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- Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό ίδρυμα στο τμήμα

αισθητικής Κοσμετολογίας στην Θεσσαλονίκη

- Διεθνής Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ηλεκτρόλυσης 

της Dectrο International στην Ευρώπη

- Εκπαιδεύτρια στην Ελλάδα για Vagheggi & Dr med 

Christine Schrammek

- Ιδιοκτήτρια ινστιτούτου αισθητικής "ΙΟΒΗ"

- Γενική Διευθύντρια της Beaute Marine Group Of 

Gompanies

Άννα 
Καραμπουρνιώτη



30 years 

Beaute Marine Group of Companies





Kαθετοποιημένη μονάδα έρευνας, ανάλυσης, παραγωγής

και αποθήκευσης στο Ναντο της Ιταλίας. 

Παρακολουθούν όλο τον κύκλο παραγωγής.

Από τη συγκομιδή του ενεργού συστατικού μέχρι την συσκευασία του τελικού προϊόντος

VAGHEGGI



Cavalcante



Green
Philosophy



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - προέλευση
Η Vagheggi Phytocosmetici ανέπτυξε μια μέθοδο για την 

σωστή επιλογή των ωμών πρώτωνυλών.

Η  πρώτη της επιλογή είναι η χρήση ενεργών συστατικών 

που καλλιεργούνται στην περιοχή της Ιταλίας ώστε να 

αποφύγουν όσο γίνεται τη μόλυνση που προκύπτει από την 

μετακίνηση των ενεργών συστατικών από μακρινές περιοχές.

Η πράξη του αυτή ονομάζεται 

“Kilometro zero”.

Έχει αναπτύξει ολόκληρες σειρές όπως η σειρά  SIKELIAόπου 

τα ενεργά συστατικά προέρχονται αποκλειστικά από τη 

Σικελία και έχει βάση τα εσπεριδοειδή και τον άνιθο. 

Κάθε επιλογή της θέλει να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην 

τοπική κοινωνία



IRRITUAL ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πιστοποιημένα Ιταλικής Καταγωγής

Κάστανο από το Appennino 
Tosco-Emiliano (Tοσκάνη)

Καρύδι από Βενετία

Avola Αμύγδαλο



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - προέλευση

Τα ενεργά συστατικά που δεν ευδοκιμούν 

στην Ιταλία, λαμβάνονται από επιλεγμένες 

περιοχές σε όλο τον κόσμο και γίνεται 

πάνταορθολογική χρήση αυτών. 

Χρησιμοποιεί φυτά, βότανα, καρπούς, 

ρίζες και άλλες φυσικές πρώτες ύλες 

αντλώντας τα πολύτιμα στοιχεία τους 

δίνοντας τους επιπρόσθετη αξία μέσα από 

τις συνθέσεις που δημιουργεί.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – επιλογή παραγωγών

Επιλέγει να προμηθεύεται τις πρώτες ύλες από 

μικρούς παραγωγούς, έτσι ώστε να τονώνει την 

τοπική αγορά και να μην εξαντλεί τους πόρους 

κάποιων περιοχών όπως γίνεται από το εμπόριο 

μεγάλων εταιριών.

Για τα ενεργά συστατικά συστατικά που 

έρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες  (όπως πχ. 

το βούτυρο κακάο)  επιλέγει και πιστοποιείται 

για την διατήρηση του δίκαιου εμπορίου

“Fair Trade”.

Τα  έσοδα παραλαμβάνονται από τους 

γυναικείους συνεταιριστικούς οργανισμούς για 

την προστασία της οικογένειας και το καλό της 

τοπικής κοινωνίας.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - συγκομιδή

H συγκομιδή των ενεργών συστατικών είναι 

πολύ σημαντική.

Η συγκομιδή των όλων των πρώτων υλών 

πρέπει να γίνεται τη χρονική στιγμή όπου το 

κάθε φυτό ή βότανο διατηρεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό ενεργών συστατικών και θα είναι πιο 

αποδοτικό σε αποτέλεσμα



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – σπάνια συστατικά – διατήρηση της βιοποικιλότητας

Το Jania rubens - ένα σπάνιο κόκκινο φύκι.

Για να αποφευχθεί η χρήση φυσικών πόρων, 
καλλιεργήθηκε σε φωτοβιοαντιδραστήρες: 
ένα πρόγραμμα διαχείρισης φυσικών πόρων 
σε βιοαντιδραστήρα υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες (θερμοκρασία, μέσο καλλιέργειας, 
φως κλπ.). 

Τα προκύπτοντα εκχυλίσματα είναι απόλυτα 
φυσικά, εμπλουτισμένα με ενδιαφέροντα 
μόρια και σέβονται πλήρως το περιβάλλον

JANIA RUBENS
Ένα σπάνιο ασβεστοποιημένο κόκκινο άλγος της οικογένειας Coralline, 

Λιποδιαλυτικό, Συσφικτικό



POLYSIPHONIA BRODIEI 
Ένα σπάνιο κόκκινο φύκι.

Για να ξεκινήσει η καλλιέργεια 
της Polysiphonia στη θάλασσα, συλλέγεται
μικρή ποσότητα σπόρων από το φυσικό τους 
περιβάλλον και συνδέονται με ένα σχοινί στη 
θάλασσα. 

Αυτή η λειτουργία ξεκινάει τον Δεκέμβριο. 
Ακολουθεί ένα στάδιο βλάστησης. 
Χρειάζονται 1 ή 2 μήνες ανάλογα με τις 
μετρολογικές συνθήκες, προτού οι μικροί 
βλαστοί είναι ορατοί με γυμνό μάτι. 

Τα φύκια συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέχρι 
τον Ιούνιο. Στη συνέχεια τα φύκια 
συλλέγονται με το χέρι, ένα προς ένα, και 
ξηραίνονται.

POLYSIPHONIA BRODIEI 

Λιποδιαλυτικό, Αδυνατιστικό

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – σπάνια συστατικά – διατήρηση της βιοποικιλότητας



Λιναρόσπορος, Βατόμουρο, Μύρτιλο, Αψέντι, Ελαιόλαδο, 
Λάδι Κάρδαμου, Απεσταγένο Νερό από Άνθος Πορτοκαλιού

ΒΙΟ+



SHIRO CARTA ALGAE ΧΑΡΤΙ; οικολογικό, ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο από ίνες κυτταρίνης φυκιών από τη βενετσιάνικη λίμνη 

τα οποία υπεραναπτύσσονται θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον της λίμνης FSC CERTIFIED

ΟΧΙ ΒΑΦΕΣ- ΟΧΙ ΚΟΛΛΕΣ-ΟΧΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

‘’ULTRA LIGHT ‘’ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

_______________________________________________

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ

ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ μεβάσητοφυτό

(ζαχαροκάλαμο)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ‘’ECO-GREEN’’

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φυτικής βάσης 
βιοπλαστικό από 

ζαχαροκάλαμο

Σημαντική μείωση 
εκπομπής CO2

Πιστοποίηση ECO 
GREENΓυαλί Ultra light

Ελάχιστη περιβαλλοντική επιρροή

Ανακυκλώσιμο

Γυαλί Ultra light



Summer Paradise
Αντηλιακή Σειρά

ΒΟΥΤΥΡΟ MURUMURU , ALOE , VITAMIN E



Εκτιμάται ότι μεταξύ 4,000 και 6,000 τόνους αντηλιακών καταλήγουν στους 

κοραλλιογενείς ύφαλους κάθε  χρόνο. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών ισχυρίζονται ότι  θέλουν να 

προστατέψουν το περιβάλλον και τη θαλάσσια  βιοποικιλότητα με τις αγορές τους



SUMMER PARADISE SUNCARE: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η σειρά Summer Paradise δημιουργήθηκε με την έρευνα του  καλύτερου 
περιβαλλοντικού προφίλ· βιοδιασπώμενες φόρμουλες με  μειωμένη επίδραση 
στο υδάτινο περιβάλλον για να προστατέψουν  και το δέρμα αλλά και τη
θάλασσα.

Κατά μέσο όρο, τα προϊόντα φροντίδας Vagheggi είναι  περισσότερo από 
75% βιοδιασπώμενων υλικών και οι επιπτώσεις  τους στο περιβάλλον είναι
αμελητέες.

Τα αντηλιακά που χρησιμοποιούνται δεν  συσσωρεύονται στο δέρμα, είναι 
πολύ φωτοσταθερά και εγγυώνται  μακρόχρονη προστασία.

Όλα τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας μας 

έχουν επάνω  τη φράση "Amo i coralli" («αγαπώ 

τά κοράλλια") λογότυπο για να  γνωστοποιήσει 

το βιώσιμο όραμα της εταιρείας ως απάντηση 

στην  αυξανόμενη ηθική συνείδηση.



Phyto MakeUp
άμυλο ταπιόκας, η μικροιονισμένη πούδρα από φύκια, τα 

εκχυλίσματα Chia και Larch, ηλιόσπορος και λάδι Macadamia, 

βούτυρο Murumuru, φυσικά φυτικά εκχυλίσματα όπως το κακάο 

Theobroma, το Avocado, τα Althaea 



Βιωσιμότητα - Φυτικές πρώτες ύλες – Σεβασμός προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο – Θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία

Φυτικό – Δραστικό – Αποτελεσματικό – Ασφαλές προϊόν



Natural Phytocometics
MADE IN ITALY


