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ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | MAIN INGREDIENTS

ΑΛΟΗ ALOE VERA* | ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ (ΠΡΟΒΙΤΑΜΊΝΗ 
Β5) PANTHENOL (PROVITAMIN B5) | ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ  

OLIVE OIL* | ΗΛΙΕΛΑΙΟ SUNFLOWER OIL* | ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΣΤΑΦΥΛΙ RED GRAPE* | ΦΙΛΤΡΟ UV UV FILTER  

ΜΑΥΡΗ ΒΡΩΜΗ BLACK OAT | ΕΛΑΙΟ ΤΖΟΤΖΟΜΠΑ 
JOJOBA OIL* | ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ CARNOSINE | ΕΛΑΙΟ 

ΑΡΓΚΑΝ ARGAN OIL | ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε VITAMIN E  
ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

PHOTOSTABLE BROAD SPECTRUM FILTERS | ΑΛΕΥΡΙ 
ΒΡΩΜΗΣ OAT FLOUR  | ΓΛΥΚΥΡΙΖΑ LICORICE*  

ΚΑΡΟΤΕΛΑΙΟ CARROT OIL | ΕΛΑΙΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
AVOCADO OIL* | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 

E+C+F VITAMIN COMPLEX E+C+F  | ΜΕΛΙ HONEY* 
ΑΛΛΑΝΤΟΪΝΗ ALLANTOIN

UP TO

97%
INGREDIENTS
OF NATURAL

ORIGIN

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

Ο ήλιος είναι η μοναδική πηγή για τη δημιουργία και διατήρηση της ζωής στον 
πλανήτη μας. Αν όμως έφθανε ανεμπόδιστα στη Γη το σύνολο της ακτινοβο-
λίας που εκπέμπει, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί θα ήταν καταδικασμένοι σε 
αφανισμό! Το ευτύχημα είναι ότι οι απόλυτα καταστροφικές ακτίνες του (γ, Χ, 
UVC) απορροφώνται αποτελεσματικά από το στρώμα του όζοντος της ατμό-
σφαιρας. Στη γήινη επιφάνεια καταλήγει το ορατό φως μαζί με τις αόρατες 
υπέρυθρες (IR) και υπεριώδεις (UVA, UVB) ακτίνες, που και αυτές δεν είναι 
καθόλου φιλικές προς τον ανθρώπινο οργανισμό:

● Οι ακτίνες UVA ευθύνονται για τη δημιουργία των ελεύθερων ριζών που 
καταστρέφουν τα κύτταρα των ελαστικών ινών του δέρματος προκαλώντας 
την πρόωρη γήρανσή του. 
● Οι ακτίνες UVB ευθύνονται για τα ηλιακά εγκαύματα που μας ταλαιπωρούν 
τους θερμούς μήνες. 
● Οι ακτίνες IR καταστρέφουν το κολλαγόνο, αλλοιώνουν το DNA των κυτ-
τάρων, αφυδατώνουν το δέρμα καi προκαλούν θερμοπληξίες και ηλιάσεις.

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει, βέβαια, ορισμένους μηχανισμούς άμυνας 
και προσαρμογής που έχουν όμως αποδεχθεί ανεπαρκείς. Γι’ αυτό η συνεχής 
φροντίδα κάθε δέρματος με εξειδικευμένα αντηλιακά καλλυντικά προϊόντα 
είναι απόλυτα απαραίτητη όλο το χρόνο, ακόμη και στα χειμερινά σπορ, ανά-
λογα με τις ανάγκες του.

Sun is the only source for the creation and preservation of life on our planet. 
However, if total sun radiation emitted could reach the Earth without obstacles, 
all living organisms would be doomed to extinction! Fortunately, its totally cat-
astrophic rays (gamma, Χ, UVC) are efficiently absorbed by the atmospheric 
ozone layer. The visible light along with the invisible infrared (IR) and ultraviolet 
(UVA, UVB) radiation reach Earth’s surface, and unfortunately, are not friendly to 
human organisms at all:

● UVA rays are responsible for the creation of free radicals that destroy the cells 
of skin’s elastic fibers, causing its premature aging. 
● UVB rays are responsible for sun burns that afflict us during warm months. 
● IR radiation destroys collagen, alters the DNA of cells, dehydrates the skin and 
causes heatstrokes and sunstrokes.

Of course, the human body has certain defense and adjusting mechanisms 
which, however, have proven to be insufficient. Therefore, the constant care of 
every skin with specialized sunscreen cosmetic products is absolutely neces-
sary all year round, even in winter sports, depending on its needs. 

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
SUN IS A GREAT FRIEND BUT ALSO A BIG ENEMY

*bio

GMO
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
THE FUNCTION OF SUNSCREEN COSMETICS

Κύρια λειτουργία των αντηλιακών καλλυντικών είναι η ελαχι-
στοποίηση των επιβλαβών επιδράσεων της ηλιακής ακτινοβο-
λίας στο ανθρώπινο δέρμα με παράλληλη παροχή δυνατότητας 
φυσικού μαυρίσματος αλλά και διατήρηση της φυσικής υγρασί-
ας του δέρματος. Το μέγεθος της προστασίας που παρέχουν εκ-
φράζεται από έναν αριθμό που ονομάζεται δείκτης αντηλιακής 
προστασίας (SPF).

The main function of sunscreen cosmetics is to minimize the 
harmful effects of sunlight on human skin, while providing a 
natural tanning ability along with the capacity to maintain skin’s 
natural moisture level. The size of the protection provided is ex-
pressed by a number called sun protection factor (SPF).

TΙ ΕΙΝΑΙ Ο SPF;  | WHAT IS SPF? 

Ο αριθμός του δείκτη αντηλιακής προστασίας είναι ένας πολλα-
πλασιαστής του χρόνου που απαιτείται για να προκληθεί ερύ-
θημα σε κάθε συγκεκριμένο δέρμα. Αν π.χ. ένα ευαίσθητο δέρ-
μα αρχίζει να κοκκινίζει μετά από έκθεση 5 λεπτών στον ήλιο, 
χρησιμοποιώντας ένα προϊόν με SPF 20 η προστασία του θα 
διαρκέσει 5 x 20 = 100 λεπτά. Σε ένα όμως λιγότερο ευαίσθητο 
δέρμα που αρχίζει να κοκκινίζει μετά από έκθεση 30 λεπτών 
στον ήλιο, η προστασία του θα διαρκέσει 30 x 20 = 600 λεπτά.

The SPF number is actually a multiplier of the time required to 
cause erythema in any particular skin. If, for example, a sensitive 
skin begins to turn red after 5 minutes exposure to the sun, the use 
of an SPF 20 product will extent the protection to 5 x 20 = 100 min-
utes. In a less sensitive skin that begins to turn red after a 30-minute 
exposure to the sun, the protection will last 30 x 20 = 600 minutes.

Η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΤΩΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
MACROVITA
THE NEW GENERATION OF MACROVITA SUNCARE 
PRODUCTS

Τα αντηλιακά προϊόντα MACROVITA νέας γενεάς είναι εναρμο-
νισμένα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, τεχνολογικά 
προηγμένα και με αποδεδειγμένα από ειδικές επιστημονικές 
μελέτες αποτελέσματα. Κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος και 
ανθεκτικά στο νερό, διασφαλίζουν την προστασία από εγκαύ-
ματα, αφυδάτωση και φωτογήρανση. Απλώνονται ιδιαίτερα εύ-
κολα, ενυδατώνουν το δέρμα και του χαρίζουν ευχάριστη, βε-
λούδινη αίσθηση και ματ όψη. Περιέχουν φωτοσταθερά φίλτρα 
ευρέoς φάσματος για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UVA και UVB), ειδικά συστατικά για προστασία από την υπέρυ-
θρη ακτινοβολία (IR) αλλά και πολύτιμα φυτικά έλαια, εκχυλί-
σματα και βιταμίνες που μεταφέρουν στο δέρμα τις ευεργετικές 
ιδιότητές τους.

The new generation of MACROVITA suncare products, fully har-
monized with the latest European requirements, is technologi-
cally advanced with results proven by specific scientific studies. 
Suitable for all skin types and water-resistant, they ensure pro-
tection from burns, dehydration and photoaging. Easy to spread, 
they moisturize the skin offering a pleasant, velvety feel and 
matte finish. Additionally, they contain photostable broad spec-
trum filters for protection from ultraviolet radiation (UVA and 
UVB), special ingredients for protection from infrared radiation 
(IR), as well as precious vegetable oils, extracts and vitamins 
carrying their beneficial properties to the skin.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  | PRECAUTIONS
Μην εκτίθεστε υπερβολικά στον ήλιο τις ώρες 11:00 έως 15:00. Να φοράτε καπέλο, γυαλιά ηλίου και μπλούζα για πρόσθετη προ-
στασία. Να αποφεύγετε την άμεση έκθεση βρεφών και μικρών παιδιών στον ήλιο. Να εφαρμόζετε επαρκή ποσότητα αντηλιακού. Να 
επαναλαμβάνετε συχνά τη χρήση, ιδιαίτερα μετά από εφίδρωση, κολύμπι ή σκούπισμα.
Avoid prolonged exposure to the sun between 11:00 and 15:00. For additional protection, wear a hat, sunglasses and a shirt. Avoid the ex-
posure of babies and children to direct sunlight. Always apply sufficient quantity of sunscreen. Reapply frequently, especially after sweating, 
swimming or wiping.
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περιποίηση προσώπου | face care

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ DD* SPF 50

ΜΕ ΧΡΩΜΑ

ΤΙΝΤΕD

SUNCARE
DD* FACE CREAM SPF 50

Αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς

Aloe vera, panthenol & olive oil

Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, ιδανική και 
για χρήση σαν ελαφρύ make up. Προσφέρει ομοιόμορφο 
χρωματικό τόνο, ματ όψη και φυσική κάλυψη. 
Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, 
αφυδάτωσης ή πρόωρης γήρανσης και απαλύνει το 
δέρμα, αφήνοντας ανάλαφρη και βελούδινη αίσθηση, 
χωρίς ίχνος λιπαρότητας.

Suitable for all skin types, ideal as a light make up. 
Offers a uniform skin color tone, a matte effect and 
natural coverage. Minimizes the risk of sunburns, 
dehydration and premature aging and softens the skin, 
giving a light and velvety sensation, without any traces 
of oiliness.

CODE: 31245 | ℮ 50 ml | 1.69 fl oz 

* Dynamic Do-All: Maintaining of hydration level, 
protection from factors causing aging, oil balancing, 
color tone improvement, high sun protection.

Οι ακτίνες UVA ευθύνονται για την καταστροφή της ελαστικότητας του δέρματος και κατά συνέπεια για την πρόωρη γήρανσή 
του. Οι ακτίνες UVB ευθύνονται για την πρόκληση ηλιακών εγκαυμάτων, που η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων 

έχει υποστεί σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Επειδή όμως οι βλάβες που έχουν τυχόν προκληθεί δρουν σωρευτικά, είναι 
δυνατόν να εξελιχθούν, όσο τα χρόνια περνούν, ακόμη καi σε καρκίνο του δέρματος!

ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ...
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περιποίηση προσώπου | face care

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPF 50

SUNCARE
FACE CREAM SPF 50

Αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς

Aloe vera, panthenol & olive oil

Για όλους τους τύπους δέρματος. Ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, αφυδάτωσης 
ή πρόωρης γήρανσης και μαλακώνει το δέρμα, 
χαρίζοντάς του ανάλαφρη και βελούδινη αίσθηση, 
χωρίς ίχνος λιπαρότητας.

For all skin types. Minimizes the risk of sunburns, 
dehydration or premature aging and softens the 
skin giving a light and velvety sensation, without 
any traces of oiliness.

CODE: 31246 | ℮ 50 ml | 1.69 fl oz 

UVA rays are responsible for the destruction of skin elasticity and, consequently for its premature aging. UVB rays are 
responsible for causing sunburns, from which the overwhelming majority of people has suffered in some stage of their life. 

However, as the probable damage caused acts cumulatively, it can develop as the years pass by resulting even in skin cancer!

YOU ΜΑΥ ΝΟΤ BE AWARE THAT...
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ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ SPF 30

SUN PROTECTION
FACE & BODY MILK SPF 30

Αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς

Aloe vera, panthenol & olive oil

Για όλους τους τύπους δέρματος. Ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, 
αφυδάτωσης ή πρόωρης γήρανσης, ασκώντας 
συγχρόνως ενυδατική, αναζωογονητική και 
απαλυντική δράση.

For all skin types. Minimizes the risk of sunburns 
and dehydration, protects from the factors that 
cause premature skin aging, while, at the same 
time exerting a moisturizing, refreshing and 
soothing action.

CODE: 31247 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz

Η υπέρυθρη ακτινοβολία αποτελεί περισσότερο από το μισό της ηλιακής ενέργειας που καταλήγει στο ανθρώπινο σώμα. 
Συμβάλλει σημαντικά στη φωτογήρανση του δέρματος, καταστρέφοντας το κολλαγόνο και αλλοιώνοντας το DNA των 
κυττάρων. Επειδή είναι κατ’ εξοχήν θερμαντική ακτινοβολία, ευνοεί την πρόκληση θερμοπληξιών και ηλιάσεων που 

ταλαιπωρούν τον ανθρώπινο πληθυσμό τις θερμές εποχές του χρόνου. 

ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ...

περιποίηση προσώπου & σώματος | face & body care
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ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΙΣΜΑ SPF 6

DEEP TANNING OIL
SPF 6

Καροτέλαιο, έλαιο αβοκάντο & λάδι ελιάς

Carrot oil, avocado oil & olive oil

Για όλους τους τύπους δέρματος. Ειδικά 
σχεδιασμένο για τις επιδερμίδες που έχουν 
ήδη προσαρμοστεί στον ήλιο. Περιποιείται το 
δέρμα και το βοηθά να αποκτήσει γρήγορα 
φυσικό, βαθύ και υγιές μαύρισμα.

For all skin types. Specifically formulated for 
the skin already adapted to the sun. Cares for 
the skin and helps to quickly obtain a natural, 
deep and healthy tan.

CODE: 31249 | ℮ 100 ml | 3.38 fl oz

Infrared radiation constitutes more than half of the solar energy that reaches the human body. It contributes significantly to 
skin photoaging, destroying collagen and altering the DNA of cells. Since it is predominantly thermal radiation, it favors the 

occurrence of heatstrokes and sunstrokes that afflict humans during the warm seasons of the year. 

YOU ΜΑΥ ΝΟΤ BE AWARE THAT...

περιποίηση σώματος | body care
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Αν η κακή χρήση της τεχνολογίας διαταράσσει την ισορροπία του όζοντος στην ατμόσφαιρα και προκαλεί αύξηση της έντασης της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της Γης, η καλή χρήση της τεχνολογίας προσφέρει ασφαλείς μεθόδους για πρόληψη των 
συνεπειών της: Τα εξελιγμένα φυσικά φίλτρα αντανακλούν τις υπεριώδεις ακτίνες και τα επιστημονικά μελετημένα φωτοσταθερά φίλτρα 

ευρέος φάσματος απορροφούν τις υπεριώδεις ακτίνες, μετατρέποντας την επικίνδυνη ενέργειά τους σε ακίνδυνη θερμότητα.

ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ...

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ
ΛΟΣΙΟΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

HAIR
SUNSCREEN LOTION 

Αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς

Aloe vera, panthenol & olive oil 

Προστατεύει τα μαλλιά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
όπου οι ηλιακές ακτίνες, το αλάτι της θάλασσας 
και το χλώριο της πισίνας τα ταλαιπωρούν 
υπέρμετρα.

Protects hair effectively during the summer, when 
the sun, sea salt and chlorine in swimming pools 
cause excessive damage.

CODE: 31250 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz

περιποίηση μαλλιών | hair care
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If the misuse of technology disturbs the balance of ozone in the atmosphere consequently causing an increase in the 
intensity of ultraviolet radiation that reaches the Earth’s surface, the good use of technology provides secure methods 
to prevent its consequences: Advanced natural filters reflecting ultraviolet radiation as well as scientifically researched 

photostable broad spectrum filters absorbing ultraviolet rays, convert their dangerous energy into harmless heat.

YOU ΜΑΥ ΝΟΤ BE AWARE THAT...

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

AFTER SUN
FACE & BODY MILK 

Αλόη, πανθενόλη & λάδι ελιάς

Aloe vera, panthenol & olive oil 

Προλαβαίνει το ξεφλούδισμα, βοηθά στη 
διατήρηση του μαυρίσματος, μαλακώνει, ηρεμεί 
και αναζωογονεί το δέρμα.

Prevents skin peeling, helps to maintain the tan, 
softens, soothes and rejuvenates the skin.          

CODE: 31248 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz

φροντίδα μετά τον ήλιο | after sun care
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Ο χυμός της αλόης δροσίζει και ηρεμεί το ταλαιπωρημένο και αφυδατωμένο δέρμα, και χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άμεση ανακούφιση 
μικροεγκαυμάτων ή ερεθισμών από πηγές έντονης θερμότητας (μαγείρεμα, σιδέρωμα) είτε από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. 

Aloe vera juice cools and soothes tired and dehydrated skin, and is also used traditionally for the immediate relief of small burns or irritations 
caused either by sources of extreme heat (cooking, ironing) or by excessive exposure to sunlight.

ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ... / YOU ΜΑΥ ΝΟΤ BE AWARE THAT...

φροντίδα δέρματος | skin care

ΖΕΛΕ ΑΛΟΗΣ
WITH BIOACTIVE ALOE

ALOE VERA GEL
WITH BIOACTIVE ALOE

Καλέντουλα & χαμομήλι
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Calendula & camomile
HYDRATION | RELIEF

Δροσίζει, ανακουφίζει, ενυδατώνει, περιποιείται 
το ξηρό, αφυδατωμένο και ταλαιπωρημένο 
δέρμα και βοηθά στην αποκατάστασή του. 
Ιδανικό για τη φροντίδα της επιδερμίδας μετά 
την έκθεση στον ήλιο.

Cools, soothes, moisturizes, cares for dry, 
dehydrated and damaged skin and helps its 
treatment. Ideal skin care for after sun exposure.

CODE: 31162 | ℮ 170 ml | 5.75 fl oz
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ΚΡΕΜΑ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SPF 15

SKIN LIGHTENING
CREAM SPF 15

Αρκτοστάφυλο & μούρο
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Bearberry & mulberry
IDEAL FOR SKIN WITH DISCOLORATIONS
LUMINOSITY | PROTECTION

Για όλους τους τύπους δέρματος. Απαλύνει βαθμιαία 
τις δυσχρωμίες της επιδερμίδας, την προστατεύει από 
τη δημιουργία νέων και τη βοηθά να αποκτήσει και να 
διατηρήσει νεανική όψη και λάμψη.

For all skin types. Gradually softens skin discolorations, 
while protecting from the formation of new ones. Helps 
to acquire and maintain a youthful appearance, as well as 
skin radiance.

CODE: 31012 | ℮ 50 ml | 1.69 fl oz 

ΖΕΛΕ ΑΛΟΗΣ
WITH BIOACTIVE ALOE

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) που δρα 
σωρευτικά, η γενετική προδιάθεση, οι ορμονικές διαταραχές καθώς 
και το πέρασμα των χρόνων είναι οι βασικότερες αιτίες διαταραχής 
της μελανινογένεσης. Η υπερβολική παραγωγή μελανίνης και η ανο-
μοιογενής κατανομή της στο δέρμα προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις 
που εκδηλώνονται με γκρίζα, καφέ, καφεκίτρινα ή μαύρα επίπεδα 
στίγματα. Ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους ονομά-
ζονται φακίδες, κηλίδες ή πανάδες. Αυτές οι αλλοιώσεις εμφανίζονται 
κυρίως στο πρόσωπο, στα χέρια, στους ώμους και γενικότερα στα 
σημεία που εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο, με ιδιαίτερη προτίμη-
ση στις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Για την αντιμετώπισή τους είναι 
απαραίτητη η χρήση αντηλιακών προϊόντων όλο το χρόνο, αλλά και 
κρέμας φωτεινότητας.
Η χρήση της κρέμας φωτεινότητας MACROVITA συντελεί στη σταδια-
κή απάλυνση των δυσχρωμιών του δέρματος, το προστατεύει από τη 
δημιουργία νέων και το βοηθά να αποκτήσει και να διατηρήσει νεανική 
όψη και λάμψη.

SKIN DISCOLORATIONS AND PROTECTION
Long-term exposure to ultraviolet (UV) radiation acting cumulatively, 
genetic predisposition, hormonal disorders as well as the passage of 
time are the main causes of what is called “melanogenesis disorder”. 
The excessive production of melanin and its heterogeneous distribu-
tion in the skin creates skin color changes presented in gray, brown, 
tan or black, flat specks. Depending on their size and characteristics 
they are named freckles, spots or blotches. These discolorations ap-
pear mainly on the face, hands, shoulders, and generally, to body ar-
eas usually most exposed to sunlight, showing a greater preference in 
light skin types. To counter them it is necessary to use sunscreens all 
the year round, in addition to skin lightening cream.
The use of MACROVITA skin lightening cream contributes to gradually 
soften skin discolorations, protects against the formation of new ones 
and helps the skin to acquire and maintain a youthful appearance and 
skin radiance.

φωτεινότητα | lightening
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