Αρωματοπωλείον
Αναστασία Κάμτση
Φυσικά Καλλυντικά
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΙΜΗ

Πράσινη άργιλος: Δίνει στο δέρμα άμεση σφριγηλότητα και λάμψη. Την
αναμειγνύετε με νερό ή με φυσικό χυμό λεμονιού, την απλώνεται σε
καθαρό και στεγνό δέρμα και μετά από 20 λεπτά την ξεπλένετε με χλιαρό
νερό.

3,50€/50gr

Φυσικό ροδόνερο – τονωτική λοσιόν: Με αντιγηραντική δράση. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό ή τόνωση της επιδερμίδας αλλά και για
μετά το ξύρισμα στους άντρες.

2,50€/100ml

Φυσικό ανθόνερο – τονωτική λοσιόν: Χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό του προσώπου ως λοσιόν και περιποιείται το δέρμα.

2,50€/100ml

Φυσικό νερό χαμομήλι – τονωτική λοσιόν: Με αντιγηραντική δράση.
Γνωστό για την καταπραϋντική του δράση σε ερεθισμένες επιδερμίδες.

2,50€/100ml

ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΜΑΛΛΙΩΝ
Λάδι σώματος για χαλαρωτικό μασάζ: Ξεκουράζει και ανακουφίζει από

ΤΙΜΗ
7,00€/100ml

άγχος και κόπωση.

Αμυγδαλέλαιο και ομορφιά…

2,00€/50ml

Τα οφέλη του αμυγδαλέλαιου για το πρόσωπο:
Το δέρμα του προσώπου μας είναι μαλακό και επιρρεπές σε μαύρους κύκλους, κηλίδες και
ακμή. Η καθημερινή χρήση του αμυγδαλέλαιου τόσο για τον καθαρισμό όσο και για την
ενυδάτωση του δέρματός μας, μας βοηθά να δώσουμε φυσική λάμψη στο πρόσωπο μας και
μπορούμε εύκολα ν’ απαλλαγούμε από τα προαναφερόμενα προβλήματα.
Το αμυγδαλέλαιο ως καθαριστικό προσώπου:
Το αμυγδαλέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του δέρματος και ν’ αφαιρέσει
τη βρωμιά και τις ακαθαρσίες από το πρόσωπό σας. Αυτό το φυσικό καθαριστικό προσώπου
είναι ελαφρύ και ενυδατικό και γι’ αυτό καλύπτει όλους τους τύπους δέρματος. Για να το
χρησιμοποιήσετε ως καθαριστικό, τρίψτε λίγο αμυγδαλέλαιο στο πρόσωπο και το λαιμό σας για
περίπου δύο έως τρία λεπτά και αφήστε το για κάποιο χρονικό διάστημα.

ΣΤΑΦΥΛΟ – ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΙΟ
Σύμμαχος Ομορφιάς και Υγείας. Καταπολεμά τις ρυτίδες, Κατά της Ακμής, Δίνει
λάμψη στο δέρμα, Αναπλάθει και Ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα, Καταπολεμά
ραγάδες εγκυμοσύνης και ραγάδες από απώλεια βάρους. Απορροφάται γρήγορα χωρίς
να αφήνει έντονη λιπαρότητα στο δέρμα & χωρίς να κολλάει.

3,50€/50ml

Καλέντουλα:

3,50€/50ml

Είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ενυδατική, καθαριστική, αντιφλεγμονώδη,
αντισηπτική, στυπτική, καταπραϋντική και επουλωτική της δράση. Θεωρείται ένα από
τα καλύτερα βότανα για τη θεραπεία τοπικών δερματικών προβλημάτων, ερεθισμούς,
φλεγμονές, μολύνσεις, δερματικά έλκη, εξωτερικές αιμορραγίες, αλλά και για
μώλωπες και διαστρέμματα

ΣΙΤΕΛΑΙΟ:

Το σιτέλαιο εξάγεται από τους σπόρους του σιταριού, έχει
κιτρινοκόκκινο χρώμα και έντονη μυρωδιά. Περιέχει ακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνη
Ε και λεκιθίνη. Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Ε το καθιστά πολύ καλό
συντηρητικό. Μειώνει τη ξηρότητα, μαλακώνει και θεραπεύει το δέρμα.
Χρησιμοποιείται κατά των ραγάδων, του εκζέματος και της ψωρίασης. Χρησιμοποιείται
επίσης, ως λάδι για μασάζ αναμεμειγμένο με άλλα πιο λεπτόρευστα έλαια.

4,00€/50ml

ΣΠΑΘΟΛΑΔΟ: Το σπαθόλαδο (αλλιώς βαλσαμέλαιο) παράγεται από τις

6,00€/50ml

ανθισμένες κορυφές του θεραπευτικού φυτού Υπέρικου. Έχει βαθύ κόκκινο χρώμα και
είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Το όνομά του προέρχεται από τη χρήση
του ελαίου στην επούλωση πληγών, από τα σπαθιά των στρατιωτών στην αρχαιότητα.
Είναι αναλγητικό, αντιφλεγμονώδες και επουλωτικό. Είναι το περίφημο βάλσαμο
των αρχαίων σπαρτιατών. Βοηθάει στην κατάθλιψη. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση
δερματολογικών προβλημάτων και την επούλωση τραυμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται τους καλοκαιρινούς μήνες διότι είναι φωτοευαίσθητο και μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα.

Φυσικό καστορέλαιο για μαλλιά:
Το καστορέλαιο είναι εξαιρετικό έλαιο για πιο πυκνά μαλλιά, βλεφαρίδες και φρύδια.
Αν ψάχνετε λοιπόν για μια φθηνή, φυσική θεραπεία προτιμήστε το ανεπιφύλακτα.
To Καστορέλαιο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε Omega-9 λιπαρά οξέα. Τα οξέα αυτά
παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες και για
το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, το Καστορέλαιο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές για
την αντιμετώπιση σοβαρών δερματικών παθήσεων όπως λ.χ. είναι η ακμή. Παράλληλα,
το Καστορέλαιο είναι ένα πρώτης τάξης προϊόν ενυδάτωσης, καθώς έχει την ιδιότητα
να "παγιδεύει" την υγρασία της επιδερμίδας - εμποδίζοντας την αφυδάτωση και την
πρόωρη γήρανση της.
Χρησιμοποιήστε το σαν σιλικόνη στις άκρες, σε στεγνά ή βρεγμένα μαλλιά ή σαν
μάσκα (απλώνετε από τη ρίζα ως την άκρη, αφήνετε για 30-40 λεπτά και λούζετε). Για
θρέψη και λάμψη της τρίχας.

4,00€/50ml

ARGAN OIL – ΤΟ ΥΓΡΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

6,00€/50ml

Φυσικό λάδι με εξαιρετικές ιδιότητες για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ακόμη και νύχια.
Πολύ αποτελεσματικό για βαθειές ρυτίδες, ουλές, ραγάδες. Ενυδατικό, συσφικτικό,
αναπλαστικό και αντιγηραντικό. Ιδανικό για ακμή

ΕΛΑΙΟ ΤΖΟΤΖΟΜΠΑ (Jojoba oil)

6,00€/50ml

Εξάγεται από το φυτό jojoba που φύεται στις έρημους του Μεξικού και των νοτίων
περιοχών των ΗΠΑ. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της υγείας των μαλλιών.
Βοηθά στην απομάκρυνση της πιτυρίδας. Περιέχει θρεπτικά συστατικά που ρυθμίζουν
τις λειτουργίες του δέρματος. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους του δέρματος
και των μαλλιών. Επουλώνει τα σπυράκια της ακμής.

Το λάδι καρύδας έχει εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες και είναι κατάλληλο για όλους
τους τύπους δέρματος. Βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος και το ξηρό δέρμα το
κάνει απαλό και λαμπερό. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που αποτρέπει την
εξασθένηση του δέρματος. Έτσι, καθυστερεί τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος και
άλλα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν, όπως οι ρυτίδες και η χαλάρωση του
δέρματος

3,50€/50ml

Αβοκάντο έλαιο (Avocado Oil)

4,00€/50ml

Το λάδι αβοκάντο είναι υπέροχο αντιρυτιδικό, πλούσιο σε βιταμίνες Α και Β, μέτρια
πλούσιο σε βιταμίνες D, Ε, Κ, Η, ΡΡ ,C. Επιταχύνει την επούλωση των πληγών, είναι
εξαιρετικά διεισδυτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά των ρυτίδων. Κατάλληλο
για ξηρά μαλλιά και αφυδατωμένα δέρματα. Απορροφάται γρήγορα λόγω της
περιεκτικότητας σε φυτοστερόλες. Ιδανικό για μαλλιά ταλαιπωρημένα από περμανάντ,
βαφές και ψαλίδα. Καθαρίζει λεκέδες γήρατος και συνιστάται για την αποφυγή των
ραγάδων λόγω εγκυμοσύνης και για την ανάπτυξη των βλεφαρίδων

ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ: Για ακμή, σκασμένα χέρια, πόνους.

3,50€/50ml

Είναι αγχολυτικό, αντισπασμωδικό και αντιβακτηριακό. Ειδικά οι αντιβακτηριδιακές
του ιδιότητες, το καθιστούν αναντικατάστατο. Φροντίζει ιδανικά τις πολύ ευαίσθητες
επιδερμίδες. Φροντίζει, επίσης, τα πολύ ξηρά δέρματα. Απαλείφει "φαγούρα",
τοπικούς ερεθισμούς και «κοκκινίλες». Διευκολύνει τη θεραπεία του εκζέματος και
της ακμής, καθαρίζει το δέρμα και θεραπεύει τα σκασμένα χέρια. Ανακουφίζει από
τους πόνους της περιόδου. Χρησιμοποιείται, επιπλέον, λόγω της αγνότητας του στα
βρέφη για την αντιμετώπιση των κολικών, κάνοντας μασάζ στη κοιλίτσα. Κάνοντας
εντριβές με χαμομηλέλαιο ανακουφιζόμαστε από τους ρευματικούς πόνους και τις
νευραλγίες. Χαλαρώνει το σώμα και αντιμετωπίζει το "σφίξιμο" των μυών που
αποτελεί αποτέλεσμα του καθημερινού stress.

Φυσικό δαφνέλαιο για μαλλιά:
Το δαφνέλαιο είναι εκχύλισμα φύλλων δάφνης σε ελαιόλαδο, και συνεπώς πλούσιο σε
βιταμίνες Α,Ε και λιπαρά οξέα. Προστατεύει και ενισχύει τη δομή της τρίχας, τρέφει,
δυναμώνει και δίνει λάμψη στα μαλλιά χάρη στις μαλακτικές και ενυδατικές του
ιδιότητες. Ακόμη, θεωρείται αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης,
αλλά το σίγουρο είναι ότι θα σας δώσει μαλλιά γεμάτα υγεία που είναι και το
σημαντικότερο όπλο κατά της τριχόπτωσης. Κατά της τριχόπτωσης. Χρησιμοποιείται
σαν μάσκα. (απλώνετε από τη ρίζα ως την άκρη αφήνετε για 30-40 λεπτά και λούζετε).

4,00€/50ml

