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Λίγα Λόγια Για Εμάς...

Τα Bernard Cassière φέρνουν κοντά σας φυσικά προϊόντα και θεραπείες που θα λατρέψετε, κατευθείαν 
από την περιοχή Κορέζ (Corrèze) της Γαλλίας!

Έχουμε πάθος γι’ αυτό που κάνουμε και στόχος μας πάντα είναι να δημιουργούμε προϊόντα που είναι 
πραγματικά μοναδικά.

Τα προϊόντα Bernard Cassière είναι πλούσια σε συστατικά φυσικής προέλευσης, με περιεκτικότητα 
που φτάνει μέχρι και 100%!

Την αποτελεσματικότητα αλλά και την καταλληλόλητα των προϊόντων μας την ελέγχουμε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στα εργαστήρια μας, προτού και αφού τα τοποθετήσουμε σε επιλεγμένους χώρους 
ομορφιάς και σπα.

Όλα τα στάδια παραγωγής πραγματοποιούνται στις δικές μας εγκαταστάσεις γεγονός που μας επιτρέπει 
τον μέγιστο έλεγχο ασφάλειας και ποιότητας.

Η δικιά μας φιλοσοφία λέει πως η ομορφιά δεν περιορίζεται στην εμφάνιση αλλά είναι ολιστική.

Για τα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε συστατικά αγνά, φυσικά και προσεκτικά επιλεγμένα. Αποφεύγουμε 
τη χρήση ουσιών και υλικών που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Τα προϊόντα μας δεν ελέγχονται σε 
ζώα και δεν περιέχουν parabens, ούτε άλλα αμφιλεγόμενα συστατικά.

Παράγονται με σεβασμό προς τη φύση και το οικοσύστημα με ένα και μόνο σκοπό.

Να αναδείξουν τη φυσική σας ομορφιά!

Καλωσήρθατε στον κόσμο μας.
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MAKE-UP REMOVERS
[ προϊόντα αφαίρεσης μακιγιάζ ]

γιατί πρέπει να αφαιρείτε το μακιγιαζ;

αποτελέσματα

ΤΑ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ο καθαρισμός της επιδερμίδας πρέπει να γίνεται 
πρωί και βράδυ, ως αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινότητας σας για:

1. Εyes & Lips Make-Up Remover
Αφαιρέστε πανεύκολα το κραγιόν σας και την 
μάσκαρα (αδιάβροχη ή μη) με το Biphasic Εyes 
And Lips Waterproof MakeUp Remover.

2. Make-Up Removing Milk/Oil/Micellar Water 
Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο γαλάκτωμα 
για το δέρμα σας και αφαιρέστε το μακιγιάζ, 
το σμήγμα και τις ακαθαρσίες.

3. Lotion
Ολοκληρώστε τη διαδικασία καθαρισμού με 
μια λοσιόν κατάλληλη για τον δικό σας τύπο 
δέρματος που θα απομακρύνει τα υπολείμματα 
του γαλακτώματος και θα επαναφέρει το pH 
της επιδερμίδας σας στα φυσιολογικά του 
επίπεδα.

Biphasic Εyes And Lips Waterproof Make Up 
Remover (Οφθαλμολογικά Ελεγμένο) €25
Make-Up Removing Milk - Normal Skins €23
Toning Lotion - Normal Skins €23
Make-Up Removing Milk - Dry Skins €23
Gentle Lotion – Dry And Sensitive Skins €23
Purity Make-Up Removing Oil €23
Refreshing Lotion - Combination To Oily Skins €23
Cleansing Micellar Water €22

• Να απομακρύνει μακιγιάζ, 
ακαθαρσίες και σμήγμα

• Να εμποδίσει τη 
δημιουργία μαύρων 
στιγμάτων και ακμής

• Να προετοιμάσει το 
δέρμα για τα προϊόντα  
φροντίδας

Για κάθε
τύπο

δέρματος
Καθημερινή 

χρήση
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[ καθαριστικά - απολεπιστικά ]
CLEANSERS - EXFOLIANTS

γιατί πρέπει να καθαρίζετε το δέρμα σας;
Η τακτική απολέπιση δεν πρέπει να παραλείπεται. 
Mε την απολέπιση αφαιρούνται τα νεκρά κύτταρα 
και η επιδερμίδα γίνεται πιο δεκτική στην 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών του ορού, 
της μάσκας, της κρέμας ημέρας και νύχτας.

αποτελέσματα

απολέπιση

Η σειρά προϊόντων απολέπισης (scrub)
από τα Bernard Cassière έχει σχεδιαστεί 
με βάση τις ανάγκες διαφορετικών τύπων 
δέρματος.

Κρατήστε το δέρμα σας καθαρό και λείο!

Εμπιστευθείτε τις εισηγήσεις της αισθητικού 
σας και φροντίστε την επιδερμίδα σας όπως 
της αξίζει.

* Το Daily Cleanser μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά.

Εβδομαδιαία
χρήση*

Για κάθε
τύπο

δέρματος

• Καθαρίζει τους πόρους
• Απομακρύνει τα νεκρά 

κύτταρα
• Λειαίνει την επιδερμίδα
• Επιτρέπει στα προϊόντα 

φροντίδας να διεισδύσουν 
πιο εύκολα

Deep Pore Cleanser €26
Daily Cleanser €24
Micro-Peeling €26
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CHOCOLATE anti-stress care

σοκολάτα  - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

στο σαλόνι
ομορφιάς 

Το εκχύλισμα κακάο είναι πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες και δρα κατά των 
ελεύθερων ριζών. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος 
σας στην καταπολέμηση των επιπτώσεων του 
οξειδωτικού στρες.

Χαρίστε στον εαυτό σας 45 λεπτά χαλάρωσης 
και ευεξίας. Απελευθερωθείτε από το στρες 
και την πίεση της καθημερινότητας. Δώστε στο 
δέρμα σας την ανανέωση και τη λάμψη που 
τόσο πολύ έχει ανάγκη.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Το μεγάλο ατού της θεραπείας αυτής είναι η 
σοκολατένια Fondue Mask! Είναι φτιαγμένη 
από Ιταλό μετρ της σοκολάτας γεγονός που την 
καθιστά την μοναδική βρώσιμη θεραπεία της 
αγοράς. Η σοκολάτα της περιέχει 64% καθαρό 
κακάο με ιδιότητες ενυδάτωσης, τόνωσης και 
αναζωογόνησης.

Cocoa Beans Peeling €28
Chocolate Nutriprotective Cream €34
Chocolate Mousse Mask €32

• Αντιοξειδωτικό κατά 
των ελευθέρων ριζών

• Προστασία
• Θρέψη
• Ανάπλαση

Κατά του
οξειδωτικού

στρες

Για άτονα και 
θαμπά δέρματα

€70 45’

[ φροντίδα κατά του οξειδωτικού στρες ]
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BILBERRY soothing care

μούρα - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

στο σαλόνι
ομορφιάς στο σαλόνι

ομορφιάς 

Μια θεραπεία από εκχύλισμα οργανικών μύρτιλων 
(μούρων) που έχει δημιουργηθεί από τα εργαστήρια 
μας, για να καταπραΰνει και τις πιο ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
είναι δερματολογικά ελεγμένα, με υποαλλεργικά 
αρώματα.

Απολαύστε ένα χαλαρωτικό διάλειμμα μίας 
ώρας με την καταπραϋντική θεραπεία με 
μούρα από το Corrèze. Η επιδερμίδα σας θα 
σας ευγνωμονεί!

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Αυτή η θεραπεία αποτελεί βάλσαμο για τα 
δέρματα με υπερευαισθησία και ερυθρότητα, 
αφού ρυθμίζει την μικροκυκλοφορία και 
μειώνει τις κοκκινίλες, με άμεσα αποτελέσματα.

Bilberry Ultra-Soothing Concentrate €45
Bilberry Soothing Mousse €41
Bilberry Overnight Cream-Mask €34
Bilberry Gentle Peeling €35
Bilberry Redness Soothing S.O.S Solution €33

• Καταπραΰνει
• Απαλύνει
• Μειώνει την ερυθρότητα
• Προστατεύει

Δερματολογικά
ελεγμένα

Για ευαίσθητα 
δέρματα

[ καταπραϋντική φροντίδα ]

€50 60’
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MINT - LEMON balancing care

μέντα & λεμόνι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Το αιθέριο έλαιο λεμονιού έχει στυπτική δράση. 
Σε συνδυασμό με την άγρια μέντα καθαρίζει εις 
βάθος και συστέλλει (μικραίνει) τους πόρους. Το 
τσάι Γιάβα (Java) ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος, 
άρα περιορίζει την περιττή λιπαρότητα που συχνά 
οδηγεί στην ακμή.

Μην κρύβετε άλλο την επιδερμίδα σας κάτω 
από το μακιγιάζ. Αναδείξτε τη φυσική σας 
ομορφιά. Δείτε το δέρμα σας να σφύζει από 
υγεία, όπως ποτέ άλλοτε.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Το αναζωογονητικό άρωμα και η λεπτή υφή 
των προϊόντων θα σας κερδίσουν. Η όψη της 
επιδερμίδας σας θα βελτιωθεί από την πρώτη 
κιόλας θεραπεία. Θα νιώσετε το δέρμα σας πιο 
λείο. Οι πόροι σας θα δείχνουν πιο μικροί και οι 
ατέλειες λιγότερο ορατές.

Mint-Lemon Mattifying Moisturizer Fluid €35
Mint-Lemon Tinted Cream €37
S.O.S Mint-Lemon Anti-Imperfections Roll-On €27
Mint-Lemon Mattifying Balancing Serum €46
Mint-Lemon Purity Cleansing Mousse €36
Blur Mint-Lemon Perfecting Concentrate €34
Mint-Lemon Purity Mattifying Gel €35
Mint-Lemon Purity Clarifying Mask €33

• Καθαρίζει εις βάθος
• Απομακρύνει τη λιπαρότητα
• Αφήνει ματ αποτέλεσμα 
• Συστέλλει τους πόρους
• Αναστέλλει την απόφραξη των 

πόρων που οδηγεί σε ακμή

Συστέλλουν
τους πόρους

Για δέρματα
λιπαρά,

μικτά και
με ακμή

[ φροντίδα εξισορρόπησης λιπαρότητας και πρόληψης ακμής ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€60 60’
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BLOOD ORANGE detox’ care

σαγκουίνι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Το σύμπλεγμα DETOX’ (εκχύλισμα blood orange + 
αιθέριο έλαιο από μανταρίνι) αποτοξινώνει και να 
δίνει ζωντάνια σε δέρματα θαμπά, ασφυκτικά και 
κουρασμένα.

Υποφέρετε από θαμπό και κουρασμένο δέρμα;
Ενεργοποιήστε τη φυσική λάμψη της 
επιδερμίδας σας με τη θεραπεία ομορφιάς 
DETOX με σαγκουίνι.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Η μάσκα απολέπισης 2 σε 1 με υφή που 
αλλάζει: Όταν το τζελ έρθει σε επαφή με τη 
θερμότητα του δέρματος, μετατρέπεται σε 
λάδι. Προσθέτοντας λίγο νερό, το προϊόν 
γαλακτωματοποιείται και μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί. Ακολουθεί ένα παραδεισένιο μασάζ 
για χαλάρωση, τόνωση και αποτοξίνωση.

Detox’ Night Concentrate €42
Blood Orange Detox’ Mask €26
Blood Orange Moisturizing Detox’ Mist €37
Blood Orange EΕ Cream [Energy Enhancer] €38
Vitamin C Shot Face Serum €36

• Επαναφέρει τη λάμψη
• Ενυδατώνει και θρέφει
• Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα
• Απομακρύνει τις τοξίνες

Επαναφέρουν 
τη ζωντάνια

του δέρματος
Για θαμπά 

δέρματα χωρίς 
λάμψη

[ φροντίδα αποτοξίνωσης ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€50 45’
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ALOE VERA high hydration care

αλόη βέρα - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Φυσικά εκχυλίσματα από οργανικό μπαμπού και 
αλόη βέρα (από το δίκαιο εμπόριο), με ενυδατικούς 
παράγοντες που παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα για το δέρμα σας.

Φροντίστε την επιδερμίδα σας όπως της 
αξίζει. Δώστε στο δέρμα σας μεταξένια όψη 
και βελούδινη υφή.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Η ενυδατική βιοκυτταρική μάσκα εφαρμόζει 
απόλυτα στο πρόσωπο, σαν δεύτερο δέρμα, 
γεγονός που βοηθά τα δραστικά συστατικά 
του ορού με τον οποίο εμποτίζεται να 
διεισδύσουν σε βάθος. Ρυτίδες και γραμμές 
έκφρασης μαλακώνουν αισθητά.

Aloe-Vera High Hydration Sorbet Cream €44
Aloe-Vera High Hydration Cream €46
Aquasleeping Pack – High Hydration Night Cream €49
Aloe-Vera High Hydration Mask €32

• Ενυδατώνει βαθιά
• Βοηθά στη διατήρηση 

της υγρασίας
• Θρέφει
• Μαλακώνει τις ρυτίδες

Χαρίζουν
βαθιά

ενυδάτωση και 
ελαστικότητα

Για
αφυδατωμένα 

δέρματα

[ φροντίδα ενυδάτωσης ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€60 60’
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HONEY nutri-oxygenating care

μέλι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Το μέλι ακακίας μαλακώνει, θρέφει, ενυδατώνει και 
διεγείρει την ανάπλαση της επιδερμίδας.

Κάντε την επιδερμίδα σας να ακτινοβολεί από 
υγεία και ζωντάνια, με αυτή τη βραβευμένη 
θεραπεία οξυγόνωσης και λάμψης.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Αυτή η θεραπεία πήρε το βραβείο καινοτομίας 
H.Pierantoni, το 2007!
Φτιαγμένη από βρώσιμο μέλι, προσφέρει στη 
επιδερμίδα ένα πραγματικό “Flash Effect”.

Honey Cream €46
Royal Jelly Honey Fluid €36
Oxygenating Honey Mask €29
Honey Lip Balm €19
Honey Hand Cream €15

• Οξυγονώνει
• Μαλακώνει
• Αναπλάθει
• Ενισχύει τη λάμψη 

της επιδερμίδας

Θρέψη και 
άνεση

Για δέρματα
κουρασμένα

[ φροντίδα οξυγόνωσης ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€60 60’
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POMEGRANATE & AHA radiance care +25

ρόδι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Το σύμπλεγμα από ρόδι και superfruits AHA 
ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, βοηθά 
στην αποκατάσταση της λάμψης, στην λείανση της
επιδερμίδας και στη μείωση ρυτίδων και κηλίδων.

Απαλλαγείτε από τα πρώτα σημάδια του 
χρόνου. Επιφανειακές ρυτίδες, δυσχρωμίες 
αλλά και σημάδια που άφησε πίσω της η ακμή 
μειώνονται σταδιακά. Αφεθείτε στα έμπειρα 
χέρια της αισθητικού σας και η θεραπεία αυτή 
θα σας εκπλήξει.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Για τη θεραπεία απολέπισης χρησιμοποιείται
επαγγελματικό peeling με οξέα φρούτων,
συμπυκνωμένο μέχρι 19,95% του οποίου τα 
άμεσα αποτελέσματα θα σας εντυπωσιάσουν.

Retinol Radiance Cream €45
Pomegranate and AΗΑ Radiance Fluid €37
Pomegranate and AΗΑ Radiance Cleanser €29

• Βελτιώνει την υφή του 
δέρματος

• Σβήνει τα σημάδια του 
χρόνου

• Επαναφέρει τη λάμψη
• Διεγείρει την ανάπλαση 

της επιδερμίδας

Διεγείρουν
την παραγωγή

νέων 
κυττάρων

Για
βελτίωση
της υφής

και λείανση των
πρώτων
ρυτίδων

[ φροντίδα δερμοαπόξεσης ]

€50 30’

στο σαλόνι
ομορφιάς 
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TIME INTERCEPTOR anti-ageing care +35

time interceptor - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Η Time Interceptor είναι σειρά ειδικά 
σχεδιασμένη για ηλικίες 35 μέχρι και 50 ετών, 
με σκοπό να βοηθήσει το δέρμα να πολεμήσει 
τις φθορές του χρόνου. Τα εξειδικευμένα 
συστατικά της Time Interceptor, αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά ρυτίδες και χαλάρωση. Κερδίστε τη μάχη με το χρόνο με την 

αντιγηραντική θεραπεία Time Interceptor. Η 
θεραπεία στο ινστιτούτο σε συνδυασμό με τη 
συστηματική χρήση των προϊόντων στο σπίτι 
υπόσχεται να χαρίσει στην επιδερμίδα σας 
νεανικότητα, λάμψη και ζωντάνια.

Το πλεονέκτημα της θεραπείας:
Η μεγάλη γκάμα προϊόντων αυτής της σειράς σας 
επιτρέπει να απολαύσετε μια περιποίηση κομμένη 
και ραμμένη στα δικά σας μέτρα. Η μεγάλη 
ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων που διαθέτει 
η σειρά, επιτρέπει σε εσάς και στην αισθητικό σας 
να κινηθείτε πολύ στοχευμένα προσαρμόζοντας 
απόλυτα τη θεραπεία στις δικές σας ανάγκες 
(ενυδάτωση / θρέψη / σύσφιξη / ρυτίδες).

Hand Cream €28
Anti-Ageing Serum €46
Anti-Ageing Mask €36
Argan Wrinkles Filler Concentrate €41
Eye Contour Gel-Cream €56
Anti-Ageing Rich Cream €55
Anti-Ageing Light Cream €55
Neck and Décolleté Firming Serum €39

• Μαλακώνει τις υπάρχουσες 
ρυτίδες

• Καθυστερεί τη δημιουργία νέων
• Δρά κατά των ελεύθερων ρίζων
• Θρέφει το δέρμα
• Ενισχύει τη σφριγηλότητα

Θεραπεία 
προσώπου 
και ματιού

Φροντίδα
αντιγήρανσης

για 35 μέχρι 50 
ετών

[ φροντίδα αντιγήρανσης ]

€70 60’

στο σαλόνι
ομορφιάς 
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DIAMOND premium anti-ageing care +50

διαμάντι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Για τη δημιουργία αυτής της premium σειράς, 
τα Bernard Cassière επιστράτευσαν τους πιο 
έμπειρους τους επιστήμονες οι οποίοι κατάφεραν να 
δημιουργήσουν μια φόρμουλα μοναδικής σύστασης 
που δεν μοιάζει με καμία άλλη.  Εμπλουτισμένη 
με σκόνη διαμαντιού και εκχύλισμα άσπρου 
μαργαριταριού, η σειρά αυτή αποτελεί ένα αληθινό 
κόσμημα για το χαρτοφυλάκιο των Bernard Cassière.

Απολαύστε ένα πολυτελές ταξίδι απόλυτης 
χαλάρωσης και ομορφιάς, και χαρίστε στο 
δέρμα σας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά 
νιότης, λάμψης και ευεξίας.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει: 
Περιποίηση προσώπου, λαιμού και χεριών 
για τη φροντίδα όλων των σημείων που 
προδίδουν την ηλικία σας σε συνδυασμό 
με εξειδικευμένο μασάζ αντιγήρανσης για 
στοχευμένη καταπολέμηση των ρυτίδων.

Diamond Global Anti-Ageing Cream €120
Diamond Rejuvenative Serum €110
Diamond Eye Contour Cream €84

• Μειώνει τις ρυτίδες και τις 
κηλίδες

• Συσφίγγει και λειαίνει
• Αναπλάθει
• Ενυδατώνει και θρέφει

Από 50
χρονών και 

πάνω

Για ώριμα 
δέρματα

[ εξειδικευμένη φροντίδα αντιγήρανσης ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€95 90’
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YUZU perfect glow care

yuzu - πλεονεκτήματα και ιδιότητες

αποτελέσματα

Το yuzu είναι φρούτο που ανήκει στην ομάδα των
εσπεριδοειδών και προέρχεται από την Ιαπωνία. 
Έχει συμπεριληφθεί στη θεραπεία αυτή λόγω 
της ικανότητας του να ενισχύει την κυτταρική 
ανάπλαση και να μειώνει ορατά τις ατέλειες της 
επιδερμίδας. Συνδυασμένο με εκχύλισμα λευκού 
βιολογικού τσαγιού αποτελεί ένα εξαιρετικό 
συστατικό για τη θεραπεία των σκούρων κηλίδων.

Βελτιώστε άμεσα το χρώμα της επιδερμίδας 
σας, σβήστε ενοχλητικές κηλίδες και πανάδες 
με ορατά αποτελέσματα από την ΠΡΩΤΗ 
κιόλας συνεδρία.

Το πλεονέκτημα της θεραπείας:
Τα αποτελέσματα της θεραπείας αυτής έχουν
επιβεβαιωθεί με κλινικές μελέτες. Χάρη στο 
super-peeling που χρησιμοποιείται, το οποίο 
περιέχει 25% AHA, τα πρώτα αποτελέσματα 
φαίνονται αμέσως. Για να απολαύσετε τα 
μέγιστα δυνατά αποτελέσματα της θεραπείας 
αυτής, συστήνεται η χρήση των προϊόντων της 
ίδιας σειράς και στο σπίτι.

Yuzu Minute Glow Cleansing Gel €25
Yuzu Daily Glow New Skin Lotion €25
Yuzu Correcting Serum For Skin Radiance €39
Yuzu New Skin Smoothing Cream €35
Yuzu SPF50 High Protection Fluid €41

• Σβήνει τις σκούρες κηλίδες
• Μειώνει τις δυσχρωμίες
• Φωτίζει την επιδερμίδα

Δέρματα με 
δυσχρωμίες

Για θαμπά 
δέρματα

[ φροντίδα λεύκανσης ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€70 60’
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CORNFLOWER specific eye care

άνθος αραβοσίτου - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Καλλιεργείται σε δικούς μας βοτανικούς κήπους 
στην περιοχή Auriac. Τόσο η συγκομιδή όσο και 
η διαδικασία εκχυλίσματος γίνεται στα δικά μας 
εργαστήρια. Μια θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη 
για την περιοχή των ματιών, με σκοπό να δώσει 
φρεσκάδα και νεανικότητα στο βλέμμα σας.

Η περιοχή των ματιών είναι πολύ ευαίσθητη 
και απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Αφιερώστε 
στον εαυτό σας 30 λεπτά και νιώστε υπέροχα, 
με ένα βλέμμα πιο ζωντανό, πιο ξεκούραστο 
και πιο νεανικό.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Η μάσκα βιοκυτταρίνης θα σας κερδίσει, 
αφού θρέφει βαθιά και αναπλάθει το δέρμα 
της περιοχής των ματιών. Αυτή η θεραπεία 
μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις θεραπείες 
των Bernard Cassière.

[S.O.S Regard] Anti-Fatigue Patches €45
Cornflower Tensing and Reviving Eye Care €43
Cornflower Eye Contour Radiance Care
[Dark Circle Diminisher] €39

• Ανορθώνει το βλέφαρο
• Μειώνει ρυτίδες και γραμμές 

έκφρασης
• Βελτιώνει τους μαύρους 

κύκλους και τα φουσκωμένα 
μάτια

Δερματολογικά 
ελεγμένα

Θεραπεία της 
περιοχής των 

ματιών

[ εξειδικευμένη φροντίδα ματιού ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€40 30’
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THE BOOSTERS ultimate hydration

τι είναι τα BOOSTERS;

αποτελέσματα

Πρόκειται για μια σειρά εξειδικευμένων ορών 
θρέψης, αντιγήρανσης και βαθιάς ενυδάτωσης 
για όλες τις ηλικίες, που έχουν δημιουργηθεί με 
σκοπό να μεγιστοποιήσουν και να ενισχύσουν τα 
αποτελέσματα που προσφέρει η κρέμα.

Δείτε το δέρμα σας να ακτινοβολεί. Οι 
τρεις θαυματουργοί οροί αυτής της σειράς 
υπόσχονται αλαβάστρινη επιδερμίδα. Η 
μικρομοριακή τους δομή επιτρέπει τη 
βαθύτερη διείσδυση των συστατικών στα 
βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Η 
χρήση τους, σε συνδυασμό με την κρέμα 
ημέρας ή νύχτας, αποτελεί μια πραγματικά 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 
περιποίηση.

* Τοποθετείται κάτω από την κρέμα

New Skin Essence [Anti-Ageing Serum] €39
Bamboo Tears [Ultra-Hydrating Serum] €39
Aloe Nutritive Pearls [Nutri-Enricher Serum] €36

• Ενυδατώνει
• Λειαίνει
• Δρα κατά της 

γήρανσης
• Θρέφει

Για όλους 
τους τύπους 

δέρματος

Για
μεγιστοποίηση

της αποτε-
λεσματικότητας

της κρέμας
σας

[ θαυματουργοί ενισχυτές ]

οδηγίες χρήσης
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POLYNESIAN DREAM vanilla & monoï

vanilla & monoï - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

To μεθυστικό άρωμα και οι θρεπτικές ιδιότητες της 
βανίλιας και του monoi (πέταλα γαρδένιας Ταϊτής 
εμποτισμένα με λάδι καρύδας) υπόσχονται να σας 
ταξιδέψουν σε ένα κόσμο βαθιάς χαλάρωσης και 
ευεξίας.

Αφήστε πίσω σας την ένταση και το στρες της 
καθημερινότητας και χαρίστε στον εαυτό σας 
μία ώρα απόλυτης ξεκούρασης και ηρεμίας. Η 
θεραπεία αυτή θα χαλαρώσει το μυαλό και το 
σώμα σας, και θα σας ανανεώσει.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
To Monoï αποτελεί το μυστικό ομορφιάς της 
Γαλλικής Πολυνησίας εδώ και αιώνες. Μετά 
το τέλος της θεραπείας το δέρμα σας θα 
δείχνει ενυδατωμένο, λαμπερό και θα είναι 
απαλό στο άγγιγμα σαν βελούδο.

Vanilla and Monoï Scent Shower Cream €24
Vanilla and Monoï Beautifying Body Milk €23
Vanilla and Monoï Body Scrub €35
Vanilla and Monoï Scent Massage Candle

• Χαλαρώνει
• Θρέφει
• Προστατεύει
• Αναζωογονεί

Θεραπεία
σώματος
απόλυτης

χαλάρωσης

Για όλους 
τους τύπους 
δέρματος.

[ νησιώτικη χαλαρωτική φροντίδα σώματος ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€60 60’
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AMERIDIAN BREAKAWAY mango & cupuaçu butter

μάνγκο και cupuacu butter - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:
Το βούτυρο άγριου μάνγκο και cupuaçu χαρίζουν 
στα προϊόντα της σειράς αυτής πλούσια υφή 
και ευχάριστο άρωμα. Δημιουργούν ένα απαλό 
ενυδατικό πέπλο, θρέφουν σε βάθος και 
προστατεύουν το δέρμα από την ξηρότητα.

Τα εξωτικά αρώματα της σειράς αυτής 
υπόσχονται να σας ταξιδέψουν νοητά στο 
τροπικό δάσος του Αμαζονίου.  Νιώστε την 
επιδερμίδα σας πιο απαλή, πιο λαμπερή και 
πιο λεία από ποτέ.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Τα συστατικά της σειράς αυτής είναι φυτικής 
προέλευσης κατά 94%! 
Η θεραπεία περιλαμβάνει signature mas-
sage από τα Bernard Cassière, με μοναδικές 
κινήσεις χαλάρωσης και ευεξίας.

Mango  Body Peeling  €40
Mango  Nourishing Body Oil  €21
Mango  Hydrating Body Milk  €26

Για βαθιά 
θρέψη και 
ενυδάτωση

Για όλους 
τους τύπους 

δέρματος

[ χαλαρωτική και αποτοξινωτική φροντίδα σώματος ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

αποτελέσματα
• Ενυδατώνει
• Θρέφει
• Λειαίνει
• Δεν κολλάει

€60 80’
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THRILL FROM LAPLAND honey

μέλι - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Το μέλι ιστορικά είναι ένα από τα πρώτα φυσικά 
συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς 
ομορφιάς και περιποίησης. Καθόλου τυχαία, αφού 
έχει θαυματουργές ιδιότητες θρέψης, λάμψης και 
ενυδάτωσης.

Πείτε αντίο στο ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα. 
Χαρίστε στην επιδερμίδα σας βαθιά θρέψη και 
μεταξένια λάμψη, με την θεραπεία Cocooning 
Honey.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Πρόκειται μια πραγματικά απολαυστική 
θεραπεία εμπνευσμένη από τον χειμώνα, 
η οποία θα σας χαλαρώσει και θα σας 
προσφέρει επιδερμίδα που μοσχοβολά, απαλή 
σαν βελούδο.

Honey & Sugar Body Peeling €33
Honey Super-Nourishing Body Balm €41

• Θρέφει εις βάθος
• Ενυδατώνει
• Χαρίζει λάμψη
• Προστατεύει

Απίστευτα 
απαλή
υφή

Για δέρματα
αφυδατωμένα

[ φροντίδα απαλότητας - θρέψης σώματος ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€70 90’
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TRIBAL ESCAPE

tribal escape - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Μια εμπειρία χαλάρωσης και περιποίησης 
αρχαίων βοτάνων από τα πέρατα του κόσμου. Η 
Αφρική, το Μεξικό και η Πολυνησία ταξιδεύουν 
τις αισθήσεις σας με αρώματα και υφές που σας 
φέρνουν κοντά στη φύση.

Απελευθερώστε το μυαλό και το σώμα σας 
από το στρες, αφήστε πίσω σας τις έγνοιες τις 
καθημερινότητας και αφεθείτε στα έμπειρα 
χέρια της αισθητικού σας για να σας ταξιδέψει 
στα πέρατα του κόσμου, με μεθυστικά 
αρώματα και υφές που θα λατρέψετε!

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
H θεραπεία περιλαμβάνει scrub από την 
Αφρική, body wrap από το Μεξικό και 
Πολυνησιακό μασάζ σε ρυθμούς Lomi-Lomi.

Argan & Damas Rose Body Milk €46
Aphrodisiac Balm With Monoï From Tahiti €39
Shea Butter African Peeling €45

• Χαλαρώνει
• Διέγείρει τις αισθήσεις
• Ενυδατώνει και θρέφει
• Προσφέρει αρμονία

Θεραπεία 
που 

ταξιδεύει

Για χαλάρωση 
και φροντίδα

[ φροντίδα αρμονίας και χαλάρωσης σώματος ]

στο σαλόνι
ομορφιάς 

€90 135’



στο σαλόνι
ομορφιάς 
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PINEAPPLE body care

ανανάς - πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

αποτελέσματα

Η καθιστική ζωή, το άγχος και οι κακές διατροφικές 
επιλογές επιβαρύνουν την σιλουέτα μας.
Τα Bernard Cassière δημιούργησαν ένα ισχυρό 
τροπικό κοκτέιλ συνδυάζοντας σε αυτή τη σειρά τα 
δημοφιλέστερα φυσικά συστατικά αδυνατίσματος. 
Τον ανανά, το πράσινο τσάι και τον καφέ. Κάποιες φορές η άσκηση και η διατροφή δεν 

είναι αρκετά για να αποκτήσουμε τη σιλουέτα 
που επιθυμούμε. Άλλες φορές χρειαζόμαστε 
ένα μικρό «σπρώξιμο» στο αδυνάτισμα, για να 
γίνει η αρχή. Ό,τι και να είναι αυτό που σας 
κρατά πίσω από το σώμα των ονείρων σας, 
τα Bernard Cassière φέρνουν κοντά σας δύο 
αποτελεσματικές θεραπείες για την βελτίωση 
της σιλουέτας σας, Pineapple Silhouette 
Body Treatment και για την ανακούφιση των 
φουσκωμένων ποδιών, Pineapple Sublime 
Legs Treatment.

Το στοιχείο που θα σας ενθουσιάσει:
Δείτε θεαματικά αποτελέσματα από την 
Pineapple Silhouette Body Treatment, 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της σειράς και 
στο σπίτι.

Slimming Gel €41
BΒ Body Cream €29
Light Legs Fluid €29
Stretch Marks & Firmness Body Oil €29

• Μειώνει την κυτταρίτιδα
• Συσφίγγει το δέρμα
• Βοηθά στην απώλεια πόντων
• Μειώνει την κατακράτηση 

υγρών
• Ανακουφίζει τα φουσκωμένα 

πόδια

Ανακουφίζει 
τα βαριά 

πόδια

Για υπέροχη 
σιλουέτα

[ φροντίδα σιλουέτας ]
€50 60’

€60 90’
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SUN CARE face & body

γιατί χρησιμοποιούμε αντιηλιακό;

αποτελέσματα

Δρα σαν προστατευτικός μανδύας κατά των ακτίνων 
UVA/UVB αφού τις αντανακλά εμποδίζοντας τις να 
διαπεράσουν και να βλάψουν την επιδερμίδα. Ένα 
υψηλής ποιότητας αντηλιακό προϊόν προστατεύει 
την επιδερμίδα από πρόωρη γήρανση, πανάδες, 
δυσχρωμίες και από μόνιμη βλάβη του δέρματος 
που μπορεί να προκαλέσει η ηλιακή ακτινοβολία.

Βασικό συστατικό της αντιηλιακής σειράς 
των Bernard Cassière είναι το εκχύλισμα 
ηλιολούλουδου, που είναι πλούσιο σε 
πολυφαινόλες. Οι πολυφαινόλες δρουν κατά 
του οξειδωτικού στρες και της πρόωρης 
γήρανσης. Τα προϊόντα αυτής της σειράς 
αγκαλιάζουν το δέρμα σαν απαλό πέπλο 
προστατεύοντας την επιδερμίδα από την 
επιβλαβή ακτινοβολία και την ξηρότητα. 

*Απλώστε ομοιόμορφα, επαρκή ποσότητα 
προϊόντος πριν την έκθεση σας στον ήλιο και 
επαναλάβετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Face & Body Medium Protection Milk SPF20 €46
Face & Specific Areas High Protection Fluid SPF50 €39
After Sun Face & Body Fresh Gel €31

• Προστατεύει από πανάδες
• Προστατεύει από φωτογήρανση
• Δεν κλείνει τους πόρους
• Έχει ανάλαφρη υφή και απαλό 

άρωμα
• Δεν είναι λιπαρή

UVA/UVB 
προστασία.

Για όλους 
τους τύπους 
δέρματος.

[ προστασία από τον ήλιο ]

κάντε σωστή 
χρήση του 
ήλιου
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