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Age Preparation

Η Φιλοσοφία μας
Κάθε γυναίκα είναι εξαιρετική και για τον λόγο αυτό τα προϊόντα
που δημιουργούμε οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες και επιθυμίες σας.
Περισσότερες από 1.3 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη
εμπιστεύονται τα προϊόντα της LexeL – Paris. Προτεραιότητά
μας η σύγχρονη, ιατρική αισθητική & κοσμετολογική έρευνα,
που βασίζεται στη βιοτεχνολογία και την επιγενετική. Στόχος
μας η διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων βασισμένων σε
φόρμουλες που προέρχονται από καινοτόμες έρευνες, σέβονται
το περιβάλλον και εμπεριέχουν ποιοτικά δραστικά συστατικά.
Καλλυντικά υψηλής περιεκτικότητας σε φυσικά συστατικά,
paraben free και κατάλληλα για vegans.
Με σεβασμό στην φύση, το περιβάλλον και όλους τους έμβιους
οργανισμούς, τα καλλυντικά LexeL-Paris δεν χρησιμοποιούν
συστατικά που δοκιμάζονται σε ζώα. Cruelty free.
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Scrub Cream

Balancing Lotion

Κρέμα απολέπισης 50ml

Λοσιόν καθαρισμού
προσώπου 300ml

Moisturizing Mask

Cleansing gel

Μάσκα ενυδάτωσης 50ml

Ζέλ καθαρισμού
προσώπου 300ml

Micellar Water
Ενεργό νερό
καθαρισμού 300ml

Cleansing Milk

Eye Makeup Remover

Γαλάκτωμα
καθαρισμού 300ml

Διφασικό ντεμακιγιάζ
ματιών 100ml
www.lexel-paris.gr

Age Precision

Age Correction

Age Sun Protection

Body -Hand Solution

Repair Day Cream
Moisturizing
24h Cream
Κρέμα Εντατικής
ενυδάτωσης 24ωρη 50ml

Επανορθωτική κρέμα
ημέρας 50ml

Repair Eye Cream

Αντιηλιακή και
Αντιγηραντική κρέμα
- Πρόσωπο 50ml

Anti-aging hand cream
Κρέμα χεριών 100ml

UVA / UVB SPF 50

Επανορθωτική
κρέμα ματιών 15ml

Hand gel

Matifying
Anti-imperfections
Cream
Κρέμα κατά
των ατελειών 50ml

Regenerating
Night Cream

Αντιηλιακό
Γαλάκτωμα
- Σώμα 200 ml

Αντισηπτικό χεριών 100ml

UVA / UVB SPF 30

Αναζωογονητική
Κρέμα Νυκτός 50ml

Soothing Serum
Ορός κατά
των ερεθισμών 30ml

Serum Miracle
Advanced
Serum Miracle
Advanced 30ml

Γαλάκτωμα
επανόρθωσης
μετά τον ήλιο
- Σώμα 200ml

Lifting Serum
Neck & Decollete
Ορός σύσφιγξης για τον
λαιμό και το ντεκολτέ 30ml
www.lexel-paris.gr
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Age Preparation
Age Preparation

Καθαρισμός
www.lexel-paris.gr

Scrub Cream
Κρέμα απολέπισης 50ml
Βελτιώνει την υφή του δέρματος και δίνει μια λαμπερή επιδερμίδα.
Κάνοντας απαλό μασάζ, η κρέμα απολέπισης απομακρύνει από το δέρμα τα νεκρά
κύτταρα και τους ρύπους που θαμπώνουν την επιδερμίδα. Η απαλή υφή της εξασφαλίζει
απαλό καθαρισμό που δεν ερεθίζει την επιδερμίδα.
Απαλό, λείο και λαμπερό το πρόσωπο είναι έτοιμο να δεχθεί τα προϊόντα περιποίησης.
Χρήση: Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κρέμας σε όλο το πρόσωπο και τον λαιμό που
είναι καθαρά και στεγνά. Αφήστε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα και μετά κάντε
μασάζ με απαλές κυκλικές κινήσεις για 1 – 2 λεπτά αποφεύγοντας την περιοχή των
ματιών. Ξεβγάλτε με νερό, μετά χρησιμοποιείστε μια λοσιόν καθαρισμού ώστε να
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
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Age Preparation

Age Preparation
Moisturizing Mask
Μάσκα ενυδάτωσης 50ml
Ενυδατώνει το δέρμα σε βάθος, επιβραδύνει τη γήρανση,
επαναφέρει την λάμψη.

Micellar Water
Ενεργό νερό καθαρισμού 300ml
Αφαιρεί το μακιγιάζ, καθαρίζει και τονώνει απαλά το δέρμα.

Δροσιστική και με ελαφρά όξινο Ph, αυτή η μάσκα με βάση τα κεράσια, πλούσια σε
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενυδατώνει* και «τρέφει» το δέρμα επιβραδύνοντας την
πρόωρη γήρανση. Απόλυτα αναζωογονημένο, το δέρμα ξαναβρίσκει την άνεση, την
ελαστικότητα και την φυσική του λάμψη.
*ενεργώντας στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.
Χρήση: Απλώστε σε απόλυτα καθαρό πρόσωπο και λαιμό αρκετή ποσότητα από την
μάσκα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Αφήστε να δράσει για 10 έως 20 λεπτά.
Συνεχίστε αφαιρώντας ότι περισσεύει χρησιμοποιώντας ένα χαρτομάντηλο.
ΔΕΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 φορές την εβδομάδα σε συνδυασμό με ένα προϊόν
απολέπισης.
www.lexel-paris.gr

Το Micellar Water δεν ξεβγάζεται και δημιουργεί μια αίσθηση φρεσκάδας και
απαλότητας ενώ παράλληλα προστατεύει την νεανικότητα του προσώπου.
Εύχρηστο και αποτελεσματικό προϊόν που εξασφαλίζει καθαρό και λαμπερό δέρμα
στη στιγμή!
Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ με βαμβάκι σε πρόσωπο, περιοχή ματιών, χείλη και
λαιμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να το ξεβγάλετε.
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Αυτό το γαλάκτωμα καθαρίζει το δέρμα, αφαιρεί το μακιγιάζ και απομακρύνει τους
ρύπους από το πρόσωπο και τον λαιμό. Η πούλπα ροδάκινου περιέχει βιταμίνη Α και
βιταμίνη C με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καθιστούν το γαλάκτωμα καθαρισμού την
πρώτη αντιγηραντική κίνηση ομορφιάς.
Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ ποσότητα με βαμβάκι ή την παλάμη του χεριού σας.
Καθαρίστε το πρόσωπο και το λαιμό κάνοντας κυκλικές κινήσεις αποφεύγοντας την
περιοχή των ματιών. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας λοσιόν.

Age Preparation

Συνδυασμός 3 διαφορετικών φυτικών εκχυλισμάτων (λεμονιού
αγγουριού,χαμομήλιου)

Καθαρίζει σε βάθος την επιδερμιδα, επιβραδύνει την πρόωρη
γήρανση.

Συνδυασμός 3 διαφορετικών φυτικών εκχυλισμάτων(πολτού ροδάκινου, σύκου,
αγγουριού).

Age Preparation
Cleansing Milk
Γαλάκτωμα καθαρισμού 300ml

Balancing Lotion
Λοσιόν καθαρισμού προσώπου 300ml
Συσφίγγει τους πόρους, “ηρεμεί” το δέρμα, μειώνει τους
ερεθισμούς.
Χωρίς οινόπνευμα, αυτή η λοσιόν είναι ιδανική για την ολοκλήρωση του καθαρισμού
και τόνωση του δέρματος. Τα φυτικά εκχυλίσματα αγγουριού και λεμονιού
έχουν αντισηπτικές ιδιότητες και βοηθούν στο βαθύ καθαρισμό. Είναι το ιδανικό
συμπλήρωμα για φρεσκάδα μετά το Ζελ καθαρισμού και προετοιμάζει το δέρμα ώστε
να ακολουθήσει η χρήση των προϊόντων περιποίησης.
Οι πόροι συσφίγγονται, το δέρμα είναι απόλυτα καθαρά και «ήρεμο».
Χρήση: Πρωί και βράδυ, αφού έχετε καθαρίσει απαλά το πρόσωπο και τον λαιμό,
εφαρμόστε την λοσιόν με την βοήθεια βαμβακιού.
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Μειώνει τις ατέλειες, ηρεμεί τους ερεθισμούς στα ευαίσθητα
δέρματα.
Μόλις έρθει σε επαφή με το νερό, αυτό το ζελ δημιουργεί έναν απαλό αφρό ο οποίος
αφαιρεί τέλεια τους ρύπους και το μακιγιάζ από το πρόσωπο και τον λαιμό. Τα φυτικά
εκχυλίσματα λεμονιού και ανανά συνεργάζονται για να καθαρίσουν σε βάθος το
δέρμα σεβόμενα πάντα την ισορροπία του.
Χρήση: Πρωί και βράδυ, αφροποιείστε ποσότητα ίση με ένα φουντούκι στην παλάμη σας.
Συνεχίστε καθαρίζοντας το πρόσωπο και τον λαιμό, ελαφρά υγρά, κάνοντας κυκλικές
κινήσεις και αποφεύγοντας τα μάτια. Ξεβγάλτε με νερό. Συνεχίστε χρησιμοποιώντας
μια λοσιόν καθαρισμού προσώπου.
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Φυτικά έλαια (almond oil & apricot kernel oil) αλλά και φυτικά εκχυλίσματα
(hamamelis water & bluet floral water). D-panthenol, (προβιταμίνη Β5).

Age Preparation
Cleansing gel
Zέλ Καθαρισμού 300ml

Eye Makeup Remover
Διφασικό Ντεμακιγιάζ ματιών 100ml
Αφαιρεί απαλά από τα μάτια το μακιγιάζ αλλά και το αδιάβροχο
μακιγιάζ, ενώ παράλληλα, προστατεύει και περιποιείται τις
βλεφαρίδες.
Τα φυτικά εκχυλίσματα που περιέχει προσφέρουν ελαστικότητα στην επιδερμίδα
ενυδατώνοντας σε βάθος* την επιδερμίδα ενώ το άρωμά του (χωρίς αλλεργιογόνα)
δημιουργεί ευεξία μετά την χρήση.
*ενυδάτωση σε βάθος: ενεργώντας στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.
Χρήση: Ανακινείστε καλά για να αναμιχθούν οι δύο «φάσεις» του προϊόντος. «Βρέξτε»
ένα βαμβάκι και αφαιρέστε με απαλές κινήσεις το μακιγιάζ από τα μάτια.
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Age Precision

Προστασία

Moisturizing 24h Cream
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης 24ωρη 50ml
Προστατεύει απο την πρόωρη γήρανση, χαρίζει απαλότητα και
ευεξία στο δέρμα.
Με φόρμουλα βασισμένη σε εξαιρετικά ενυδατικό* σύμπλοκο σε συνδυασμό
με ροδοπέταλα και άνθη λωτού, αυτή η κρέμα χαρίζει απαλότητα και ευεξία στο
δέρμα. Το εκχύλισμα Rhodochrosite, πλούσιο σε μαγνήσιο, διεγείρει τους φυσικούς
μηχανισμούς προστασίας του δέρματος βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην
προστασία από την πρόωρη γήρανση.
*ενεργώντας στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.
Χρήση: Απλώστε κάθε πρωί μικρή ποσότητα της κρέμας σε πολύ καλά καθαρισμένο
πρόσωπο και λαιμό.

www.lexel-paris.gr
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Age Precision

Age Precision
Matifying Anti-imperfections Cream
Κρέμα κατά των ατελειών 50ml
Μειώνει τις ατέλειες του δέρματος, επαναφέρει την ισορροπία.

Soothing Serum
Ορός κατά των ερεθισμών 30ml
Καταπραύνει τα ευαίσθητα δέρματα, μειώνει τους ερεθισμούς και
τις κοκκινίλες, μειώνει την αίσθηση τραβήγματος και δυσφορίας.

Η απαλή αυτή κρέμα, με σύνθεση βασισμένη σε ένα φυτικό εκχύλισμα που ρυθμίζει
την έκκριση του σμήγματος, βοηθά στην μείωση της παραγωγής του και επαναφέρει
την ισορροπία σε μικτά και λιπαρά δέρματα. Το smithsonite, εκχύλισμα πλούσιο σε
ψευδάργυρο, συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από τις επιπτώσεις του
καθημερινού άγχους.

Ο ορός αυτός με λεπτόρρευστη και ελαφριά υφή καταπραΰνει τα ευαίσθητα
δέρματα και μειώνει τους ερεθισμούς και τις κοκκινίλες του δέρματος.
Μειώνει την αίσθηση τραβήγματος και δυσφορίας. Η πλούσια σε ουσιώδη λιπαρά
οξέα σύστασή του συμβάλλει στην ενίσχυση της προστασίας του δέρματος.

Χρήση: Απλώστε κάθε πρωί μικρή ποσότητα της κρέμας σε πολύ καλά καθαρισμένο
πρόσωπο και λαιμό.

Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ μια μικρή ποσότητα του ορού σε όλο το πρόσωπο.
Συνεχίστε με την εφαρμογή της κατάλληλη κρέμας ημέρας ή νύκτας.

www.lexel-paris.gr
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Age Correction
Age Correction

Αντιγήρανση

Repair Day Cream
Επανορθωτική κρέμα ημέρας 50ml
Προστατεύει και “θρέφει” την επιδερμίδα, λειαίνει τις ρυτίδες.
Η Repair Day Cream εξασφαλίζει ενυδάτωση* και άνεση στο δέρμα ενώ παρέχει
συνολική επιδιόρθωση στα σημάδια γήρανσης. Η φόρμουλά της περιέχει ενεργά
συστατικά κατά του στρες αλλά και θρεπτικά συστατικά τα οποία σε συνδυασμό με
το υαλουρονικό οξύ ενδυναμώνουν τη φυσική άμυνα του δέρματος και «γεμίζουν» τις
ρυτίδες από μέσα.
* ενεργώντας στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας
Χρήση: Εφαρμόστε το πρωί σε πρόσωπο και λαιμό πολύ καλά καθαρισμένα και απλώστε
από το κέντρο του προσώπου προς το περίγραμμα.
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Age Correction

Εκχύλισμα κισσού και φύλλων calendula αλλά και βιταμίνη Ε : κατά των ελεύθερων
ριζών, αντιοξειδωτική και συσφιγκτική δράση

Μειώνει ρυτίδες , μαύρους κύκλους και σακκούλες, δίνοντας ενα
περίγραμμα ματιών λείο.

Εκχύλισμα κισσού και φύλλων calendula αλλά και βιταμίνη Ε : κατά των ελεύθερων
ριζών, αντιοξειδωτική και συσφιγκτική δράση

Age Correction
Repair Eye Cream
Επανορθωτική κρέμα ματιών 15ml

Regenerating Night Cream
Αναζωογονητική Κρέμα Νυκτός 50ml
Μειώνει τα σημάδια του προσώπου, λειαίνει τις ρυτίδες και τις
γραμμές.

Ειδικά μελετημένη για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, η Repair Eye Cream διορθώνει
ορατά όλα τα σημάδια γήρανσης και κούρασης. Τα εξειδικευμένα συστατικά της, σε
συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ, επανασχεδιάζουν το περίγραμμα των ματιών
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια γήρανσης του δέρματος.

Μια πραγματική πηγή ενέργειας, η Regenerating Night Cream διεγείρει την λειτουργία
και την ανανέωση των κυττάρων εξασφαλίζοντας στο δέρμα αναζωογόνηση και
σφριγηλότητα. Καθ ’όλη την διάρκεια της νύκτας, τα ενεργά συστατικά της σε συνδυασμό
με το υαλουρονικό οξύ δρουν αποτελεσματικά κατά των ρυτίδων, της αφυδάτωσης και
της χαλάρωσης.

Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ με διαδοχικά ελαφρά χτυπήματα από το εσωτερικό
προς το εξωτερικό της περιοχής των ματιών.

Χρήση: Εφαρμόστε το βράδυ σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό και απλώστε με κινήσεις
από το κέντρο του προσώπου προς το περίγραμμα.
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Age Correction

Age Correction
Serum Miracle
Serum Miracle 30ml

Lifting Serum Neck & Decollete
Ορός σύσφιγξης για τον λαιμό και το ντεκολτέ 30ml

Λειαίνει τις ρυτίδες και αφήνει δέρμα λείο και σφριγηλό.
Εξαιρετικός ορός, το Serum Miracle, επιδιορθώνει άμεσα και αποτελεσματικά όλα
τα σημάδια γήρανσης (ρυτίδες, χαλάρωση, θαμπάδα). Η εξαιρετικά συμπυκνωμένη
σύνθεσή του συνδυάζει υαλουρονικό οξύ, εκχύλισμα μπουμπουκιών οξιάς και καφέ
φύκια για τριπλή δράση σε βάθος.

Χάρη στα εξειδικευμένα συστατικά σύσφιγξης και αντιγήρανσης, αυτός ο ορός με
λεπτόρρευστη υφή βελτιώνει το οβάλ του προσώπου και βελτιώνει την όψη του λαιμού
και του ντεκολτέ.
Αποτελέσματα : Ενυδατώνει* και «λειαίνει». Το δέρμα είναι σφριγηλό και ελαστικό. Η
επιδερμίδα στο λαιμό και το ντεκολτέ είναι λεία και αναδομημένη.
*ενεργώντας στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.

Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ μικρή ποσότητα του ορού σε καθαρό πρόσωπο
και λαιμό. Κάντε ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί τελείως. Ολοκληρώστε την
περιποίηση με την κρέμα ημέρας ή νύκτας της σειράς.

Χρήση: Απλώστε πρωί και βράδυ μικρή ποσότητα του ορού σε λαιμό και ντεκολτέ.

www.lexel-paris.gr
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Age Sun Protection
Age Sun Protection

Αντιηλιακά
www.lexel-paris.gr

Αντιηλιακή & Αντιγηραντική κρέμα - Πρόσωπο 50ml
Πρόσωπο UVA / UVB SPF 50
Ενισχύει την προστασία των κυττάρων. Προστατεύει το πρόσωπο
από την γήρανση. Εξασφαλίζει βαθύ και όμορφο μαύρισμα.
Η κρέμα αυτή εξασφαλίζει υψηλή προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ηλιακής
ακτινοβολίας. Περιέχει εκχύλισμα από σπόρους βαμβακιού, δραστικό συστατικό, το
οποίο βοηθά στην πρόληψη της φωτογήρανσης του δέρματος δειγείροντας τους
μηχανισμούς ανάπλασης του DNA των κυττάρων του. Απλώνεται εύκολα αρωματίζοντας
το δέρμα με ένα απαλό άρωμα.
Χρήση: Πριν από κάθε έκθεση στον ήλιο, απλώστε στο πρόσωπο αρκετή ποσότητα από
την κρέμα αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Ανανεώστε τακτικά μετά από κάθε
βουτιά, όταν ιδρώνετε ή όταν σκουπίζεστε ώστε να εξασφαλίσετε την προστασία από
τον ήλιο.
www.lexel-paris.gr

Age Sun Protection

Age Sun Protection
Αντιηλιακό Γαλάκτωμα - Σώμα 200ml
Σώμα UVA / UVB SPF 30

After - sun repair milk 200ml
Γαλάκτωμα Επανόρθωσης μετά τον ήλιο - Σώμα

Προστατεύει από τις επιβλαβείς επιδράσεις του ήλιου.
Προλαμβάνει την φωτογήρανση. Βελτιώνει το μαύρισμα.

Ενυδατώνει και “ηρεμεί” το δέρμα. Προλαμβάνει την κυτταρική
γήρανση, τονίζει την λάμψη του μαυρίσματος.

Ο συνδυασμός αντιηλιακών φίλτρων με την βιταμίνη Ε και εκχύλισμα λουλουδιών
γιασεμιού, δύο δραστικά αντιοξειδωτικά συστατικά, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία
από την ακτινοβολία UVA και UVB. Η φυσική αντίσταση της επιδερμίδας ενισχύεται και
προστατεύει τα κύτταρα από την οξείδωση που τους προκαλεί το στρες. Κρεμώδες και
ανθεκτικό στο νερό, απλώνεται εύκολα αφήνοντας στο δέρμα ένα διακριτικό άρωμα.

Ευχάριστο στην χρήση, το γαλάκτωμα αυτό δίνει στο δέρμα αίσθηση φρεσκάδας και
ευεξίας, Πλούσιο σε καταπραϋντικούς και ενυδατικούς* παράγοντες, «θρέφει» σε
βάθος την επιδερμίδα και την ηρεμεί από την «φλόγωση» και τα «τραβήγματα» που
δημιουργούνται από την έκθεση στον ήλιο. Η επανορθωτική του δράση διεγείρει την
αναγέννηση των κυττάρων προστατεύοντας το δέρμα από την πρόωρη γήρανση.
*δρα στην εξωτερική στοιβάδα του δέρματος

Χρήση: Απλώστε ικανοποιητική ποσότητα σε όλο το σώμα και ανανεώστε τακτικά μετά
από κάθε βουτιά ή μακράς διάρκειας έκθεση στον ήλιο.

www.lexel-paris.gr

Χρήση: Απλώστε σε καθαρό και στεγνό δέρμα αρκετή ποσότητα μετά από την έκθεση
στον ήλιο.
www.lexel-paris.gr

Body -Hand Solution

Χέρια

Ακτινίδιο, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5
και ινδοκάρδαμο

Anti-aging hand cream
Κρέμα Χεριών 100ml
Χέρια απαλά και όμορφα. Ενυδατώνει και «θρέφει» το δέρμα.
Προστατεύει απο τις επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις.
Με υφή παχύρρευστη και με ευχάριστο άρωμα, η κρέμα αυτή χαρίζει απαλότητα και
τονώνει τα ευαίσθητα χέρια από την καθημερινή ταλαιπωρία.
Χρήση: Απλώστε καθημερινά αλλά και όσο συχνά θεωρείτε απαραίτητο σε χέρια
καθαρά και στεγνά

www.lexel-paris.gr

www.lexel-paris.gr

Body -Hand Solution
Hand gel
Αντισηπτικό χεριών 100ml
Απομακρύνει τα μικρόβια ενώ παράλληλα αρωματίζει και ενυδατώνει
σε βάθος τα χέρια.

Πηκτικό 80% φυτικής προέλευσης,
αλόη, γλυκερίνη και προβιταμίνη Β5

LexeL Paris –Athens
Γαλλική ποιότητα με ελληνική φιλοσοφία/σκέψη. Από το 2012 η
ανάπτυξη, η έρευνα και η παρασκευή των προϊόντων, γίνεται στην
Ελλάδα από την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και το εξαιρετικά
καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, της «Φίλιππος Γεωργαντάς
1864 ΑΕΒΕ».
Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία με πολυετή, επιτυχημένη πορεία
στο χώρο παρασκευής και εμπορίας καλλυντικών. Διαθέτει άριστα
καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό και τελευταίας τεχνολογίας
εργαστήρια ποιοτικού και μικροβιολογικού ελέγχου. Από το 1864
έως σήμερα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως κορυφαία εταιρεία
στο χώρο της κοσμετολογίας και να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων για την
αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.
Ακολουθήστε μας στα social:
Mε υψηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη 70%, εμπλουτισμένο με πανθενόλη για προστασία
και θρέψη, γλυκερίνη για ενίσχυση του δέρματος και τέλεια υφή και ευχάριστο άρωμα.
Προσφέρει ήπια αντισηψία και καλλυντική φροντίδα ταυτόχρονα για να μπορούμε να
το χρησιμοποιούμε όλη μέρα χωρίς να ανησυχούμε για τα χέρια μας. Χαρίζει απαλό,
βελούδινο δέρμα.
Δερματολογικά ελεγμένο με άρωμα χωρίς αλλεργιογόνα, γλουτένη, parabens και ζωικά
συστατικά. Η εύχρηστη συσκευασία του, χωρητικότητας 100ml είναι ιδανική για να το
έχεις παντού και πάντα μαζί σου.

www.lexel-paris.gr

Facebook https://www.facebook.com/LexeL-Paris
Instagram https://www.instagram.com/lexel_paris
Twitter https://twitter.com/LexelParis

Φίλιππος Γεωργαντάς 1864
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 7-9
Μελίσσια, ΤΚ 15127

T +30 2106139812
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