
Κάθε χρόνο τα «Best in Pharmacy Awards» αποτελούν  
το μοναδικό θεσμό που επιβραβεύει τις καλές πρακτικές Marketing 

και Καινοτομίας των προϊόντων φαρμακείου και των υπηρεσιών 
του. Μέσω των βραβείων αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται τα 
εξαιρετικά επιτεύγματα και οι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε 
κάθε κλάδο ή αγορά, ενώ μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης,  

οι εταιρείες λαμβάνουν χρήσιμο feedback από τους ειδικούς για τη 
χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους 

κορυφαίους «παίκτες» στην αγορά που δραστηριοποιούνται.  
Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής 
βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού 

τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.  Το Special Report που ακολουθεί 
συγκέντρωσε τους μεγάλους νικητές της πρώτης 5ετίας των 
βραβείων (ΤΟP COMPANIES/TOP BRANDS) παρουσιάζοντας 

παράλληλα τις καλύτερες στιγμές των βραβεύσεων. 



Special Report

Ο θεσμός των «Best in Pharmacy Awards» έχει 
μια αναπτυσσόμενη δυναμική, καθώς κάθε χρό-
νο –παρά τις αντιξοότητες που επικράτησαν– όλο 
και περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες και 

agencies συμμετέχουν στη διοργάνωση, καταθέτοντας υπο-
ψηφιότητες για καλλυντικά προϊόντα, OTC σκευάσματα, μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, 
υπηρεσίες φαρμακείου αλλά και για ενημερωτικές καμπάνιες, 

δράσεις ΕΚΕ και πολιτικές πράσινης ανάπτυξης. 
Διεκδικούν μια διάκριση, η οποία προκύπτει από μια κριτι-
κή επιτροπή που ανανεώνεται ετήσια και αποτελείται από 
μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και 
των θεσμικών φορέων. Κάθε χρόνο οι διακρίσεις δίνονται σε 
μια άρτια οργανωμένη τελετή απονομής, η οποία έχει χαρα-
κτηριστεί «γιορτή για το χώρο του φαρμακείου και των 
υπηρεσιών του».

Τα τελευταία 5 χρόνια τα βραβεία Best in Pharmacy του «Φαρμακευτικού 
Κόσμου» κατάφεραν να γίνουν θεσμός, κερδίζοντας πλήθος συμμετοχών και 
βραβεύσεων κορυφαίων εταιρειών που διακινούν προϊόντα φαρμακείου αλλά 
και agencies που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της υγείας και του 
marketing. Ενδεικτικά, από το 2018 που ξεκίνησαν για πρώτη φορά τα «Best in 
Pharmacy Awards» έως και το Σεπτέμβριο του 2022 απονεμήθηκαν 297 βραβεία 
(TOP, Platinum, Gold, Silver και Bronze), ενώ τιμήθηκαν στο πλαίσιο του θεσμού 
9 πρόσωπα, με το καθένα από αυτά να έχει σημειώσει μια μοναδική διαδρομή 
στο χώρο του φαρμάκου και της κοινωνικής προσφοράς.

Best in Pharmacy Awards 5ετίας 
Οι 10 κορυφαίες εταιρείες που αναδείχθηκαν

Το 2018 απονεμήθηκαν συνολικά 58 βραβεία, ενώ τα πρόσωπα 
που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον κλάδο ήταν ο εκλι-
πών ιδρυτής της ιστορικής ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ που αργότερα μετονο-
μάστηκε σε ΒΙΑΝΕΞ, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος άφησε 
παρακαταθήκη το προσωπικό του παράδειγμα, υψηλού ήθους 
και προσφοράς στη φαρμακευτική αγορά. 

Στη συνέχεια τιμητικό βραβείο έλαβε ο Γιώργος Παπαϊωάννου, 
Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Τέλος, στο πρόσωπο του Αναστάσιου Δαμβέργη, τελευταί-
ου ιδιοκτήτη ενός από τα ιστορικότερα φαρμακεία της Ελλάδας, 
βραβεύτηκε η μεγάλη ιστορική παράδοση του φαρμακευτικού 
λειτουργήματος. 

Το 2019 απονεμήθηκαν 69 βραβεία και δόθηκε τιμητική διάκρι-
ση στον Κωνσταντίνο Δεμέτζο, Καθηγητή Φαρμακευτικής Να-
νοτεχνολογίας, Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής 
Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, Προέδρου της Ελληνικής Φαρμακευτι-
κής Εταιρείας για το πλούσιο ερευνητικό του έργο, με τον ίδιο 
να δηλώνει ότι «η διεπιστημονικότητα και η αριστεία στη σκέψη 
καθώς και η ανάγκη για επιμόρφωση πρέπει να γίνουν τρόπος 

ζωής, αφού η επιστήμη μας και η ηθική είναι τα διαχρονικά μας 
εργαλεία». Επίσης τιμήθηκε ο Θωμάς Μπαμπάλης, φαρμακοποι-
ός, τέως Πρόεδρος των «Φαρμακοποιών του Κόσμου» για τη 
συνολική προσφορά του στην ανθρωπιά και στον εθελοντισμό. 
Το τρίτο τιμητικό βραβείο δόθηκε στην Ιουλία και στην Ειρήνη 
Τσέτη του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη για την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Το 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε πα-
γκοσμίως η νόσος Covid-19 και των πολύμηνων lockdowns στο 
εμπόριο και στις επιχειρήσεις, η φαρμακευτική αγορά έδειξε ση-
μάδια συστολής, μειώνοντας τον αριθμό των συμμετοχών στο 

θεσμό. Δόθηκαν 46 διακρίσεις, ενώ το τιμητικό βραβείο της χρο-
νιάς έλαβε ο Ηλίας Κατσόγιαννης, φαρμακοποιός M.Sc. για το 
σημαντικό έργο του στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας 
και του κοινού για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19.

Το 2021 απονεμήθηκαν 50 βραβεία, χωρίς όμως να υπάρξει Τελε-
τή Απονομής και τιμητικές βραβεύσεις εξαιτίας των περιοριστικών 
μέτρων που ίσχυσαν και αυτή τη χρονιά. Το 2022 οι κατηγορίες 
βράβευσης αναενώθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε 

ρεκόρ συμμετοχών. Βραβεύτηκαν 74 προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ 
δόθηκαν δύο τιμητικές διακρίσεις: στη Δρ. Ιωάννα Ανδρεάδου, 
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας και στον Δρ. Χρήστο Λιονή, Καθηγη-
τή Γενικής Ιατρικής για το αξιόλογο ερευνητικό τους έργο. 

 | Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023 | 3938 | Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023 | 



Special Report

Με τη συμπλήρωση των 5 χρόνων του επιτυχημένου θεσμού, 
το περιοδικό Φαρμακευτικός Κόσμος συγκέντρωσε τις 10 κορυ-
φαίες διακρίσεις της 5ετίας, εστιάζοντας στις TOP COMPANIES 
και στα TOP BRANDS, όπως τα ανέδειξαν οι κριτικές επιτροπές 
των ετήσιων βραβείων. 
Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία αυτών των προϊό-
ντων και των υπηρεσιών, ώστε να βρίσκονται ψηλά στις επιλογές 

των φαρμακοποιών και των καταναλωτών.
Οι μεγάλοι νικητές της τελευταίας 5ετίας θα λάβουν το νέο λο-
γότυπο: «Best in Pharmacy Awards – Διάκριση 5ετίας» που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλες τις καμπάνιες δημοσιότη-
τας, στα websites, στα social media, στις υπογραφές των e-mails, 
στις συσκευασίες των προϊόντων ή σε οποιοδήποτε άλλο επικοι-
νωνιακό υλικό επιθυμούν. ●

TOP COMPANIES

2018 APIVITA

2019 FREZYDERM

2020 ΟΦΕΤ

2021 SIMPLE IDEAS IKE- 
NATURA SIBERICA

2022 INNOVIS PHARMA

TOP BRANDS

2018
BIO-OIL, SOCIALAB / SARANTIS

ΛΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ, KORRES 

2019 FILLERINA, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.

2020 FITO

2021 PHOCUS (AGENCY OF THE YEAR) 

2022 Ελληνικό Γιαούρτι, KORRES

∆ΙΑΚΡΙΣΗ 
5ΕΤΙΑΣ 
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H Fillerina 12HA Densifying-Filler, η πρώτη μη επεμβατική μέθοδος filler, 
συμπληρώνει 10 χρόνια παγκόσμιας καινοτομίας και αποτελεσματικότητας. 

Α ποτελεί μια επαναστατική, δερμοκαλλυντική αγωγή 
για εφαρμογή στο σπίτι χωρίς ενέσεις, που περιέχει 
το καινοτόμο σύμπλεγμα 12 υαλουρονικών οξέων 
με διαφορετικά μοριακά βάρη, δηλαδή μεγέθη, 

ώστε να επιτυγχάνεται η διαδερμική απορρόφησή τους.
Η Fillerina είναι το μόνο καλλυντικό προϊόν που η κα-
τοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύνθεσή του 
επιτρέπει μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού οξέος, κολ-
λαγόνου και ελαστίνης να εισχωρούν βαθιά στους δερ-
ματικούς ιστούς, χωρίς ενέσεις, με κλινικά αποδεδειγμέ-
νο αποτέλεσμα πλήρωσης.
Η σύνθεση συνδυάζει τα δώδεκα διαφορετικά μοριακά βάρη 
υαλουρονικού οξέος (από 400 έως 2.000Κ Dalton), με δράση 
γεμίσματος των ρυτίδων και αύξησης του όγκου των ζυγωμα-
τικών και των χειλιών, με τρία μόρια κολλαγόνου διαφορετικού 
μοριακού βάρους (2kDa, 12kDa και 300kDa), τα οποία –εισχω-
ρώντας μέχρι το χόριο– προάγουν την αύξηση της πυκνότητας 
του δέρματος και βελτιώνουν το αποτέλεσμα πλήρωσης, σύ-
σφιξης και ανόρθωσης σε συνέργεια με τα μόρια του υαλου-
ρονικού οξέος. Η σύνθεση περιέχει επίσης 2 μόρια ελαστίνης 
(1.400 Da και 2.200 Da), τα οποία στοχεύουν στην αποκατά-
σταση της ελαστικότητας και σφριγηλότητας του δέρματος.  
Η διαδερμική απορρόφηση των συστατικών έχει καταγραφεί 
με ex vivo έλεγχο Franz Cells και αναφέρεται πάνω στη συ-
σκευασία.
Η εντατική αγωγή Fillerina 12HA εφαρμόζεται για 14 ημέρες 
και στη συνέχεια ακολουθεί η αγωγή καθημερινής περιποίησης 
για συντήρηση και ενίσχυση των αποτελεσμάτων με τις κρέμες 
Fillerina 12ΗΑ ημέρας, νύκτας και ματιών. 
Τα αποτελέσματα της Fillerina έχουν αποδειχθεί κλινικά 
μέσω in-vivo, διπλά-τυφλής, τυχαιοποιημένης κλινικής 
μελέτης που έδειξε ότι επιτυγχάνει έως -54,8% μείωση 
του βάθους των ρυτίδων, έως -2,87mm ανόρθωση του 
προσώπου, έως +3,39mm αύξηση του όγκου των ζυγω-
ματικών και έως +44,7% αύξηση του όγκου των χειλιών. 

Πετσιάβας Α.Ε.
Fillerina: Επαναστατική αγωγή 
γεμίσματος ρυτίδων & αύξησης 
όγκου χωρίς ενέσεις

Η Fillerina 12HA διατίθεται σε 3 διαφορετικούς βαθμούς αγω-
γής και κρεμών με αυξανόμενη συγκέντρωση των συστατι-
κών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιδερμίδας και σε ειδικές 
αγωγές για τα χείλη και τα μάτια. Η συσκευασία της αγωγής 
Fillerina 12ΗΑ περιέχει 1 φιαλίδιο με 14 δόσεις (των 2ml Gel 
Αναπλήρωσης Όγκου και Γεμίσματος), 1 φιαλίδιο με 14 δόσεις 
(των 2ml Φιλμ Θρέψης) και 2 ειδικά απλικατέρ που επιτρέπουν 
την εφαρμογή με ακρίβεια. ●
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Πρόκειται για μια καθαρή «ψήφο εμπιστοσύνης» από 
τους πλέον επαΐοντες, που είναι ο στιβαρός επιστημο-
νικός κλάδος ο οποίος ταυτόχρονα επωμίζεται έναν 
κρίσιμο κοινωνικό ρόλο που αναδεικνύεται επιτακτι-

κά σε κάθε κρίση. Παράλληλα, ο φαρμακοποιός αποτελεί βασικό 
σκαλοπάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους πολίτες. 
Εφόσον οι πολίτες εμπιστεύονται αβίαστα τον φαρμακοποιό τους, 
το ίδιο συμβαίνει και με τα προϊόντα φαρμακείου και τις υπηρεσί-
ες του. Ένας φαρμακοποιός γνωρίζει σε βάθος τη δυναμική, την 
ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων 
φαρμακείου. 
Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), 
προέρχεται από τον κλάδο των φαρμακοποιών, καθώς τόσο ο 
δημιουργός και εμπνευστής του, ο αείμνηστος Κλέων Τσέτης,  

όσο και η σημερινή πρόεδρος και CEO του Ομίλου Ιουλία 
Τσέτη, είναι φαρμακοποιοί, με βαθιά γνώση, κουλτούρα και αγά-
πη γύρω από το πεδίο αυτό. Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο 
Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) αποτελεί 
σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τα φαρμακευτικά δρώμε-
να, αλλά και για την κοινωνία. 
Οι βιομηχανίες του, με τα καινοτόμα σκευάσματά τους, αποτελούν 
τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της ελληνικής παραγωγής στις 
70 και πλέον αγορές του εξωτερικού, στις οποίες εξάγει με το 
brand name by UNI-PHARMA & by InterMed. 
Ο ΟΦΕΤ αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες  
UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύ-
προ Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρ-
μακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ιν-
στιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων. 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τα SDGs και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. 
Η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει να αυξήσει ακόμη περισσότερο 
το κοινωνικό της αποτύπωμα, μειώνοντας παράλληλα το περι-
βαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλω-
μένη στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και στο Ηθικό  
Επιχειρείν. 
Οι UNI-PHARMA & InterMed, αποτελούν υπερήφανα 
μέλη του UN GLOBAL COMPACT του Οικουμενικού Συμφώ-
νου των Ηνωμένων Εθνών ενώ από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 οι 
δύο βιομηχανίες βρίσκονται στην ηγετική ομάδα των «The Most 
Sustainable Companies in Greece 2020». Πρόκειται για 25 επι-
χειρήσεις - πρότυπα που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρ-
τη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Το Μάϊο του 2022,  
οι δύο βιομηχανίες, επαναξιολογήθηκαν και βρίσκονται πλέον στις  
TOP Most Sustainable Companies in Greece 2022. ●

Η ιδιαίτερη αξία και ο συμβολισμός των «Best in Pharmacy Awards» έγκειται 
στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα βραβεία προέρχονται από τα ίδια τα σπλάχνα 
του φαρμακευτικού κόσμου, που είναι οι φαρμακοποιοί, αποτυπώνοντας  
με ευκρίνεια έτσι τον παλμό της αγοράς. 

ΟΦΕΤ
Τα «Best in Pharmacy Awards» 
ψήφος εμπιστοσύνης  
στο φαρμακευτικό κλάδο! 

Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, CEO του ΟΦΕΤ, Επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής 
του ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΒ, Πρόεδρος του UN Global Compact 
Network Hellas. 
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Τ ώρα η FITO συνεργάζεται με χιλιάδες φαρμακεία σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ εξάγει τα φυτικά καλλυντικά 
της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα 
της συνδυάζουν ποιοτικά εκχυλίσματα ελληνικών βο-

τάνων με σύγχρονα δραστικά συστατικά βιοτεχνολογίας, χάρη  
στις συνεργασίες με μικροκαλλιεργητές αλλά και με μεγάλα 
ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη 
πρώτη ύλη.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΙΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ
Στηριζόμενοι στην επιστημοσύνη και συνδυάζοντας γνώσεις βο-
τανολογίας, φαρμακευτικής, ιατρικής και κοσμετολογίας, η FITO 
παρέχει στους καταναλωτές ποιοτικά και αποτελεσματικά φυτικά 
καλλυντικά. Εξάλλου τα προϊόντα συνοδεύονται από κλινικές με-
λέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. 
Η άριστη απορρόφηση των συστατικών έχει ιδιαίτερη επίδραση 
στην επιδερμίδα, προσφέροντας δράσεις όπως καταπολέμηση 
των ρυτίδων, ανάπλαση, λάμψη, ελαστικότητα και ανανέωση. Τα 
φυτικά καλλυντικά FITO βοηθούν στην πρόληψη της πρόωρης 
γήρανσης, ενώ περιορίζουν τη βιολογική γήρανση. Το αποτέλε-
σμα στην επιδερμίδα πολλαπλασιάζεται, καθώς ενισχύονται οι 
βασικές λειτουργίες του δέρματος ώστε αυτό να προστατεύεται 
και τα σημάδια της γήρανσης να υποχωρούν. 

Τα προϊόντα FITO είναι επίσης υποαλλεργικά και φιλικά στην επι-
δερμίδα μιας και δεν περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες.
Παράλληλα προσφέρονται σε προσιτές τιμές γιατί η φιλοσοφία 
της εταιρείας είναι πως αξίζει και πρέπει όλοι να μπορούν να 
απολαμβάνουν τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και την επι-
στημοσύνη των Ελλήνων φαρμακοποιών.

Η ΝΕΑ PREMIUM ΣΕΙΡΑ  
«ΦΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Στους στόχους της FITO περιλαμβάνεται η συνεχής προσπάθεια 
και αμείωτη αναβάθμιση των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό κυ-
κλοφόρησε στις αρχές του 2023 τη νέα premium σειρά, Φυτική 
Μεσοθεραπεία. 
Στη νέα σειρά φυτικά δραστικά συστατικά βιοτεχνολογίας συνδυ-
άζουν για πρώτη φορά τη δράση τους με φυτικά βλαστοκύτταρα, 
τέσσερα διαφορετικά πρεβιοτικά, τέσσερα διαφορετικά υαλου-
ρονικά οξέα, εξειδικευμένα εκχυλίσματα ελληνικών βοτάνων και 
με βιταμίνες, για να φτάσει η δράση βαθιά στην επιδερμίδα και να 
έχει συγκλονιστικό αποτέλεσμα.
Η σειρά περιλαμβάνει ορούς ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ηλικί-
ας και κρέμες για πρόσωπο, μάτια, λαιμό και χείλη που σμιλεύουν 
και τονώνουν το δέρμα από μέσα, μειώνουν ορατά τις ρυτίδες 
και τις γραμμές και βελτιώνει το πάχος του δέρματος ώστε να 
γίνει πιο σφριγηλό. 
Τα προϊόντα Φυτική Μεσοθεραπεία κυκλοφορούν με 50%  
έκπτωση και μόνο στα φαρμακεία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Η στήριξη της πατρίδας αποτελεί κυρίαρχο «συστατικό» της φι-
λοσοφίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει έμπρακτα την 
ελληνική κοινωνία, προσφέροντας χορηγίες σε σημαντικές πρω-
τοβουλίες όπως αυτές που υλοποιούν «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» κ.ά. ●

Τα φυτικά καλλυντικά βιοτεχνολογίας FITO είναι παραγωγές-δημιουργίες 
Ελλήνων επιστημόνων φαρμακοποιών. Το ξεκίνημά τους το βρίσκουμε στο 
φαρμακείο μου, πριν 25 χρόνια περίπου. Τότε ήταν ένα από τα πιο οργανωμένα 
φαρμακεία φυτοθεραπείας, αρωματοθεραπείας και εναλλακτικών θεραπειών.

FITO
Στόχος της εταιρείας η αμείωτη 
αναβάθμιση των προϊόντων της

Χρηστος  
Φαρμάκης
Φαρμακοποιός, πρόεδρος FITO



Special Report

Οι καινοτόμες αντιγηραντικές φόρμουλες της Frezyderm προσφέρoυν στο 
πρόσωπο και στην περιοχή των ματιών συσφιγκτική και επανορθωτική 
περιποίηση. Διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη πολυλειτουργική σύνθεση για 
στοχευμένη και πολλαπλή δράση ενάντια στα σημεία γήρανσης.
Η σειρά αποτελείται από:

EYE CREAM 
Αντιρυτιδική κρέμα για την περιοχή γύρω από τα μάτια που μειώνει τις 
ρυτίδες, συσφίγγει και αναπλάθει την επιδερμίδα στο σημείο, προσφέ-
ρει πλούσια ενυδάτωση και «γεμίζει» τις ρυτίδες. Αμέσως η επιδερμίδα 
δείχνει ενυδατωμένη και ελαστική και το βλέμμα ανακτά τη νεανική, 
ξεκούραστη όψη του. 

ANTI-WRINKLE RICH DAY CREAM 
Η αντιρυτιδική κρέμα ημέρας με πλούσια, μη λιπαρή υφή προσφέρει συ-
σφιγκτική και επανορθωτική περιποίηση. Με καινοτόμο φόρμουλα που 
«γεμίζει» τις ρυτίδες από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής, επανορθώνει 
την επιδερμίδα, βελτιώνει το περίγραμμα του προσώπου και προλαμβά-
νει τα σημάδια της φωτογήρανσης. Παράλληλα, προστατεύει τα βλαστο-
κύτταρα από τη φθορά και τα ενεργοποιεί για την παραγωγή λιπιδίων και 
πρωτεϊνών που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ρυτίδες από μέσα.  
Έτσι, η επιδερμίδα επανακτά τη χαμένη της λάμψη, την ομοιομορφία 
και τη νεανική και φρέσκια όψη της.

ANTI-WRINKLE RICH NIGHT CREAM
Η αντιρυτιδική κρέμα είναι εξειδικευμένη να δρα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, τότε που τα κύτταρα της επιδερμίδας ανανεώνονται. Μειώνει 
την έκταση και το βάθος των ρυτίδων, επαναπροσδιορίζει το περίγραμ-
μα του προσώπου και μιμείται τη δράση της ορμόνης νεότητας για την 
παραγωγή κολλαγόνου. Παράλληλα, προστατεύει τα βλαστοκύτταρα 
από τη φθορά και τα ενεργοποιεί για την παραγωγή λιπιδίων και πρω-
τεϊνών που «γεμίζουν» τις ρυτίδες από μέσα. Η κρέμα διαθέτει πλούσια, 
μη λιπαρή υφή που απορροφάται άμεσα από το δέρμα. 

Δερματολογικά ελεγμένα προϊόντα, με πλούσια, μη λιπαρή υφή 
που απορροφάται άμεσα. ●

FREZYDERM  
Anti-Wrinkle Rich για ορατή 
μείωση ρυτίδων και επαναφορά 
νεανικής, λαμπερής όψης 
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