
 
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 ME DONKEY MILK 



Η σειρά περιλαμβάνει 5 εξαιρετικά προϊόντα που παρέχουν 
στην επιδερμίδα ενυδάτωση, θρέψη, λάμψη με εκθαμβωτικά 
αποτελέσματα.  

 

Το γάλα γαϊδούρας έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 – 
ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ 
συγκεκριμένα περιέχει 60 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το 
αγελαδινό. Το πλούσιο σε ευεργετικά συστατικά περιεχόμενό του 
σε συνδυασμό με την ελαφριά του σύνθεση, το καθιστούν 
εξαιρετικό στην περιποίηση της επιδερμίδας, την ενυδάτωσή της, 
καθώς τη βελτίωση της όψης ρυτίδων και λεπτών γραμμών. 

 

Χρησιμοποιείται ως το ιδανικό συστατικό στην παρασκευή 
καλλυντικών προϊόντων κατά της γήρανσης, των ρυτίδων και της 
αναγέννησης του δέρματος. Είναι κατάλληλο για επιδερμίδες που 
εμφανίζουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άλλα προϊόντα. 

 

 

Σειρά με DONKEY MILK 
 



Αφρόλουτρο σώματος με προβιταμίνη Β5 και 

πολύτιμο γάλα γαϊδούρας, που  

 καθαρίζει απαλά και παράλληλα 

 περιποιείται την επιδερμίδα  
 

Mε προσεγμένη σύνθεση που περιέχει : 

 προβιταμίνη Β5 

 γάλα γαϊδούρας 

 

Παρέχει: 

 Ενυδατικές και καταπραϋντικές ικανότητες 

 Περιποιείται την επιδερμίδα  

 Προστασία από τη γήρανση του δέρματος 

 Μοναδική απαλότητα 

 

 

 

 

 

BEAUTELIA SHOWER GEL DONKEY MILK 

200ml 



Πλούσιο, κρεμώδες σκραμπ 

απολέπισης για το σώμα με κόκκους 

από κουκούτσια αμύγδαλου και 

πολύτιμο γάλα γαϊδούρας.  

 

 Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα  

 το γάλα γαϊδούρας ενυδατώνει και 

περιποιείται αποτελεσματικά 

αφήνοντας το δέρμα μοναδικά 

απαλό 

 

 

 

 

 

BEAUTELIA BODY SCRUB DONKEY MILK 

 

200ml 



 Το γάλα γαϊδούρας με το πλούσιο περιεχόμενό του σε 
πρωτείνες, φωσφολιπίδια & ιχνοστοιχεία και σε συνδυασμό 
με την ελαφριά σύνθεσή του, το καθιστούν εξαιρετικό 
συστατικό για την περιποίηση της επιδερμίδας, την 
ενυδάτωσή της, καθώς τη βελτίωση της όψης ρυτίδων και 
λεπτών γραμμών. 

 Τα ελαιόλαδο προσφέρει ενυδάτωση και αντιοξειδωτική 
προστασία 

 Το αμυγδαλέλαιο βοηθά στην αποκατάσταση της υδρολιπιδικής 
ισορροπίας της επιδερμίδας και στην προστασία του δέρματος 
από ερεθισμούς. Επίσης έχει την ιδιότητα να σχηματίζει φιλμ 
στην επιφάνεια του δέρματος που αποτρέπει την απώλεια 
υγρασίας. 

 Το σησαμέλαιο είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα. Τα συστατικά του 
αυτά, του δίνουν ιδιαιτέρως ενυδατικές αλλά και 
αντιοξειδωτικές ικανότητες. 

 Το έλαιο από κουκούτσια σταφυλιού είναι πλούσιο σε ωμέγα-
6, ελαϊκό οξύ, καθώς και φλαβονοειδή που εμφανίζουν ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ενδείκνυται  για την περιποίηση του 
δέρματος  έναντι της πρόωρης γήρανσης και της φωτο-γήρανσης.  

 

 

BEAUTELIA BODY MILK DONKEY MILK 

Γαλάκτωμα σώματος με ενυδατικά έλαια και πολύτιμο γάλα γαϊδούρας που 

θρέφει και περιποιείται μοναδικά την επιδερμίδα, διατηρώντας την έτσι 

μοναδικά απαλή και λαμπερή. 

200ml 



 Δεν περιέχει οινόπνευμα – δεν ξηραίνει το δέρμα  

 Το γάλα γαϊδούρας προσφέρει θρέψη και 

αναζωογόνηση στην επιδερμίδα.  

 Το απολαυστικό, γλυκό άρωμά του τυλίγει απαλά 

το σώμα και το αρωματίζει διακριτικά.  

  

Για αίσθηση ανανέωσης και φρεσκάδας 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας,  

 

Τόσο όμορφη και λεπτεπίλεπτη συσκευασία 

για να το έχετε πάντα και παντού μαζί σας. 

 

 

BEAUTELIA BODY MIST DONKEY MILK 

Σπρέι σώματος με γάλα γαϊδούρας και ελαφριά γαλακτώδη μορφή.  

75ml 



 Το γάλα γαϊδούρας με το πλούσιο περιεχόμενό του 
σε πρωτείνες, φωσφολιπίδια & ιχνοστοιχεία και σε 
συνδυασμό με την ελαφριά σύνθεσή του, θρέφει την 
επιδερμίδα, την ενυδατώνει, αφήνοντάς τη 
εξαιρετικά απαλή. 

 Επιπλέον, τα ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο, βούτυρο 
καριτέ και μελισσοκέρι δημιουργούν ένα λεπτό 
προστατευτικό φιλμ στην επιδερμίδα των χεριών 
και μειώνουν την απώλεια υγρασίας, αποτρέποντας 
έτσι ξηρότητα και σκασίματα. 

 

Προσφέρει 

 Ενυδάτωση 

 Αντιοξειδωτική δράση 

 Αποκαθιστά την υδρολιπιδική ισορροπία 

 Προστασία από την πρόωρη γήρανση και τη 
φωτογήρανση 

 

BEAUTELIA HAND CREAM DONKEY MILK 

Κρέμα περιποίησης χεριών με ενυδατικά έλαια και πολύτιμο 

γάλα γαϊδούρας.  

75ml 



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

 Υψηλή ποιότητα προϊόντων 

 Ασφαλής Φόρμουλα   

 Ολοκληρωμένη περιποίηση 

 Ελληνικό προϊόν 

 Δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα 

 Είναι προϊόν γνωστοποιημένο στον ελληνικό ΕΟΦ 

 Πληροί την νομοθεσία της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή 
γνωστοποίηση CPNP 

 Προνομιακή συσκευασία της κρέμας χεριών 

Μοναδικά Χαρακτηριστικά 



 

 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 airless συσκευασίας 



 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

ΣΩΜΑΤΟΣ BEAUTELIA 
 

Ο καθημερινός σύμμαχος της ομορφιάς, για νεανική 
όψη, λαμπερή και υγιή επιδερμίδα.  


