
 
 
Για τον άνθρωπο, η φύση υπήρξε πάντα η πλουσιότερη δεξαμενή και ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής εκπληκτικών θεραπευτικών ουσιών. Γι’ αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι, κατά την αναζήτησή τους για νέα, θαυματουργά φυτά και πολύτιμα ενεργά 
συστατικά, οι φαρμακοποιοί προσέφευγαν διαρκώς και πρωτίστως στη φύση εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Έτσι, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν πέρασαν από γενιά σε γενιά, μέχρι που 
έφτασαν στις μέρες μας. 
Εμείς στη Bioscreen, ως κληρονόμοι και συνεχιστές αυτής της αρχαίας παράδοσης, 
διατηρήσαμε τη χρήση ενεργών εκχυλισμάτων βοτάνων σε όλη τη σειρά οργανικών 
προϊόντων μας, με αποτέλεσμα την εξαιρετική αποτελεσματικότητά τους. Ταυτόχρονα, 
φροντίζουμε να διερευνούμε διαρκώς τις φυσικές θεραπευτικές δυνατότητες όλων των 
προϊόντων μας, ώστε να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στο πλήρες δυναμικό τους.  
Η φύση παίζει –και θα συνεχίσει να παίζει– τον πιο σημαντικό ρόλο στη δική μας επιστήμη 
της ομορφιάς! 
 



Aloe vera
Η Aloe Vera είναι ένα φυτό που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και χρησιμοποιείται εδώ και 5000 
χρόνια. Περιέχει πάνω από 75 θρεπτικά συστατικά, 18 λιπαρά οξέα και 12 βιταμίνες.Διαθέτει εκπληκτικές
ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Επιπλέον, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Εκχύλισμα Annato (Bixa orellana)
Το annato είναι ένα μικρό δέντρο που αναπτύσσεται στις τροπικές περιοχές. Τα συστατικά του
καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν τη φωτογήρανση του δέρματος. 

Έλαιο Argan
Το argan προέρχεται από το Μαρόκο. Το έλαιό του είναι γνωστό για τις αναζωογονητικές αναπλαστικές
και ενυδατικές ιδιότητές του. Πλούσιο σε λιπαρά οξέα omega 3 και 6 και βιταμίνη E, αυτό το ισχυρό
φυτικό έλαιο συνιστάται για την αντιγηραντική του δράση. Βοηθά επίσης το δέρμα να ανακτήσει τη λάμψη
του και αναγεννά το κουρασμένο δέρμα.

Εκχύλισμα Baobab
Προερχόμενο από το αφρικανικό «δέντρο της ζωής», αυτό το εκχύλισμα απαλύνει τις ρυτίδες, 
αναζωογονεί και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Επιπλέον, έχει άμεση δράση σύσφιγξης.

Κερί Buckwheat
Βοηθά στη μείωση του όγκου των οιδημάτων. Προέρχεται από την ανατολή και είναι πλούσιο σε λιπαρά
οξέα, με αποδεδειγμένη ενυδατική δράση.

Χαμομήλι
Έχει καταπραϋντική και καθαριστική δράση, και εξισορροπεί τα επίπεδα υγρασίας στο ξηρό δέρμα. Το
ενυδατικό αιθέριο έλαιο χαμομηλιού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα ευαίσθητα δέρματα.

Βούτυρο κακάου
Προέρχεται από το Μεξικό. Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, το βούτυρο κακάου διαθέτει ενυδατικές, μαλακτικές
και αναπλαστικές ιδιότητες. Επιπλέον καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζει τη διαδικασία
φωτογήρανσης.
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Έλαιο Jojoba
Γνωστό για τις εξαιρετικές ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητές του, το έλαιο Jojoba 
προσφέρει απαλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα. Χρησιμοποιείται ως καλλυντική
ουσία εδώ και αιώνες.

Εκχύλισμα Juazeiro
Το εκχύλισμα από αυτό το βραζιλιάνικο δέντρο έχει ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες.

Έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς
Με καταγωγή από την Ινδία, τονώνει, καταπραΰνει και ανανεώνει το δέρμα.

Εκχύλισμα Φτέρης
Η φτέρη κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία. Το εκχύλισμα φτέρης βελτιώνει σημαντικά την
ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος.

Ενυδατικό αιθέριο έλαιο μοσχολέμονου
Η μοσχολεμονιά είναι ένα εξαιρετικά μακρόβιο δέντρο. Το αιθέριο έλαιό της προστατεύει
και καταπραΰνει το δέρμα.

Εκχύλισμα μπιζελιών
Διαθέτει εξαιρετικές αντιγηραντικές ιδιότητες και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. 
Ενδυναμώνει την ελαστικότητα του δέρματος και το διατηρεί ενυδατωμένο.
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Έλαιο σουσαμιού
Προέρχεται από την Ινδία. Προστατεύει το δέρμα από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις και του
επιτρέπει να διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας του, χάρη στην ικανότητά του να απορροφάται
γρήγορα και εύκολα. Έχει αποτελεσματική δράση ενάντια στους ερεθισμούς και την ξηρότητα. 
Επιπλέον, περιέχει βιταμίνη Ε η οποία συμβάλλει στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

Βούτυρο Shea
Το δέντρο Shea απαντάται στην Αφρική. Πλούσιο σε βιταμίνη E και λιπαρά οξέα, το βούτυρο shea 
συσφίγγει, θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα. Αφήνει το δέρμα απαλό, χωρίς ίχνος λιπαρότητας. 

Verbena
Γνωστή για την τονωτική και συσφιγκτική δράση της, η verbena είναι ιδανική για τα ευαίσθητα
δέρματα. Έχει επίσης καταπραϋντική δράση.

Παρθένο έλαιο Avocado
Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, περιέχει βιταμίνες A και E. Ενυδατώνει, αναδομεί και καταπολεμά
τις ελεύθερες ρίζες, αφήνοντας το δέρμα εξαιρετικά απαλό.

Εκχύλισμα Νούφαρου
Προσφέρει ενυδάτωση, αναδόμηση και τόνωση στο δέρμα.



Εκχύλισμα από λευκό τσάι
Πλούσιο σε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή, αυτό το εκχύλισμα συμβάλλει στην καταπολέμηση
των ελεύθερων ριζών, προστατεύει το δέρμα και εμποδίζει τη διαδικασία γήρανσης.

Yam 
Αυτό το φυτό, που ανακαλύφτηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο, προστατεύει τη νεανικότητα του
δέρματος. Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Αναγεννά το δέρμα και βελτιώνει
εμφανώς την ελαστικότητά του.
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