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LUNA 3, FOREO
Συσκευή καθαρισμού με 
απαλές τρίχες σιλικόνης και 
τεχνολογία T-Sonic Pulsations. 
Παράγει 8.000 παλμικές 
δονήσεις ανά λεπτό, ανοίγει 
τους πόρους και απομακρύνει 
τους ρύπους, το σμήγμα και τα 
υπολείμματα του μακιγιάζ και 
προσφέρει τονωτικό μασάζ. 
How To: Βρέξτε την επιδερμί-
δα και εφαρμόστε επάνω στη 
συσκευή ένα τζελ καθαρισμού. 
Από τη στιγμή που θα την 
ενεργοποιήσετε σε 1 λεπτό θα 
έχετε καθαρή, λαμπερή 
επιδερμίδα (Sephora).

BEAR, FOREO 
Η πιο πρόσφατη συσκευή 
της σουηδικής εταιρείας 
αποκαλείται και personal 
trainer της επιδερμίδας, 
καθώς γυμνάζει πάνω από 
65 μυς του προσώπου και 
του λαιμού προσφέροντας 
σύσφιγξη και ανόρθωση. 
Χάρη στο Anti-Shock 
System™, αισθητήρες 
μετρούν την ανοχή της 
επιδερμίδας στις ηλεκτρικές 
παλμικές δονήσεις T-Sonic™ 
Pulsations και προσαρμό-
ζουν αυτόματα την ένταση. 
How To: Εφαρμόστε έναν 
ορό και κάντε ανοδικές 
κινήσεις με τις μεταλλικές 
σφαίρες της συσκευής 
(foreo.com).

DIAMOND WRINKLE 
FIGHTER 
MICRODIFFUSION 
SYSTEM, FREZYDERM 
Aντιρυτιδικός ορός με συσκευή 
η οποία μιμείται μια συνεδρία 
μεσοθεραπείας, καθώς διαθέτει 
225 εξαγωνικές μικροκεφαλές, 
που δημιουργούν μικρές οπές, 
εξασφαλίζοντας 40% μεγαλύτε-
ρη διείσδυση των ενεργών 
συστατικών του από τις 
βαθύτερες στιβάδες της 
επιδερμίδας. How To: Εφαρμό-
ζετε μόνο το βράδυ σε καθαρή 
επιδερμίδα. Δεν πρέπει να 
ακολουθεί χρήση κρέμας ή 
ορού (στα φαρμακεία).

3D FACE SCULPTOR 
BEAUTY ROLLER 
Ειδικά σχεδιασμένο με δύο 
στρογγυλεμένες άκρες που 
αγκαλιάζουν τις γωνίες του 
προσώπου, μιμείται τις 
κινήσεις ενός επαγγελματικού 
μασάζ, το οποίο αποσυμφορεί, 
ενισχύει τη μικροκυκλοφορία 
και ανορθώνει τα χαρακτηρι-
στικά. How To: Για μέγιστα 
αποτελέσματα ψύξτε το πριν 
από τη χρήση, απλώστε ένα 
έλαιο φροντίδας και κάντε 
ανοδικές κινήσεις από το 

κέντρο του προσώπου 
προς τα έξω 

(medskinhealth.
com).

JADE ROLLER, DOS COSMETICS 
Από φυσικό νεφρίτη, διαθέτει δύο επιφάνειες, μία 
πλατιά για το πρόσωπο και μία πιο στενή για την 
περιοχή των ματιών. Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία και 
μειώνει τα οιδήματα, ενώ προάγει τη μέγιστη διείσδυση 
των προϊόντων φροντίδας. How To: Απλώστε ένα έλαιο 
περιποίησης ή εφαρμόστε μια υφασμάτινη εμποτισμένη 
μάσκα και κάντε ανοδικές κινήσεις από το κέντρο του προσώ-
που προς τα έξω (doscosmetics.com).

PRO LED MASK, DÉESSE 
Μάσκα φωτοθεραπείας Led η οποία εκθέτει την επιδερμίδα σε 
τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος φωτός χαμηλού επιπέδου 
(LLLT), ενώ διαθέτει έξι διαφορετικά προγράμματα εξασφαλίζο-
ντας επαγγελματικές θεραπεί-
ες στο σπίτι με στόχο την 
ανάκτηση της σφριγηλότητας, 
την ενίσχυση της λάμψης αλλά 
και τη μείωση την εμφάνισης 
των πόρων και των ατελειών. 
How To: Τοποθετείται εύκολα, 
καθώς, χάρη στον εργονομικό 
σχεδιασμό της, ταιριάζει σε 
κάθε πρόσωπο και είναι 
εξαιρετικά ελαφριά 
(medskinhealth.com).
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Συσκευές τελευταίας τεχνολογίας εξασφαλίζουν 
θεραπείες προσώπου επιπέδου spa χωρίς να 

εγκαταλείψετε την άνεση του σπιτιού σας.

BEAUTY

GOLD BEAUTY BAR PULSE 
FACIAL MASSAGER
H χρυσή αυτή συσκευή για μασάζ, με δονήσεις υψηλής 
συχνότητας και κεφαλή σε σχήμα Τ, ανορθώνει τα χαρακτηριστι-
κά, συσφίγγει και προσφέρει εφέ λίφτινγκ. Επιπλέον, ενισχύει τη 
λάμψη και αναζωογονεί. How Τo: Ξεκινήστε το μασάζ κάνοντας 
απαλές κινήσεις από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στεγνή επιδερμίδα ή σε συνδυα-
σμό με προϊόντα περιποίησης (medskinhealth.com).


