
Προϊόντα περιποίησης της 
επιδερμίδας: Natural Being®
Για μια φυσικά καθαρή και υγιή επιδερμίδα 
σε αρμονία με τον πλανήτη μας

Αφού δημιουργήσουμε καλές φυσικές διατροφικές 
συνήθειες και αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία του 
οργανισμού μας, αρχίζουμε να αισθανόμαστε 
καλύτερα.  Μόλις αισθανθούμε καλύτερα, τα επίπεδα 
της ενέργειάς μας βελτιώνονται και συχνά μπορεί 
ακόμη και να βελτιωθεί η εμφάνισή μας, με φυσικό 
τρόπο. Ως συμπλήρωμα στα προϊόντα διατροφής της, 
η AquaSource σάς προσφέρει τη σειρά Natural Being®. 
Η σειρά αυτή αποτελείται από προϊόντα περιποίησης 
της επιδερμίδας που υποστηρίζουν αποτελεσματικά, 
εύκολα και φυσικά το καθαρό, υγιές δέρμα.

Δημιουργήσαμε τη σειρά Natural Being® 
έχοντας κατά νου ότι η ζωή σε αρμονία με 
τον πλανήτη μας δεν είναι μόνο εφικτή, είναι 
απολύτως ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, 
στα προϊόντα δεν περιέχονται σκληρές 
χημικές ουσίες ή τεχνητά χρώματα, παρά 
μόνο φυσικά συστατικά που είναι φιλικά 
προς την επιδερμίδα μας και το περιβάλλον. 
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για τον 
άνθρωπο, οπότε υπάρχει ισχυρή δέσμευση 
εκ μέρους μας ως προς την εξάλειψη των 
πειραμάτων σε ζώα.

Η σειρά Natural 
Being® περιέχει 

φυσικά συστατικά που 
φροντίζουν την 

επιδερμίδα μας, χωρίς 
να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον.  
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Μια πλήρης σειρά για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

Ως ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης της 
επιδερμίδας, η Natural Being® έχει 
σχεδιαστεί για να καθαρίζει, να τονώνει και 
να ενυδατώνει το πρόσωπό σας, καθώς και 
να βελτιώνει την υγεία του δέρματος των 
χεριών και του σώματός σας. Αυτή η απαλή, 
αλλά αποτελεσματική σειρά έχει 
διαμορφωθεί για να προσφέρει οφέλη σε 
όλους τους τύπους επιδερμίδας. Ο τύπος 
επιδερμίδας αναφέρεται ευκρινώς σε όλες 
τις συσκευασίες, επομένως είναι εύκολο να 
εντοπιστεί:

Λιπαρή έως κανονική επιδερμίδα 

Κανονική έως ξηρή επιδερμίδα 

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας
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Ένας βαθύς σεβασμός για τη σοφία της φύσης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού 
της σειράς Natural Being®. Περιέχοντας μέλι Μανούκα της Νέας Ζηλανδίας και λάδι 
Μανούκα, στα προϊόντα Natural Being® θα βρείτε μόνο τα πιο αγνά φυσικά συστατικά. 

Μέλι Μανούκα
Το μέλι Μανούκα παρασκευάζεται στη Νέα 
Ζηλανδία και προέρχεται από μέλισσες που 
επικονιάζουν το εγγενές δέντρο Μανούκα 
(Leptospermum scoparium). Αυτό το πολύτιμο μέλι 
έχει αρκετά υψηλότερη αντιβακτηριακή δράση 
από το κανονικό μέλι. Οι αντιβακτηριακές 
ιδιότητές του οφείλονται στα αυξημένα επίπεδα 
ενζύμων που βρίσκονται στη φυσική του σύσταση.  
Σύμφωνα με μελέτες, το φυσικό μέλι Μανούκα 
προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό 
καθαρισμού, ενυδάτωσης και εξισορρόπησης των 
επιπέδων pH στο δέρμα, γι' αυτό είναι ιδανικό για 
την περιποίηση του δέρματος. Το μέλι Μανούκα 
για την περιποίηση της επιδερμίδας αποτελεί ένα 
θαυματουργό συστατικό που προέρχεται από τη 
φύση και είναι ένα από τα καλύτερα και πιο 
υγιεινά «δώρα» που μπορείτε να κάνετε στην 
επιδερμίδα σας.

Βασικά συστατικά

Έλαιο Μανούκα
Το έλαιο Μανούκα προέρχεται από τη 
βιώσιμη συγκομιδή φύλλων από δέντρα 
Μανούκα και την εξαγωγή του ελαίου μέσω 
απόσταξης με ατμό. Επειδή αποστάζεται, το 
έλαιο Μανούκα διαθέτει πολύ υψηλότερη 
συγκέντρωση από το μέλι Μανούκα. Αυτό το 
απίστευτο έλαιο αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό τοπικό αντιβακτηριακό, 
αντιμυκητιασικό, αντιμικροβιακό και 
αντιφλεγμονώδες συστατικό. 

Η τοκοφερόλη αποτελεί μια συγκεκριμένη 
μορφή Βιταμίνης Ε, ιδανική για την 
περιποίηση της επιδερμίδας. Συνήθως 
προέρχεται από φυτικά έλαια. Η Βιταμίνη Ε 
είναι γνωστό ισχυρό αντιοξειδωτικό που 
βοηθά στην καταπολέμηση των ελεύθερων 
ριζών, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν 
στη γήρανση του δέρματος. Η τοκοφερόλη 
βοηθά επίσης στην ενυδάτωση και στην 
απορρόφηση των ακτίνων UV από τον ήλιο, 
που μπορούν να βλάψουν το δέρμα σας.

Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη)
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Η σειρά περιποίησης της επιδερμίδας Natural Being®, αποτελείται από 9 
προϊόντα συσκευασμένα σε εύχρηστα σωληνάρια, τα οποία δημιουργούν 
ένα προσιτό, απλό και αποτελεσματικό σχήμα φυσικής ομορφιάς.  Όλα τα 
προϊόντα είναι απαλά και απορροφώνται εύκολα από το δέρμα.

Σειρά προϊόντων περιποίησης της 
επιδερμίδας Natural Being®

Αυτό το απαλό αφρίζον τζελ καθαρίζει και 
ενυδατώνει σε βάθος, χωρίς να αφαιρεί τη 
φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας. Ο 
συνδυασμός ενεργού μελιού Μανούκα και των 
μοναδικών αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του 
ελαίου Μανούκα που περιέχονται στη σύνθεσή 
του, αφήνουν τους πόρους καθαρούς και την 
επιδερμίδα τέλεια απαλή και ισορροπημένη. 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Πρωί και βράδυ, δημιουργήστε απαλό 
αφρό στις παλάμες με τη βοήθεια λίγου νερού και κάνετε ελαφρύ 
μασάζ στην επιδερμίδα σας για μερικά δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά 
με χλιαρό νερό και επαναλάβετε αν χρειάζεται. Συνεχίστε με το 
Τονωτικό Τζελ με Μέλι Μανούκα (Manuka Toning Gel).

Για λιπαρή έως κανονική επιδερμίδα – 100 ml

Καθαριστικό με Μέλι Μανούκα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΗΜΑ 1
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Αυτό το απαλό κρεμώδες καθαριστικό, 
ενυδατώνει και καθαρίζει την επιδερμίδα χωρίς 
καμία αίσθηση τραβήγματος ή αφυδάτωσης. Το 
ενεργό μέλι Μανούκα καταπραΰνει και διατηρεί 
την υγρασία, ενώ το έλαιο Μανούκα εξασφαλίζει 
μια καθαρή και λεία επιδερμίδα.

Τονώνει και αναζωογονεί την ήδη καθαρισμένη 
επιδερμίδα, με το κατευναστικό ενεργό μέλι 
Μανούκα και τις εντυπωσιακές αντιμικροβιακές 
ιδιότητες του ελαίου Μανούκα. Αυτό το ελαφρύ 
τονωτικό τζελ, που δεν ξηραίνει την επιδερμίδα, 
είναι ιδανικά ισορροπημένο ώστε να καθαρίζει 
τους πόρους και να χαρίζει επιδερμίδα 
ακτινοβόλα και υγιή.

Για καλύτερα αποτελέσματα: Πρωί και βράδυ, μετά τον καθαρισμό, 
εφαρμόστε στο πρόσωπο και τον λαιμό, αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών. Θα αισθανθείτε μια απαλή τονωτική δράση. Αφήστε να 
απορροφηθεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα, πριν εφαρμόσετε την 
Κρέμα Ημέρας ή Νυκτός με μέλι Μανούκα ως συνήθως.

Για κανονική έως ξηρή επιδερμίδα – 100 ml

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας – 100 ml

Καθαριστικό με Μέλι Μανούκα

Τονωτικό Τζελ με Μέλι Μανούκα

ΤΟΝΩΣΗ

ΒΗΜΑ 2

Για καλύτερα αποτελέσματα: Πρωί και βράδυ, 
εφαρμόστε μικρή ποσότητα στο πρόσωπό σας 
και, σε υγρό δέρμα, κάνετε ελαφρύ μασάζ για λίγα 
δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό ή 
καθαρίστε με ένα ζεστό, νωπό βαμβάκι και 
συνεχίστε με το Τονωτικό Τζελ με Μέλι Μανούκα 
(Manuka Toning Gel).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΗΜΑ 1
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Το δέρμα και ο ιστός γύρω από τα μάτια σας είναι 
ευαίσθητα και πολύπλοκα.  Ως εκ τούτου, τα 
πρώτα σημάδια γήρανσης, συχνά, φαίνονται στα 
μάτια σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ελαφριά 
κατευναστική κρέμα που περιέχει ενεργό μέλι 
Μανούκα και ισχυρή αντιοξειδωτική Τοκοφερόλη, 
έχετε τη δυνατότητα να καθυστερήσετε την 
εμφάνιση των πρώτων ρυτίδων και να αυξήσετε 
την ελαστικότητα της επιδερμίδας σε αυτή την 
ευαίσθητη περιοχή. 

Ελαφριά και εύκολα απορροφήσιμη, αυτή η κρέμα 
εξισορρόπησης μαλακώνει την επιδερμίδα και 
διατηρεί τα βέλτιστα επίπεδα ενυδάτωσης χωρίς 
να αισθάνεστε λιπαρότητα. Η επιδερμίδα 
ανοικοδομείται και προστατεύεται με ένα 
αποτελεσματικό μείγμα που αποτελείται από 
ενεργό μέλι Μανούκα, έλαιο Μανούκα, ισχυρή 
αντιοξειδωτική Τοκοφερόλη και φυτικά προϊόντα, 
βελτιώνοντας την ελαστικότητα και 
καταπολεμώντας τις βλάβες από τις ελεύθερες 
ρίζες, απομακρύνοντας τα πρώτα σημάδια 
γήρανσης. 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Κάθε πρωί και βράδυ εφαρμόστε μικρή 
ποσότητα γύρω από τα μάτια με ελαφρές ταμποναριστές κινήσεις των 
δακτύλων από τα ζυγωματικά προς τη μύτη.

Για καλύτερα αποτελέσματα: Κάθε πρωί μετά την εφαρμογή του 
Τονωτικού Τζελ με Μέλι Μανούκα (Manuka Toning Gel), απλώστε 
ποσότητα όση ένα μαργαριτάρι στο πρόσωπο και τον λαιμό σας.

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας – 10 ml

Για λιπαρή έως κανονική επιδερμίδα – 50 ml

Κρέμα Ματιών με Μέλι Μανούκα

Κρέμα Ημέρας με Μέλι Μανούκα

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΜΑΤΙΩΝ

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4
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Αυτή η θαυματουργή ελαφριά μη λιπαρή κρέμα, 
φροντίζει κατά την διάρκεια της νύχτας ώστε να 
επαναφέρει την τέλεια ισορροπία υγρασίας στην 
επιδερμίδα σας. Ο συνδυασμός ενεργού μελιού 
Μανούκα και των μοναδικών αντιμικροβιακών 
ιδιοτήτων του ελαίου Μανούκα, χαρίζει μια 
επιδερμίδα καθαρή, μαλακή και ακτινοβόλα. 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Κάθε βράδυ μετά την εφαρμογή του 
Τονωτικού Τζελ με Μέλι Μανούκα (Manuka Toning Gel), απλώστε 
ποσότητα όση ένα μαργαριτάρι στο πρόσωπο και τον λαιμό σας.

Για λιπαρή έως κανονική επιδερμίδα – 50 ml
Κρέμα Νυκτός με Μέλι Μανούκα

Με το θαυματουργό ενεργό μέλι Μανούκα το οποίο 
προέρχεται από τη φύση, αυτή η πλούσια, θρεπτική 
κρέμα εμποδίζει την αφυδάτωση και την ξηρότητα, 
ενώ παράλληλα ενισχύει την ελαστικότητα και 
προσδίδει λάμψη. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 
μείγμα ελαίων από βότανα και Τοκοφερόλης 
εμπλουτίζει απαλά την επιδερμίδα σας και 
καταπολεμά τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες, 
απομακρύνοντας τα πρώτα σημάδια γήρανσης. 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Κάθε πρωί, μετά τον καθαρισμό και την 
τόνωση, εφαρμόστε μια ικανοποιητική ποσότητα με απαλές κινήσεις 
μασάζ στο πρόσωπο και τον λαιμό σας.

Για κανονική έως ξηρή επιδερμίδα – 50 ml
Κρέμα Ημέρας με Μέλι Μανούκα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΒΗΜΑ 4

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΒΗΜΑ 4
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Η επιδερμίδα σας θα απορροφήσει εύκολα το 
μοναδικό αντιμικροβιακό έλαιο Μανούκα και τα 
φυτικά συστατικά από αυτή την πλούσια 
κατευναστική θεραπεία σώματος, που θα αφήσει την 
επιδερμίδα σας απαλή και υπέροχα προστατευμένη. 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Απλώστε στα χέρια 
και το σώμα μετά το μπάνιο ή το ντους, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους αγκώνες και τις φτέρνες.

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας – 100 ml
Κρέμα Χεριών και Σώματος με Μέλι Μανούκα

Αυτή η βαθιά θρεπτική κρέμα αναπληρώνει την 
υγρασία που χάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Εμπλουτισμένη με ενεργό μέλι Μανούκα, 
αντιμικροβιακό έλαιο Μανούκα και μαλακτικά 
βότανα, βελτιώνει την ελαστικότητα, ενώ βοηθά στην 
επιδιόρθωση και ανάπλαση της επιδερμίδας σας 
καθώς κοιμάστε. Το μέλι Μανούκα για την περιποίηση 
της επιδερμίδας αποτελεί ένα θαυματουργό 
συστατικό που προέρχεται από τη φύση και είναι ένα 
από τα καλύτερα και πιο υγιεινά «δώρα» που 
μπορείτε να κάνετε στην επιδερμίδα σας.

Για καλύτερα αποτελέσματα: Κάθε βράδυ, μετά τον καθαρισμό και την 
τόνωση, εφαρμόστε με απαλές κινήσεις μασάζ στο πρόσωπο και τον 
λαιμό σας.

Για κανονική έως ξηρή επιδερμίδα – 50 ml
Κρέμα Νυκτός με Μέλι Μανούκα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΒΗΜΑ 4

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΒΗΜΑ 4
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Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το δέρμα μπορεί να περάσει μια περίοδο προσαρμογής κατά 
την αλλαγή σε μια φυσική σειρά προϊόντων. Αυτή η ανισορροπία προκαλείται συνήθως λόγω της 
προηγούμενης χρήσης προϊόντων που περιέχουν μεγάλη ποσότητα πετρελαιοειδών ή συνθετικών 
χημικών ουσιών ή από τη φυσική αντίδραση του δέρματος στη νέα ουσία. Μπορεί να χρειαστούν 
έως και 4 εβδομάδες για την αποκατάσταση της ισορροπίας της επιδερμίδας.

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα περιποίησης 
της επιδερμίδας Natural Being®

Για νέους χρήστες

Σε σχέση με τα συνθετικά χημικά προϊόντα, τα φυσικά προϊόντα έχουν 
πολύ καλύτερη διείσδυση στα χαμηλότερα στρώματα της επιδερμίδας. 
Ως εκ τούτου, προσφέρουν μια διαφορετική αίσθηση, καθώς το προϊόν 
δεν «κάθεται» απλά στην επιφάνεια της επιδερμίδας, αλλά 
απορροφάται αποτελεσματικά, προσφέροντας βέλτιστα οφέλη.
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Αν και η σειρά Natural Being® είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους επιδερμίδας, 
συστήνουμε τη διεξαγωγή επιδερμικής δοκιμασίας πριν από τη χρήση.

Επιδερμική δοκιμασία

Ξεκινήστε εφαρμόζοντας μια μικρή ποσότητα 
του καθαριστικού στο εσωτερικό του βραχίονα 
για 2-3 ημέρες.


Με καθαρή επιδερμίδα, πλύνετε την περιοχή 
κάτω από το πηγούνι με το καθαριστικό (δύο 
φορές την ημέρα) για 2 - 3 ημέρες, ενώ 
εφαρμόζετε το τονωτικό τζελ στο εσωτερικό 
του βραχίονα για 2-3 ημέρες.


Αν η επιδερμίδα είναι συμβατή, συνεχίστε την 
εναλλαγή χρησιμοποιώντας το καθαριστικό σε 
ολόκληρο το πρόσωπο, εφαρμόζοντας λίγο 
τονωτικό τζελ κάτω από το πηγούνι και 
εισαγάγοντας την κρέμα ημέρας στο εσωτερικό 
του βραχίονα για 2-3 ημέρες.


Συνεχίστε αυτήν την εισαγωγή προϊόντων, 
προσθέτοντας ένα επιπλέον προϊόν στον 
βραχίονα, έπειτα στο πηγούνι, κατόπιν στο 
πρόσωπο κάθε 2 - 3 ημέρες έως ότου 
χρησιμοποιήσετε ολόκληρη τη σειρά.


Αυτή η διαδικασία θα εξασφαλίσει ότι η 
επιδερμίδα σας σιγά-σιγά συνηθίζει στη νέα 
δραστηριότητα συστατικών, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερα βελτιωμένα αποτελέσματα.

Φροντίδα προϊόντων

Τα προϊόντα Natural Being® δεν 
περιέχουν συνθετικά συντηρητικά 
και έχουν ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 2 χρόνια από την 
παρασκευή τους. Να διατηρούνται 
σε μέρος δροσερό, μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως. Η ημερομηνία 
«ελάχιστης διατηρησιμότητας» είναι 
διαφορετική από την ημερομηνία 
«λήξης» και την ακαταλληλότητα 
χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, 
αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος.
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Βασικά πλεονεκτήματα

Συμμόρφωση και Πιστοποιήσεις

Περίληψη

Απαλή, αλλά αξιόπιστη και 
αποτελεσματική φροντίδα


Βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας, 
της ισορροπίας και της λάμψης


Εξισορροπεί την υγρασία και το έλαιο


Ελαφριά και εύκολα απορροφήσιμη


Συμμόρφωση με την 
Επισήμανση INCI – 
Εξασφαλίζει ότι οι πελάτες 
μπορούν να αναγνωρίσουν ένα 
συστατικό, ανεξάρτητα από τη 
χώρα προέλευσης ή τη γλώσσα 
τους.


BDIH – Η BDIH είναι ένας 
ανεξάρτητος φορέας ελέγχου 
για τη φυσική περιποίηση της 
επιδερμίδας, με έδρα την 
Ευρώπη.


Ως συμπλήρωμα στα προϊόντα διατροφής της, η AquaSource σάς προσφέρει τη σειρά Natural 
Being®. Η σειρά αυτή αποτελείται από προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας που υποστηρίζουν 
αποτελεσματικά, εύκολα και φυσικά το καθαρό, υγιές δέρμα.  Επιπλέον, η σειρά Natural Being® 
περιέχει φυσικά συστατικά που φροντίζουν την επιδερμίδα μας, χωρίς να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον.


Η σειρά περιποίησης της επιδερμίδας Natural Being®, αποτελείται από 9 προϊόντα 
συσκευασμένα σε εύχρηστα σωληνάρια, τα οποία δημιουργούν ένα προσιτό, απλό και 
αποτελεσματικό σχήμα φυσικής ομορφιάς.  Όλα τα προϊόντα είναι απαλά και απορροφώνται 
εύκολα από το δέρμα.


Δημιουργήσαμε τη σειρά Natural Being® έχοντας κατά νου ότι η ζωή σε αρμονία με τον πλανήτη 
μας δεν είναι μόνο εφικτή, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, στα προϊόντα δεν 
περιέχονται σκληρές χημικές ουσίες ή τεχνητά χρώματα, παρά μόνο φυσικά συστατικά που είναι 
φιλικά προς την επιδερμίδα μας και το περιβάλλον. Κάθε προϊόν διαθέτει Συμμόρφωση με την 
Επισήμανση INCI, Πιστοποίηση Φυσικού από την Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών και 
Εμπορικών Επιχειρήσεων (BDIH), Πιστοποίηση Cruelty Free και Πιστοποίηση Χαλάλ.

Απλό σχήμα 4 βημάτων 


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
γυναίκες όλων των ηλικιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφήβων


Φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα 
και συσκευασία


Πιστοποίηση Cruelty Free  – 
Απολύτως καμία δοκιμή σε ζώα ή 
συστατικά ζωικής προέλευσης.


Πιστοποίηση Χαλάλ  – Επιδεικνύει ότι 
εφαρμόζονται αυστηρές απαιτήσεις για 
τη σύνθεση, την παρασκευή και τη 
συσκευασία της πιστοποιημένης σειράς 
φυσικής περιποίησης της επιδερμίδας, 
καθώς και την επαλήθευση της 
φυσικότητας, της βιωσιμότητας και της 
ηθικής της εταιρείας.


INCI

Για πλήρεις διατροφικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα AquaSource (συστατικά, οδηγίες, αλλεργιογόνα και τυχόν 
προειδοποιήσεις, κατά περίπτωση), παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, www.aquasource.net

© Copyright AquaSource Algae Group Ltd.  All rightsreserved. 29.04.2022.
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