Μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία στην υπηρεσία του Έλληνα Ιατρού

Επενδύουμε στην υγεία. Επενδύουμε στην Ελλάδα.
Σε μια εποχή που η Ελλάδα δοκιμάζεται, η ελληνική οικονομία αλλά και η ιατρική κοινότητα
χρειάζονται εταιρείες που να επενδύουν στη χώρα . Η Vencil Pharmaceuticals είναι μια
αμιγώς Ελληνική εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης.
Από το 2010 παράγει στην Ελλάδα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπορεύεται
και διανέμει στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Οι επιστημονικοί συνεργάτες μας διατηρούν ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς με
Δερματολόγους Ιατρούς. Δεν είναι τυχαίο πως μέσα σε δύο μόνο χρόνια λειτουργίας
χαίρουμε της εκτίμησης τους και έχουμε χτίσει μια σταθερή σχέση με την ελληνική
δερματολογική κοινότητα. Η σχέση αυτή μας οδηγεί ώστε να δημιουργούμε συνεχώς
νέα προϊόντα αισθητικής δερματολογίας.
Στοχεύουμε ψηλά. Με εφόδιο την υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου μας δυναμικού
φιλοδοξούμε να εδραιωθούμε στον κλάδο μας δημιουργώντας νέα προϊόντα και
καλύπτοντας ακόμα περισσότερες ανάγκες ιατρών και ασθενών.

vencil hematite cream 20SPF
Εντατική περιποίηση με στόχο την αντιγήρανση
Η Vencil Hematite cream περιέχει:
Αιματίτη (Fe2O3) – ορυκτό γνωστό
για τις αναγεννητικές και επουλωτικές
του ιδιότητες, προσφέρει στο δέρμα
την ευεργετική δράση του σιδήρου. Η
αντιγηραντική του δράση οφείλεται στην
απαραίτητη συμβολή του για τη σύνθεση του
κολλαγόνου κατά το στάδιο υδροξυλίωσης
του αμινοξέος προλίνη.
Ο σίδηρος είναι απαραίτητο συστατικό
ενός ενζύμου, του procollagen proline
dioxyganase, που συμμετέχει στα πρώτα
στάδια σύνθεσης του κολλαγόνου.
Αscorbyl glucoside – Σταθεροποιημένη
βιταμίνη C με γλυκοζίτη. Η σταδιακή
απελευθέρωσή της με τη δράση του
ενζύμου α-γλυκοσιδάση, εξασφαλίζει
παρατεταμένη δράση, προστασία της
βιταμίνης από τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Madecassoside, asiaticoside – τριτεπένια,
με αντιοξειδωτική δράση, προερχόμενα
από το φυτό Centella asiatica. Συμβάλλουν
στον περιορισμό των ουλών, την αύξηση
της αγγειογένεσης και της σύνθεσης του
κολλαγόνου.
Olea europaea oil unsaponifiables – το
ασαπωνοποίητο κλάσμα του ελαιόλαδου
περιέχει ουσίες που φυσιολογικά απαντώνται
στο δέρμα και αποτελούν ιδανικά
συστατικά ενυδατικών και καταπραϋντικών
κοσμητολογικών προϊόντων.
Phytodermina lifting – υποκατεστημένες
κυκλοδεξτρίνες με δράση ανόρθωσης.
Δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ που
δρα αντιγηραντικά περιορίζοντας το βάθος
το ρυτίδων.
Μικροσφαιρίδια – αντανακλούν με
τέτοιο τρόπο το φως ώστε να φαίνεται
το βάθος των ρυτίδων περιορισμένο και
ολοκληρώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα της
εφαρμογής.

Ακόμα η Vencil Hematite cream
περιέχει ένα σύνολο από συστατικά
με αντιοξειδωτικές, επουλωτικές,
αντιφλογιστικές και ενυδατικές
ιδιότητες,καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
του ώριμου δέρματος:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Allantoin
Glycerine
Panthenol
Cocoa butter
Tocopheryl acetate
Aloe Vera (Aloe Barbadensis)

Δείκτης αντηλιακής προστασίας: 20 SPF

Η μοναδική της σύνθεση:
Συνδυάζει επιτυχώς μια σειρά από
συστατικά που δικαίως έχουν καθιερωθεί
στη χρήση αντιγηραντικών προϊόντων, με
άλλα που καθιστούν το προϊόν καινοτόμο
και πρωτοποριακό:
>> Ενισχύει τη φυσιολογική παραγωγή
κολλαγόνου.
>> Διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
>> Περιορίζει τις δυσχρωμίες και τις
ουλές του δέρματος.
>> Αποτρέπει τη διαδερμική απώλεια
ύδατος.
>> Αυξάνει την ελαστικότητα και βελτιώνει
την όψη της επιδερμίδας.
>> Έχει δράση άμεσης ανόρθωσης
(instant lifting).
>> Αντανακλά το φως που προσπίπτει
στην επιδερμίδα με τέτοιο τρόπο ώστε
να φαίνεται το βάθος των ρυτίδων
περιορισμένο (soft focus)
Εφαρμογή: πρωί – βράδυ στην περιοχή
του προσώπου και του λαιμού, ύστερα από
καθαρισμό

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων αισθητικής δερματολογίας >>>

vencil eye cream
Κρέμα ματιών για τη βελτίωση της
μικροκυκλοφορίας κάτω από τα μάτια (σακούλες)
και για την καταπολέμηση των μαύρων κύκλων
Η Vencil Eye cream περιέχει:

Η μοναδική της σύνθεση:

>>β – aescin
>>Liquorice (εκχύλισμα γλυκόριζας)
>>Ruscus Aculeatus (εκχύλισμα
οξυμυρσίνης)
>>Shea Butter (πλούσιο σε
φυτοστερόλες)
>>Sodium Hyaluronate(χαμηλού
μοριακού βάρους)
>>Βιταμίνη Ε 2%
>>Βιταμίνη Α
>>Panthenol 3%
>>Glycerin

>> Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία κάτω
από τα μάτια
>> Σε μακρά εφαρμογή προλαμβάνει και
αντιμετωπίζει τους μαύρους κύκλους.
>> Ενυδατώνει και καταπραΰνει την
ευαίσθητη περιοχή των ματιών
>> Διαθέτει έντονη αντιοξειδωτική δράση
>> Μειώνει και προλαμβάνει τον αριθμό και το
βάθος των απαλών γραμμών και ρυτίδων
Εφαρμογή: Πρωί – βράδυ κάτω από
την περιοχή των ματιών με ελαφρά
«χτυπηματάκια» (χωρίς τριβή).

vencil peeling gel
Μοναδικό προϊόν που συνδυάζει την τεχνολογία των AHAs
- PHAs και είναι αποτελεσματικό όλες τις εποχές.
Το Vencil Peeling gel περιέχει:

Προσφέρεται για:

Gluconolactone 10%(PHAs) –υδροξυοξύ
2ης γενιάς.
Panthenol 2% – ενυδατώνει και προσδίδει
ελαστικότητα στην επιδερμίδα.
Arginine – αμινοξύ που βοηθά στην αύξηση
της ελαστικότητας του δέρματος.

>> όλους τους τύπους δέρματος
ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα
>> όλες τις ηλικίες
>> όλες τις εποχές

Η μοναδική του σύνθεση:
>> απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα
>> διεγείρει το ρυθμό ανάπτυξης
των κυττάρων της ζώσης επιδερμίδας
>> μειώνει τα ορατά σημάδια γήρανσης
>> βελτιώνει την όψη και την υγεία της
επιδερμίδας

Ιδανικό για την προετοιμασία και την
συντήρηση του χημικού peeling.
Εφαρμογή: Αφού καθαρίσουμε
την περιοχή εφαρμογής με απαλό
καθαριστικό, απλώνουμε την ποσότητα
που χρειάζεται (συνιστώμενος χρόνος
εφαρμογής 10–20 λεπτά). Στη συνέχεια
αφαιρούμε το προϊόν με νερό.

vencilsoftskin liquid
Υγρό καθαρισμού για μεικτά και λιπαρά δέρματα.
To Vencil Softskin liquid περιέχει:
Sepicontrol A5 - Το δραστικό συστατικό
Sepicontrol A5 περιέχει το αμινοξύ
γλυκίνη με τη μορφή αμφίφιλου
μορίου, κατόπιν βιομετατροπής, με την
προσθήκη αλυσίδας υδρογονάνθρακα και
εκχύλισμα φλοιού κανέλας (Cinnamomum
zeylanicum bark extract).
Το συστατικό Sepicontrol A5 ρυθμίζει την
έκκριση σμήγματος, περιορίζει τις βλάβες
που προκαλεί η ακμή και είναι πολύ καλά
ανεκτό από το δέρμα.
Η πολλαπλή του δράση περιλαμβάνει:
>> Περιορισμό της δράσης του ενζύμου
5α-reductase (απαραίτητο για τη
μετατροπή της τεστοστερόνης σε
διυδροτεστοστερόνη) με αποτέλεσμα
τη μείωση της έκκρισης του σμήγματος.
>> Δράση ενάντια στα βακτήρια
που συναντάμε στις περιπτώσεις
ακμής (Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus).
>> Μείωση της δράσης ενζύμων με ρόλο
λιπάσης και ελαστάσης.
>> Αντιοξειδωτική δράση.

Γλυκερίνη - Η γλυκερίνη αποτελεί μια
υγροσκοπική ουσία που έχει την ιδιότητα
να συγκρατεί υγρασία στην επιφάνεια
του δέρματος, ώστε ακολούθως να
εισχωρεί στις κατώτερες στοιβάδες του.
Προσφέρει πλούσια ενυδάτωση και δρα
ενάντια στην ξηρότητα.
Εκχύλισμα Καλεντούλας - Περιέχει
σαπωνίνες, φλαβονοειδή, βιταμίνη C,
ασβέστιο, καροτένια (πρόδρομα μόρια
της βιταμίνης Α) και πυρίτιο. Η δράση της
είναι αντιφλογιστική και επουλωτική.

Η μοναδική του σύνθεση:
>>
>>
>>
>>
>>

Ρυθμίζει την έκκριση του σμήγματος
διαθέτει αντιβακτηριδιακή δράση
δρα αντιφλογιστικά
διαθέτει ενυδατικές ιδιότητες
Χαρίζει ματ εμφάνιση χωρίς να είναι
ερεθιστικό για το δέρμα.

Εφαρμογή: πρωί-βράδυ
Χωρίς *SLES (Sodium lauryl ether sulfate)
Χωρίς *SLS (Sodium lauryl sulfate)
Άρωμα ελεύθερο αλλεργιογόνων

Ακόμα το Vencil Softskin liquid
περιέχει:
Σαλικυλικό και γλυκολικό οξύ - Έχουν
κερατολυτική δράση, απομακρύνουν το
σμήγμα και περιορίζουν τους φαγέσωρες.
PEG-6 UNDECYLENATE Επιφανειοδραστικός παράγοντας με
αντιβακτηριδιακή δράση
Πανθενόλη - Είναι η προβιταμίνη
Β5. Έχει ενυδατικές ιδιότητες, ήπιες
επουλωτικές ιδιότητες (διεγείρει τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων),
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και συμβάλλει
στην διατήρηση της ελαστικότητας του
δέρματος.

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων αισθητικής δερματολογίας >>>

vencil cream

Κρέμα ενυδάτωσης και ανάπλασης
κατάλληλη ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα
Η Vencil Cream περιέχει:

Η μοναδική της σύνθεση:

>>πανθενόλη (προβιταμίνη Β5)
σε ποσοστό 5%
>>γλυκερίνη 1%

Προσφέρει στο δέρμα πλούσια ενυδάτωση,
ενώ παράλληλα διαθέτει
>> αντιφλεγμονώδεις,
>> καταπραϋντικές ιδιότητες
>> επουλωτικές ιδιότητες
>> με ιδιαίτερη δράση στο ξηρό δέρμα.
Xρήση: Η ποιοτική σύσταση της Vencil
cream την καθιστά ιδανική για την
παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων.

vencil prolase cream
Η συμβολή της φύσης για
ανώδυνες αισθητικές εφαρμογές
Η Vencil Prolase cream περιέχει:

Η μοναδική της σύνθεση:

Wintergreen oil (Gaultheria
Procumbens leaf oil) - Το έλαιο φύλλων
Γκολθερίας, πλούσιο σε σαλικυλικό
μεθυλεστέρα, προσφέρει αναλγητική και
αντισηπτική δράση.

>> Παρέχει αναισθητική και αναλγητική
δράση ώστε οι ακόλουθες αισθητικές
εφαρμογές να είναι ανώδυνες
>> εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία
του δέρματος με την παρουσία
καταπραϋντικών, ενυδατικών και
αντιφλογιστικών συστατικών

Clove oil (γαρυφαλέλαιο) - Περιέχει
μεγάλη ποσότητα ευγενόλης. Το
συστατικό αυτό ενισχύει την αναισθητική,
αναλγητική και αντισηπτική ιδιότητα του
προϊόντος.
Menthol - Δημιουργεί την αίσθηση
ψύχους, περιορίζει τον κνησμό και
παρέχει ήπια αναλγητική δράση.

Η προστασία και κατάλληλη
προετοιμασία του δέρματος
ολοκληρώνεται με την παρουσία:

>>Allantoin
>>Sodium hyaluronate
>>Panthenol
>>Glycyrrhetinic acid

Εφαρμογή: Μετά από καθαρισμό
απλώνουμε λεπτό στρώμα κρέμας (χωρίς
τριβή) στην περιοχή του δέρματος που
θα ακολουθήσει η αισθητική πράξη. 10
λεπτά μετά την εφαρμογή αρχίζει να δρα
το προϊόν.

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων αισθητικής δερματολογίας

www.vencil.gr

τ: 211 0149100 - f:211 0126634 - e-mail: vencil@vencil.gr
Αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος:
Evdermia Dermaceuticals - τ: 23920 20270 - f: 23920 20632 - www.evdermia.gr

