
 
Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΡΕΜΑ                                                 
ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
για το πρόσωπο και το σώμα 



Η alcoplast είναι μία κρέμα για το πρόσωπο και το 

σώμα με δράση επουλωτική, αναπλαστική αλλά 

και καλλυντική, όσον αφορά την ενυδάτωση και 

την προστασία της επιδερμίδας από τη γήρανση. 

 

Η εξαιρετικά εμπλουτισμένη σύνθεσή της είναι το 

αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Eίναι ένα πολυχρηστικό καλλυντικό  

προϊόν για όλες τις ηλικίες 

 

Τι είναι η alcoplast? 
 



 

 Βάμμα Aλκάνας = Χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά για την περιποίηση τραυμάτων και 
ουλών. Έχει καταπραϋντική και ήπια 
αντιμικροβιακή δράση. 

 

 Εκχύλισμα φύλλων Σημύδας = Περιέχει 
σαλικυλικό με καταπραϋντικές και ήπιες 
αντιμικροβιακές ιδιότητες. 

 

 Εκχύλισμα Ερυθρελάτης = Είναι εξαιρετικά 
πλούσιο σε λιγνάνες και πολυφαινολικά 
συστατικά που προσδίδουν ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, καταπραϋντικές και 
ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες.  

 

 Εκχύλισμα Καλέντουλας = Έχει εξαιρετικές 
καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, 
καθώς και αντιοξειδωτική δράση.   

 

 

 

 

 

Σύνθεση alcoplast 



 Κουρκουμάς 

 

 

 

 Αλόη 

 

 

 

 Χαμομήλι 

 

επιστημονικά αποδεδειγμένη 

αντιοξειδωτική δράση 

προσφέρει καταπραϋντική και 

απαλυντική δράση ενισχύοντας 

την άμυνα της επιδερμίδας 

Σύνθεση alcoplast  

γνωστό για τις αντισηπτικές και 

καταπραϋντικές ιδιότητες 



 Αιθέριο έλαιο λεβάντας 

 

 

 Βήτα γλουκάνη 

 

 

 Υαλουρονικό οξύ 

 

 

 Βιζαβολόλη 

 

 

 Βιταμίνη Ε 

 

 

 Προβιταμίνη Β-5 

 

ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες και 

ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας 

ενυδατώνει και συμβάλλει στην 

παραγωγή κολλαγόνου, ενισχύοντας την 

ελαστικότητα της επιδερμίδας  

προστασία από ερεθισμούς παρέχοντας 

αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση 

καταπραΰνει και προστατεύει το 

ερεθισμένο δέρμα 

ισχυρό αντιοξειδωτικό για την δέσμευση 

ελευθερών ριζών 

ενυδατώνει και καταπραΰνει την 

επιδερμίδα, ιδανική για την ευαίσθητη 

και ξηρή επιδερμίδα.  

Σύνθεση alcoplast  



 

Ερεθισμοί 

Κοκκινίλες 

Ξηροδερμία 

Ακμή 

Σκληρύνσεις  

Καψίματα  

Εκδορές  

Ουλές  

Ραγάδες  

Περίοδοι κατάκλισης 

Κατάλληλη για το διαβητικό πόδι 

 

Καλλυντική δράση: 

Ενυδάτωση 

Προστασία από τη γήρανση 

Αποκατάσταση από ηλιακά εγκαύματα  

 

Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση 



πριν 

μετά 

Mετεγχειρητικές Ουλές 



 Eνισχυμένη σύνθεση που βασίζεται κυρίως σε φυτικά 
συστατικά που έχουν εξαιρετικά αποδεδειγμένη δράση 

 Ασφαλής Φόρμουλα   

 Χωρίς parabens και σιλικόνες 

 Χωρίς ζωϊκά παράγωγα 

 Δερματολογικά ελεγμένη  

 Ελληνικό προϊόν 

 Σαφείς οδηγίες χρήσεις 

 Δεν είναι Φάρμακο που σημαίνει ότι δεν αλληλεπιδρά με 
άλλα φάρμακα και ουσίες 

 Δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα 

 Είναι προϊόν γνωστοποιημένο στον ελληνικό ΕΟΦ 

 Πληροί την νομοθεσία της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή γνωστοποίηση 
CPNP 

 Γυναίκες και Άνδρες 

Μοναδικά Χαρακτηριστικά  alcoplast  



 

 Δεν αλλοιώνεται το προϊόν 

 Δεν έρχεται σε επαφή με τον αέρα και το 
περιβάλλον, με βακτήρια και μικροοργανισμούς  

 Δεν μολύνεται από τα χέρια μας, όπως αν 
χρησιμοποιούσαμε ένα βάζο. Παραμένει το προϊόν 
ασφαλές  

 Χρησιμοποιείται το 100% της συνολικής 
ποσότητας του προϊόντος καθώς με κάθε πάτημα 
της αντλίας ανεβαίνει ο εσωτερικός περιέκτης της 
συσκευασίας μέχρι να αναλωθεί πλήρως το 
προϊόν. 

Πλεονεκτήματα συσκευασίας 


