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 Μεγιστοποιήστε τις λειτουργίες ανόρθωσης 
της επιδερμίδας σας με τη Ρουτίνα 
Περιποίησης Επιδερμίδας Orifl ame και 
το Σετ Περιποίησης NovAge Ultimate 
Lift. Μία ρουτίνα, όπου κάθε βήμα παρέχει 
την τέλεια προετοιμασία για το επόμενο 
και κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο ώστε 
να δρα σε συνέργεια με τα υπόλοιπα, 
πετυχαίνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι τέσσερα βήματα 
χρησιμοποιώντας έξι προϊόντα, για μόλις 
δύο λεπτά το πρωί και το βράδυ: 

 2  ΛΕΠΤΑ 
 φορές την ημέρα 

 ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ 

 NEW 

 70% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

σε 12 εβδομάδες* 

 ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ 
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ 

ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ORIFLAME 

 *Κλινική δοκιμή με χρήση του serum, 
της κρέμας ημέρας και της κρέμας νύχτας 

 Σετ NovAge Ultimate Lift 
ΣΕΤ 6 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -44%

€129.99 
 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €234  ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:755833 
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ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ 
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΛΛΑ Η ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΤΟΥΣ

Μήπως η απώλεια σφριγηλότητας δείχνει το πρόσωπό σας γερασμένο; 
Η επιστημονική μελέτη της Oriflame AgeReflectTM  για τη γήρανση της 
επιδερμίδας με συμμετοχή σχεδόν 1.000 γυναικών, αποκάλυψε ότι η 
απώλεια σφριγηλότητας και η χαλάρωση του περιγράμματος του 
προσώπου προσθέτουν χρόνια στην όψη σας. 
 
Έφτασε η ώρα να αναλάβετε δράση. Σας παρουσιάζουμε την NovAge 
Ultimate Lift, τη νέα μας προηγμένη αντιγηραντική σειρά. 
Η Ultimate Lift αποκαθιστά σταδιακά τη σφριγηλότητα και την 
ελαστικότητα για πραγματικά ανορθωμένη και σμιλεμένη όψη και 
επιδερμίδα με νεανική ελαστικότητα. 
 
Η NovAge Ultimate Lift περιέχει την επαναστατική τεχνολογική μας 
πατέντα, AspartoLift, ένα παράγωγο αμινοξέων. Ένας σημαντικός 
παράγοντας που προκαλεί την απώλεια σφριγηλότητας είναι η 
σκλήρυνση των ινοβλαστών του δέρματος, που μειώνει την 
ικανότητά τους να συνθέτουν ελαστίνη. Στις επιστημονικές μας μελέτες, 
το AspartoLift αποκαθιστά την ελαστικότητά τους κάνοντάς 
τους να λειτουργούν δραστικότερα σαν κύτταρα 20 χρόνια νεότερα.** 
 
NovAge Ultimate Lift. Μία μοναδική καινοτομία στην επιστήμη της 
σύσφιξης και του lifting – ήρθε η ώρα να επαναφέρετε τη νεότητα της 
επιδερμίδας σας. 

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ  

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ & ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 70% 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

σε 12 εβδομάδες*

ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΦΡΙΓΗΛΗ, 
ΠΙΟ ΣΜΙΛΕΜΕΝΗ ΟΨΗ

**In vitro

*Κλινική δοκιμή με χρήση του serum, της 
κρέμας ημέρας και της κρέμας νύχτας

Πατέντα No EP11797020
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  O Dr. Alain Mavon και η Dr. Johanna Gillbro εν ώρα 
εργασίας στο Ερευνητικό Κέντρο της Orifl ame. 

 Το κύριο συστατικό της καταπληκτικής τεχνολογικής μας 
πατέντας Aspar toLift είναι ένα παράγωγο του Ασπαρτικού 
Οξέος. Το Ασπαρτικό Oξύ είναι ένα βασικό αμινοξύ που 
βρίσκεται στη φύση σε τρόφιμα όπως τα δημητριακά, οι 
σπόροι, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια. Χρησιμοποιείται από 
τον οργανισμό μας, μεταξύ άλλων, για να κρατήσει τα κύτταρα 
της επιδερμίδας μας δραστήρια και υγιή. Όταν η Επιστημονική 
μας ομάδα εξυγίανε τους άκαμπτους ινοβλάστες στο 
εργαστήριο με την τεχνολογία Aspar toLift, αποκατάστησε την 
ελαστικότητά τους, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 
συνθέσουν ελαστίνη πιο αποτελεσματικά - τόσο 
αποτελεσματικά όσο κύτταρα 20 χρόνια νεότερα*! Επιπλέον, η 
ισχυρή δράση του Aspar toLift ήταν ανάλογη με αυτή της 
Ρετινόλης, χωρίς όμως να προκαλεί καμία ενόχληση. 

 ASPARTOLIFT – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑΣ 
 H επιστήμη μας επικεντρώνεται στα κύτταρα 
ινοβλαστών εντός του χορίου του δέρματος, 
που συνθέτουν την ελαστίνη. Σε νεαρή 
ηλικία, οι ινοβλάστες είναι ελαστικοί και 
παράγουν αποτελεσματικά όλη την ελαστίνη 
που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε την 
επιδερμίδα μας απαλή και ανάλαφρη. Η 
ηλικιακή γήρανση και η φωτογήρανση 
κάνουν τα κύτταρα άκαμπτα. Οι άκαμπτοι 
ινοβλάστες δε μπορούν να συνθέσουν 
ελαστίνη επαρκώς, και όταν η παραγωγή 
ελαστίνης μειώνεται η επιδερμίδα μας χάνει 
τη σφριγηλότητά της και το περίγραμμα του 
προσώπου χαλαρώνει. 

 Πριν τη θεραπεία: 
Η επιδερμίδα με 
άκαμπτους ινοβλάστες 
εμφανίζει ένα ασθενές 
πλέγμα ελαστίνης με 
αποτέλεσμα την απώλεια 
της σφριγηλότητας και 
της ελαστικότητας. 

 Μετά τη θεραπεία: 
Οι ανανεωμένοι 
ινοβλάστες συνθέτουν 
την ελαστίνη πιο εύκολα, 
με αποτέλεσμα πιο 
σφριγηλή, ελαστική 
επιδερμίδα. 

 Διατομή ενός φύλλου 
στο μικροσκόπιο 

- πρωταρχική 
πηγή φυτικών 

βλαστοκυττάρων 

 ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ; 
 Η ελαστικότητα της επιδερμίδας είναι η ικανότητά της να 
επανέρχεται στην πρωταρχική της ήρεμη κατάσταση αφού 
έχει τεντωθεί. Όταν η ελαστικότητα της επιδερμίδας 
εξασθενεί λόγω γενετικών παραγόντων ή του τρόπου 
ζωής, μειώνεται σημαντικά και η ικανότητα επαναφοράς 
της επιδερμίδας – αντί να επανέρχεται άμεσα, αυτό γίνεται 
με πιο αργό ρυθμό.
Στα κλινικά μας τεστ μετρήσαμε την ελαστικότητα της 
επιδερμίδας σε πάνελ γυναικών πριν και μετά τη χρήση 
της σειράς NovAge Ultimate Lift. Αυτό το κατορθώσαμε με 
τη χρήση ενός μηχανήματος τελευταίας τεχνολογίας, του 
Dynaskin, που εκτοξεύει στην επιδερμίδα μια ριπή αέρα 
υπό πίεση, ενώ ταυτόχρονα μετρά με μεγάλη ακρίβεια την 
κίνηση της επιδερμίδας καθώς αυτή επανέρχεται.
Μετά τη χρήση της NovAge Ultimate Lift για 12 εβδομάδες, 
η επιδερμίδα των γυναικών του πάνελ επανερχόταν σε 
ποσοστό 70% ταχύτερα σε σχέση με πριν τη θεραπεία*. 
 *Κλινική δοκιμή με χρήση του serum, της κρέμας ημέρας και της κρέμας νύχτας 

 *In vitro 
 Πατέντα No EP11797020 
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 ΣΥΣΦΙΞΗ 
ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
ΟΛΟ ΤΟ 
24ΩΡΟ 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 Άμεσα: Απαλύνουν, λειαίνουν και αφήνουν την επιδερμίδα λαμπερή. 
Η Κρέμα Ημέρας προστατεύει από τη βλαβερή επίδραση του ήλιου. 

 Με την πάροδο του χρόνου: λειαίνουν συσφίγγουν και 
αποκαθιστούν την ελαστικότητα για επιδερμίδα με νεανική όψη 
και λιγότερο ορατές ρυτίδες. 

 ΠΩΣ: 

 Η τεχνολογική πατέντα AspartoLift αποκαθιστά την 
ελαστικότητα των ινοβλαστών, ενώ το εκχύλισμα φυτικών 
βλαστoκυττάρων βοηθά στην πρόληψη της φυσική φθοράς του 
κολλαγόνου. Τα φίλτρα UV στην Κρέμα Ημέρας παρέχουν 
φωτοπροστασία με SPF 15. 

  �   Κρέμα Ημέρας για Ανόρθωση με SPF 15 
Novage Ultimate Lift Πολυτελής κρέμα 
ημέρας υψηλής απόδοσης με AspartoLift, 
αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την 
ελαστικότητα και μακροπρόθεσμα προσφέρει 
ορατά ανορθωμένη σμιλεμένη όψη. 
Με εκχυλίσματα φυτικών βλαστοκυττάρων που 
απαλύνουν τις ρυτίδες και SPF 15 που βοηθάει 
ενάντια στη φωτογήρανση. Με διακριτικό άρωμα. 
50 ml. 

31540   € 48.00  

  �   Κρέμα Νύχτας για Ανόρθωση Novage 
Ultimate Lift Εξαιρετικά θρεπτική κρέμα 
νύχτας που αποκαθιστά την επιδερμίδα με 
Aspartolift και εκχυλίσματα φυτικών 
βλαστοκυττάρων. Επαναφέρει την υγρασία, τη 
σφριγηλότητα και την ελαστικότητα στην 
επιδερμίδα ενώ κοιμάστε, με μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα ανόρθωσης, σμιλεμένο 
περίγραμμα και λιγότερο ορατές ρυτίδες. 
Με διακριτικό άρωμα. 50 ml. 

31541   € 48.00  

 AgeReflectTM: 

H εκπληκτική επιστημονική μελέτη της Orifl ame 
που εμβαθύνει στη γήρανση της επιδερμίδας. 

 ΠΙΟ ΣΦΡΙΓΗΛΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΕ 
4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ*  ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 

 ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ 

            *Κλινικά τεστ με τη χρήση της κρέμας ημέρας και της 
κρέμας νύχτας 

� 

� 

 Πατέντα No EP11797020 
6
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 ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ 
 *Τεστ Καταναλωτών 

 ΑΝΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΑΣ 

     Κρέμα Ματιών για Ανόρθωση 
Novage Ultimate Lift Σταδιακά 
συσφίγγει, επαναφέρει την ελαστικότητα 
και μειώνει ορατά τις ρυτίδες στην 
περιοχή των ματιών. Άμεσα λειαίνει και 
απαλύνει χαρίζοντας αναζωογονημένη 
όψη. Με την τεχνολογική πατέντα 
AspartoLift και εκχυλίσματα 
βλαστοκυττάρων. Χωρίς άρωμα. 15 ml. 

31542   € 30.00  

 Άμεσα: λειαίνει και απαλύνει χαρίζοντας αναζωογονημένη όψη. 

 Με την πάροδο του χρόνου: συσφίγγει και επαναφέρει την 
ελαστικότητα στην περιοχή των ματιών, για πιο νεανική, 
σφριγηλή και αναζωογονημένη όψη, με ορατά λιγότερες 
ρυτίδες. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 H Τεχνολογία AspartoLift αποκαθιστά την ελαστικότητα των 
ινοβλαστών, ενώ το εκχύλισμα φυτικών βλαστοκυττάρων 
βοηθά στην πρόληψη της εξασθένησης του κολλαγόνου. 
Η Καφεΐνη τονώνει και αποσυμφορεί την περιοχή κάτω από τα 
μάτια. Παράγοντες λάμψης που "κρύβουν" τις ατέλειες 
κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει τέλεια. 

 ΠΩΣ: 

 *Κλινική δοκιμή με χρήση του serum, της κρέμας 
ημέρας και της κρέμας νύχτας 

     Συμπυκνωμένο Serum για 
Ανόρθωση Novage Ultimate Lift 
Μεταξένιο serum με τις πατενταρισμένες 
τεχνολογίες AspartoLift και TriPeptide 
Complex. Συσφίγγει, ανορθώνει, 
βελτιώνει την ελαστικότητα και μειώνει 
τις ρυτίδες για πιο σμιλεμένο περίγραμμα 
με την πάροδο του χρόνου. Λειαίνει 
άμεσα και χαρίζει ορατά αψεγάδιαστη 
όψη. Με διακριτικό άρωμα. 30 ml. 

31543   € 60.00  

 ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ* 

 ΠΩΣ: 

 Η τεχνολογία αναζωογόνησης των ινοβλαστών AspartoLift δρα 
μαζί με την αντιρυτιδική τεχνολογία ενίσχυσης του Κολλαγόνου 
Tri-Peptide Complex. Παράγοντες λάμψης "κρύβουν" τις ατέλειες 
και βελτιώνουν οπτικά την επιδερμίδα. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 Άμεσα: απαλύνει, λειαίνει και διαχέει το φως για λαμπερή, υγιή 
όψη. 
 Με την πάροδο του χρόνου: κλινικά αποδεδειγμένα συσφίγγει, 
αποκαθιστά την ελαστικότητα και μειώνει σημαντικά την όψη 
των βαθιών ρυτίδων για μια πιο λεία, απαλή αίσθηση και πιο 
νεανική σμιλεμένη όψη. 

 ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΕΡΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ* 
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     Γαλάκτωμα Καθαρισμού NovAge 
Πλούσιο, κρεμώδες αντιγηραντικό 
γαλάκτωμα καθαρισμού με τεχνολογία 
NutriPlus. Καθαρίζει σε βάθος 
αφαιρώντας το μακιγιάζ και τους ρύπους, 
θρέφει την επιδερμίδα και την αφήνει 
γεμάτη φρεσκάδα, λεία και βελούδινα 
απαλή. Με διακριτικό άρωμα. 200 ml. 

32597   € 24.00  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  ΠΩΣ: 

 To Γαλάκτωμα Καθαρισμού NovAge περιέχει την τεχνολογία 
NutriPlus που ενυδατώνει την επιδερμίδα. H Τονωτική Λοσιόν 
NovAge περιέχει την τεχνολογία Hydraplus. 

 Άμεσα: καθαρίζουν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα αφήνοντάς 
τη βελούδινα απαλή, λεία και άνετη με αναζωογονημένη όψη. 

 Με την πάροδο του χρόνου: η όψη της επιδερμίδας γίνεται πιο 
λαμπερή και πιο νεανική. 

 BHMA 1: 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 BHMA 2: 
MATIA

 ΒΗΜΑ 3: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 ΒΗΜΑ 4: 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Ο καθαρισμός της επιδερμίδας 
σας από το μακιγιάζ, τα νεκρά 
κύτταρα και άλλους ρύπους 
επιτρέπει στα υπόλοιπα προϊόντα 
να απορροφώνται καλύτερα και να 
προσφέρουν μέγιστα αποτελέσματα. 
Το Γαλάκτωμα Καθαρισμού και η 
Τονωτική Λοσιόν NovAge αφήνουν 
την επιδερμίδα σας καθαρή, με βαθιά 
θρέψη και ενυδάτωση. 

 ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ, 
ΑΠΑΛΗ 
ΑΙΣΘΗΣΗ* 

 *Τεστ Καταναλωτών 

 ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ* 

 4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

Η επιδερμίδα γύρω απο τα μάτια 
είναι ευαίσθητη και χρειάζεται 
ειδική φροντιδα. Η Κρέμα Ματιών 
Ultimate Lift έχει ειδική σύνθεση 
ώστε να φροντίζει την ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών με τις 
ισχυρές μας τεχνολογίες. 

To Συμπυκνωμένο Serum για 
Ανόρθωση Ultimate Lift είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
μεταφέρει αποτελεσματικά στην 
επιδερμίδα υψηλή συγκέντρωση 
όλων των επαναστατικών 
συστατικών, ενισχύοντας τη δράση 
της κρέμας ημέρας και της κρέμας 
νύχτας. 

Η Προηγμένη Κρέμα Ημέρας 
για Ανόρθωση Ultimate Lift με 
SPF 15 βοηθάει στην προστασία 
της επιδερμίδας σας από τη 
φωτογήρανση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, ενώ η Κρέμα Νύχτας 
παρέχει βαθιά θρέψη στα κύτταρα 
ενώ κοιμάστε. 

 Τρόπος Χρήσης:
Απλώστε με ελαφριές ταμποναριστές 
κινήσεις από τη μύτη και προς τα έξω 
χρησιμοποιώντας τον παράμεσο, έως 
ότου απορροφηθεί. 

 Τρόπος Χρήσης:
Απλώστε στο πρόσωπο, το σαγόνι 
και τον λαιμό με τα δάχτυλά σας, 
αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. 

 Τρόπος Χρήσης:
Απλώστε στο πρόσωπο, το σαγόνι 
και τον λαιμό με τα δάχτυλά σας, 
αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. 

 Τρόπος Χρήσης:
Απλώστε στο πρόσωπο και τον λαιμό 
με καθαρό βαμβάκι. Αποφύγετε την 
περιοχή των ματιών. 

     Tονωτική Λοσιόν NovAge 
Αναζωογονητική τονωτική λοσιόν με 
τεχνολογία HydraPlus. Αφαιρεί τα 
τελευταία κατάλοιπα μετά τον καθαρισμό 
και προσφέρει ενυδάτωση στην 
επιδερμίδα αφήνοντάς την τέλεια καθαρή, 
απαλή και λαμπερή. Με διακριτικό άρωμα. 
200 ml. 

32742   € 24.00  

 2  ΛΕΠΤΑ 
 φορές την ημέρα 

 ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ORIFLAME 
ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ  


