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ΜΙΑ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

H Vagheggi  συμμετείχε  στον διαγωνισμό των Medical Beauty Awards και των Aesthetics  & Spa Awards 

και απέσπασε συνολικά 7 βραβεία. Η Τεχνολογία, η Ποιότητα,  η Αποτελεσματικότητα και η Φιλοσοφία 

της Vagheggi ήταν τα κριτήρια που  την ανέδειξαν ως μία από  τις καλύτερες εταιρείες Καλλυντικών 

και μηχανημάτων.  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Εναρμονισμένη στην σύγχρονη Κοσμετολογία, Μοντέρνα, Επίκαιρη, Οικολογική και με την Ηθική 

του Δίκαιου Εμπορίου.000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000

Αυτά είναι τα στοιχεία που την καθιστούν ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως 

με παρουσία σε 60 χώρες.



Rehydra Cleansing Mousse    150ml                                                                                                                               18€
Ενυδατικό καθαριστικό mousse εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Althea Officinalis, κατάλληλο για κανονικές, ξηρές, λεπτές 
επιδερμίδες.To mousse εξαλείφει τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα του μακιγιάζ και ταυτόχρονα είναι σε θέση να παρέχει 
υψηλό επίπεδο ενυδάτωσης για ένα γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό.
Το δέρμα ανακτά την απαλότητα, την εελαστικότητα και την εξαιρετική φωτεινότητα, εμπλουτισμένη με καθαριστικά μόρια 
που προέρχονται από καρύδα σε τέτοια ποσοστά ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες ενώ σέβονται την υδρόφιλη 
μεμβράνη, σε συνδυασμό με μαλακτικά και υγραντικά μόρια.

Balance Cleansing Mousse  150ml                                                                                                                                  18€
Ρυθμιστικό καθαριστικό mousse εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Willow extract (Ιτιά), αυτό το mousse συνιστάται για 
το ακάθαρτο δέρμα με ατέλειες (βλάβες ακμής, ανοιχτούς πόρους και λιπαρότητα). Με φρέσκια και απαλή υφή, ξεπλένετε  
αμέσως και αφήνει το δέρμα απαλό και στιλπνό.



Balance Spongy Mask   150ml                                                                                                                              24€
Μία πολύ ιδιαίτερη μάσκα  που λίωνει σε επαφή με το δέρμα και λειτουργεί σαν ένα "σφουγγάρι" που απορροφά 
το επιπλέον σμήγμα. Δεν φράζει τους πόρους, έχει λευκαντική και μαλακτική δράση, ανακουφίζει το δέρμα, 
κάνει ομοιόμορφη την όψη της επιδερμίδας και συστέλλει τους πόρους. Μεταφέρει σμηγματορυθμιστικά ενεργά 
συστατικά (από ιτιά και  avocado), βοηθώντας στην κάθαρση των ιστών.



White Moon Cleansing Mousse  150ml                                                                                                                           18€
Καθαριστικό mousse για λεύκανση και λάμψη. Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα γλυκόριζας, κατάλληλο για δέρματα 
με υπερμελάγχρωση ή είναι άτονα και θαμπά. Ιδανικό για τη μείωση του χρόνου για  τον καθαρισμό ομορφιάς. 
Προσφέρει φωτεινότητα και απαλή υφή στο δέρμα.



ΣΕΙΡA ΜΕ ΟΞEΑ ΦΡΟYΤΩΝ ΓΙΑ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤYΠΟΥΣ ΔEΡΜΑΤΟΣ 
Για λείανση και αναγέννηση.
Η Vagheggi δημιούργησε μια σύνθεση που απολεπίζει την επιφάνεια του δέρματος ενώ παράλληλα 
αναζωογονεί και συσφίγγει το χόριο. Μια θεραπεία υψηλής απόδοσης για μια άψογη επιδερμίδα: 
οι αποχρωματισμοί εξομαλύνονται, οι ρυτίδες λειαίνουν, το δέρμα αναζωογονείται, εξομαλύνεται, 
γεμίζει και ακτινοβολεί, όλα σε απόλυτη ασφάλεια.
“CFW’’ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - 7 μόρια οξέος και ρετινόλη

Regenerating Peel Pads   70 patches                                                                                                                             58€
Exfoliating shock treatment. Συμπύκνωμα οξέος 20% αποτελούμενο από: γλυκολικό, μανδελικό, μηλικό, κιτρικό, γαλακτικό, 
καρβοξυλικό οξύ πυρρολιδόνης και γλυκονολακτόνη. 70 προ-εμποτισμένους δίσκους που αποχρωματίζουν, ανανεώνουν 
και ελαχιστοποιούν τις ατέλειες του δέρματος (υπερχρωματισμός, σημάδια γήρανσης του δέρματος, ρυτίδες, τραχήτα κλπ.). 
Χρησιμοποιήστε το πρωί και το βράδυ στο λιπαρό δέρμα. Για φυσιολογικό ή ξηρό δέρμα, χρησιμοποιήστε μία έως τρεις 
φορές την εβδομάδα. Εφαρμόστε απαλά στο πρόσωπο, το λαιμό, το ντεκολτέ και στην κορυφή των χεριών, αφήστε το 
για 1 έως 3 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Μια ελαφρά αίσθηση μουδιάσματος μετά την εφαρμογή είναι φυσιολογική.

Renew Skin   Κρέμα προσώπου  50ml                                                                                                                           62€
Αυτή η κρέμα με απολαυστική υφή αγκαλίαζει το δέρμα και το αναδομεί, χάρη στον συνδυασμό μηλικών και μανδελικών 
οξέων και γλυκονολακτόνης. Το εκχύλισμα σπόρου πασσιφλόρας και η ρετινόλη παρέχουν ομοιόμορφη χροιά. Το δέρμα είναι 
ομαλό, ακτινοβόλο και η επιδερμίδα είναι ομοιογενής χάρη στο έλαιο καρύδας, το βούτυρο shea, το υαλουρονικό οξύ, 
τη βήτα-γλυκάνη και τη βιταμίνη Ε. Λεύκανση, Ρύθμιση, Αντιγήρανση, Ανάπλαση σε ένα προϊόν.

Delay Infinity Cleansing Mousse  150ml     18€
Aντιγηραντικό καθαριστικό mousse εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα κρόκου και ιώδους ρυζιού. Πλούσιο σε καθαριστικά 
μόρια που προέρχονται από καρύδα. Το δέρμα ανακτά την απαλότητα, την εελαστικότητα και την εξαιρετική φωτεινότητα. 
Γρήγορο, απαλό και δραστικό.













BIO+ BEAUTY TIN LILAC                                                                     159€                                         
Μεταλλικό κουτί 3 προϊόντων σε κανονικό μέγεθος. 

Περιλαμβάνει την 24H    50 ml, MOISTURIZING FACE CREAM

το     30ml NOURISHING FACE ESSENCE

και το    30mlREDENSIFYING FACE ESSENCE

 

BIO+ BEAUTY TIN TOURQUOISE                                                        159€                              
Μεταλλικό κουτί 3 προϊόντων σε κανονικό μέγεθος. 

Περιλαμβάνει την 24H    50 ml, MOISTURIZING FACE CREAM

το     30ml NOURISHING FACE ESSENCE

και το    30mlANTIOXIDANT FACE ESSENCE

BIO+ BEAUTY TIN GREEN                                                                   159€                                        
Μεταλλικό κουτί 3 προϊόντων σε κανονικό μέγεθος. 

Περιλαμβάνει την 24H    50 ml, MOISTURIZING FACE CREAM

το     30ml ANTIOXIDANT FACE ESSENCE

και το    30mlREDENSIFYING FACE ESSENCE

BODY SCRUB 2 σε 1  200ml                                                                                29€
με ελαιόλιθο καρότου

Απολεπιστικό και λειαντικό  το οποίο εφαρμόζεται με βρεγμένα δάχτυλα. Αν τοποθετηθεί σε scrub

ένα παχύτερο στρώμα για 10-15 λεπτά, λειτουργεί ως αναγεννητική μάσκα. Χάρη στον ελαιόλιθο 

καρότου, έχει τονωτικές, επαναμεταλλωτικές, και μαλακτικές ιδιότητες.

NOURISHING BODY CREAM  200ml                                                                   45€
με χυμό αμπέλου  

Θρεπτική κρέμα σώματος με εκχυλίσματα του πολύτιμου χυμού των αμπέλων , Malvasia

ενυδατώνει βαθιά και θρέφει το δέρμα, συμβάλλει στην ελαστικότητά του. Εμπλουτισμένο με 

υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα. Η αρμονία των 

εσπεριδοειδών αγκαλιάζει το σώμα προστατεύοντας το.

LENITIVE BATH / SHOWER  250ml                                                                    45€
Καταπραυντικό καθαριστικό μαλλιών και σώματος με λιναρόσπορο

Καθαρίζει, θρέφει και μαλακώνει το δέρμα χάρη στο λιναρόσπορο πλούσιο σε ωμέγα 3 και 6.

Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για το παιδικό δέρμα





TATTOO CARE

Γαλάκτωμα Σώματος  SPF 30 UVA   100ml                                                                                                 29€

Το τατουάζ είναι ένας «πίνακας ζωγραφικής» που γίνεται σε βιολογικό καμβά (το δέρμα), και για να διατηρηθεί 

όσο το δυνατόν καλύτερα είναι απαραίτητο να φροντίσετε το δέρμα. Πλούσιο σε εκχύλισμα σπόρων κάνναβης, 

το προϊόν αυτό ενυδατώνει και προστατεύει το δερματοστιγμένο δέρμα από τις ακτίνες UVA και UVB. 

Ρυθμίζει το δέρμα και κάνει τα χρώματα να ξεχωρίζουν.

Gel Scrub Cleanser  100 ml                                                                                                                          24€

Χρησιμοποιείται το πρωί και το βράδυ, λειαίνει και βαθιά καθαρίζει το δέρμα χωρίς να είναι πολύ επιθετικό χάρη 

στα καθαριστικά φυτικής προέλευσης και τη σκόνη μπαμπού. Εφαρμόστε το προϊόν σε υγρό δέρμα,  με μασάζ 

και ξεπλύνετε, για να έχετε ένα φρέσκο, απαλό δέρμα που καθαρίζεται βαθιά αλλά δεν αφυδατώνεται.

2:1 MOISTURIZING SERUM AFTERSHAVE   50 ml                                                                                    33€

After shaving serum   που καταπραΰνει, ενυδατώνει και ανακουφίζει το δέρμα, χάρη στα εκχυλίσματα σπόρων 

κάνναβης και το εκχύλισμα λευκού κακάου. Όταν εφαρμόζεται σε ολόκληρο το πρόσωπο, μαλακώνει, ενυδατώνει 

και προστατεύει από τη ρύπανση της πόλης και το μπλε φως, χάρη στο πεπτίδιο τύπου "Mohawk".

Δεν είναι μόνον ένα Αfter Shave αλλά και ένα πολύ καλό ενυδατικό Serum προσωπικής φροντίδας.

REGENERATING FACE CREAM   50 ml                                                                                                       46€

24ωρη υγρασία που προστατεύει και σβήνει τυχόν σημάδια κόπωσης από το πρόσωπο, χάρη στο εκχύλισμα 

σπόρων κάνναβης. Όταν χρησιμοποιείται το πρωί και το βράδυ, ελαχιστοποιεί τους πόρους και εξομαλύνει 

 τις ρυτίδες, χάρη στο ειδικό πεπτίδιο τύπου "Mohawk" το οποίο βοηθά στην τόνωση του κολλαγόνου I και III.

Αυτή η αποκλειστική φόρμουλα πλούσια σε βιταμίνες και αναζωογονητικές ουσίες εξασφαλίζει ένα πλεόνασμα 

ενέργειας στους ιστούς και βοηθά στην πρόληψη της γήρανσης του δέρματος. 

EYE PATCHES ANTI-FATIGUE

PATCHES ΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ‘ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ’ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

Περιέχει 6 φακέλους μίας χρήσης                                                                                                                56€

Ειδική υδρογέλη παρασκευασμένη με πολυσακχαρίτες φυκών και νερό από αραβόσιτο. Μια μοναδική φρέσκια υφή 

.και το ιδανικό σχήμα για να κολλήσετε στο δέρμα κάτω από τα μάτια  Για την "εξάλειψης της κόπωσης". 

Xρησιμοποιούνται καθημερινά και μειώνουν τις σακούλες και μαύρους κύκλους και ανακουφίζουν την περιοχή 

Τρόπος χρήσηςτων ματιών. : αφαιρέστε ένα από τα δύο φύλλα προστασίας, τραβήξτε το έμπλαστρο και 

τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του ματιού. Πιέστε απαλά για να το κολλήσετε στο δέρμα. Επαναλάβετε τη λειτουργία 

για το άλλο μάτι. Αφήστε το για 15 λεπτά.

Μια νέα κοσμετολογική προσέγγιση, κατάλληλη για άντρες ενώ παράλληλα είναι unisex 

για όλους τους τύπους δέρματος, που στοχεύει στη διατήρηση μιας σωστής υδρόφιλης 

μεμβράνης του δέρματος για φρέσκο και ενεργοποιημένο δέρμα.

Είναι μια σειρά που θα επιλεγεί όχι με βάση το φύλο αλλά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Μια σειρά καλλυντικών που περιέχουν εκχύλισμα σπόρων κάνναβης (Cannabis sativa), 

που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες του δέρματος λόγω των σημερινών 

συνηθειών και τρόπων ζωής. Καινοτόμες υφές που είναι απολαυστικές στην υφή. 

Εξασφαλίζουν ενυδάτωση, προστασία και βοηθούν στη διατήρηση  ελαστικής, 

μαλακής επιδερμίδας. Παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από περιβαλλοντικές 

επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των ατμοσφαιρικών παραγόντων 

(ρύπανση των πόλεων) αλλά εκείνων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας 

(μπλε φως που εκπέμπεται από τεχνολογικές συσκευές).







ΣΥΣΦΙΞΗ – ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ - ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Σύσφιξη υψηλής αποτελεσματικότητας με βάση 
τα εκχυλίσματα από εσπεριδοειδή από τη Σικελία

SIKELIA TONING GEL CREAM FOR BODY                              39€  
Συσφικτικό σωληνάριο Gel  |   200ml   

Μια πλούσια κρέμα   με νότες από περγαμόντο, κλημεντίνη και gel  πικρό 
πορτοκάλι, τονώνει και έχει δράση Lifting. Ενυδατώνει βαθιά το δέρμα ενώ 
παράλληλα συσφίγγει και ανορθώνει . 
Μαλάσετε το προϊόν με κυκλικές ανοδικές κινήσεις πρωί & βράδυ. 

SIKELIA STRETCH MARKS CREAM                                         45€ 
Κατά των ραβδώσεων σωληνάριο 200��|�� ml   

Κρέμα, πλούσια σε λάδι ρυζιού & εκχύλισμα μαύρου βατόμουρο που ενυδατώνει, 
θρέφει & τονώνει το δέρμα. Προλαμβάνει την εμφάνιση των ραβδώσεων που 
ξεκινούν στην εφηβεία, την εγκυμοσύνη και τις διακυμάνσεις βάρους, ενώ 
παράλληλα δρα και θεραπευτικά στις υπάρχουσες. Μαλάσετε το προϊόν με 
κυκλικές ανοδικές κινήσεις, πρωί & βράδυ.
* Κατάλληλο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.

SIKELIA TONING SERUM FOR BREAST                                  45€ 
Συσφικτικός ορός στήθους σωληνάριο 125  |  ml 

Πρωτοποριακός ορός που περιέχει φυτικά εκχυλίσματα Dictyopteris, με ελαφρύ 
άρωμα από  Χαβάη. Ευνοεί την καλύτερη φυσική σταθερότητα του στήθους. 
Ενυδατώνει το δέρμα του ντεκολτέ που φαίνεται πλέον πιο ελαστικό 
και σταθερό. Ιδανικό μετά από απώλεια βάρους.
* Κατάλληλο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.

SIKELIA MODELLING BODY BUTTER AGE 50+                     47€ 
Αδυνάτισμα και σύσφιξη    |  βάζο 200ml          

Προϊόν 2 σε 1 για σύσφιξη & Λιποδιάλυση ειδικό για ηλικίες 
άνω των 50 ή για άτομα με ορμονικές διαταραχές. 

Ένα ειδικά μελετημένο βούτυρο που επαναφέρει το δέρμα ιδιαίτερα 
στις περιοχές της μέσης και των βραχιόνων που υποβάλλονται περισσότερο 
σε κατακρατήσεις  κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Η φρεσκάδα 
των εσπεριδοειδών ευνοούν την καλύτερη αποτοξίνωση του δέρματος. 
Βελούδινο, δραστικό και απολαυστικό. Μαλάσετε το προϊόν με κυκλικές 
ανοδικές κινήσεις πρωί & βράδυ.

SIKELIA BOOSTER BODY LIFT TENSOR-EFFECT                   36€

Eξειδικευμένο ενισχυτικό με ιδιότητες σύσφιξης και γλυπτικής  |  Spray 100ml 

Όταν εφαρμόζεται τοπικά πριν από άλλα προϊόντα της Sikelia, βελτιώνει τη δράση 

σύσφιξης. Ένα «φυσικό αόρατο δίκτυο» που βοηθά στην υποστήριξη του δέρματος 

σε περιοχές του σώματος που είναι επιρρεπείς σε χαλάρωση. Εναλλακτικά, για ένα 

άμεσο lifting ef ect εφαρμόστε το Booster μετά τα προϊόντας της SIKELIA.f
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SINECELL BOOSTER CRIO GEL FOR LEGS                              36€
200ml Gel

Ειδική ενισχυμένη δράση για την άνεση και την προστασία της μικροκυκλοφορίας 

του αίματος. Βοηθά στην αποστράγγιση και καταπολεμά παράλληλα και την 

αντιαισθητική κυτταρίτιδα. Το ιπποκάστανο ενισχύει τη δράση της μενθόλης, 

απομακρύνοντας το οίδημα και ανακουφίζοντας τα κάτω άκρα.

Ιδανικό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ακόμη και όταν ταξιδεύετε, 

για να ανακουφίσετε τα πόδια και τους αστραγάλους.



 
ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ & ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

FUOCO PLUS SCULPTING REDUCING BOOSTER                   36€                                          
Body serum 100ml          

Αυτό το εξειδικευμένο ενισχυτικό σμιλεύει και μειώνει τις ατέλειες του σώματος, 
όπως αποθέσεις λίπους, κυτταρίτιδα και χαλάρωση ταυτόχρονα. Τοποθετώντας 
το πριν την κρέμα Fuoco Plus, προκαλεί μία δράση σοκ. Μια νέα τεχνολογία στη 
θερμο-αισθητηριακή διαμόρφωση δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς 
χωρίς φαγούρα. Οι φυσικές κάψουλες απελευθερώνουν νιασιναμίδη.
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