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COTTON & ALMOND OIL

ΒΑΜΒΑΚΙ & ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ

UP TO

99%
INGREDIENTS
OF NATURAL
ORIGIN

UP TO

99%
INGREDIENTS
OF NATURAL
ORIGIN

GMO

MEN’S CARE WITH COTTON
FACE | BODY
MACROVITA natural cosmetics for Men are based on sophisticated and effective 
combinations of organic vegetable oils-extracts, vitamins and healing agents. They 
offer the hydration and energy required by male skin in order to successfully deal 
with all external and internal offenses (shaving, smoking, stress, air pollution). With 
strong masculine scents that create a unique sensation of freshness and wellness.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ | ΣΩΜΑ
Τα φυσικά καλλυντικά της Ανδρικής Σειράς MACROVITA βασίζονται σε εκλεπτυσμέ-
νους και αποτελεσματικούς συνδυασμούς βιολογικών φυτικών ελαίων–εκχυλισμά-
των, βιταμινών και επουλωτικών παραγόντων. Προσφέρουν στο ανδρικό δέρμα την 
υγρασία και την ενέργεια που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις 
εξωτερικές και εσωτερικές προσβολές (ξύρισμα, κάπνισμα, άγχος, ατμοσφαιρική 
ρύπανση). Με έντονα αρρενωπά αρώματα που δημιουργούν ανεπανάληπτη αίσθηση 
φρεσκάδας και ευεξίας.

DERMATOLOGICALLY TESTED
MINERAL OIL, VASELINE, PROPYLENE GLYCOL, PARABENS,

GENETICALLY MUTATED PLANT EXTRACTS FREE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

NATURAL COSMETICS WITH
ORGANIC PLANT EXTRACTS
Designed, developed and produced in Greece
ISO 9001: 2008 | ISO 22716: 2007



4 ΒΑΜΒΑΚΙ & ΛΥΚΙΣΚΟΣ
COTTON & HOPS

SHAVING FOAM
FRESHNESS | SOFTNESS 

Creates rich foam, in an environ-
mentally friendly manner, which sof-
tens the beard, soothes, cools the 
skin, prevents possible irritations, and 
turns shaving into a pleasant daily 
process. With cool fragrance reminis-
cent of sea breeze blended with mint 
and coriander notes.

ΑΦΡΟΣ 
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

Δημιουργεί, με οικολογικό τρόπο, 
πλούσιο αφρό που μαλακώνει τα γέ-
νια, απαλύνει, δροσίζει το δέρμα, προ-
λαμβάνει τυχόν ερεθισμούς και με-
τατρέπει το ξύρισμα σε ευχάριστη 
καθημερινή διαδικασία. Με δροσερό 
άρωμα που παραπέμπει σε θαλάσ-
σια αύρα με τόνους μέντας και κόλια-
ντρου.

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
125 ml / 4.23 fl oz | CODE: 31242

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Olive oil* Λάδι ελιάς* | Licorice* Γλυκύριζα* | Provitamin B5 
(panthenol) Προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη)



5ΒΑΜΒΑΚΙ & ΛΥΚΙΣΚΟΣ
COTTON & HOPS

AFTER SHAVE
BALSAM
FRESHNESS | HYDRATION 

With low in alcohol content, refreshes, 
revitalizes the skin and protects it from 
the irritations caused by shaving. It is 
easily absorbed without leaving an oily 
residue, while its special fragrance com-
bines mastic oil with amber, cedar and 
lavender notes giving the face a unique 
sense of freshness.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευ-
μα δροσίζει, αναζωογονεί το δέρμα και 
το προστατεύει από τους ερεθισμούς 
που προκαλεί το ξύρισμα. Απορροφάται 
εύκολα χωρίς να λιπαίνει, ενώ το ιδιαίτε-
ρο άρωμά του που συνδυάζει το μαστι-
χέλαιο με τόνους κεχριμπαριού, κέδρου 
και λεβάντας χαρίζει στο πρόσωπο μο-
ναδική αίσθηση φρεσκάδας.

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Camomile* Χαμομήλι* | Vitamin E Βιταμίνη Ε | Mastic oil Μαστιχέλαιο  
Olive oil* Λάδι ελιάς* | Ginseng Τζίνσενγκ | Aloe vera* Αλόη* | Allantoin Αλλαντοΐνη | Licorice* Γλυκύριζα* 
Provitamin B5 (panthenol) Προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη)

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
100 ml / 3.38 fl oz | CODE: 31240
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COTTON & HOPS
ΒΑΜΒΑΚΙ & ΛΥΚΙΣΚΟΣ

AFTER SHAVE GEL
FRESHNESS | HYDRATION 

Cools, refreshes the skin and protects 
from irritations caused by shaving. It 
is easily absorbed without leaving an 
oily residue, while its attractive, spicy 
fragrance combines citrus with wood 
notes giving the face a unique sense 
of freshness and wellness.

ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑ  
ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ
ΦΡΕΣΚΑΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Δροσίζει, αναζωογονεί το δέρμα και 
το προστατεύει από τους ερεθισμούς 
που προκαλεί το ξύρισμα. Απορροφά-
ται εύκολα χωρίς να λιπαίνει ενώ το 
ελκυστικό, πικάντικο άρωμά του που 
συνδυάζει νότες εσπεριδοειδών και 
ξύλου χαρίζει στο πρόσωπο μοναδική 
αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας.

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Sugars Σάκχαρα | Aloe vera* Αλόη* | Vitamin E Βιταμίνη Ε | Allantoin 
Αλλαντοΐνη | Licorice* Γλυκύριζα* | Provitamin B5 (panthenol) Προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη)

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
100 ml / 3.38 fl oz | CODE: 31241
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FACE CREAM
SKIN CARE | HYDRATION 

Hydrates, nourishes, tones, revital-
izes, softens the signs of fatigue and 
protects the skin from premature 
ageing. Delicately scented with fresh 
marine notes and with a light tex-
ture, it is easily applied to shaved or 
unshaved skin, offering comfort and 
softness.

ΚΡΕΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Ενυδατώνει, τρέφει, τονώνει, αναζωο-
γονεί, απαλύνει τα σημάδια κούρασης 
και προστατεύει την επιδερμίδα από 
την πρόωρη γήρανση. Διακριτικά αρω-
ματισμένη με δροσερούς θαλασσινούς 
τόνους και με ανάλαφρη υφή, εφαρμό-
ζεται εύκολα σε ξυρισμένο ή μη δέρμα, 
χαρίζοντας άνεση και απαλότητα.

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Ginseng Τζίνσενγκ | Aloe vera* Αλόη* | Black oat Μαύρη βρώμη | Vitamin 
complex E+C+F Σύμπλεγμα βιταμινών Ε+C+F | Vitamin E Βιταμίνη Ε | Olive oil* Λάδι ελιάς* | Allantoin Αλλα-
ντοΐνη | Licorice* Γλυκύριζα* | Provitamin B5 (panthenol) Προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη) | Filter UV Φίλτρο UV

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
50 ml / 1.69 fl oz | CODE: 31228

ΒΑΜΒΑΚΙ & ΛΥΚΙΣΚΟΣ
COTTON & HOPS
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COTTON & ALMOND OIL

ΒΑΜΒΑΚΙ & ΑΜΥΓΔΑΛΈΛΑΙΟ

BEARD DRY OIL
CARE | REVITALIZATION 

Unique composition of natural oils 
that softens, nourishes, smoothes 
and discreetly perfumes the beard, 
also making it easier to comb, with-
out leaving any oily residue. It is en-
riched with fine natural ingredients 
that care for and protect the skin.

ΞΗΡΟ ΛΑΔΙ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΕΝΕΙΑΔΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Μοναδική σύνθεση φυσικών ελαί-
ων που μαλακώνει, θρέφει, απαλύνει, 
αρωματίζει διακριτικά και κάνει ευκο-
λοχτένιστη τη γενειάδα χωρίς να αφή-
νει ίχνη λιπαρότητας. Είναι εμπλουτι-
σμένη με εκλεκτά φυσικά συστατικά 
που περιποιούνται και προστατεύουν 
την επιδερμίδα.

Cotton Βαμβάκι | Almond oil Αμυγδαλέλαιο | Olive oil* Λάδι ελιάς* | Argan oil  Έλαιο άργκαν | Grape 
seed oil Σταφυλοκουκουτσέλαιο | Jojoba oil  Έλαιο τζοτζόμπα | Castor oil Καστορέλαιο | Sunflower oil 
Ηλιέλαιο | Vitamin E Βιταμίνη E

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
30 ml / 1.01 fl oz | CODE: 31265
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COTTON & HOPS
ΒΑΜΒΑΚΙ & ΛΥΚΙΣΚΟΣ

SHOWER GEL
FOR MEN
REVITALIZATION | FRESHNESS

Cleanses, tones and rejuvenates the 
skin leaving it smooth and soft, while 
its peppery fragrance with notes of 
amber, mint and spices gives the 
skin a wonderful feeling of fresh-
ness.

ΑΦΡΟΝΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ | ΦΡΕΣΚΑΔΑ

Καθαρίζει, τονώνει και αναζωογο-
νεί το δέρμα αφήνοντάς το λείο και 
απαλό, ενώ το πικάντικο άρωμά του 
με τόνους κεχριμπαριού, μέντας και 
μπαχαρικών χαρίζει στην επιδερμίδα 
υπέροχη αίσθηση ανανέωσης. 

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Oat* Βρώμη* | Ivy* Κισσός* | Olive oil* Λάδι ελιάς* | Licorice* Γλυκύριζα*

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
250 ml / 8.45 fl oz | CODE: 31264



11ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΩΡΟΥ
GIFT BAG 

Cotton Βαμβάκι | Hops* Λυκίσκος* | Ginseng Τζίνσενγκ | Aloe vera* Αλόη* | Black oat Μαύρη βρώμη  
Camomile* Χαμομήλι* | Vitamin complex E+C+F Σύμπλεγμα βιταμινών Ε+C+F | Vitamin E Βιταμίνη Ε  
Mastic oil Μαστιχέλαιο | Olive oil* Λάδι ελιάς* | Allantoin Αλλαντοΐνη | Licorice* Γλυκύριζα* | Provitamin 
B5 (panthenol) Προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη) | Filter UV Φίλτρο UV

FOR ALL SKIN TYPES | ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
CODE: 36056

100 ml / 3.38 fl oz & 50 ml | 1.69 fl oz 125 ml / 4.23 fl oz

Gift package containing a beauti-
ful, practical beauty case as well as 
three products, one of which is FREE. 
An ideal choice that will please your 
dearest ones.

Συσκευασία δώρου που περιλαμβάνει ένα 
όμορφο, χρηστικό νεσεσέρ και τρία προϊόντα, 
ένα από τα οποία είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ιδανική για να 
ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

AFTER SHAVE BALSAM
FACE CREAM
FREE SHAVING FOAM

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΩΡΟ ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

TRAVEL 
BAG

EXTRA GIFT

ΕΞΤΡΑ ΔΩΡΟ
ΝΕΣΕΣΕΡ
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