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Editorial

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο παρόν τεύχος, φιλοξενούνται οι πρώ-

τες τρεις από τις οµιλίες που παρουσιά-

στηκαν στην 6η Ενηµερωτική ∆ιοργάνωση: 

“Cosmetorama 2010” η οποία διεξήχθη 

στις 3 ∆εκεµβρίου 2010.

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι εξής εργασίες: «Nice 

emulsions for safe cosmetics» (Καλά γαλακτώµατα για ασφα-

λή καλλυντικά), «The story of Alternative Preservation» 

(Η ιστορία των Εναλλακτικών Συντηρητικών), «As less as 

possible: New concepts to minimize the use of classical 

preservatives» (Το λιγότερο δυνατό: Νέες στρατηγικές για 

τη µείωση της χρήσης των κλασσικών συντηρητικών).

Οι υπόλοιπες οµιλίες θα δηµοσιευθούν στα επόµενα τεύ-

χη του περιοδικού.

Τέλος, φιλοξενείται η εργασία µε θέµα: «Γήρανση του ∆έρ-

µατος και Αντιγηραντικά Καλλυντικά» την οποία παρουσίασε 

η ∆ρ. Σοφία Χατζηαντωνίου στην Ενηµερωτική Εκδήλωση 

µε Θέµα: «Ο ρόλος των καλλυντικών στο σύγχρονο τρόπο 

ζωής του ανθρώπου», που διοργάνωσε η Ελληνική Εται-

ρεία Κοσµητολογίας και ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Λάρι-

σας, το Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2010 στη Λάρισα.

Με Συναδελφικούς χαιρετισµούς

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Κ.

Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου

Οµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συγγρα φέων. 
Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωµα συντόµευσης των δελτίων τύπου που λαµβάνει.
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Νice emulsions for safe cosmetics 
Kαλά γαλακτώµατα για ασφαλή καλλυντικά

Α. Ratti, C. Porrini, E. Merlo

Zschimemr & Schwarz Group

COSMETORAMA 2010
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Τhe story of Alternative Preservation
H ιστορία των Εναλλακτικών Συντηρητικών

Μartina Heldermann

Inolex Gmbn

COSMETORAMA 2010
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As less as possible 
New concepts to minimize the use of classical preservatives

To λιγότερο δυνατό 
Νέες στρατηγικές για τη µείωση της χρήσης  
των κλασσικών συντηρητικών

Wolfgang Siegert

Special Additives International Schulke & Mayr GmbH, Norderstedt Germany

COSMETORAMA 2010
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF COSMETOLOGY

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύ-
ριοι,

Θέλω να εκδηλώσω τη χαρά µου που µε 
αφορµή τη σηµερινή εκδήλωση, βρίσκοµαι 
ανάµεσά σας, αλλά και τη διπλή χαρά για-
τί µου δίδεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω, 
από του βήµατος αυτού, το ∆.Σ. του Φαρ-
µακευτικού Συλλόγου Λάρισας, που τον Ια-
νουάριο του 2009, µε ετίµησε, σε επετει-
ακή εκδήλωση που διοργάνωσε και στην 
οποία µετά λύπης µου δεν παρευρέθηκα, 
λόγω αποκλεισµών των δρόµων.

Πριν σας πω δύο λόγια για την Εταιρεία 
µας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιό-
λογους και καταξιωµένους, διεθνώς, επιστή-
µονες που σήµερα έχουµε τη χαρά και την 
τιµή να έχουµε κοντά µας και θα µας ενηµε-
ρώσουν για θέµατα ∆ερµατολογίας, Καλλυ-
ντικών και Κοσµητολογίας γενικότερα.

Αυτοί είναι, κατά σειρά οµιλιών:

q��Ì�¥¿ÑÆÅÆÐºÓ��ÃÎ�¿ÐÌÊÌÅ»¿Ó� ÐÆÓ� ¤¿ÐÎÇ-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Ανδρέας Κα-
τσάµπας,

q��Æ��Î��ÌÄ»¿�±¿ÐÖÆ¿ËÐÒË»ÌÕ�¡ÇÂ��¡�ÇÏÐº-

µονας στον Τοµέα Φαρµακευτικής Τεχνο-
λογίας του ΕΚΠΑ και Αντιπρόεδρος της 
Ε.Ε.Κ.,

q��Ì�É��¥ÒËÏÐ¿ËÐ»ËÌÓ��Ã�¹ÐÖÌÓ��Ë¿�Ê��¥¿-
θηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας του 
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.,

q��Æ�É��¡Ê¹ËÆ��É¿ÊÐÏ«��Ç¿�¿ËÐ»ÂÌÕ��Ë¿�Ê��

Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας του ΕΚ-
ΠΑ και 

q��Ì� É�� ¬ÇÉ¼Ê¿ÌÓ� �ÇÐ¿Î«Ó� �Ë¿�Ê�� ¥¿ÑÆ-
γητής Φαρµακολογίας, Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ.
Κυρίες και Κύριοι, όπως γνωρίζετε, η Ελ-

ληνική Εταιρεία Κοσµητολογίας διοργάνω-
σε τη σηµερινή Ηµερίδα σε συνεργασία µε 
το Φαρµακευτικό Σύλλογο Λάρισας.

Στόχος της Ηµερίδας αυτής είναι όχι µόνο 
η επιστηµονική ενηµέρωση των Συναδέλφων 
Φαρµακοποιών, αλλά και του κοινού, µια 
και ο σκοπός των Επιστηµονικών µας εκδη-
λώσεων είναι η κατανόηση, από την κοινω-
νία, των πλεονεκτηµάτων της Επιστήµης της 
Κοσµητολογίας που µεταφράζεται σε ασφα-
λή και αποτελεσµατικά Καλλυντικά.

Οι Φαρµακοποιοί αποτελούν το επιστη-
µονικό δυναµικό, που µε τις γνώσεις τους 

«Ο Ρόλος των Καλλυντικών  
στο Σύγχρονο Τρόπο Ζωής των Ανθρώπων»

Επιστηµονική Ηµερίδα - Λάρισα, 2 Νοεµβρίου 2010

Οµ. Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοσµητολογίας και Πρόεδρος του Ινστιτούτου 

∆ια βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Φαρµακοποιών
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µπορούν να συµβουλεύσουν και να 
κατευθύνουν τους καταναλωτές των 
προϊόντων Κοσµητολογίας, σε ασφα-
λείς και αποτελεσµατικές επιλογές σε 
συνεργασία µε ∆ερµατολόγους όπου 
χρειάζεται.

Σήµερα, η Επιστήµη της Κοσµητο-
λογίας αναπτύσσεται ταχύτατα, µε βά-
ση τις νέες τεχνολογίες, τα νέα υλι-
κά και τις νέες µεθόδους ελέγχου και 
τεκµηρίωσης της αποτελεσµατικότη-
τας των Καλλυντικών.

Οι Ηµερίδες και η δραστηριοποί-
ηση των Φαρµακευτικών Συλλόγων, 
σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Κ., είναι 
σίγουρο ότι µπορεί να προσφέρουν 
τόσο στην Επιστηµονική ενηµέρωση 
όσο και στην ενεργοποίηση των κα-
ταναλωτών να απαιτούν περισσότερο 
τεκµηριωµένες πληροφορίες στα θέ-
µατα των Καλλυντικών.

Η σηµερινή λοιπόν ηµερίδα έχει ως 
βασικό στόχο όλα τα παραπάνω.

Και τώρα συνοπτικά, θα πω δύο λό-

για για την Εταιρεία µας.

Η Ελληνική Εταιρεία Κοσµητολογί-
ας είναι Επιστηµονική Εταιρεία µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθυκε 
το Νοέµβριο του 1995. Στο καταστα-
τικό ίδρυσης υπογράφουν 35 άτοµα. 
Σήµερα τα µέλη της Ε.Ε.Κ. είναι πε-
ρισσότερα απο 350.

Μέλη µπορούν να είναι Φαρµακο-
ποιοί, Γιατροί, Χηµικοί, Χηµικοί Μη-
χανικοί, Βιολόγοι και γενικά Επιστή-
µονες που ασχολούνται στο χώρο των 
Καλλυντικών.

Οι σκοποί της Ε.Ε.Κ. είναι οι ακό-

λουθοι:

1.  Η ενθάρρυνση της βασικής έρευ-
νας από το Πανεπιστήµιο και ανε-
ξάρτητους φορείς, που µπορεί να 
προσθέσει στη γνώση της Χηµεί-

ας και της Τεχνολογίας των Καλ-
λυντικών.

2.  Η συνεχής ενηµέρωση και επιµόρ-
φωση των Μελών µε Συνέδρια, 
Σεµινάρια, ∆ιαλέξεις, Επισκέψεις 
σε Βιοµηχανίες Καλλυντικών και 
Πρώτων Υλών, για τα επιτεύγµα-
τα της επιστήµης στην Ελλάδα και 
διεθνώς.

3.  Η δηµοσίευση άρθρων Επιστηµο-
νικού και Τεχνολογικού ενδιαφέ-
ροντος.

4.  Η Συνεργασία και ανταλλαγή πλη-
ροφοριών µε Ελληνικά και ξένα Ιν-
στιτούτα, όµοιου χαρακτήρα, καθώς 
και µε Κρατικά Ιδρύµατα και Οργα-
νισµούς, στον Τοµέα της Επιστήµης 
των Καλλυντικών.

5.  Η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών 
στο χώρο της Κοσµητολογίας.

Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε.Κ. οργανώ-
νει Επιστηµονικές Ηµερίδες, Εκθέσεις 
πρώτων υλών “Cosmetorama”, Επισκέ-
ψεις σε Βιοµηχανίες Καλλυντικών και 
πρώτων υλών και άλλες Επιστηµονι-
κές Εκδηλώσεις.

Από το 2004, που άρχισε η συνδι-
οργάνωση Επιστηµονικών Ηµερίδων 
µε τον Π.Φ.Σ. και τους Τοπικούς Φαρ-
µακευτικούς Συλλόγους, έχουν πραγ-
µατοποιηθεί παρόµοιες εκδηλώσεις 
στην Ερέτρια Ευβοίας, στο Ηράκλειο 
Κρήτης, στη Χίο, στα Χανιά, στο Άρ-
γος, στη Μυτιλήνη, στην Τρίπολη και 
αλλού.

Πέραν όλων αυτών, η Ε.Ε.Κ. εκδίδει 
τριµηνιαίο περιοδικό, «Το Καλλυντι-
κό», το οποίο κυκλοφορεί σε 14.000 
έντυπα και εκτός από τα Μέλη της το 
λαµβάνουν οι Φαρµακοποιοί, οι ∆ερ-
µατολόγοι και οι Πλαστικοί Χειρουρ-
γοί της χώρας. ∆υστυχώς όµως, λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων ο αριθµός 
των εντύπων που αποστέλλονται έχει 

περιοριστεί, υπάρχει όµως αναρτηµέ-

νο στην ιστοσελίδα µας http://users.

uoa.gr/~gpapaio/main.htm.

Τελειώνοντας θέλω να σας ενηµε-

ρώσω ότι το Τµήµα Φαρµακευτικής 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε Επι-

στηµονικό Υπεύθυνο τον οµιλούντα, 

από το 2004 έχει ξεκινήσει σειρά Ενη-

µερωτικών ∆ιαλέξεων σε Φαρµακο-

ποιούς στα πλαίσια της Συνεχιζόµε-

νης Εκπαίδευσης.

Οι ∆ιαλέξεις αυτές πραγµατεύονται 

θέµατα του άµεσου ενδιαφέροντος του 

κλάδου και σκοπό έχουν την Επιµόρ-

φωση και Ενηµέρωση των Φαρµακο-

ποιών. Πραγµατοποιούνται ∆ΩΡΕΑΝ 

κάθε Τετάρτη 5 έως 8µ.µ.

Οι Φαρµακοποιοί της Ελληνικής 

Περιφέρειας και της Κύπρου, εφό-

σον επιθυµούν, έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν ζωντανά τις Ενη-

µερωτικές ∆ιαλέξεις, µέσω ∆ιαδικτύ-

ου (http://users.uoa.gr/~gpapaio/

main.htm), ενώ µπορούν επίσης, να 

ανατρέξουν και σε Βιντεοσκοπηµένες 

∆ιαλέξεις.

Μετά την ολοκλήρωση του Προ-

γράµµατος απονέµεται Πιστοποιητι-

κό Συµµετοχής, σε αυτούς που θα πα-

ρακολουθήσουν τουλάχιστον, είκοσι 

τέσσερις (24) από τις σαράντα οκτώ 

(48) ∆ιαλέξεις.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και 

στην πρόσφατη προσπάθεια του Π.Φ.Σ. 

δια της ιδρύσεως του Ινστιτούτου ∆ια 

βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής 

Ανάπτυξης Φαρµακοποιών.

Στο Ινστιτούτο αυτό, ο Π.Φ.Σ. µου 

έκανε την τιµή να µου αναθέσει την 

Προεδρία.

Κυρίες και Κύριοι, θέλω να ελπίζω 

ότι δεν ήµουν κουραστικός και ευχα-

ριστώ για την προσοχή σας.
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Αρχαία Ελλάδα: κάλος - νεότητα

Ο όρος «ώριµη νεότητα» αντικατέστησε 
τον όρο «µεσήλικας»

Οι σηµερινοί σαραντάρηδες είναι 

κοινωνικώς πολύ δραστήριοι και 

άρα είναι ουσιώδες να δείχνουν 

όσο το δυνατόν νεότεροι και ακ-

µαιότεροι

Τρίτη νεότητα

To 2009, η αγορά των 60+ ξεπέρασε σε αξία όλες τις άλλες ηλικιακές 

οµάδες υπολογισµένες µαζί

Καλλυντικά µε αντιγηραντική δράση - αντιρυτιδικά 

Ρυτίδες - γήρας

Τα καλλυντικά µε αντιγηραντική δράση καλούνται να αντιστρέψουν 

ή να ελαττώσουν πολλά ακόµη σηµάδια του γήρατος.

Τα καλλυντικά µε αντιγηραντική δράση στοχεύουν σε χαρακτηριστικά 

του δέρµατος, όπως

η διαφάνεια,q�

η χρώση,q�

η άνιση κατανοµή χρωστικών,q�

οι κηλίδες,q�

η µείωση της σφριγηλότητας,q�

η µείωση της ελαστικότητας.q�

∆ιατήρηση της νεανικής όψης

Οι αντιλήψεις περί «ηλικίας» αλλάζουν

Ενέργεια, ζωτικότητα, οµορφιά έχουν 

γίνει συνήθεις απαιτήσεις όλων των 

ηλικιακών οµάδων

Το ζητούµενο δεν είναι µόνο η νεό-

τητα, αλλά η καλή κατάσταση νου 

και σώµατος

Καλλυντικά Προϊόντα µε Αντιγηραντική ∆ράση

Σοφία Χατζηαντωνίου, PHD 

Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ
O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 2010 
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Η γήρανση δεν περιορίζεται στις ρυτίδες...

Πρόκειται για αλλαγή:

q���ÒÈ� ÄÎ�¼� ÒÔÍ�

βλεφάρων,

q��¡�ÏÌÅÉÁ�ÆÐ×-

διών,

q��¢ÁÓÎÀÌÔ�Á��Á-

ρειών,

q���Ö¼�Á��ÐÎÑÏ-

που,

q��Ö¼�Á��ÀÒÈÕ

q�§Ì½ÑÈ�ÖÅÉÌ»ÔÍ

q�¨ÁÀÐÎÉ�ËÀËÌÎÉ�

∆ιαφορές Νέου - Γηρασµένου δέρµατος

∆ιαφορές Νέου - Γηρασµένου δέρµατος

Κολλαγόνο

∆οµή του δέρµατος

∆οµή της επιδερµίδας Κερατινοποίηση 

Νέο ∆έρµα

q��ÇÐ¼ÇÎÐÈ�Ë×ÒÒÁÐÉË¼�ÁÍÁÍ»ÔÑÈ

q��ÑÔÑÒ�ÎÐÇÁÍÔ�»ÍÈ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁ

q��ÅÌÁÑÒÉË¾ÒÈÒÁ�ËÁÉ�ÑÆÐÉÇÈÌ¾ÒÈÒÁ�

Γηρασµένο ∆έρµα

q��ÁÐÇ¼�Ë×ÒÒÁÐÉË¼�ÁÍÁÍ»ÔÑÈ

q�ÌÅ�Ò¾ÒÅÐÈ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁ

q��ÍÉÑÈ�ËÁÒÁÍÎ�¼��ÅÌÁÍ½ÍÈÕ

q��Å½ÔÑÈ�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�

q��±Î�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ�Å½ÍÁÉ�È�ËÀÐÉÁ��ÐÔÒÅÛÍÈ�

του συνδετικού ιστού.

q��£ÍÉÑÖÀÅÉ�ÒÁ�ÁÇÇÅ½Á�ËÁÉ��Á½ØÅÉ�Ð¾ÌÎ�ÑÒÈÍ�

αναγέννηση των ιστών (επούλωση)

q��̈ ÁØ½��Å�ÒÈ��ÁÌÁË¼�ËÅÐÁÒ½ÍÈ�Ð×Ó�½ØÅÉ�

την αντοχή και την ελαστικότητα του 

δέρµατος.

q��¥�Á�ÎÄ¾�ÈÑ¼�ÒÎ×�ÎÄÈÇÅ½�ÑÅ�ÑÖÈ�Á-

τισµό ρυτίδων, χαλάρωσης και κυτ-

ταρίτιδας

§ÅÐÒÉÍÈ
στοιβάδα

§ÎËËÏÄÈÕ
στοιβάδα

¡ËÁÍÓÏÄÈ
στοιβάδα

Bασική

στοιβάδα
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Γήρανση

q��¼ÐÁÍÑÈ�Ì¾ÇÔ�ÅÑÔÇÅÍÏÍ��ÁÐÁÇ¾ÍÒÔÍ�	�ÁÐ¾ÄÎÕ�ÒÎ×�ÖÐ¾ÍÎ×


q���¼ÐÁÍÑÈ�Ì¾ÇÔ�ÅÊÔÇÅÍÏÍ��ÁÐÁÇ¾ÍÒÔÍ�	»ËÓÅÑÈ�ÑÒÎ×Õ��ÅÐÉÂÁÌ-

λοντικούς παράγοντες)

Γήρανση λόγω εσωγενών παραγόντων
(παρόδος του χρόνου)

q�¥�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁ�ÌÅ�ÒÁ½ÍÅÉ�

q�±Î�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ�Á�ÎÄÎ�Å½ÒÁÉ�

q�¨ÅÉÏÍÅÒÁÉ�È��ÅÐÉÅÖ¾�ÅÍÈ�×ÇÐÁÑ½Á�

q�¨ÅÉÏÍÅÒÁÉ�È��ÁÐÁÇÔÇ¼�Ñ�¼Ç�ÁÒÎÕ�

q�¡ÌÌÁÇ»Õ�ÑÒÈ�ÖÐÏÑÈ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ

- η µελανίνη συσσωρεύεται σε σηµεία

- δηµιουργούνται καφέ κηλίδες.

Η διαδικασία της γήρανσης

Κολλαγενάση-1 (MMP-1)

q��ÁÐÇÅÒÁÉ�Á�¾�ÒÎ�ÅÍÄÎ�¼ÒÐÉÎ��ÐÉÍ�ÒÈÍ�»��ÈÍÈ�Ð¼ÑÈ�

q��±Å�ÁÖ½ØÅÉ�ÒÈÍ��ÅÐÉÎÖ¼�ÒÐÉ�Ì¼Õ�»ÌÉËÁÕ�ÒÔÍ�ÉÍÉÄ½ÔÍ�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�

σε ουδέτερο pH.

q���ÉÁÑ��ÒÁ�ÉÍ½ÄÉÁ�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�ÑÒÎ�Ñ×ÍÄÅÒÉË¾�ÉÑÒ¾�ÒÎ×�ÅÍÄÎ�È-

τρίου, αλλά και του δέρµατος.

Η αποδόµηση του κολλαγό-
νου

¥�Á�ÎÄ¾�ÈÑÈ�ÒÎ×�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×��Å�

την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε 

σχηµατισµό ρυτίδων και χαλάρω-

σης.

Μεταλλοπρωτεάσες (MMP)

q��µÍØ×�Á��Î×�ÄÉÁÑ�ÎÀÍ�ÒÉÕ�ÅÊÔË×ÒÒÐÉÅÕ��ÐÔÒÅÙÍÅÕ��ÁÐÎ×Ñ½Á�;O�

(συν-παράγοντας).

q���Á½ØÎ×Í�Ð¾ÌÎ�ÑÒÎÍ�Ë×ÒÒÁÐÉË¾��ÎÌÌÁ�ÌÁÑÉÁÑ�¾�ÄÉÁÆÎÐÎ�Î½ÈÑÈ�

αγγειογένεση και απόπτωση.

q��̈ ÅÒÁÌÌÎ�ÐÔÒÅÑÅÕ��Î×�ÅËËÐ½ÍÎÍÒÁÉ�Á�¾�ÒÁ�ËÀÒÒÁÐÁ�ÒÎ×�ÅÍÄÎ�ÈÒÐ½-

ου µετά την ωορρηξία για να προκληθεί η έµµηνη ρήση είναι:

��¥�ËÎÌÌÁÇÅÍÑÈ�	ËÎÌÌÁÇÅÍÑÈ���..1��
�ËÁÉ�

��¥�ØÅÌÁÒÉÍÑÈ�	¤ÅÌÁÒÉÍÑÈ�¢�..1��


q��¥�»ËËÐÉÑ¼�ÒÎ×Õ�Ð×Ó�½ØÅÒÁÉ�Á�¾�ÒÁ�Å�½�ÅÄÁ�ÎÉÑÒÐÎÇ¾ÍÔÍ�ËÁÉ��ÐÎ-

γεστερόνης.

∆οµή κολλαγόνου

�ËÌÈÐ»Õ�ËÁÉ�Ä×ÍÁÒ»Õ�Ä»Ñ�ÅÕ�
ινιδίων κολλαγόνου σχηµα-
τίζουν το κολλαγόνο το οποίο 
είναι το κύριο συστατικό του 
συνδετικού ιστού.

Οι τρεις έλικες τυλίγονται µεταξύ τους και σχηµατί-
ζουν τα ινίδια κολλαγόνου, που είναι δεξιόστροφες 
τριπλές έλικες, η τεταρτοταγής δοµή των οποίων 
στερεοποιείται µε δεσµούς υδρογόνου καθώς και 
οµοιοπολικούς δεσµούς.

¥�ÄÎ�ÉË¼�ÒÎ×��ÎÍÄÁ�Å½ÍÁÉ�ÒÎ�ÒÐÎ�ÎËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ��Î×�Á�ÎÒÅÌÅ½ÒÁÉ�Á�¾�ÒÐÅÉÕ�ÁÐÉÑÒÅ-
ρόστροφες πολυπεπτιδικές έλικες. 
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Πρόληψη της Γήρανσης του δέρµατος 

¥�ÄÉÁÄÉËÁÑ½Á�ÒÈÕ�Ç¼ÐÁÍÑÈÕ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ�ÄÅÍ�Å½ÍÁÉ�Ä×ÍÁÒ¾Í�ÍÁ�q�

ανασχεθεί. 

�.�ÎÐÅ½�¾�ÔÕ�ÍÁ�Å�ÉÂÐÁÄ×ÍÓÅ½��Å�ÒÈ�ÖÐ¼ÑÈ�ËÁÒÌÌÈÌÔÍ��ÐÎÙ¾-q�

ντων µε αντιγηραντική δράση.

Στρατηγικοί στόχοι καλλυντικών µε αντιγηραντική 
δράση 

q�����Å�Ò»Õ�ÇÐÁ��»Õ�και ρυτίδες

q��§ÈÌ½ÄÅÕ�ÈÌÉË½ÁÕ�ËÁÉ�×�»ÐÖÐÔÑÈ

q��£ÐÀÓÈ�Á�ËÁÉ�ÆÌÅÇ�ÎÍ¼�Ì¾ÇÎ�ÈÌÉÁËÎÀ�ÅÇËÁÀ�ÁÒÎÕ

q�©ÔÒÎÇ¼ÐÁÍÑÈ

Γήρανση λόγω εξωγενών παραγόντων (έκθεση 
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες)

¥�Ç¼ÐÁÍÑÈ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ�Å�ÉÒÁÖÀÍÅÒÁÉ��Å�ÒÈÍ�»ËÓÅÑÈ�ÑÅ�

επιβαρυντικούς παράγοντες όπως: 

Ήλιος: 80-90% των σηµείων της γήρανσηςq�

§�ÍÉÑ�Áq�

§ÁË¼�ÄÉÁÒÐÎÆ¼q�

Stressq�

Στρατηγικοί στόχοι καλλυντικών µε αντιγη-
ραντική δράση 

Ξηροδερµίαq�

�¥��ÅÐÉÅÖ¾�ÅÍÈ�×ÇÐÁÑ½Á��ÅÉÏÍÅÒÁÉ��Å�q�

την πάροδο του χρόνου

 Συστατικά µε Αντιγηραντική δράση

q�¡ÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉËÎ½��ÁÐÇÎÍÒÅÕ

q��Å�Ò½ÄÉÁ

q�¦ÖÍÎÑÒÎÉÖÅ½Á

q�Á�×ÄÐÎÊ×ÎÊ»Á�	¡¥¡


q�¢ÅÌÒÉÔÒÉË�ÒÎ×�ÖÐÏ�ÁÒÎÕ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ

q��ÁÐÇÎÍÒÅÕ�Æ×ÒÉË¼Õ��ÐÎ»ÌÅ×ÑÈÕ

q��É�ÅÓ×ÌÁ�ÉÍÎÁÉÓÁÍ¾ÌÈ�	%.&"
�

q�±ÅÒÐÁÚÄÐ¾Ê×�ÐÎ�×Ì�¡ÉÓ×ÌÅÍÎÄÉÁ�½ÍÈ�	5)1&


Βιταµίνες 

Βιταµίνη Α - Ρετινόλη 

¥�ÅÆÁÐ�ÎÇ¼�ÒÈÕ�ÐÅÒÉÍ¾ÌÈÕ�Á×ÊÍÅÉ�

q�ÒÈÍ��ÅÐÉÅÖ¾�ÅÍÈ�×ÇÐÁÑ½Á�ÒÈÕ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁÕ

q�ÒÎ��ÖÎÕ�ÒÈÕ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁÕ

q�ÒÎ�Ð×Ó�¾�ÒÈÕ�Ë×ÒÒÁÐÉË¼Õ�ÁÍÁÍ»ÔÑÈÕ

q�ÒÈ�ÑÀÍÓÅÑÈ�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�

£ÍÏ�ÁÍÁÑÒ»ÌÌÅÉ�ÒÈ�ÄÐÑÈ�ÒÔÍ��ÅÒÁÌÌÎ�ÐÔÒÅÙÍÁÑÏÍ�	..1
�	Á�Î-

δόµηση κολλαγόνου)

Αντιοξειδωτικοί Παράγοντες

q�¢ÉÒÁ�½ÍÅÕ�	¡�¢�$�£


q�Á��É�ÎÙË¾�ÎÊÀ�	"-"


q��×Í»ÍØ×�Î�2����	¯×��ÉËÉÍ¾ÍÈ
�

q�©ÌÁÂÎÍÎÅÉÄ¼�

Βιταµίνες 

Βιταµίνη Α - Ρετινόλη 

q�¡ÍÁÍ»ÔÑÈ�ÒÔÍ�Ë×ÒÒÐÔÍ�ÒÈÕ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁÕ

q�°ÀÓ�ÉÑÈ�ÒÈÕ�ÄÉÁÆÎÐÎ�Î½ÈÑÈÕ�ÒÔÍ�Ë×ÒÒÐÔÍ�ÒÈÕ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁÕ

q��ÁÐÁÇÔÇ¼�ÅÊÔË×ÒÒÐÉÁÕ�ÀÌÈÕ�

q��¡ÍÁÑÒÎÌ¼�ÒÈÕ�Á�ÎÄ¾�ÈÑÈÕ�ÒÈÕ�ÅÊÔË×ÒÒÐÉÁÕ�ÀÌÈÕ��Î×��ÐÎËÁÌÅ½�

η UV ακτινοβολία

q�°ÀÓ�ÉÑÈ�ÒÔÍ�Ë×ÒÒÎËÉÍÏÍ���ÁÇÇÅÉÎÇ»ÍÅÑÈ�

q�°ÀÓ�ÉÑÈ�ÒÈÕ�ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ�ÒÔÍ��ÅÌÁÍÎË×ÒÒÐÔÍ�

q�¡ÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼�ÄÐÑÈ�
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Σύµπλεγµα Βιταµινών Β

Νιασναµίδιο (Β2)

q�¨Å½ÔÑÈ�ÒÈÕ��Ð¾ËÌÈÑÈÕ�ÂÌÁÂÏÍ�Á�¾�ÒÈÍ�67�ÁËÒÉÍÎÂÎÌ½Á�

q��¢ÅÌÒÉÏÍÅÉ�ÒÈ�ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½Á�ÒÎ×�ÆÐÁÇ�ÎÀ�	ÁÀÊÈÑÈ��ÅÐÉÅÖÎ�»ÍÔÍ�ËÅÐÁ-

�ÉÄ½ÔÍ�ÅÌÅÀÓÅÐÔÍ�ÌÉ�ÁÐÏÍ�ÎÊ»ÔÍ�ËÁÉ�ÒÔÍ��ÐÔÒÅÙÍÏÍ�ËÅÐÁÒ½ÍÈÕ�

φιλαγκρίνης και ινβολουκρίνης).

q�Προκαλεί την παραγωγή κολλαγόνου από τους ινοβλάστες.

q�¨ÅÉÏÍÅÉ�ÒÈÍ��ÅÐÉÅÖ¾�ÅÍÈ��ÅÌÁÍ½ÍÈ�

q��̈ ÅÉÏÍÅÉ�ÒÈÍ�ËÉÒÐÉÍÔ�¼�Á�¾ÖÐÔÑÈ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ��ÐÎÌÁ�ÂÍÎÍÒÁÕ�

ÒÈÍ�ÎÊÅ½ÄÔÑÈ�ÒÔÍ��ÐÔÒÅÙÍÏÍ�

Σύµπλεγµα Βιταµινών Β

q��¢��	ÓÅÉÁ�½ÍÈ
�¢��	ÐÉÂÎÆÌÁÂ½ÍÈ
�¢��	ÍÉÁÑ½ÍÈ
�¢��	�ÁÍÒÎÓÅÍÉË¾�

ÎÊÀ
�¢��	�×ÐÉÄÎÊ½ÍÈ
�¢���	Ë×ÁÍÎËÎÂÁÌÁ�½ÍÈ
�ËÁÉ�ÂÉÎÒ½ÍÈ�

q��¡×Ò¼�È�Î�ÄÁ�ÂÉÒÁ�ÉÍÏÍ�»ÖÅÉ�ÒÈÍ�ÉËÁÍ¾ÒÈÒÁ�ÍÁ�ÅÍÉÑÖÀÅÉ�ÒÈÍ�ÁÍÒÉ-

ÇÈÐÁÍÒÉË¼�ÉËÁÍ¾ÒÈÒÁ�ÒÔÍ�ÒÎ�ÉËÏÍ��ÐÎÙ¾ÍÒÔÍ��£��Ì»ËÎÍÒÁÉ�ÑÒÎ�

µεταβολισµό και στη δηµιουργία κυτταρικών µεµβρανών και 

νέου συνδετικού ιστού.

q��£ÉÄÉË�ÒÎ�ÍÉËÎÒÉÍÉË¾�ÎÊÀ�ËÁÉ�ÒÎ�ÍÉËÎÒÉÍÁ�½ÄÉÎ��Î×�Å½ÍÁÉ��ÁÐÇÔÇÁ�

της νιασίνης, δρουν κατά των λεπτών ρυτίδων και των δυσχρωµιών 

του δέρµατος, αλλά και ως µαλακτικά και αντιφλεγµονώδη.

Σύµπλεγµα Βιταµινών Β

Πανθενόλη (Β6)

q���Ð¾ÄÐÎ�È�ÒÎ×��ÁÍÒÎÓÅÍÉËÎÀ�ÎÊ»ÎÕ����ÐÎËÁÌÅ½�ÒÈ�ÑÀÍÓÅÑÈ�ÌÉ�É-

Ä½ÔÍ���ÂÅÌÒÉÏÍÅÉ�ÒÈ�ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½Á�ÒÎ×�ÆÐÁÇ�ÎÀ

q���ÐÎËÁÌÅ½�ÒÈÍ�ÁÍÁÍ»ÔÑÈ�ÒÔÍ�ËÅÐÁÒÉÍÎË×ÒÒÐÔÍ�ËÁÉ�ÒÎÍ��ÎÌÌÁ-

πλασιασµό των ινοβλαστών

q��Î�ÉË¾�Ñ×ÑÒÁÒÉË¾�ÒÎ×�Ñ×ÍÅÍØÀ�Î×�¡�

Βιταµίνη C - ασκορβικό οξύ

q�¡�ÁÐÁ½ÒÈÒÈ�ÇÉÁ�ÒÈ�ÑÀÍÓÅÑÈ�ÒÎ×�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�

q�©ÔÒÎ�ÐÎÑÒÁÒÅ×ÒÉË¼�ËÁÉ�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼�ÄÐÑÈ�

q�¢ÅÌÒÉÏÍÅÉ�ÒÁ�ÑÈ�ÄÉÁ�ÒÈÕ�ÆÔÒÎÇ¼ÐÁÍÑÈÕ�

q��̈ ÅÉÏÍÅÉ�ÒÈÍ��ÁÐÁÇÔÇ¼��ÅÌÁÍÍ½ÍÈÕ�ÁÍÁÑÒ»ÌÌÎÍÒÁÕ�ÒÈ�ÄÐÑÈ�ÒÈÕ�

τυροσινάσης.

α-Λιποϊκό οξύ

q�µÖÅÉ�ÉÑÖ×Ð¼�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼�ËÁÉ�ÌÉ�ÎÌ×ÒÉË¼�ÄÐÑÈ�

q��ÉÁ�ÅÐÍ�ÒÎ�ÄÅÐ�ÁÒÉË¾�ÆÐÁÇ�¾��Å��ÅÇÌÈ�Å×ËÎÌ½Á�

q��¾ÇÔ�ÒÎ×�Á�Æ½ÆÉÌÎ×�ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ�ÒÎ×�	ÄÉÁÌÀÅÒÁÉ�Ò¾ÑÎ�ÑÒÎ�ÌÄÉ�

όσο και στο νερό), η δράση του µπορεί να συνεχιστεί και στο κυτ-

ταρόπλασµα.

q�£ÍÉÑÖÀÅÉ�ÒÈ�ÄÐÑÈ�ÒÔÍ�ÂÉÒÁ�ÉÍÏÍ�$�ËÁÉ�£�Ì¾ÇÔ�ÒÈÕ�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼Õ�

δράσης του.

q��ÅÍ�»ÖÅÉ�ÆÔÒÎ�ÐÎÑÒÁÒÅ×ÒÉË¼�ÄÐÑÈ��

Βιταµίνη Ε - α τοκοφερόλη 

q���¾ÇÔ�ÒÎ×�ÌÉ�¾ÆÉÌÎ×�ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ�ÒÎ×�»ÖÅÉ�ÒÈÍ�ÉËÁÍ¾ÒÈÒÁ�ÍÁ�ÅÍ-

σωµατώνεται στις λιπιδικές µεµβράνες των κυττάρων και να τις 

προστατεύει από την οξείδωση.

q��ÐÎÑÒÁÒÅ×ÒÉË¼�ÄÐÑÈ�Á�¾�ÒÈ�67�ÁËÒÉÍÎÂÎÌ½Á�

q�£ÊÎ×ÄÅÒÅÐÏÍÅÉ�ÒÉÕ�ÅÌÅÀÓÅÐÅÕ�Ð½ØÅÕ�

q�£Í×ÄÁÒÉË¼�ÄÐÑÈ�

¯�Ñ×ÍÄ×ÁÑ�¾Õ�¢ÉÒÁ�½ÍÈÕ�$�ËÁÉ�£�ÅÍÉÑÖÀÅÉ�ÒÈÍ�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼�ËÁÉ�ÒÈ�

φωτοπροστατευτική δράση και των δυο.

Συνένζυµο Q10 (ubiquinone)

q�µÖÅÉ�ÉÑÖ×Ð¼�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼�ËÁÉ�ÌÉ�ÎÌ×ÒÉË¼�ÄÐÑÈ�

q��ÉÁ�ÅÐÍ�ÒÎ�ÄÅÐ�ÁÒÉË¾�ÆÐÁÇ�¾��Å��ÅÇÌÈ�Å×ËÎÌ½Á�

q���¾ÇÔ�ÒÎ×�Á�Æ½ÆÉÌÎ×�ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ�ÒÎ×�	ÄÉÁÌÀÅÒÁÉ�Ò¾ÑÎ�ÑÒÎ�ÌÄÉ�

όσο και στο νερό), η δράση του µπορεί να συνεχιστεί και στο 

κυτταρόπλασµα.

Βιταµινών C

µÖÅÉ��ÎÌÌÁ�Ì¼�ÄÐÑÈ�ÑÒÎ�Ä»Ð�Á�ËÁÉ�È��ÁÐÎ×Ñ½Á�ÒÈÕ�Å½ÍÁÉ�Á�ÎÌÀÒÔÕ�

απαραίτητη για την καλή λειτουργία του.

q��£½ÍÁÉ�Á�¾�ÒÁ�ÉÑÖ×Ð¾ÒÅÐÁ�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË�ËÁÉ�ÄÐÁ�ÔÕ�ÁÍÁÑÒÎÌ»ÁÕ�

των ελευθέρων ριζών.

q��£½ÍÁÉ�Å�½ÑÈÕ�Æ×ÑÉË¾�ÁÍÒÉÆÌÅÇ�ÎÍÏÄÅÕ��Å�Ä×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁ�ÁÍÒÁÊÈÕ�

των βλαβών που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.

q��±»ÌÎÕ�»ÖÅÉ�ÒÈÍ�ÉËÁÍ¾ÒÈÒÁ�ÍÁ�ÄÉÁÑ��ÒÈÍ�ËÎÌÌÁÇÅÍÑÈ�ËÁÉ�ÒÈÍ�

ελαστάση, τα ένζυµα που καταστρέφουν τα δοµικά συστατικά του 

συνδετικού ιστού, ενώ εµπλέκεται στη δηµιουργία κολλαγόνου.
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Συνένζυµο Q10 (ubiquinone)

q��£ÍÉÑÖÀÅÉ�ÒÈ�ÄÐÑÈ�ÒÔÍ�ÂÉÒÁ�ÉÍÏÍ�$�ËÁÉ�£�Ì¾ÇÔ�ÒÈÕ�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¼Õ�

δράσης του.

q���ÅÍ�»ÖÅÉ�ÆÔÒÎ�ÐÎÑÒÁÒÅ×ÒÉË¼�ÄÐÑÈ���¦ÑÖ×Ð¾�ÁÍÒÉÎÊÅÉÄÔÒÉË¾�ÒÎ�Î�Î½Î�

εµφανίζει τη δράση του κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστηµα.

q��¥�ËÀÐÉÁ�ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½Á�ÒÎ×�Å½ÍÁÉ�È��ÁÐÁÇÔÇ¼�"51�ÒÎ�Î�Î½Î�Å½ÍÁÉ�ÒÎ�

µέσο παροχής ενέργειας στο κύτταρο.

q��ÐÁ�×�ÎÂÎÈÓÏÍÒÁÕ�ÒÉÕ�ÂÉÒÁ�½ÍÅÕ�$�ËÁÉ�&��

Ιχνοστοιχεία 

 

Zn, Mn, Cu, Mg, Bo, Cl, Pb, Si, Va

Τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα για ζωτικές λειτουργίες του µεταβο-

ÌÉÑ�ÎÀ��£��Ì»ËÎÍÒÁÉ�ÑÒÈ��ÅÒÁÒÐÎ�¼�ÒÈÕ�ÌÅËÉÓ½ÍÈÕ�ËÁÉ�ÒÔÍ�Á�ÁÐÁ½-

τητων λιπαρών οξέων σε κυτταρικές µεµβράνες, της γλυκοζαµίνης 

ÑÅ�Ñ×ÍÄÅÒÉË¾�ÉÑÒ¾�ËÁÉ�ÒÔÍ�Á�ÉÍÎÊ»ÔÍ�ÑÅ�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ�ËÁÉ�ÅÌÁÑÒ½ÍÈ��¥�

ύπαρξη ιχνοστοιχείων υποβοηθούν την επούλωση και προάγουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την ανανέωση της επιδερµίδας.

Πεπτίδια χαλκού

q���Î�ÉË¾�×ÌÉË¾�ÒÎ×�ËÎÌÌÁÇ¾ÍÎ×�ËÁÉ�ÒÈÕ�ÅÌÁÑÒ½ÍÈÕ��¯�ÖÁÌË¾Õ�

εµπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής συνδετικού ιστού από 

τον οργανισµό.

q��¡�ÁÐÁ½ÒÈÒÎ�ÄÎ�ÉË¾�Ñ×ÑÒÁÒÉË¾�ÑÒÈÍ��ÁÐÁÇÔÇ¼�ÒÎ×�ÄÉËÒÀÎ×�ËÎÌ-

λαγόνου και ελαστίνης, το οποίο δίνει στο δέρµα σφριγηλότητα 

και ελαστικότητα.

q��̈ Å�ÒÈÍ��ÐÎÄÎ�ÒÎ×�ÖÐ¾ÍÎ×�ÒÁ�Å�½�ÅÄÁ�ÒÎ×�ÖÁÌËÎÀ��ÅÉÏÍÎÍÒÁÉ�

η παραγωγή και η συντήρηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης 

µειώνονται, ενώ ο ρυθµός αποδόµησης αυξάνει.

α-υδροξυοξέα (ΑΗΑ) 

q��ÁÌÁËÒÉË¾�ÇÌ×ËÎÌÉË¾�ÒÁÐÒÁÐÉË¾�ÎÊÀ�

q�§ÅÐÁÒÎÌ×ÒÉË�

q�¨Å½ÔÑÈ�ÒÈÕ�Ñ×ÍÎÖ¼Õ�ÒÔÍ�ËÅÐÁÒÉÍÎË×ÒÒÐÔÍ�

q�¡�ÎÌ»�ÉÑÈ�

q�¢ÅÌÒ½ÔÑÈ�ÒÈÕ��Ì�ÃÈÕ��ÒÈÕ�Å�ÉÄÅÐ�½ÄÁÕ�

q��¥�ÄÐÑÈ�ÒÎ×Õ�ÅÊÁÐÒÒÁÉ�Á�¾�ÒÎ�Q)�ÒÎ×��ÐÎÙ¾ÍÒÎÕ�ÒÈ�Ñ×ÇË»ÍÒÐÔ-

σής τους σε αυτό, το φορέα στον οποίο βρίσκονται, αλλά και από 

τον τρόπο χρήσης (συχνότητα, ποσότητα και τρόπος εφαρµογής 

ÒÎ×��ÐÎÙ¾ÍÒÎÕ
�

Συνένζυµο Q10 (ubiquinone)

Φλαβονοειδή

 

q��ÐÎ»ÐÖÎÍÒÁÉ�Á�¾�ÄÉÆÎÐÁ�Æ×Ò�	ÐÎ×Ò½ÍÈ�ËÅÐËÅÒ½ÍÈ
�

q���ÐÎÑÒÁÒÅÀÎ×Í�ÒÈÍ�ÁËÅÐÁÉ¾ÒÈÒÁ�ÒÔÍ�ÒÐÉÖÎÅÉÄÏÍ�ÁÇÇÅ½ÔÍ�ÒÎ×�

περιβάλλοντος ιστού και ενισχύουν τη   µικροκυκλοφορία. 

Πεπτίδια

q��Å�Ò½ÄÉÁ�ÖÁÌËÎÀ�

q�¡ËÅÒ×Ì�ÅÊÁ�Å�Ò½ÄÉÎ���	ÁÐÇÉÐÅÌ½ÍÈ


Ακετυλ-εξαπεπτίδιο-3 (αργιρελίνη)

q���×ÍÓÅÒÉË¾��Å�Ò½ÄÉÎ��Å��ÈÖÁÍÉÑ�¾�ÄÐÑÈÕ��Î×��É�Å½ÒÁÉ� ÒÎ�

BOTOX.

q���ÅÍ�»ÖÅÉ�Á�ÎÄÅÉÖÓÅ½�ËÁÒ��¾ÑÎ�ÄÉÁ�ÅÐÍ�ÒÎ�Ä»Ð�Á��»ÖÐÉ�ÒÉÕ�ÍÅ×ÐÎ-

�×ÙË»Õ�Ñ×ÍÃÅÉÕ�¾�Î×�Å½ÍÁÉ�ÓÅÔÐÈÒÉË�ÒÎ�ÑÈ�Å½Î�ÄÐÑÈÕ�ÒÎ×�

q��§ÌÉÍÉË»Õ��ÅÌ»ÒÅÕ�����Ç×ÍÁ½ËÅÕ�ÅÆÁÐ�ÎÇ¼�ÑËÅ×Ñ�ÁÒÎÕ��Å����

ÁÐÇÉÐÅÌ½ÍÈ�Ä×Î�ÆÎÐ»Õ�ÒÈÍ�È�»ÐÁ�ÇÉÁ����È�»ÐÅÕ�

q�������Å½ÔÑÈ�ÒÔÍ�Ð×Ò½ÄÔÍ�ÑÒÈÍ��ÅÐÉÎÆÓÌ�ÉÁ��ÅÐÉÎÖ¼�

$IPJ�FU�BM�4FN�$VUBO�.FE�4VSH�����������������

α-υδροξυοξέα (ΑΗΑ)

¥�ÄÐÑÈ�ÒÎ×Õ�ÅÊÁÐÒÒÁÉ�Á�¾�ÒÈÍ�×ÃÈÌ¼�Ñ×ÇË»ÍÒÐÔÑ¼�ÒÎ×Õ�ËÁÉ�ÒÎ�

χαµηλό pH. 

Effect of pH on AHA Free Acid
(Data for 10% Lactic Acid)

pH

5.0

4.0

Free Acid

0.7%

4.2%

Irritation Potential

None

Low

IRRITATION BARRIER

3.5

3.0

2.0

7.0%

8.8%

10.0%

Moderate

High

Very High 

Low irritation 

High irritation

Ç
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Βελτιωτικά του χρώµατος του δέρµατος

Αντιγηραντικά καλλυντικά προϊόντα 

±Á�ËÁÌÌ×ÍÒÉË��ÐÎÙ¾ÍÒÁ�ËÁÒ�ÒÈÕ�Ç¼ÐÁÍÑÈÕ��Î×�Ë×ËÌÎÆÎÐÎÀÍ�

είναι σε µορφή 

q�ËÐ»�ÁÕ

q�ÌÎÑÉ¾Í

q�ÎÐÎÀ�	TFSVN
�¼

q�×ÄÁÒÉË�ËÁÉ�×ÄÁÒÎÁÌËÎÎÌÉË�ÄÉÁÌÀ�ÁÒÁ�	UPOFS
�

q�,PKJD�BDJE

q�(MBCSJEJO�

q�&MMBKJD�BDJE

q��ÉÍÅÌÁÙË¾�ÎÊÀ�

q�¢ÉÒÁ�½ÍÅÕ�$�ËÁÉ�£�

q��×ËÍÎÇÅÍ¾ÌÈ�

q�®ÉÁÑÉÍÁ�½ÄÉÎ�	#�


q��¡ÍÁÑÒÎÌÅ½Õ��ÐÔÒÅÁÑÏÍ�ÑÅÐ½-

ÍÈÕ�##*�45*�	�¾ÇÉÁ


Βελτιωτικά του χρώµατος του δέρµατος

q�²ÄÐÎËÉÍ¾ÍÈ�

q��ÅÍ�Å�ÉÒÐ»�ÅÒÁÉ�È�ÖÐ¼ÑÈ�ÒÈÕ�ÑÅ�ËÁÌÌ×ÍÒÉË��ÐÎÙ¾ÍÒÁ�

q���ÐÎÂÌ¼�ÁÒÁ�ÁÑÆÌÅÉÁÕ�ÒÔÍ�ËÁÌÌ×ÍÒÉËÏÍ��ÐÎÙ¾ÍÒÔÍ�Ì¾ÇÔ�ÒÈÕ�

τοξικής της δράσης.

Παράγοντες φυτικής προέλευσης

q��×ËÎ�»ÍÉÎ�

q��×ËÍÎÇÅÍ¾ÌÈ�

q��ÉÌÉ�ÁÐ½ÍÈ�

Νέοι φορείς για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας

�É�ÉÄÉË�ÍÁÍÎÑÔ�ÁÒ½ÄÉÁq�

�É�ÉÄÉË�ÍÁÍÎÇÁÌÁËÒÏ�ÁÒÁq�

�É�ÎÑÏ�ÁÒÁq�

q�§ÅÐËÅÒ½ÍÈ�

q�¡ÌÌÁÍÒÎÛÍÈ�

q�§Î×ÐËÎ×�½ÍÈ

Η συµβολή του φορέα του καλλυντικού προϊόντος

 ¥�ÅËÌÎÇ¼�ÒÎ×�ËÁÒÌÌÈÌÎ×�ÆÎÐ»Á�ËÁÓÎÐ½ØÅÉ�ÒÈÍ��ÎÉ¾ÒÈÒÁ�ÒÎ×�
ÒÅÌÉËÎÀ��ÐÎÙ¾ÍÒÎÕ

q���Å�ÈÐÅØÅÉ�ÒÈÍ�×Æ¼�ÒÎ×�ËÁÉ�ÒÈÍ�Á½ÑÓÈÑÈ�ÒÎ×��ÐÎÙ¾ÍÒÎÕ�ÑÒÎ�Ä»Ð�Á�

κατά τη χρήση,

q��κατευθύνει το δραστικό συστατικό στο επιθυµητό σηµείο δράσης,

Η συµβολή του φορέα του καλλυντικού προϊόντος

q��ËÁÓÎÐ½ØÅÉ�ÒÎ�Ð×Ó�¾�Á�ÅÌÅ×Ó»ÐÔÑÈÕ�ÒÎ×�ËÁÉ�ÒÎ�ÖÐ¾ÍÎ��ÁÐÁ�ÎÍ¼Õ�

του εκεί,

q��Å�ÈÐÅØÅÉ�ÒÈÍ��ÎÉ¾ÒÈÒÁ�ÒÎ×�Ä»Ð�ÁÒÎÕ�	ÂÅÌÒ½ÔÑÈ�ÒÈÕ�ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ�

του φραγµού - πρόκληση δερµατολογικής αντίδρασης).

Α-υδροξυοξέα (ΑΗΑ)

EFFECT OF FREE ACID ON AHA 

“ANTI-AGING” EFFICACY
(Adapted from Michael Dorman. M.D. - Dermatology Times, Jan. 97)

FREE ACID EFFECTS ON SKIN

 0 - 2% Increased Moisturization

 2 - 4% Smoother, Softer Skin

  Moderate Incrase in Glycosaminoglycans

Low irritation

High irritation

 4 - 8% Moderate Increase in Squamus Cell Turnover

  Significant Incrase in Glycosaminoglycans

 8 - 12%  Significant Increase in Squamus Cell Turnover

  Moderate Incrase in Collagen Deposition

 12 - 12% Significant Increase in Collagen Deposition

  Thicker, Less Fragmented Elastic Fibers

 15 - 20% Reversal in Basal Cell Atypia

  More Uniform Melanin Pattern

Ç
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1MBTU�3FDPOTUS�4VSH�������'FC�����	�
��������

%SBFMPT�;%�

%FSNBUPMPHZ�$POTVMUJOH�4FSWJDFT�)JHI�1PJOU�/$�64"��[ESBFMPT!OPSUITUBUF�OFU

"CTUSBDU

#"$,(306/%��4LJO�DBSF�QSPEVDUT�BSF�OVNFSPVT�BOE�QFSQMFYJOH�ZFU�UIF�NBKPSJUZ�

GBMM�JOUP�UIF�NPJTUVSJ[FS�DBUFHPSZ��.PJTUVSJ[FST�BSF�TVCTUBODFT�EFTJHOFE�UP�JNQSPWF�

BOE�NBJOUBJO�UIF�TLJO�CBSSJFS��5IFZ�TFSWF�BT�B�WFIJDMF�GPS�UIF�EFMJWFSZ�PG�BDUJWF�

JOHSFEJFOUT�UIBU�NJOJNJ[F�GBDJBM�MJOFT�PG�EFIZESBUJPO�EFMJWFS�QIPUPQSPUFDUJPO�BOE�

QSPWJEF�BOUJPYJEBOU�QSPQFSUJFT��.&5)0%4��.PJTUVSJ[FST�BSF�CBTFE�PO�PDDMVTJWF�

TVCTUBODFT�TVDI�BT�QFUSPMBUVN�BOE�EJNFUIJDPOF�BOE�IVNFDUBOU�TVCTUBODFT�TVDI�

BT�HMZDFSJO�XJUI�B�WBSJFUZ�PG�TVOTDSFFOT�BOE�CPUBOJDBMT�GPS�BEEFE�GVODUJPOBMJUZ�

BOE�NBSLFUJOH�JNQBDU��5IJT�BSUJDMF�SFWJFXT�UIFTF�DPNNPO�BDUJWF�BHFOUT��3&46-54��

5IF�QMFUIPSB�PG�PWFS�UIF�DPVOUFS�TLJO�DBSF�QSPEVDUT�BWBJMBCMF�GPS�QBUJFOU�QVSDIBTF�

JT�PWFSXIFMNJOH�ZFU�UIFSF�JT�DFSUBJO�DPNNPOBMJUZ�BNPOH����QFSDFOU�PG�UIF�

GPSNVMBUJPOT��5IF�NBKPSJUZ�PG�UIF�QSPEVDUT�BSF�NPJTUVSJ[FST�XJUI�BEEFE�JOHSFEJFOUT�

UP�TVQQPSU�NBSLFUJOH�DMBJNT��8IFUIFS�UIF�QSPEVDU�JT�B�GBDJBM�GPVOEBUJPO�BO�

BOUJBHJOH�OJHIU�DSFBN�B�TVOTDSFFO�B�UPQJDBM�BOUJPYJEBOU�PS�B�TLJO�MJHIUFOJOH�

TFSVN�UIF�GPSNVMBUJPO�JT�CBTJDBMMZ�B�NPJTUVSJ[FS�

$0/$-64*0/��4VOTDSFFO�JT�UIF�NPTU�CJPMPHJDBMMZ�BDUJWF�BOUJBHJOH�JOHSFEJFOU�JO�

TLJO�DBSF�QSPEVDUT�CVU�UIF�BOUJJOGMBNNBUPSZ�BOE�BOUJPYJEBOU�FGGFDUT�PG�CPUBOJDBMT�

QPTTFTT�USFNFOEPVT�NBSLFUJOH�BQQFBM�

Active agents in common skin care products

Συνοπτικά: 

Τα καλλυντικά προϊόντα κατά της γήρανσης 

q��¡�Å×ÓÀÍÎÍÒÁÉ�ÑÅ�ÅÍÈ�ÅÐÔ�»ÍÎ�ËÁÒÁÍÁÌÔÒÉË¾�ËÎÉÍ¾�

q���ÅÐÉ»ÖÎ×Í�Ñ×ÑÒÁÒÉË�×ÃÈÌ¼Õ�ÒÅÖÍÎÌÎÇÉË¼Õ�ËÁÉ�Å�ÉÑÒÈ�ÎÍÉË¼Õ�ÁÊ½ÁÕ�

q���ÒÎÖÅÀÎ×Í�ÑÒÈÍ��Ð¾ÌÈÃÈ�ÆÔÒÎ�ÐÎÑÒÁÑ½Á�

q��£�ÁÍÎÐÓÏÍÎ×Í��ÉÓÁÍ»Õ�ÂÌÂÅÕ�	ÑÈ�ÄÉÁ�Ç¼ÐÁÒÎÕ
�

q���ÉÁÓ»ÒÎ×Í�Á�ÎÄÅÄÅÉÇ�»ÍÈ�Á�ÎÒÅÌÅÑ�ÁÒÉË¾ÒÈÒÁ�

VITA-PEPTIDE AFTER SUN SERUM

~(}����v�]�À�U��Z}�}���u�P����l]v�

INGREDIENTS INCI NAME %W/W INGREDIENT FUNCTIOn SUPPLIER

Deionized Water Water 76.30% Solvent  

Rapithix A-60 Sodium Polyacrylate, Hydrogenated Polydecene, Trideceth-6 3.00 Thickener/Stabilizer ISP

�µ�o�v��'oÇ�}o Butylene Glycol 3.00 Humectant  

Si -Tec RE 100 Cyclopentasiloxane, Dimethicone/Vinyltrimethylsiloxysilicate 

Crosspolymer

5.00 ^]o]�}v��Á]�Z�À�oÀ��Ç��L���(��o ISP

Ceraphyl SLK Isodecyl Neopentanoate 5.00 Emolient ISP

Peptamide 6 t������v��Z�Æ��������ríí 3.00 �v���P]vP�]vP���]�v��Á]�Z�.�u]vP���v�.�� Arch

Vival ET Disodium Lauriminodipropionate Tocopheryl Phosphates 3.00 �]}�(µv��}v�o�Á]�Z��v����Ç�Z�u�oU��v�r

�Á�oo]vP���v�.��

ISP

Lactomide Milk Lipids and Ceramide-3 1.00 Moisturizer/enhancer of barrier repeir Center chem

Liquid Germall plus Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate 0.70 W�����À��À� ISP

  100.0
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Σηµαντικά κριτήρια επιλογής για το φαραµακοποιό

q�µÌÅÇÖÎÕ�ÒÔÍ�Ñ×ÑÒÁÒÉËÏÍ��ÅÐÉÅËÒÉË¾ÒÈÒÁ�

q�µÌÅÇÖÎÕ�ÒÔÍ�ÄÎËÉ�ÁÑÉÏÍ�Á�ÎÒÅÌÅÑ�ÁÒÉË¾ÒÈÒÁÕ�

q�¨ÁËÐ¾ÖÐÎÍÈ�ÉÑÒÎÐ½Á���Å��ÅÉÐ½Á�ÒÎ×��ÁÐÁÇÔÇÎÀ�Î½ËÎ×�

Χαρακτηριστικά της φωτογήρανσης

Ο ρόλος του φαρµακοποιού στην αντιγήρανση

q���ÉÇÍÔÑÈ�ÒÔÍ�ÁÍÁÇËÏÍ�ÒÎ×��ÅÌÒÈ�

q��§ÁÒÁÍ¾ÈÑÈ�ÎÉËÎÍÎ�ÉËÏÍ�Ä×ÍÁÒÎÒ¼ÒÔÍ�ÒÎ×�ËÁÒÁÍÁÌÔÒ¼�

q���ÉÅ×ËÐ½ÍÉÑÈ�ÒÎ×�ÒÐ¾�Î×�ÖÐ¼ÑÈÕ�

q��̄ ÐÉÎÓ»ÒÈÑÈ�ÒÔÍ�ÁÍÁ�ÅÍ¾�ÅÍÔÍ�Á�ÎÒÅÌÅÑ�ÒÔÍ�

ANTIAGING BENEFITS FOR ACTIVE INGREDIENTS

ACTIVES SKIN CARE ANTIAGING FUNCTION
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u}�µo��vP�l����v��Çv�Z��]�U���uµo������}�µ��}v�}(��}oo�P�vU�
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of hyalouronic acid in dermis

Alpha-lipoic acid Breaks down in cells to dihydropholic acid acid which is 

�v�}Æ]��v�U����]����]v��Z�����Ç�o]vP�}(��v�}Æ]��v���o]l��À]��u]v�
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Tηλεαγγειεκτασίες

(δέρµα προσώπου) Hλιακές κυλίδες

ACTIVES SKIN CARE ANTIAGING FUNCTION

,�Æ������� ���o�����Z���+����}(�.v��o]v��V�.�u��Z���l]v

Niacinamide /u��}À���ZÇ���r�]Pu�v���}vU����µ����������}��U�

improves facial skin texture, enhances skin’s barrier 
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Beta Carotene & Carotenoids �v�}Æ]��v��U�&���Z��]��o�^��À�vP���
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wrinkles and lines 

Coenzyme Q-10 D�u���v���v�}Æ]��v�U�W�}��������oo�(�}u�hs�
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Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Νοσοκομεία, Μαιευτήρια,

Κέντρα Υγείας...

Ιατρικοί Κατάλογοι

Ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακεία...

Εφημερίες Νοσοκομείων

Εφημερίες Φαρμακείων

Πρώτες Βοήθειες

Επιστημονικές Ιατρικές - Υγειονομικές 

Εταιρείες - Ενώσεις - Σύλλογοι

Ιατρικά - Υγειονομικά Συνέδρια

Τουρισμός Υγείας

Επικαιρότητα - Ειδήσεις

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

Εγκυκλοπαίδεια Υγείας

Ιατρικές Εξετάσεις

Πρόληψη και Υγεία

Yγεία και Διατροφή

Υγεία και Άσκηση

Υγεία και Ομορφιά

Σεξουαλική Υγεία

Υγεία και Άνδρας - Γυναίκα - Παιδί

Υγεία και Τρίτη Ηλικία

Ψυχική Υγεία

Εναλλακτικές Θεραπείες

Υγιεινή Διαβίωση - Βιοζήν

Βιβλία περί Υγείας

ΟΤΕ

Εκδόσεις Καυκάς

Αναίμακτη, χωρίς τομές και πόνους χειρουργική σπονδυλικής στήλης [ Επιστημονικά Νέα στην Υγεία ] 

Eνας άνθρωπος έχει σήμερα 80% πιθανότητες να νοσήσει από προβλήματα 

της σπονδυλικής στήλης ...

περισσότερα

Προβιοτικά και συμβολή τους στην ισορροπία 

του οργανισμού 

Τα προβιοτικά 

είναι ζωντανοί 

μικροοργανισμοί ή 

βακτήρια μέσα στον 

οργανισμό ...

περισσότερα

Οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής 

στήλης: Νέα τεχνική 

Νέα τεχνική αντιμετωπίζει 

τον πόνο και τις επιπλοκές 

από οστεοπορωτικά 

κατάγματα σπονδυλικής ...

περισσότερα

Κυτταρίτιδα, ο θανάσιμος εχθρός της σύγχρονης 

γυναίκας 

Η εμφάνιση 

κυτταρίτιδας είναι 

ένα πρόβλημα που 

απασχολεί ένα μεγάλο 

αριθμό γυναικών στη 

χώρα ...

Οι βιταμίνες στην υπηρεσία της φροντίδας του 

δέρματος 

Οι βιταμίνες Α, C και Ε 

δρουν αποτελεσματικά 

στη διατήρηση του 

υγιούς ...

περισσότερα

NEWSLETTER | SITE MAP

SEARCH

περιεχόμενα          επαγγελματίες υγείας

Τ ο  p o r t a l  γ ι α  τ η ν  Υ γ ε ί α

ένα portal µε πολλές σελίδες

...για την υγεία

Η Διαδυκτιακή αυτή πύλη παρέχει συμβουλευτικό υλικό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ιατρική βοήθεια.
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Τακτικά µέλη της ΕΕΚ µπορούν να είναι

1.  Άτοµα που ασχολούνται µε την έρευνα της χηµείας 
και της τεχνολογίας, καθώς και την κλινική εφαρµο-
γή των καλλυντικών

2.  Άτοµα που ασχολούνται επαγγελµατικά στον τοµέα 
των καλλυντικών και έχουν άµεσο ενδιαφέρον για 
την εξέλιξη του τοµέα αυτού.

Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν άτοµα που δεν πληρούν 
τις πιο πάνω προϋποθέσεις για να γίνουν τακτικά µέλη, 
αλλά τυχαίνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική 
συµβολή τους στον τοµέα της κοσµητολογίας.

Εγγραφή µελών

1.  Για την εγγραφή µέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης 
του ενδιαφερόµενου στο διοικητικό συµβούλιο.

2.  Το διοικητικό συµβούλιο, πριν αποφασίσει, καλεί 

τον υποψήφιο, µέσω του Γραµµατέα, να προσκοµί-
σει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη των ανα-
γκαίων προϋποθέσεων για την εγγραφή του ως τα-
κτικού µέλους. 

3.  Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής γίνεται από το ∆Σ, 
µετά από εισήγηση του Γραµµατέα και εφόσον κα-
τά την κρίση του συντρέχουν οι αναγκαίες προϋπο-
θέσεις.

Πόροι

Οι πόροι της ΕΕΚ προέρχονται από το δικαίωµα εγ-
γραφής και την ετήσια εισφορά των µελών, καθώς και 
τα έσοδα που προκύπτουν από δωρεές, από διάφορες 
εκδηλώσεις ή από κάθε νόµιµη αιτία. 

Τα µέλη της ΕΕΚ δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλ-
λουν οποιοδήποτε άλλο χρηµατικό ποσό ως εισφο-
ρά στην ΕΕΚ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
H E L L E N I C  S O C I E T Y  O F  C O S M E T O L O G Y

Η Ελληνική Εταιρεία Κοσµητολογίας έχει ως σκοπούς:

1.  Την ενθάρρυνση της βασικής έρευνας από το Πανεπιστήµιο και από ανεξάρτητους φορείς, που 
µπορεί να προσθέσει στη γνώση της χηµείας και της τεχνολογίας των καλλυντικών.

2.  Τη συνεχή ενηµέρωση και επιµόρφωση των µελών της µε συνέδρια, σεµινάρια, διαλέξεις και συ-
ναντήσεις, για την πρόοδο και τα επιτεύγµατα της επιστήµης αυτής, στην Ελλάδα και διεθνώς.

3. Τη δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικής και τεχνικής φύσης.

4.  Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε ελληνικά και ξένα ινστιτούτα όµοιου χαρακτήρα, 
καθώς και µε κρατικά ιδρύµατα και οργανισµούς στον τοµέα της επιστήµης των καλλυντικών. 

5. Τη µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της κοσµητολογίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Πανεπιστηµιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 7274024 & 210 7274275, Fax: 210 7274027 & 210 7274395
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Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ελληνικής Εταιρείας 

Κοσµητολογίας (ΕΕΚ)

Κύριοι,

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες της 

Ελληνικής Εταιρείας Κοσµητολογίας 

(ΕΕΚ) µε βρίσκουν σύµφωνο/η και 

παρακαλώ να εγγραφώ µέλος.

Καταθέτω στο λογαριασµό της 

«Alpha Τράπεζας Πίστεως» 

Alpha Bank 100 

Νο. 101-00-2310-146591 

το πόσο των σαράντα (40) € 

για τη συνδροµή του έτους 201...

Ηµεροµηνία: ..............................

                   Με τιµή,

                    ...........................

Επώνυµο:  ..................................................................  

Όνοµα:  ......................................................................  

Όνοµα Πατρός :  ..........................................................  

Ειδικότητα:  ................................................................  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:  ..................................................

.................................................................................

Επαγγελµατική απασχόληση: ........................................  

.................................................................................  

∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

Οδός:  ........................................................................

Aριθµ.  ...................... ΤΚ: ..........................................

Περιοχή:  ...................................................................

Τηλέφωνο εργασίας:   ..................................................

Fax:   .........................................................................

Τηλέφωνο κινητό:  ......................................................

E-mail:   .....................................................................

∆ηλώνω υπεύθυνα µε βάση το νόµο Ν. 1599/1986 ότι τα 

παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή

................................    την   ......................      201  ....

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε ΙΑ  ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓ ΙΑΣ

Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών - Πανεπιστηµιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ.: 210 7274024, 210 7274275, Fax: 210 7274027, 210 7274395

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF COSMETOLOGY

Α Ι Τ Η Σ Η

(Υπογραφή)
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