάζ σε 
κρεμώδη μορφή κάθε 6-12 μήνες, τα 
μολύβια για τα μάτια και τα χείλη το πολύ 
κάθε δύο χρόνια και τις υγρές βάσεις και 
τα concealer κάθε 6-12 μήνες. Επιπλέον 
οι δερματολόγοι συνιστούν οι γυναίκες να 

ελέγχουν προσεκτικά όλα τα προϊόντα 
ομορφιάς, τα πινέλα, τα σφουγ-
γαράκια και τα βουρτσάκια 
τους και να πετούν όσα έχουν 
καιρό να χρησιμοποιηθούν, όσα 
έχουν αλλοιωμένη όψη ή/και 
μυρωδιά, όσα είναι βρώμικα και 

όσα έχουν λήξει. 
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https://gr.korres.com/el/make-up/brushes
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https://gr.korres.com/el/make-up/face

