
Τα ολόφρεσκα καλοκαιρινά προιόντα της Tritonia, 
μόλις βγήκαν από το εργαστήριο, 
φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι!
Δοκιμάστε τα!

After sun για το σώμα
Με Αλόη, Λεβάντα και Βαλσαμόλαδο
Σε μορφή κρεμας-τζελ ή σπρέι-τζελ! Επιλέξτε αυτήν που προτιμάτε! 

Για τον ‘Ηλιο
Με ήπια αντιηλιακή δράση

Αντιηλιακό Λάδι Μαυρίσματος
Ένας συνδυασμός από φυτικά έλαια και αιθέρια έλαια με αντιηλιακή προστασία.  
Με καροτέλαιο και αιθέριο έλαιο καρότου για βαθύ μάυρισμα!

Αντιηλιακή Κρέμα Σώματος
Μια μεταξένια κρέμα που προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία με καρύ-
δα! 

Συνδυάστε τα αντιηλιακά προιόντα της Τritonia με μια δίαιτα πλούσια σε βιταμίνη 
Α (όλα τα κόκκινα και πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά) και ενισχύστε την φυσι-
κή ασπίδα του οργανισμού σας κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.με μια φυσική 
ασπίδα.
* Ο  δ ε ί κ τ η ς  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  σ τ α  αν τ ι λ ι α κ ά  μ α ς  π ρ ο ι ό ν τ α  ε ίν α ι  π ε ρ ί π ο υ  8 - 1 0  S P F

Για το Ντεμακιγιάζ
Μια λοσιόν 2 φάσεων. Με φυτικά έλαια και αθόνερα. Ανακινήστε το πριν την χρήση. 
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Αφαιρεί με ευκολία το μέικ απ και αφήνει την επιδερμίδα 
απαλή! 

Ανθόνερα για τα μαλλιά
Ανθόνερο Δεντρολίβανου και Δάφνης. Μόνα τους ή σε συνδυασμό είναι ένα εξαρετικό 
τονωτικό για την τρίχα. Ψεκάστε τα μαλλιά σας καθημερινά ή προσθέστε το στο σα-
μπουάν σας!

Λάδια Προσώπου
Ενυδατικό λάδι προσώπου
Για κανονική επιδερμίδα
Συνδυασμός από Βερυκοκέλαιο, έλαιο Αβοκάντο και Καροτέλαιο μαζί με αιθέρια έλαια 
Λεβάντας και Γεράνι και ενισχυμένο με Βιταμίνη Ε. 

Αντιρυτιδικό και Αναπλαστικό λάδι νυχτός
Για κανονική, ξηρλη και ώριμη επιδερμίδα.
Ενυδατικό λαδάκι που απαλύνει τις ρυτίδες. ¨Ενας συνδυασμό από έλαια Αβοκάντου, 
Κάνναβης και Μακαντέμια μαζί με αιθέρια έλαια Περγαμόντου, Λιβανιού    
και Υλάνγκ-Υλάνγκ.



Κρέμες Προσώπου
Οι κρέμες Tritonia φτιάχνονται αποκλειστικά από φυτικά λάδια εξαιρετικής 
ποιότητας, αγνά αιθέρια έλαια και φυσικά ενεργά συστατικά. Μπορείτε να 
επιλέξετε μια από τις κρέμες που προτείνουμε εδώ ή αν επιθυμείτε μπορού-
με να φτιάξουμε την προσωπική σας κρέμα ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
γούστα σας. Ακολουθώντας την φιολοσοφία μας για ένα εντελώς φυσικό 
προιόν, σας προτείνουμε την 100% φυσική μας cold cream. Με αγνό κερί 
μέλισσας και με μοναδικό συντηρητικό τους σπόρους γκρέιπφρουτ. Η υφή 
της cold cream είναι παχειά και λόγω του υψηλού ποσοστού σε έλαια που 
περιέχει, προτείνεται κυρίως σε κανονικά προς λιπαρά δέρματα. 
Αν προτιμάτε μια κρέμα με πιο ελαφριά υφή, τότε σας προτείνουμε μια από 
της κρέμες μας που φτιάχνονται με έναν φυτικό γαλακτωματοποιητή από 
ελιά. Χρησιμοποιούμε μόνο φυσικά συντηριτικά, και γι αυτό οι κρέμες μας 
έχουν περίπου 6 μήνες διάρκεια ζωής. Συνιστάται να πλένεται τα χέρια σας 
πριν βάλετε την κρέμα, να κρατάτε το βαζάκι καθαρό και αν μπορείται στο 
ψυγείο. 

24ωρη Κρέμα με Λεβάντα και Ροδόξυλο
Για κανονική προς ξηρή επιδερμίδα με ήπια αντιηλιακή προστασία 
Μια υπέροχη μεταξένια κρέμα με Σιτέλαιο, Βερυκοκέλαιο, έλαιο από Αβοκά-
ντο, Αλόη και αιθέρια έλαια Λεβάντας, Ροδόξυλου και Καροτόσπορου. 

24ωρη Κρέμα με Υλάνγκ-Υλάνγκ και Γεράνιο 
Για κανονική προς λιπαρή επιδερμίδα 
Μια φρέσκια απαλή κρέμα με Βερυκοκέλαιο, έλαιο Μακαντέμια, Τζοτζόμπα, 
Καροτέλαιο και Αλόη. Συνδυασμένο με αιθέρια έλαια Υλάνγκ-Υλάνγκ, Γεράνι και 
Λιβάνι.

Αντιρυτιδική κρέμα με Φύκια και Κράνμπερι
Για ώριμο δέρμα
Mια μεταξένια κρέμα, που συνδυάζει την αντιοξειδωτική δράση του  
Κράνμπερι και την αναπλαστική δράση από το φύκι Laminaria, το οποίο  
προωθεί την σύνθεση κολλαγόνου στην ώριμη επιδερμίδα. Η κρέμα μας  
ενισχύεται και με την αντιγηραντική δράση των αιθέριων ελαίων Λιβανιού,  
Δεντρολίβανου, Ροδόξυλου και Καροτόσπορου.

Κρέμα ματιών νυχτός
Μια απαλή κρέμα με αιθέρια έλαια Λεβάντας, Λεμονιού, Καροτόσπορου και 
Ροδόξυλου.

Πλούσια κρέμα ημέρας 100% φυσική
Για κανονική προς ξηρή επιδερμίδα
Μια υπέροχη πλούσια κρέμα σε φυτικά και αιθέρια έλαια. Καταπραύνει και 
προστατέυει την επιδερμίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για παραγγελίες, ερωτήσεις ή προτάσεις
για να φτιάξουμε μια κρέμα στα μέτρα σας.

Επισκεφθείτε την σελίδα μας www.latritonia.com


