
 

cosmetics without limits 

 

Το Avant-Garde φυσικό καλλυντικό προηγμένο τεχνολογικά» 
 

Το Ερευνητικό τμήμα της CASMARA δημιούργησε την AgeDefense, μια 
αποκλειστική επαγγελματική εξατομικευμένη θεραπεία σε φάσεις μίας δόσης. 

 Ένα προηγμένο 360 μοιρών σύστημα  αντι-γήρανσης,  
χρησιμοποιώντας PRO & PREBIOTIC τεχνολογία σε συνδυασμό με τα οφέλη 

της μάσκας ιονισμού Algae Peel-off.  

Μία state-of the-art μάσκα, που επιτρέπει τη χρήση τεχνικών 
ηλεκτροδιάτρησης και ιονισμού χάρη στην αγωγιμότητα της. 

 
Η αποκλειστική και μοναδική σύνθεση βασίζεται σε προ-βιοτικά και άλλα 

τεχνολογικά προηγμένα φυσικά ενεργά συστατικά για να παρέχει το δέρμα  
αποκλειστική φροντίδα αντιγήρανσης. 

 
Μια τάση avant-garde σε καλλυντικά, προσφέρουμε μία καινοτόμο και 
αποκλειστική συλλογή από τα καλύτερα της επιστήμης και της φύσης. 

 
 

 

 

 



 
 

REAFFIRMING MASK  ΜΑΣΚΑ 2020 

 

 

Μάσκα προσώπου με σύστημα Peel-Off.  Αποτοξινωτική και ενυδατική. 

Προσφέρει μεγάλη ενυδάτωση και τόνωση των μυών λόγω της 
θεαματικής απελευθέρωση του κρύου που ασκείται στο δέρμα, με όλα 
τα οφέλη.  
Αυτή η μάσκα παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση και τόνωση των μυών του 
προσώπου λόγω της θεαματικής ψυχρής δράσης της. Είναι σε θέση να 
απορροφήσει τις ακαθαρσίες και τις ουσίες καταβολισμου της κυτταρικής 
λειτουργίας. 
Η μάσκα αυτή διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών συστατικών που 
περιέχονται στη μάσκα και της κρέμας που εφαρμόζεται στο δέρμα.  

Η Peel Off Mask φυκιών είναι η αιχμή του δόρατος μια αποκλειστική και 
μοναδική φροντίδα του δέρματος. 



 
 
 

ΜΑΣΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑΣ 2075 

 
Μάσκα προσώπου με σύστημα Peel-Off. Ενεργοποίησης και 
ανανέωσης. 
 
Θερμική μάσκα με βάση εκχύλισμα φυκιών και κανέλας. 
Δράση: Προκαλεί υπεραιμία του δέρματος που προάγει την αναγέννηση των 
ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. 
Που ενδείκνυται:  Όλοι οι τύποι δέρματος. 
Συνιστάται: Ώριμες επιδερμίδες, περιποιήσεις αντι-γήρανσης, σε συνδυασμό 
με θεραπείες ραδιοσυχνότητας για να ενισχύσει την επίδρασή της. 
Αποτελέσματα: Ενεργοποιεί το δέρμα αυξάνει την άφιξη των θρεπτικών 
συστατικών και του οξυγόνου  και προκαλεί   ανανέωση του δέρματος  
 
GOJI  ΜΑΣΚΑ 2070  

 
Μάσκα προσώπου, με σύστημα Peel-Off. Τονωτική και αντιοξειδωτική. 

Μάσκα που περιέχει εκχυλίσματα μούρων Goji και ΣΠΟΡΩΝ quinoa.  
Δράση: Αντιοξειδωτική, βοηθά την ενίσχυση του φυσικού προστατευτικού 
φραγμού του δέρματος. Η δε Quinoa προμηθεύει το δέρμα με πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής ποιότητας και το δέρμα παραμένει υγιές με μια νεανική 
εμφάνιση. Μία μοναδική και αποκλειστική Peel-Off  μάσκα προσώπου 
φυκιών. 
Που ενδείκνυται:  Όλοι οι τύποι δέρματος. 
Συνιστάται: για τη θεραπεία από τα πρώτα σημάδια της γήρανσης. 
Αποτελέσματα: Εντατική και μακράς διάρκειας ενυδάτωση. Ισορροπία και 
προστασία για το δέρμα. 



 
 

GOLD MASK 2080 

 
Μάσκα προσώπου, με σύστημα Peel-Off. Αναζωογόνησης, σύσφιξη 

Μια μάσκα προσώπου που αποτελείται από χρυσό σε χρυσόσκονη 24 
καρατίων, μέταλλα και ΦΥΚΙΑ 
Δράση: Αναζωογόνησης, σύσφιξης. Επίσης, μειώνει τη θερμοκρασία του 
δέρματός σας έως 6 ° C, παρέχοντας αποστράγγιση. 
Που ενδείκνυται:  Όλοι οι τύποι δέρματος. 
Συνιστάται: Ειδικά για εκείνους που στερούνται ζωτικότητα και τόνο. Αυτό το 
unisex  προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε ηλικιακή ομάδα και όλο το χρόνο. 
Αποτελέσματα: Αναζωογονημένη επιδερμίδα. 

 

RE6TENSE MASK 2060 

 
Μάσκα προσώπου, με σύστημα Peel-Off. Τονωτική και σταθεροποιητική. 

Μια μάσκα προσώπου που αποτελείται από εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκιών, 
εκχύλισμα ακτινιδίου και σπόρο παπαρούνας. 
Δράση: δροσιστική, καταπραϋντική και με δράση σύσφιξης στο δέρμα. 
Που ενδείκνυται: Για όλους τους τύπους δέρματος. 
Συνιστάται: ιδιαίτερα για χαλαρό δέρμα, έλλειψη με σφριγηλότητας. 
Αποτελέσματα: Σύσφιξη και τόνωσε το δέρμα. 



 
 

RGNERIN MASK 2055 

 
 
 
Μάσκα περιποίησης προσώπου από φύκια. 
 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΤΙΚΗ. 
Botox αποτέλεσμα. Χωρίς ενέσεις ή παρενέργειες. Διαγράφει ατέλειες» 
 
Επαγγελματική εξατομικευμένη αναγέννηση, θεραπεία σε φάση μίας δόσης με 
συνδυασμό τα οφέλη των φυκιών rgnerín  
 
Μάσκα 2055. Μια μάσκα προσώπου υψηλής τεχνολογίας με εκχύλισμα aloe 
vera και λιναρόσποροι. Ανάπλαση, με καταπραϋντική δράση. 
 
Πρότυπη Μάσκα που περιέχει Λιναρόσπορο και Εκχύλισμα Αλόης VERA  
Ο ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ παρέχει λάδι και βλεννο-πρωτείνη  με καταπραϋντικά, 
και μαλακτικά αποτελέσματα. 
Τα φύλλα ALOE VERA περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται αλοΐνη, η οποία 
διεγείρει τη δημιουργία νέων κυττάρων και έχει καταπραϋντικές, τονωτικές και 
αντι-ερεθιστικές επιδράσεις στο δέρμα. 
 
Η μάσκα αυτή διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών συστατικών που 
περιέχονται στη μάσκα και την κρέμα που εφαρμόζεται στο δέρμα. Αυτή η 
μάσκα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω από τα μάτια και στα χείλη 
αντιμετωπίζοντας περιοχές που παραμελούνται από άλλες μάσκες. 
Μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματός σας έως και 6ºC, παρέχοντας ένα 
αποχετευτικό αποτέλεσμα μειώνοντας την πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους 
κάτω από τα μάτια 

Botox αποτέλεσμα. Χωρίς ενέσεις ή παρενέργειες. 

 



 
 
C40 BI-PHASE SOYA MASK 

 
Μάσκα περιποίησης προσώπου από φύκια και σόγια 

Θρεπτική & Αντιγηραντική . 

Αυτή η μάσκα προσώπου τελευταίας γενιάς συνδυάζει δύο φάσεις, και οι δύο 
αποτελούν μια ενιαία μάσκα που μπορεί να αφαιρεθεί σε ένα κομμάτι. 
 
Το EYE MASK: έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη θεραπεία της ευαίσθητης 
περιοχής του περιγράμματος των ματιών.  

Περιέχει ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΦΥΚΙΩΝ και ΒΑΤΟΜΟΥΡΟΥ από τα 
οποία εξάγονται ανθοκυανίνες, φυσικές χρωστικές που είναι υπεύθυνες για το 
μπλε-ιώδες χρώμα της μάσκας. 

 Εκτός από τις αντισηπτικές και αποσυμφορητικές ιδιότητες, οι ανθοκυάνες 
βοηθούν επίσης στην προστασία των τριχοειδών αγγείων και των φλεβών. 
 
Η λευκή μάσκα σόγιας: συνδυάζει το ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΦΥΚΙΩΝ 
με το ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΟΓΙΑΣ , το οποίο περιέχει ισοφλαβόνες, φωσφολιπίδια, 
ένζυμα και βιταμίνες που έχουν αναγεννητική δράση στο δέρμα και 

 

 

 



 
 

ΦΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ 2030 

 
 

Μάσκα περιποίησης προσώπου από φύκια. 
 
ΤΟΝΩΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ. 

Μάσκα με βάση το ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΦΥΚΙΩΝ και μια μεγάλη 
ποσότητα φυσικών θρεπτικών ουσιών VITAMIN C από πορτοκαλί και 
ΑΝΗΘΟ. Η βιταμίνη C δρα ως δραστική ουσία λεύκανσης του δέρματος, 
αντιοξειδωτική και διεγερτική της σύνθεσης κολλαγόνου. 
 
Μια μοναδική και αποκλειστική μάσκα προσώπου από φύκια. 
 
Η μάσκα αυτή διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών συστατικών που 
περιέχονται στη μάσκα και την κρέμα που εφαρμόζεται στο δέρμα. Αυτή η 
μάσκα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω από τα μάτια και στα χείλη 
αντιμετωπίζοντας περιοχές που παραμελούνται από άλλες μάσκες. 
 
Μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματός σας έως και 6ºC, παρέχοντας ένα 
αποχετευτικό αποτέλεσμα μειώνοντας την πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους 
κάτω από τα μάτια. 
 

 

 

 

 



 
 

 

GREEN-TEA MASK 2050 

 

ΜΑΣΚΑ από πράσινο τσάι 2050 
Μάσκα περιποίησης προσώπου από φύκια. Τονωτική και ANTI-STRESS. 
 
Μάσκα εμπλουτισμένη με πράσινο τσάι και λάβα.  

Περιέχει πολυφαινόλες και κατεχίνες, μόρια με μεγάλη αντιοξειδωτική δύναμη 
που προλαμβάνουν και μειώνουν την κυτταρική γήρανση. Περιέχει επίσης 
βήτα-καροτένια που προστατεύουν το δέρμα από την επιθετικότητα της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Με χαλαρωτικό αποτέλεσμα, παρέχοντας μια αίσθηση 
ευεξίας. 
 
Μια μοναδική και αποκλειστική μάσκα προσώπου από φύκια. 
Η μάσκα αυτή διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών συστατικών που 
περιέχονται στη μάσκα και την κρέμα που εφαρμόζεται στο δέρμα. 

 

 

 

 

 



 
 

Shine control mask 

 

Αυτή η μάσκα ρυθμίζει την διείσδυση των δραστικών συστατικών που 
περιέχονται σ’ αυτήν και στην κρέμα που εφαρμόζεται στο δέρμα. 
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω από τα μάτια και στα χείλη 
αντιμετωπίζοντας περιοχές που παραμελούνται από άλλες μάσκες.  
Μειώνει την θερμοκρασία του δέρματός έως και 6ºC, παρέχοντας ένα πολύ 
καλό αποχετευτικό αποτέλεσμα, μειώνοντας το πρήξιμο και τους μαύρους 
κύκλους κάτω από τα μάτια.  

Μάσκα ανανέωσης εξαφάνιση ρυτίδων 

 

 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
Αυτή η μάσκα ρυθμίζει διευκολύνοντας τη διείσδυση των δραστικών 
συστατικών που περιέχονται στη μάσκα και την κρέμα που εφαρμόζεται στο 
δέρμα. 
Αυτή η μάσκα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω από τα μάτια και στα χείλη 
αντιμετωπίζοντας περιοχές που παραμελούνται από άλλες μάσκες. Μειώνει 
τη θερμοκρασία του δέρματός σας έως και 6ºC, παρέχοντας ένα αποχετευτικό 
αποτέλεσμα μειώνοντας την πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα 
μάτια. 



 
 

Μάσκα ενεργού οξυγόνου 

 

Μάσκα οξυγόνωσης.  

Περιέχει, ένα φυσικό δραστικό συστατικό που παράγεται από καλαμπόκι, το 
οποίο διεγείρει την κυτταρική αναπνοή, οξυγονώνει και καθαρίζει το δέρμα. Η 
δράση καθαρισμού επιτυγχάνεται με φυσικές δραστικές ουσίες, που 
λαμβάνονται από τη ζάχαρη, συνδυάζοντας την φροντίδα του δέρματος, με 
σεβασμό στο περιβάλλον. 

Botox αποτέλεσμα. Χωρίς ενέσεις ή παρενέργειες. 

Δράση: Προκατασκευαστική μάσκα οξυγόνωσης. Διεγείρει την οξυγόνωση  
 
Αποτελέσματα: Καθαρίστε και οξυγονώνει το δέρμα. 
 
Ενεργά συστατικά: RIBOXYL®: οξυγόνωση. καθαριστικό. AVOCADO 
OIL: μαλακτικό. των κυττάρων. 

 
 
 

 

 

 

 


