
 

 

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ – ΝΕΡΑ – ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 

 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ (έλαιο) 

Μαλακτικό, αντιρυτιδικό, για ξηρά δέρματα, επαναφέρει τα κύτταρα στη φυσική 

κατάσταση (περιέχει βιταμίνες Α, Β, D, K, H, PP, C). Καθαρίζει λεκέδες γήρατος, 

συνίσταται για την αποφυγή ραγάδων λόγω εγκυμοσύνης και για την ανάπτυξη των 

βλεφαρίδων. Θρεπτικό για τα μαλλιά, χρησιμοποιείται σαν μάσκα. 

ΑΛΟΗ (εκχύλισμα) 

Αναζωογονητικό, αναπλαστικό των κυττάρων, ενυδάτωση & σύσφιξη. 

ΑΜΑΜΗΛΙΣ (νερό) 

Σταματά το αίμα στις ρινορραγίες (εμβαπτισμένο βαμβάκι). Ως αιμοστατικό 

ανακουφίζει τους πόνους των κιρσών, φλεβικών κιρσών, αιμορροΐδων, καθώς και 

αιμορροΐδες που αιμορραγούν. Πολύ καλό αποσυμφορητικό των κιρσών, των 

κακώσεων και των μωλώπων (με κομπρέσες). Εποικοδομητικό σε ότι αφορά τη 

δομή των αγγείων, κατάλληλο για όσους έχουν τάση για ρήξη αγγείων. Πολύ καλό 

για πλύσεις γεννητικών οργάνων (4 μέρη αποσταγμένο νερό, 1 μέρος Αμ.). Το νερό 

της Αμαμηλίδας τονώνει και ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα 

(μασάζ). 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ 

Βασικό λάδι για την ανάμιξη των αιθέριων ελαίων. Πλούσιο σε βιταμίνες E, F, B. 

Μαλακτικό, τρέφει και απαλύνει το δέρμα και τα μαλλιά. 

ΑΝΘΟΝΕΡΟ 

Χρησιμοποιείται ως τονωτική λοσιόν του δέρματος. 

 Αργκάν (λάδι) 



Η πιο σπουδαία δράση του Argan Oil είναι η αντιγηραντική του δύναμη, αφού βοηθά την 

επιδερμίδα να διατηρεί την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και τη νεανική της όψη. 

Χρησιμοποιείται για την καθημερινή φροντίδα του προσώπου, του σώματος και των 

μαλλιών.  

ΑΡΝΙΚΑ (λάδι) 

Επουλωτικό πληγών, τραυμάτων, κοψιμάτων. Πόνους των αρθρώσεων και των 

μυών. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος στο δέρμα και στους ιστούς. 

ΒΕΡΙΚΟΚΕΛΑΙΟ 

Ντεμακιγιάζ ματιών και προσώπου (για όλους τους τύπους δέρματος). Απαλείφει 

τους μαύρους κύκλους των ματιών. Είναι ηρεμιστικό του νευρικού δικτύου του 

προσώπου, χάρη στο βρώμιο και στο μαγνήσιο, που είναι αντισπασμωδικά. Επίσης 

ενισχύει την ελαστικότητα της κερατίνης. 

ΒΙΖΟΝ (έλαιο) 

Περιέχει βιταμίνες Α,D,E,F, προλαμβάνει τις ρυτίδες, για μάτια, βλεφαρίδες, 

μαύρους κύκλους, περιποίηση μαλλιών. 

ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ 

Δυναμώνει τα μαλλιά και σταματά την τριχόπτωση. 

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΟ (έλαιο) 

Για κυτταρίτιδα και σύσφιξη, τονώνει το κυκλοφορικό. 

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (έλαιο) 

Για επούλωση πληγών, ερεθισμένο δέρμα, ακμή, έχει στυπτική, αντιφλεγμονώδη, 

τονωτική και δροσιστική δράση γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε ήπιους δερματικούς 

ερεθισμούς, ήπια εγκαύματα και κοκκινίλες. Επίσης, για φλεβίτιδα, κιρσούς, 

χιονίστρες, ρευματικές αρθρώσεις και μολυσματικές πληγές. 

ΚΑΡΥΔΑ (έλαιο) 

Το λάδι της καρύδας με τη βιταμίνη Ε, που περιέχει, τρέφει το δέρμα (κυρίως το 

ξηρό) και τη ρίζα της τρίχας, ενώ η γλυκερίνη, που επίσης έχει, δίνει ελαστικότητα 

στην τρίχα. Χρησιμοποιείται επίσης για μαύρισμα στον ήλιο. 

ΚΑΡΥΔΕΛΑΙΟ 



Τονωτικό και δυναμωτικό για τα μαλλιά (μάσκα 1 – 2 ώρες). 

ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟ 

Το καστορέλαιο είναι εξαιρετικό έλαιο για πιο πυκνά  μαλλιά, βλεφαρίδες και φρύδια. 

Δυναμώνει, μεγαλώνει και προστατεύει τις βλεφαρίδες και θεωρείται το ιδανικότερο για 

την ξηρότητα μαλλιών. Η παρουσία του στα σαμπουάν βοηθά επίσης και στο φορμάρισμα 

των μαλλιών. 

ΚΙΣΣΟΥ (λάδι) 

Ιδανικό για κυτταρίτιδα, ελαττώνει τους δυσάρεστους υδρολιπώδεις «σωρούς» του 

σώματος. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ (λάδι) 

Βασικό λάδι για την ανάμιξη των αιθέριων ελαίων. Αντιγηραντικό και εξαιρετικά 

διεισδυτικό. 

MACADAMIA (λάδι) 

Το λάδι Macadamia έχει μια ελαφριά υφή, Είναι θρεπτικό και αναδομεί τον φλοιό του 
δέρματος. Είναι γνωστό για την επούλωση ουλών, ραγάδων, βελτίωση και αποκατάσταση 
του κατεστραμμένου δέρματος. Είναι διεισδυτικό απορροφάται εύκολα και δεν αφήνει 
λιπαρά ίχνη. Βοηθά στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης του δέρματος, χαλαρωτικό, 
θρεπτικό λάδι και ένας καλός προστάτης των κυττάρων .Επίσης είναι ιδανικό για όλους 
τους τύπους μαλλιών και είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για ξηρά, και ταλαιπωρημένα μαλλιά. 

ΡΟΔΟΝΕΡΟ (λάδι) 

Χρησιμοποιείται ως τονωτική λοσιόν του δέρματος (ιδιαίτερα του ξηρού).  

ΣΙΤΕΛΑΙΟ 

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α (που προστατεύει το δέρμα από τις κηλίδες), βιταμίνη 

C (που είναι ιδανική για την προστασία του δέρματος από την πρόωρη γήρανση), 

βιταμίνη Ε (που έχει αντιοξειδωτική δράση). Κατάλληλο για υπερβολικά ξηρά 

δέρματα προσώπου και ειδικά την περίοδο της εγκυμοσύνης (πρόληψη ραγάδων). 

ΣΕΝΤΕΛΑ (λάδι) 

Για σύσφιξη και κυτταρίτιδα. 

ΣΠΑΘΟΛΑΔΟ 



Λάδι μασάζ, κατάλληλο για μυϊκούς πόνους, τραβήγματα στον αυχένα, τη μέση και 

τις κλειδώσεις, για ελαφρές ψύξεις, αλλά και σκληρύνσεις στο δέρμα αγκώνων και 

φτερνών. Επιτυγχάνει θεαματικά γρήγορα την επούλωση τραυμάτων, πληγών και 

εκδορών. Είναι κατάλληλο για αθλητές (χτυπήματα, μώλωπες). 

ΣΟΥΣΑΜΕΛΑΙΟ 

Περιέχει πρωτεΐνες, μέταλλα, βιταμίνες Ε, Β1, Β12, ιχνοστοιχεία, ασβέστιο, 

μαγνήσιο, λεκιθίνη και αμινοξέα. Είναι κατάλληλο για την ψωρίαση και το έκζεμα 

και πολύ ευεργετικό στους ρευματισμούς και τα αρθριτικά. Είναι φίλτρο υπεριωδών 

ακτινών (έχει 7 βαθμούς προστασίας). 

ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ 

Είναι εξαιρετικό για την φροντίδα του δέρματος, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσθέσει ενυδατικές και προστατευτικές ιδιότητες, σε προϊόντα όπως κρέμες και 

σαπούνια,  σαμπουάν, λοσιόν για μετά το ξύρισμα, κρέμες για μασάζ ή πολύ λιπαρές 

κρέμες. 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

Θεωρείται ως το ιδανικό λάδι για μασάζ προσώπου και σώματος κυρίως λόγω της ελαφριάς 

υφής του, της υψηλής απορροφητικότητας του καθώς και επειδή δεν αφήνει αίσθηση 

λιπαρότητας. Είναι ένα ιδιαίτερα στυπτικό λάδι που τονώνει την κυκλοφορία του αίματος 

και αναδεικνύει τις ιδιότητες των αιθέριων ελαίων. Θεωρείται εξαιρετικό για τη φροντίδα 

του λιπαρού και μικτού δέρματος και την καταπολέμηση της ακμής, έχει συσφικτική δράση 

και αφήνει μια μεταξένια υφή στην επιδερμίδα.  

ΦΥΚΙΑ (λάδι) 

Για κυτταρίτιδα και σύσφιξη. Έχει ιδιαίτερη διεισδυτική ικανότητα, γι’ αυτό φτάνει 

μέχρι την τελευταία στοιβάδα του δέρματος. Συνδυάζεται άριστα με τον κισσό. 

ΦΥΣΤΙΚΕΛΑΙΟ (ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟ) 

Το Αραχιδέλαιο, θεωρείται ένα λάδι ιδανικό για τη περιποίηση της πολύ ξηρής 

επιδερμίδας. Είναι ένα από τα φυτικά έλαια που ενυδατώνουν, χωρίς ταυτόχρονα να 

φράζουν τους πόρους της επιδερμίδας.  Εισχωρεί βαθειά στο δέρμα, παγιδεύοντας εκεί τη 

φυσική υγρασία και επιτρέποντας ταυτόχρονα στην επιδερμίδα να αναπνεύσει. 

Παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση και μπορεί να προστατέψει την επιδερμίδα από 

λοιμώξεις και ερεθισμούς. Είναι ένα από τα καλύτερα λάδια για ντεμακιγιάζ και 

χρησιμοποιείται συστηματικά και στη παρασκευή σαπουνιών. 

ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ 



Αντιφλογιστικό (μετά από ηλιακά εγκαύματα), αντιαλλεργικό, αντισηπτικό, 

ανακουφίζει από μυϊκούς πόνους, βοηθάει στη θεραπεία του εκζέματος. Επίσης, για 

το ξάνθεμα των ανοιχτόχρωμων μαλλιών. Για τα μωρά. 

ΧΟΧΟΜΠΑ - ΤΖΟΤΖΟΜΠΑ (λάδι) 

Απορροφάται εύκολα, χωρίς να λαδώνει. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα. 
Προσφέρει ενυδάτωση και θρέψη στην επιδερμίδα, διατηρώντας την υγρασία και την 
ελαστικότητα της και είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος. Έχει αντιμυκητιακές, 
αντιβακτηριδιακές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Καθαρίζει σε βάθος 
και χαρίζει στο δέρμα λάμψη και υγεία.  Δεν προκαλεί αλλεργίες στο δέρμα κι έτσι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε πολλές δερματικές παθήσεις. Είναι ιδανικό για την θρέψη των 
μαλλιών και την καταπολέμηση της ψαλίδας . 

GINKGO BILOBA (λάδι) 

Εκχύλισμα Ginkgo Biloba έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες . Το εκχύλισμα 

των φύλλων του Ginkgo Biloba και τα συστατικά που αυτό περιέχει καταπολεμούν τις 

επιδράσεις των ελεύθερων ριζών, που πιστεύεται ότι είναι η αιτία της πρόωρης γήρανσης. 

Επίσης  θεωρείται πως βελτιώνει γενικά την κυκλοφορία του αίματος στον ανθρώπινο 

οργανισμό μέσω την αύξηση της ροής του αίματος στα αιμοφόρα αγγεία. Για το λόγο αυτό 

το Ginkgo Biloba έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό ως «αφροδισιακό» και «διεγερτικό», κυρίως 

όσο αφορά την βελτίωση της ανδρικής στύσης και την αύξηση της ευαισθησίας της 

γυναικείας ευαίσθητης περιοχής. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΩΝ 

► Για κυτταρίτιδα και σύσφιξη, για ραγάδες 

► Για πόνους μυϊκούς, αυχενικούς, ρευματικούς 

► Για πρόσωπο (λιπαρά, με ακμή, μικτά, ξηρά, κανονικά, ταλαιπωρημένα δέρματα) 

► Για το μπάνιο 

► Για μασάζ 


