
…ένα ¨δίχτυ προστασίας¨ για το δέρμα…



Εμπνευσμένη από αισθητικούς για 

αισθητικούς . .  .



Welcome to our 
new brand!Η Dermanet ® είναι μία νέα πρόταση ειδικών καλλυντικών 

που δημιουργήθηκε  από την Beaute Marine Group Of Companies

Από την Μαρία και Αννα Καραμπουρνιώτη με σκοπό να καλύψει στοχευόμενα προϊόντα 
που οι αισθητικοί χρειάζονται στις αγωγές τους. Να καλύπτουν μικρά, αλλά ουσιαστικά 
κενά σε καθημερινές θεραπείες . 

Επιλέχτηκε το brand name Dermanet ® γιατί έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα 
Προσφέρει ένα ¨δίχτυ προστασίας¨ στο δέρμα δίνοντας ασφάλεια σε αυτόν που το 
χρησιμοποιεί. Είναι το κατάλληλο προϊόν για αυτήν ακριβώς την αγωγή που επιλέχθηκε.. 

Πάντα με υψηλές  προδιαγραφές,  αποτελεσματικά, σύγχρονα  στη κοσμετολογία εύκολα 
στην χρήση τους, προσιτά στις τιμές. Για την φροντίδα στην καμπίνα και την προστασία 
στο σπίτι. 

Η Beaute Marine πάντα κοντά στον επαγγελματία αισθητικό δεν θα δημιουργήσει άλλη 
μία σειρά  προϊόντων αλλά μεμονωμένα συγκεκριμένα καλλυντικά.

Καλλυντικά σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας απαιτήσεις.



και έτσι η                      δημιούργησε την...



H αναγκαιότητα

Δουλεύοντας πολλά χρόνια όλες τις μεθόδους αποτρίχωσης στο 

εργαστήριο αισθητικής διαπιστώσαμε ότι υπήρχε η ανάγκη 

ενός ειδικού προϊόντος για τις φυσιολογικές και παροδικές 

ανάγκες που δημιουργούνται στο δέρμα μετά την αποτρίχωση. .

Ειδικότερα ένα ευαίσθητο από την φύση του δέρμα, μετά την 
αποτρίχωση είναι ακόμη πιο ευαίσθητο για 2-3 μέρες.

Είναι εκτεθειμένο και λιγότερο ανεκτικό. Χρειάζεται βοήθεια. 
Στην ριζική αποτρίχωση και το Laser είναι ακόμη πιο σοβαρό το 
πρόβλημα γιατί οι πελάτες βάζουν φαρμακευτικές, αντισηπτικές 

αλοιφές ενώ δεν χρειάζεται . Στο κερί και το ξύρισμα εάν το δέρμα 
δεν φροντιστεί υπάρχει κίνδυνος θυλακίτιδας.

Δημιουργούνται συχνά παρενέργειες που θα μπορούσαν να
αποφευχθούν . Ακόμη και η κρέμα ημέρας που χρησιμοποιεί ο 

πελάτης, παίζει καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά του δέρματος 
μετά την αποτρίχωση.



Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που αποφασίσαμε να

δημιουργήσουμε μια εξειδικευμένη κρέμα για μετά 

από όλες τις μεθόδους αποτρίχωσης. Για τη

φροντίδα στο ινστιτούτο και για την προστασία στο 

σπίτι. Μια κρέμα που να φροντίζει και να 

προστατεύει ταυτοχρόνως!

Επιλέξαμε λοιπόν μία μονάδα 

παραγωγής καλλυντικών η οποία διαθέτει 

σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D).Αναλύσαμε με 

λεπτομέρεια το πρόβλημα μας και μπήκαμε στην 

διαδικασία της έρευνας και παραγωγής της. Μετά

από πολλές δοκιμές τόσο εργαστηριακά όσο και in 

vivo στο ινστιτούτο μας για αρκετό χρονικό 

διάστημα, σε συνεργασία πάντα με το επιστημονικό 

τμήμα, σε πολλά, απλά, αλλά και δύσκολα 

περιστατικά καταλήξαμε στην φόρμουλα.

Η φιλοσοφία



ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

LASER / IPL

ΚΕΡΙ

ΞΥΡΑΦΙ

Ιδανική κρέμα 

μετά από όλες τις 

μεθόδους 

αποτρίχωσης



Ριζική αποτρίχωση (Electrolysis)

Μετά τη ριζική αποτρίχωση το δέρμα εμφανίζεται ελαφρώς ερυθρό και παρουσιάζεται ένα ελαφρύ περιθυλακικό

οίδημα. Οι αντιδράσεις αυτές είναι απόλυτα φυσιολογικές και η τριχοφυΐα έχει απομακρυνθεί. Είναι απαραίτητη 

η αντιμικροβιακή, ηρεμιστική και αντιφλεγμονώδη δράση. Οι θύλακες θα πρέπει να προστατεύονται από 

πιθανές επιμολύνσεις. Τα προϊόντα περιποίησης που εφαρμόζονται τις επόμενες ημέρες δεν πρέπει να 

περιέχουν ερεθιστικά στοιχεία όπως αλκοόλη, ισχυρά οξέα φρούτων και αιθέρια έλαια διότι μπορεί να 

παρατείνουν την ερυθρότητα. Παράλληλα τα προϊόντα, πρέπει να φροντίζουν για την ηρεμία, την υγρασία και 

την ελαστικότητα του δέρματος. Μην εφαρμόζεται απολεπιστικό προϊόν τις επόμενες 5 ημέρες. 

Εφαρμόστε την Epilplus ® Cream πρωί και βράδυ για 5 ημέρες.



LASER – IPL

Το δέρμα  εμφανίζει ελαφριά ερυθρότητα και ερεθισμό καθώς και μία ελαφριά αίσθηση κνησμού. Σε αυτό 

συμβάλει και το ότι η περιοχή ξυρίζεται ή τριμάρεται πριν την εφαρμογή της Φωτοαποτρίχωσης. Συχνά 

παρουσιάζει περιθυλακικό οίδημα αλλά η τρίχα παραμένει στον θύλακα περίπου για τις επόμενες 12-25 

ημέρες. Πρέπει να διατηρηθεί η καθαρότητα και η ενυδάτωση των θυλάκων και των πόρων για να γίνει 

ομαλά η εξάχνωση της τρίχας. Η αντιμικροβιακή προστασία μαζί με την σωστή υγρασία και ελαστικότητα του 

δέρματος συμβάλει στην ασφάλεια και την απομάκρυνση των συμπτωμάτων της μεθόδου. Προσοχή στα 

αφρόλουτρα με αλκοόλη, τα αποσμητικά και τα ερεθιστικά προϊόντα.

Εφαρμόστε την Epilplus ® Cream για 10 ημέρες μετά την αγωγή



Κερί
Μετά την αποτρίχωση με το κερί το δέρμα είναι ελαφρώς ερεθισμένο. Τα νεκρά κύτταρα αποκολλώνται μαζί 

με το κερί αφήνοντας την επιδερμίδα απροστάτευτη. Πρέπει να διατηρηθεί η ενυδάτωση και το 

υδρολιπιδικό στρώμα για να προστατευτεί από την αφυδάτωση. Ο θύλακας είναι κενός και από την βίαιη 

αποκόλληση της τρίχας παρουσιάζει μεσοθυλακικούς μη ορατούς μικροτραυματισμούς. Συχνά δημιουργείται 

μια ΄΄εσωστρέφεια΄΄ και η νέα τρίχα αναπτύσσεται υποδόρια με τον κίνδυνο να προκληθεί θυλακίτιδα.

Η διατήρηση και η καθαρότητα  των θυλάκων και των πόρων είναι μια βασική προτεραιότητα μετά την 

αποτρίχωση με κερί κυρίως στο πρόσωπο. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται τις επόμενες ημέρες 

πρέπει να παρέχουν αντιμικροβιακή, ενυδατική, ηρεμιστική δράση. Προσοχή στα ερεθιστικά προϊόντα και 

στα πολύ στενά ρούχα.

Εφαρμόστε την Epilplus ® Cream πρωί και βράδυ για 5 ημέρες.



Ξύρισμα

Κατά την διάρκεια του ξυρίσματος κυρίως οι άνδρες προκαλούνται ελαφριά κοψίματα και αμυχές στο 

δέρμα. Αυτό μαζί με την χρήση του After Save το οποίο περιέχει αλκοόλη και άλλα αλκαλικά στοιχεία 

προκαλούν την συστολή των θυλάκων και των πόρων. Η τρίχα όμως κομμένη παραμένει στον θύλακα .

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της, παρουσιάζεται πολύ συχνά θυλακίτιδα, τόσο στις γυναλικες όσο 

και στους άνδρες, κυρίως στον λαιμό . Αυτό συμβαίνει όπως και στο κερί γιατί η τρίχα αναπτύσσεται 

‘εσωστρεφώς’ υποδόρια. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί στο δέρμα ελαστικότητα και υγρασία μετά το 

ξύρισμα και να κρατήσουμε τους πόρους στο φυσιολογικό τους μέγεθος καθαρούς. Η αντιμικροβιακή

αντιφλεγμονώδης ιδιότητα των συστατικών της Epilplus ® φροντίζει για την υγεία του δέρματος μετά το 

ξύρισμα χαρίζοντας του παράλληλα καλλυντική θρεπτική περιποίηση.

Καθημερινή χρήση της Epilplus ® Cream μετά το ξύρισμα.



Ενεργά Συστατικά

Aloe Vera

Έλαιο Ηλίανθου

Coco Caprylate

Πανθενόλη Προβιταμίνη Β5 Tocoferol Acetate VitE

Retinyl Palmitate Vit A

Boswella Serrata Gum



Aloe Vera

• Αντιμικροβιακή 

• Αντιφλεγμονώδης

• Ανακουφιστική 

• Αντιγηραντική 

• Λευκαντική 

• Δροσιστική

• Ενυδατική 

• Καταπραϋντική

• Επουλωτική

• Αναπλαστική 

• Αντικνησμική 



• Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες

• Συμβάλει στην μείωση των ρυτίδων

• Αναζωογονεί τα κύτταρα 

• Ενυδατικό

• Καταπραϋντικό

• Δημιουργεί φίλμ χωρίς λιπαρότητα

• Προστατεύει από τους ρύπους

• Περιέχει Λεκιθίνη

• Βοηθά στην ακμή

Έλαιο Ηλίανθου



• Προβιταμίνη Β5

• Eνυδατική δράση

• Καταπραυντική

• Αναπληρώνει την υγρασία

• Συμβάλει δραστικά στην επούλωση

• Αναζωογονητική 

Πανθενόλη

• Αντικνησμική

• Ανακουφιστική 

• Κατά της ξηρότητας και ξηροδερμίας

• Κατά του ηλιακού εγκαύματος

• 5 % πανθενόλη συμβάλει στην επούλωση των πληγών



Boswella Serrata Gum ΙΝΔΙΚΟ ΛΙΒΑΝΙ

Κολλώδες έλαιο ρητίνης.

Αντιφλεγμονώδες ,Αντισηπτικό ,Στυπτικό.

Ιδανικό για ευαίσθητο και ευαισθητοποιημένο δέρμα

Coco Caprylate Κερί από έλαιο καρύδας

Μαλακτικό ,μη λιπαρό,έντονα ενυδατικό 

Χαρίζει ελαστικότητα για απαλή βελούδινη αίσθηση



Tocoferol Acetate Vit E

• Φυσικό Αντιοξειδωτικό

• Δυναμώνει τον Δερματικό φραγμό

• Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες

• Ενισχύει την δερματική επούλωση

• Παρέχει υγρασία και συμβάλει στην προστασία

• Μαλακτική δράση

Retinyl Palmitate Vit A

• Βοηθά το ευαίσθητο δέρμα μετά από παρεμβατικές αγωγές

• Διατηρεί καθαρούς  του πόρους

• Ξεκλειδώνει του πόρους

• Πλούσια σε καροτονοειδή β καροτένιο

• Διεγείρει τους ινοβλάστες 

• Επιταχύνει τον κύκλο των κυττάρων

• Εργάζεται και στα βαθύτερα στρώματα για τόνωση του 

κολλαγόνου

• Ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των κυττάρων

• Ενθαρρύνει την παραγωγή δερματικών κυττάρων

• Προστατεύει από λοιμώξεις



Δράσεις των συστατικών Epiplus ® Cream

μετά τις μεθόδους αποτρίχωσης…

…ένα ¨δίχτυ προστασίας¨ για το δέρμα…

Έλαιο Ηλίανθου: Πλούσιο σε Λεκιθίνη και βιταμίνες A,C,D,&E. ιδανικό για την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών προστατεύοντας και μαλακώνοντας  την 

επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα φυσικό  προστατευτικό  φίλμ βοηθώντας να διατηρήσει την υγρασία του. Το προστατεύει από τους ρύπους και αναγεννά τα κύτταρα χωρίς να 

αφήνει καμία λιπαρότητα στο δέρμα.

Τocoferol Acetate Vit E: Φυσικό αντιοξειδωτικό. Γνωστό για τις επουλωτικές του ιδιότητες, για τα εγκαύματα και το έκζεμα . Προσφέρει αντιβακτηριδιακή δράση 

Ενισχύει την άμυνα του δέρματος . Καταπραΰνει τις κοκκινίλες και διατηρεί τους πόρους καθαρούς  ενθαρρύνοντας την παραγωγή νέων κυττάρων.

Aloe Vera: Προσφέρει αντιμικροβιακή, ανακουφιστική, αντικνησμική , δροσιστική  δράση ιδιαίτερα μετά το Laser και το ξύρισμα. Έχει εξαιρετικές  ιδιότητες για τα 

εγκαύματα την ξηρότητα  και την ξηροδερμία. 

Provitamin Β5:  Αναπληρώνει τις απότομες απώλειες της υγρασίας  και καταπραΰνει την  περιοχή. Συμβάλει στην επούλωση μετά  από μικροτραυματισμούς. 

Ανακουφίζει και ενυδατώνει προστατευοντας το δέρμα από την ξηρότητα και ξηροδερμία.

Retinyl  Palmotate Vit A: Διατηρεί τους  πόρους νεανικούς και καθαρούς  για να γίνει γρήγορα η εξάχνωση της τρίχας επιταχύνει τον κύκλο των κυττάρων. Βοηθά το 

δέρμα μετά την αποτρίχωση και συμβάλει μηχανικά στην μείωση του φαινομένου της θυλακίτιδας  Ενθαρρύνει την υγιή ανάπτυξη των κυττάρων διεγείροντας τους  

ινοβλάστες.

Coco  Caprylate (Κερί από έλαιο Καρύδας) Μη λιπαρό, έντονα ενυδατικό χαρίζει ελαστικότητα δίνοντας μια βελούδινη αίσθηση. Διατηρεί την υγρασία  

προστατεύοντας από την αφυδάτωση.

Boswella Serrata Gum (Ινδικό Λιβάνι) Αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό, στυπτικό και παράλληλα αναζωογοννητικό, αντιγηραντικό και αντιρυτιδικό. Πολύτιμο 

στοιχείο για ταλαιπωρημένα δέρματα φροντίζοντας σφαιρικά την επιδερμίδα.



Η Dermanet ® Epilplus ® Cream 

• Έχει υποβληθεί στα τεστ ανεκτικότητας, ερεθισμού, ευαισθησίας και σταθερότητας

• Είναι ιδανική  για ευαίσθητα και ευαισθητοποιημένα από διάφορες μεθόδους αποτρίχωσης και το 

ξύρισμα δέρματα. Ελαχιστοποιεί τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

• Χωρίς άρωμα. Οσφρητικά υπερέχει η δροσιά της αλόης.

• Πλούσια σε φυτικά εκχυλίσματα , έλαια, ρητίνες.

• Με άμεση διαδερμική απορρόφηση, δεν αφήνει καμιά λιπαρότητα στο δέρμα.

• Ιδανική για όλους τους τύπους  δέρματος .

• Μη λιπαρή κατάλληλη και για πολύ λιπαρά δέρματα.

• Μελετημένη για πρόσωπο και σώμα μετά την αποτρίχωση.

• Κατάλληλη φροντίδα ημέρας για νεαρές ηλικίες.

• Κατάλληλη για άνδρες και γυναίκες.  Ιδανική για μετά το ξύρισμα.

• Δεν περιέχει Parabens, Pegs, Parafin, Parfum, Menthol, Aithanol, Silicons .

• Δεν είναι δοκιμασμένη σε ζώα.

• Οι συσκευασίες της είναι ανακυκλώσιμες, δεν διαθέτει εξωτερική χάρτινη συσκευασία  για λόγους 

προστασίας του περιβάλλοντος



Διατίθεται σε 3 μεγέθη

75 ml Για το πρόσωπο ή μικρές περιοχές

200 ml Για το σώμα 

500 ml Για επαγγελματική χρήση 

*Συνοδεύεται από εύχρηστο προωθητικό Display



Παράγεται αποκλειστικά για την Beaute Marine Group of Companies


