
Αφυδάτωση/Λεπτές γραμμές & Ρυτίδες στην περιοχή 
των χειλιών
3D Lip
Θεραπεία συντήρησης της ενέσιμης διαδικασίας. 
Περιέχει επιλεγμένα συστατικά που ενισχύουν τη 

θεραπεία στα χείλη, όπως Υαλουρονικό Οξύ & 
μικροσφαιρίδια Κολλαγόνου που προσφέρουν 
ενυδάτωση και όγκο, Κεραμίδιο 2 & Matrikine complex
που είναι αντιγηραντικά και προσφέρουν ενυδάτωση και 
απαλότητα καθώς και βούτυρο Καριτέ που δίνει θρέψη.
10ml  τιμή: 45,00€

Βαθιά ενυδάτωση
Advanced Filler
normal to dry skin
normal to combination skin
Η ιδανική φροντίδα για την ημέρα: Τέλεια ενυδάτωση και
ισχυρή αντιρυτιδική δράση για ανανεωμένο και
σφριγηλό δέρμα
50ml  τιμή: 110,00€

Ενυδάτωση & Αντιηλιακή Προστασία 

Advanced Perfecting Shield Spf30
Κρέμα τελειοποίησης της επιδερμίδας με αντιηλιακή
προστασία. Ενυδατώνει, αναπλάθει και προστατεύει το
δέρμα από τις βλαβερές ακτίνες UVA & UVB και άλλους
επιθετικούς γηραντικούς παράγοντες, ώστε να αυξήσει
την άμυνα του δέρματος στα ορατά σημάδια της
γήρανσης
50ml  τιμή: 110,00€

TEOXANE COSMECEUTICALS:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

Καθαρισμός/προετοιμασία
RHA® Micellar solution
Καθαριστικό διάλυμα προετοιμασίας 3 σε 1:
καθαρίζει, τονώνει και αφαιρεί το μακιγιάζ
200ml  τιμή: 30,00€

Στοχευμένη φροντίδα-αφυδάτωση, λεπτές 
& βαθιές ρυτίδες
RHA® Serum
Αναζωογονητικός ορός δέρματος με τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση των ενυδατικών
και αναζωογονητικών ενεργών συστατικών
της TEOXANE. Ανάπλαση του δέρματος σε
14 ημέρες
30ml  τιμή: 120,00€

RHA® x VCIP Serum
Ορός για αντιοξείδωση και λάμψη. Η
συνεργική δράση της καινοτόμου
τεχνολογίας Υαλουρονικού RHA με τη νέας
γενιάς Βιταμίνη C, προσφέρουν ορατά
αποτελέσματα σύσφιξης, ομοιόμορφου
χρωματικού τόνου και λάμψης
30ml  τιμή: 140,00€

R[II] EYES
Αποτελεσματική δράση στις εξειδικευμένες 
ανάγκες της ευαίσθητης περιοχής των 
ματιών: πρηξίματα, μαύροι κύκλοι, πόδι της 
χήνας, βαθιές ρυτίδες 
15ml  τιμή: 70,00€

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ

Καθαρισμός/προετοιμασία
RHA® Micellar solution
Καθαριστικό διάλυμα προετοιμασίας 3 σε 1:
καθαρίζει,τονώνει και αφαιρεί το μακιγιάζ
200ml  τιμή: 30,00€

Στοχευμένη φροντίδα-αφυδάτωση, λεπτές & βαθιές 
ρυτίδες
RHA® Serum
Αναζωογονητικός ορός δέρματος με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση των ενυδατικών και αναζωογονητικών
ενεργών συστατικών της TEOXANE. Ανάπλαση του
δέρματος σε 14 ημέρες
30ml  τιμή: 120,00€

Ανανέωση
Perfect Skin Refiner 
Κρέμα νυκτός για ανανέωση του δέρματος. Ιδανική
ισορροπία του απολεπιστικού παράγοντα (Γλυκολικό
Οξύ) και του RHA για ορατά αποτελέσματα στο δέρμα:
τόνος επιδερμίδας, λεπτές γραμμές και ρυτίδες,
μελαγχρωματικές κηλίδες.
50ml  τιμή: 110,00€

Θεραπεία: Καταπράϋνση του δέρματος  

Deep Repair Balm

Πολύ απαλό καταπραϋντικό βάλσαμο 
για αναδόμηση και αποκατάσταση του 
ευαισθητοποιημένου δέρματος 
30ml  τιμή: 50,00€



Τα εργαστήρια της TEOXANE, ειδικεύονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων για το δέρμα
με βάση το Υαλουρονικό Οξύ. Σαν αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ιατρικής
αισθητικής, η TEOXANE προσαρμόζει τα οφέλη της μοναδικής αποκλειστικής της τεχνολογίας στο
Υαλουρονικό οξύ, RHA resilient hyaluronic acid, σε προϊόντα προσιτά για όλους, με ισχυρά ενεργά
συστατικά για στοχευμένη αντιμετώπιση της γήρανσης.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ TEOXANE

Τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid
Η τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid, δημιουργήθηκε για
ενδοδερμική έγχυση και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη απ’ότι η
χρήση του απλού Υαλουρονικού Οξέος. Το RHA ενδυναμώνει το
δερματικό φραγμό, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας και
αφήνοντας το δέρμα πιο απαλό και ενυδατωμένο.

TEOXANE Dermo-Restructuring complex
Επιλογή από 8 αμινοξέα, 3 αντιοξειδωτικά, ορυκτά και Βιταμίνη Β6.

NovHyal
Εμπεριέχεται στο φυσικό Υαλουρονικό Οξύ.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ

Για παραγγελίες:
www.health-boutique.com - info@health-boutique.com - 22911 59013 - 694 22 61 807

http://www.desamed.gr/
mailto:info@desamed.gr



