
Δελτίο Τύπου

To τέλειο έγινε τελειότερο!



Η φθινοπωρινή σεζόν είναι πάντα μια καλή στιγμή για να 

κάνουμε το πολυπόθητο “restart” στη ρουτίνα περιποίησης της 

επιδερμίδας μας και να της χαρίσουμε την ενυδάτωση που 

έχει ανάγκη μετά το καλοκαίρι. Η FREZYDERM έχει 

δημιουργήσει και προτείνει εξειδικευμένους συνδυασμούς 

προϊόντων που στόχο έχουν να κάνουν το δέρμα μας να 

δείχνει όχι μόνο τέλειο αλλά… τελειότερο!

Η διαδικασία του skincare γίνεται ακόμα πιο στοχευμένη και το 

δέρμα μας απολαμβάνει όλα τα οφέλη μιας tailor made 

περιποίησης, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της 

ανάγκες. Μέσα από 3 μοναδικούς συνδυασμούς που 

καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ηλικίας (20+,30+ και 45+),

η FREZYDERM μας αποκαλύπτει το μυστικό για λαμπερό 

δέρμα με υγιή όψη σε μόλις 2 βήματα. 

Συνδυάστε την ενυδατική κρέμα της FREZYDERM με το 

κατάλληλο Cream Booster, για να ενισχύσετε τη δράση της 

και να αποκτήσετε ένα ακόμα τελειότερο αποτέλεσμα (από 

αυτό που ούτως ή άλλως σας προσφέρει η αγαπημένη σας 

κρέμα) βάσει των μοναδικών αναγκών της επιδερμίδας σας.

Συνδυάστε την ενυδατική σας κρέμα FREZYDERM με το κατάλληλο 

Cream Booster, για μια ρουτίνα ομορφιάς πιο αναβαθμισμένη από ποτέ!

https://www.frezyderm.gr/proionta-peripoiisis-prosopou/kremes-prosopou/enudatikes-kremes-prosopou/


Moisturizing 24h Cream & Hyaluronic Acid Cream Booster
Αντιμετώπιση ξηρότητας & Ενυδάτωση

Συνδυάστε την ενυδατική κρέμα Moisturizing 24h με 
το Hyaluronic Acid Cream Booster για να αντιμετωπίσετε 
τα σημάδια αφυδάτωσης και να χαρίσετε στην επιδερμίδα σας 
βαθιά ενυδάτωση. Ο συνδυασμός συμβάλλει στη μείωση των 
πρώτων ρυτίδων, στην ενίσχυση του δερματικού φραγμού και 
στη διατήρηση της πυκνότητας της επιδερμίδας.

Βήμα 1
Hyaluronic Acid Cream Booster 
Εμπλουτίζει με βιοενεργό υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού 

βάρους την κρέμα και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, 

ενισχύοντας την κυκλοφορία του νερού σε κυτταρικό επίπεδο.  

+25% ενυδάτωση της επιδερμίδας1

Βήμα 2
Moisturizing 24h Cream 
Εμπλουτισμένη με 3 φυτικά εκχυλίσματα και κεραμίδια για 

παρατεταμένη ενυδάτωση της επιδερμίδας και ενίσχυση του 

κολλαγόνου και της ζωτικότητας.

+50% ενυδάτωση της επιδερμίδας ακόμα και 7 ώρες
μετά την εφαρμογή2

1 MW Ha-Technical Data
2 Imperata Cylindrica - Technical Data

ΗΛΙΚΙΑ 20+

5ml         50ml
ΠΛΤ 

22.67€
ΠΛΤ 

12.50€

https://www.frezyderm.gr/proionta-peripoiisis-prosopou/cream-boosters/


Moisturizing Plus Cream & Elastin Refill Cream Booster 
Ελαστικότητα & Ενυδάτωση

Συνδυάστε την κρέμα Moisturizing Plus με το Elastin Refill 
Cream Booster, για ελαστικότητα και έντονη ενυδάτωση.            
Ο συνδυασμός προσφέρει σύσφιγξη, αναζωογόνηση           
και προστασία από το οξειδωτικό stress.

Βήμα 1
Elastin Refill Cream Booster
Εμπλουτίζει με ελαστίνη την καθημερινή κρέμα και ενισχύει 
την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας.  
Χαρίζει λαμπερή όψη στην επιδερμίδα και έντονη ενυδάτωση.

+144% ελαστικότητα3

Βήμα 2
Moisturizing Plus Cream
Προσφέρει εντατική και σε βάθος ενυδάτωση στα 3 επίπεδα 
της επιδερμίδας, χάρη στο σύμπλεγμα 3 ειδών υαλουρονικού 
οξέος διαφορετικού βάρους, τα φυτικά εκχυλίσματα και τα 
ενεργά συστατικά σύκου που περιέχει.

+90% ενυδάτωση4

3 Haberlea- Technical Data-Αγωγή 30 ημερών
4 3Hya System-Technical Data

ΗΛΙΚΙΑ 30+

5ml          50ml
ΠΛΤ 

26.97€
ΠΛΤ 

12.50€

https://www.frezyderm.gr/proionta-peripoiisis-prosopou/kremes-prosopou/enudatikes-kremes-prosopou/enudatiki-krema-prosopou-kai-laimou/


Moisturizing Rich Cream & Super Booster  
Αντιγηραντική δράση & Ενυδάτωση

Ο συνδυασμός της κρέμας Moisturizing Rich με το Super 

Booster προσφέρει στην επιδερμίδα σας διαρκή ενυδάτωση 

και έντονη αντιγηραντική δράση. Συμβάλλει στην αναπλήρωση 

του κολλαγόνου, χαρίζει λάμψη και εξασφαλίζει χρωματική 

ομοιομορφία.

Βήμα 1
Super Booster
Εμπλουτίζει με 25 ενεργά συστατικά την καθημερινή κρέμα και 

ενισχύει την ενυδάτωση, έχει αντιοξειδωτική και αντιγηραντική 

δράση και χαρίζει αναδόμηση.

Ορατά πιο φωτεινή, νεανική και αναζωογονημένη 
επιδερμίδα.

Βήμα 2
Moisturizing Rich Cream
Ενυδατώνει άμεσα και σε βάθος την ξηρή, αφυδατωμένη και 

ώριμη επιδερμίδα και θωρακίζει την υγρασία στο εσωτερικό 

της. Ενισχύει και βελτιώνει τη δομή, αυξάνει την πυκνότητα 

και την ελαστικότητα της εύθραυστης επιδερμίδας και 

προλαμβάνει τη δημιουργία ρυτίδων.

99% αύξηση δερματικών πρωτεϊνών5

5 Red Clover Extract- Technical Data

ΗΛΙΚΙΑ 45+

5ml          50ml
ΠΛΤ 

27.62€
ΠΛΤ 

15.00€

https://www.frezyderm.gr/proionta-peripoiisis-prosopou/kremes-prosopou/enudatikes-kremes-prosopou/enudatiki-krema-gia-ksiro-derma/


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ FREZYDERM

Η FREZYDERM είναι μια ελληνική εταιρεία με πολυετή πείρα στον σχεδιασμό 
και την παραγωγή δερμοκαλλυντικών προϊόντων. 

Έχοντας μοναδικό γνώμονα την υγεία του δέρματος και την ομορφιά που πηγάζει 
μέσα από αυτή, το Τμήμα Έρευνας κι Ανάπτυξης της FREZYDERM αξιοποιεί όλα 

τα δεδομένα της σύγχρονης Κοσμητολογίας και σχεδιάζει τα προϊόντα FREZYDERM 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πρώτες ύλες φαρμακευτικής καθαρότητας!

Με αποτελεσματικές συνθέσεις από δραστικά συστατικά, μοναδικές υφές και διακριτικά 
αρώματα η καθημερινή περιποίηση με τη FREZYDERM γίνεται μια πραγματική απόλαυση!

Η FREZYDERM διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων περιποίησης για το πρόσωπο 
και το σώμα, την καθημερινή περιποίηση και την επαναφορά της υγείας των μαλλιών, τη 

φροντίδα των ποδιών, την αντιμετώπιση των δερματικών κηλίδων, την περιποίηση της λιπαρής 
και ακνεϊκής επιδερμίδας καθώς και τις ανάγκες της βρεφικής και παιδικής επιδερμίδας. 

Επιπλέον, στον κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνεται η σειρά ειδών βρεφικής 
διατροφής FREZYLAC με γάλατα και κρέμες καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής 

για παιδιά και ενήλικες.

www.frezyderm.gr 

FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε
Γιώτα Δεμουζέ, ydemouze@frezyderm.gr 

Ιωάννα Γρηγορίου, igrigoriou@frezyderm.gr 

PR Agency
CONCEPT Communication Strategies 

Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr 
Μαρία Μεϊντάνη, mmeintani@conceptcom.gr 

Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr  
T: 2108021252   ΙΙ   W: conceptcom.gr

https://www.frezyderm.gr/sumplhrwmata-diatrofis/



