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SELF-CARE 
trend ή απόλυτη ανάγκη?

«Τροχός της ευζωίας»



SKINCARE
NATURAL AND ORGANIC COSMETICS

Μεγάλη τάση η χρήση φυσικών καλλυντικών στο skincare
Τι είναι το Φυσικό καλλυντικό; 

Το σύνολο ή το μεγαλύτερο ποσοστό των συστατικών να είναι φυσικής 
προέλευσης (>95%)

• Φυσικό= Ασφαλές?
• Φυσικό= Eco?
• Φυσικό= Vegan?
• Φυσικό Vs Φυτικό
• Φυσικό Vs Βιολογικό

Βιολογικό είναι το καλλυντικό στο οποίο τουλάχιστον το 10% των συστατικών 
φυσικής προέλευσης προέρχονται από πιστοποιημένες βιολογικές 

καλλιέργειες



BIG CHALLENGE

✔ Αγνή και πιστοποιημένη φυσική πρώτη ύλη (ξηρή δρόγη, εκχυλίσματα, 
νερό)

✔ Πιστοποίηση φυσικότητας/ βιολογικότητας από αρμόδιο φορέα



BIG CHALLENGE
✔ Φυσικό συντηρητικό 
Αποτελεσματικότητα 
Κόστος 600€ Vs 20€/kg
Multifunctional συστατικό



BIG CHALLENGE

 Φυσικό άρωμα 
Πολύ περιορισμένη παλέτα από αυτή των συνθετικών
Ιδιαίτερες βοτανικές νότες, πιο «sharp» συγκριτικά με αυτές που έχουμε 

συνηθίσει
SOS προσοχή στα αλλεργιογόνα ειδικά για τη περιοχή των ματιών



BIG CHALLENGE

 Υφή 
Πώς πετυχαίνουμε το silky skin feel χωρίς σιλικόνες;;
Natural silicone alternative



BIG CHALLENGE

✔ Ασφαλή, αποτελεσματικά και ethically sourced ενεργά συστατικά
✔ Λίστα με excluded συστατικά (CLEAN BEAUTY)



BIG CHALLENGE
✔ Eco-friendly packaging
Post recycled paper για τα shipping boxes
✔ Sustainability
Σεβασμός,προστασία και διατήρηση φυσικών πόρων



ORIGIN

Αγνό προστατευόμενο οικοσύστημα
• Ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση
• Μικροκλίμα
• Βιοποικιλότητα (πλούσια γκάμα σε αυτοφυή και ενδημικά βότανα)
• Βιολογικές καλλιέργειες (ΟΧΙ χημικά λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα)



ORIGIN

Συγκομιδή με το χέρι
• ελεγχόμενη κοπή και αποφυγή πληγών που μπορεί να σοκάρουν το φυτό
• εξασφάλιση ποιοτικού φυτικού υλικού και για τις επόμενες παραγωγές
• το φυτό διαλέγεται και κόβεται στο επιθυμητό στάδιο ανάπτυξης για 

μέγιστη ποιότητα και περιεκτικότητα σε δραστικά συστατικά



MOUNT ATHOS HERBS



BASIC SKINCARE CORE

Cleanse Double Cleanse

Moisturize Treat

Protect Moisturize



ATHONITES’ TIPS

Καθαρισμός

⮚ Ιδανικά διπλός καθαρισμός
Step 1: oils ή balms
Step 2: αφροί ή gel

⮚ Εφαρμογή σε νωπή επιδερμίδα
⮚ Διάρκεια τουλάχιστον 30-60sec!
⮚ Ήπιοι παράγοντες αφρισμού/ Sulfate-free
⮚ Ενυδατικά συστατικά για άμεση αποκατάσταση (αλόη, πανθενόλη κλπ.)
⮚ «Ελαφριά» έλαια για να μην φράσσουν πόρους (grapeseed oil, 

pomegranate oil κλπ.)



ATHONITES’ TIPS

Ενυδάτωση/Anti-ageing / Treatment
Serum 
⮚ Πριν από την κρέμα/στο τέλος της εφαρμογής «πατήματα» για καλύτερη 

διείσδυση
⮚ Must το υαλουρονικό και φυσικά ενεργά συστατικά για boost της 

σύνθεσης κολλαγόνου
⮚ Αντιοξειδωτική δράση  

Eye care
⮚ SOS εφαρμογή με τον παράμεσο και ανοδική φορά
⮚ Must συστατικά που βελτιώνουν τη ροή της λέμφου για πρηξίματα, 

σακούλες + διαφορετικά μοριακά βάρη υαλουρονικού 



ATHONITES’ TIPS
Face cream
 The more the better??
 Δεν ξεχνάμε τον λαιμό
 Must τα πεπτίδια φυσικής προέλευσης για κυτταρική αναδόμηση (πχ. 

υδρολυμένη πρωτεΐνη ρυζιού)
 Ενυδάτωση >12h

Face oil  
Προστασία επιδερμικού φραγμού, λάμψη, ελαστικότητα 
 Ζεσταίνουμε τις σταγόνες στα ακροδάχτυλα και 
μετά εφαρμόζουμε
 Blend με άλλα προϊόντα για ενισχυμένη περιποίηση



TARGETED NEEDS
Ανάγκη Wellness line

Ευαίσθητο, αντιδραστικό δέρμα 
με τάση ερυθρότητας 

«Cracked» skin σε χείλη, 
αγκώνες & φτέρνες, εκδορές, 

μώλωπες 
Μυϊκή καταπόνηση


Βαριά κουρασμένα πόδια


Συμπτώματα κοινού 

κρυολογήματος 
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