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B A Z A A R  L O V E S

ΤΑ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ συ-
νεπάγονται αυξημένη κατανά-
λωση αλκοόλ αλλά και λιγότερες 
ώρες ύπνου, με αποτέλεσμα η 
επιδερμίδα να αφυδατώνεται και 
τα σημάδια του χρόνου και της 
κούρασης στο πρόσωπο να γίνο-
νται πιο εμφανή. Επιλεγμένες 
θεραπείες και προϊόντα φροντί-
δας διασφαλίζουν τη φρέσκια και 
νεανική εικόνα της επιδερμίδας.

MIAMI YOUR PRECIOUS 
SELF Η καλλυντική αυτή θε-
ραπεία χαλάρωσης και αναζωο-
γόνησης του ινστιτούτου Skin 
Matters είναι ευεργετική τόσο 
για την επιδερμίδα του προσώ-
που όσο και για το σώμα, καθώς 
αντιμετωπίζει τα συμπτώματα 
του στρες και αποτοξινώνει. Ξε-
κινάει με βαθιά απολέπιση και 
ακολουθεί η εφαρμογή μιας μά-
σκας με αιθέρια έλαια λεβάντας, 
παπάγιας και τριαντάφυλλου με 
κινήσεις λεμφικού μασάζ. Όση 
ώρα παραμένει η μάσκα στην επι-
δερμίδα θα απολαύσετε ειδικές 
πιέσεις σε όλο το σώμα, ώστε να 
χαλαρώσετε και να αποβάλλετε 
το στρες. Χαρίζει λάμψη και 
ανανεώνει. Διαρκεί 50΄ και κο-
στίζει 60€. (skinmatters.gr)

DERMAVITA GLOW TREATMENT Η θεραπεία της 
δερματολόγου Dr. Μαργαρίτας Βεργολιά ξεκινά με το μηχά-
νημα Hydra Facial MD, το οποίο καθαρίζει σε βάθος και απο-

συμφορεί τους φραγμένους πό-
ρους. Στη συνέχεια εφαρμόζει 
χημικό πίλινγκ με σαλικυλικό και 
γλυκολικό οξύ και τέλος διοχετεύ-
ει στην επιδερμίδα πεπτίδια και 
υαλουρονικό οξύ για ενυδάτωση. 
Συνδυαστικά χρησιμοποιείται το 
μηχάνημα Dermalux LED, που εκ-
πέμπει κόκκινο LED φως (το εμπι-
στεύονται η Μέγκαν Μαρκλ και η 
Βικτόρια Μπέκαμ), το οποίο προ-
άγει την παραγωγή κολλαγόνου 
και ενισχύει τη λάμψη της επιδερ-
μίδας. Διαρκεί 45́  και κοστίζει 
150-200€. (dermavita.gr)

FMRF Τα τελευταίας γενιάς μηχα-
νήματα κλασματικής ραδιοσυχνό-
τητας με μικροβελόνες (Fractional 
Microneedling Radiofrequency) 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 
σημάδια γήρανσης. Οι μικροβε-
λόνες δημιουργούν μικροσκοπι-
κές διόδους στα βαθύτερα στρώ-
ματα του δέρματος διεγείροντας 
την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ 
η ραδιοσυχνότητα δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες κλασματι-
κής πήξης διευκολύνοντας τη δι-
αδικασία φυσικής επούλωσης. 
«Χρησιμοποιώ την τεχνική αυτή 
σε συνδυασμό με TCA peeling 
15%-20% για άμεσα και μακράς 
διάρκειας αποτελέσματα σε σχέ-

ση με το απλό microneedling», αναφέρει ο δερματολόγος 
Αθανάσιος Παυλίδης, επιμελητής Β΄ Δερματολογικού Τμήμα-
τος του Ερρίκος Ντυνάν. Διαρκεί 40΄ και κοστίζει 250-300€.

Οι καλύτερες θεραπείες και 
τα προϊόντα ομορφιάς που θα σας 

εξασφαλίσουν τις πιο λαμπερές 
εμφανίσεις της χρονιάς.
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BEAUTY

PARTY 
GUIDE

1. Θεραπεία κατά των δυσχρωμι-
ών Lumilogie Double Concentré 
Jour & Nuit, Lierac (στα 
φαρμακεία). 2. Αντιγηραντική 
θεραπεία 7 ημερών Grand Cru 
Ampoules, Babor (babor.gr). 
3. Κρέμα ημέρας Wild Rose 
Brightening & First Wrinkles, 
KORRES (στα φαρμακεία). 
4. Επιθέματα ματιών Liftactiv 
Micro Hyalu Patchs, Vichy 
(στα φαρμακεία). 5. Αντιρυτιδική 
κρέμα Bepanthol, Bayer 
(στα φαρμακεία). 6. Αγωγή 10 
ημερών Super Booster Cream 
Booster, Frezyderm (στα 
φαρμακεία). 7. Αντιρυτιδική 
κρέμα ματιών Hyalu B5 Eyes, La 
Roche-Posay (στα φαρμακεία).
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