ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ENVIRON® 16-09-2009
Στις 16 Σεπτεµβρίου 2009 η εταιρία CHRYSALLIS PRODERMA και ο Dr. Des Fernandes, εξέχων
πλαστικός χειρουργός, ερευνητής και δηµιουργός των προϊόντων Environ® παρουσίασαν στην
πρεσβευτική κατοικία της Νοτίου Αφρικής, σε επαγγελµατίες αισθητικούς και δηµοσιογράφους
οµορφιάς, τα νέα προϊόντα της εξειδικευµένης σειράς περιποίησης δέρµατος Environ® Ionzyme®.
Τα προϊόντα Environ® παρασκευάζονται και συσκευάζονται στις ιδιόκτητες εργοστασιακές
εγκαταστάσεις, σε αυστηρά εργαστηριακές συνθήκες αποστειρωµένου περιβάλλοντος µε ειδικό
φωτισµό και σε κενό αέρος βάσει της πλέον προηγµένης τεχνολογίας.
∆οκιµάζονται σε εκτενείς κλινικές έρευνες & υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους ποιότητας από την
επιστηµονική οµάδα της Environ®, καθώς και από διεθνώς αναγνωρισµένα εργαστήρια (Swiss Vitamin
Institute στην Ελβετία, Department of Health στην Ιαπωνία, το Poisons Information Bureau στη Γερµανία
κ.α), για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλειά τους. Τα C-Quence Gel της σειράς
Ionzyme® έχουν πιστοποιηθεί από το Swiss Vitamin Institute της Λωζάννης, Ελβετίας, για την
αποτελεσµατικότητά των βιταµινών που περιέχουν, στην περιποίηση του δέρµατος.
Συσκευάζονται σε ειδική συσκευασία για την απόλυτη προστασία των ενεργών συστατικών και την
αποφυγή της έκθεσής τους στον αέρα και το φως.
Είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρµατος, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.
∆οκιµάζονται µόνο σε εθελοντές, ποτέ σε ζώα.
Είναι υπο-αλλεργικά και µη φαγεσωρογόνα, δεν προστίθενται κατά την παρασκευή τους συντηρητικά,
συνθετικές χρωστικές ή άρωµα και έχουν αναγεγραµµένη ηµεροµηνία λήξης, γεγονός που διασφαλίζει
την αποτελεσµατικότητα των ενεργών συστατικών που περιέχουν.
Η Environ® δεσµεύεται να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση στους συνεργάτες της.
Στόχος της Environ® είναι να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων στην περιποίηση του
δέρµατος και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία για το δέρµα, όπως επιτάσσουν οι
συνθήκες ζωής του 21ου αιώνα.
Στην εκδήλωση µίλησαν ο Dr. Des Fernandes εξέχων πλαστικός χειρουργός, ερευνητής και
δηµιουργός των προϊόντων Environ® και η κα Κατερίνα Μιχαήλ Γενική ∆ιευθύντρια της εταιρίας
CHRYSALLIS PRODERMA. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην
Ελλάδα, κα Mandisa Dona Marasha.

Τα προϊόντα ENVIRON® διανέµονται σε επιλεγµένα ινστιτούτα αισθητικής,
κλινικές πλαστικής χειρουργικής και δερµατολογίας.
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