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GREENPLUS

SLES
SOLVENTS
PARABENS
FREE

Εμπλουτισμένα με:
Εκχύλισμα ελιάς 
Με
αντιοξειδωτικές
ιδιότητες για βαθιά 
ενυδάτωση και θρέψη, 
προσφέροντας μια 
μεταξένια αίσθηση 
απαλότητας
και λάμψης.

Πλούσιο σε βιταμίνες,
ενεργοποιεί την ανανέωση
κυττάρων και αναδομεί την τρίχα.
Ενυδατώνει σε βάθος, 
προσφέροντας απαλότητα
και λάμψη.
Συμβάλλει στην αναζωογόνηση
της επιδερμίδας.

Εκχύλισμα Μελιού
Πλούσιο σε βιταμίνες,
διεγείρει μηχανισμούς 
επανόρθωσης &
αναγέννησης δέρματος και 
ταλαιπωρημένων μαλλιών. 
Ιδανικό ακόμη και για
ευαίσθητα δέρματα, έχει
αντι-φλεγμονώδη δράση.

Εκχύλισμα Ροδιού

GREENPLUS baby
Σαμπουάν για βρεφική και 

παιδική επιδερμίδα, με εκχύλισμα 
χαμομηλιού.

Ήπια σύνθεση, ιδανικό για 
ευαίσθητα δέρματα. Περιποιείται 
χωρίς να ερεθίζει την ευαίσθητη 
επιδερμίδα των παιδιών και δεν 
προκαλεί τσούξιμο στα μάτια.

Δεν περιέχει αλλεργιογόνα, 
Parabens, SLES, Solvents, 
Colorants.

Εκχύλισμα Χαμομηλιού

Διαθέτει καταπραϋ-
ντικές και μαλακτικές 
ιδιότητες για μαλλιά
και δέρμα.
Ιδανικό για την
ευαίσθητη βρεφική/
παιδική επιδερμίδα.
Αντιφλογιστική και
αντι-ερεθιστική
δράση.

Ήπια επιφανειοδραστικά, για συχνή 
χρήση χωρίς να επιβαρύνουν την 
επιδερμίδα, διατηρώντας τη φυσική 
ισορροπία του δέρματος 
ενυδατώνουν και αναζωογονούν.

(* Σύμφωνα με www.ewg.org/skindeep)

Σειρά προϊόντων 
Green Plus, με 
επιλεγμένη 
σύνθεση πράσινων 
συστατικών*, μη 
επιβλαβών για
την υγεία και
το περιβάλλον.

FREE

ALLERGENS
PARABENS

SLES
SOLVENTS

COLORANTS

45ml 35ml

45ml 35ml
2

Σειρά προϊόντων ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ.
Με ευχάριστο άρωμα, πλούσιο αφρό,
ιδανικά για όλους τους τύπους μαλλιών & επιδερμίδας.

ΜΙΤΟΣΑΡΙΑΔΝΗΣ

Η σειρά αυτή είναι εμπνευσμένη από το μύθο της Αριάδνης, κόρης του βασιλιά Μίνωα. Η Αριάδνη σύμφωνα με τη 
μυθολογία, θέλοντας να βοηθήσει το γιο του βασιλιά της Αθήνας Θησέα να σκοτώσει το Μινώταυρο που κρυβόταν 
μέσα σε ένα περίτεχνο οικοδόμημα στην Κνωσσό με την ονομασία Λαβύρινθος, του δώρισε ένα κουβάρι κλωστής 
ώστε, απλώνοντάς το, να καταφέρει να βρει την έξοδο, αφότου σκότωνε τον Μινώταυρο. Ο Θησέας εμπιστεύτηκε τη 
νεαρή κοπέλα, ξετύλιξε το μίτο και έτσι κατάφερε να βρει την έξοδο και να σωθεί.

Όπως η Αριάδνη, έτσι και εμείς έχουμε έναν στόχο:
με το δικό μας μίτο, να οδηγήσουμε τον επισκέπτη στα μονοπάτια της Κρητικής γης.

COLORANTS
PARABENS
FREE

35ml

20ml
30ml

15g
20g

15g



1

GREENPLUS

SLES
SOLVENTS
PARABENS
FREE

Εμπλουτισμένα με:
Εκχύλισμα ελιάς 
Με
αντιοξειδωτικές
ιδιότητες για βαθιά 
ενυδάτωση και θρέψη, 
προσφέροντας μια 
μεταξένια αίσθηση 
απαλότητας
και λάμψης.

Πλούσιο σε βιταμίνες,
ενεργοποιεί την ανανέωση
κυττάρων και αναδομεί την τρίχα.
Ενυδατώνει σε βάθος, 
προσφέροντας απαλότητα
και λάμψη.
Συμβάλλει στην αναζωογόνηση
της επιδερμίδας.

Εκχύλισμα Μελιού
Πλούσιο σε βιταμίνες,
διεγείρει μηχανισμούς 
επανόρθωσης &
αναγέννησης δέρματος και 
ταλαιπωρημένων μαλλιών. 
Ιδανικό ακόμη και για
ευαίσθητα δέρματα, έχει
αντι-φλεγμονώδη δράση.

Εκχύλισμα Ροδιού

GREENPLUS baby
Σαμπουάν για βρεφική και 

παιδική επιδερμίδα, με εκχύλισμα 
χαμομηλιού.

Ήπια σύνθεση, ιδανικό για 
ευαίσθητα δέρματα. Περιποιείται 
χωρίς να ερεθίζει την ευαίσθητη 
επιδερμίδα των παιδιών και δεν 
προκαλεί τσούξιμο στα μάτια.

Δεν περιέχει αλλεργιογόνα, 
Parabens, SLES, Solvents, 
Colorants.

Εκχύλισμα Χαμομηλιού

Διαθέτει καταπραϋ-
ντικές και μαλακτικές 
ιδιότητες για μαλλιά
και δέρμα.
Ιδανικό για την
ευαίσθητη βρεφική/
παιδική επιδερμίδα.
Αντιφλογιστική και
αντι-ερεθιστική
δράση.

Ήπια επιφανειοδραστικά, για συχνή 
χρήση χωρίς να επιβαρύνουν την 
επιδερμίδα, διατηρώντας τη φυσική 
ισορροπία του δέρματος 
ενυδατώνουν και αναζωογονούν.

(* Σύμφωνα με www.ewg.org/skindeep)

Σειρά προϊόντων 
Green Plus, με 
επιλεγμένη 
σύνθεση πράσινων 
συστατικών*, μη 
επιβλαβών για
την υγεία και
το περιβάλλον.

FREE

ALLERGENS
PARABENS

SLES
SOLVENTS

COLORANTS

45ml 35ml

45ml 35ml
2

Σειρά προϊόντων ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ.
Με ευχάριστο άρωμα, πλούσιο αφρό,
ιδανικά για όλους τους τύπους μαλλιών & επιδερμίδας.

ΜΙΤΟΣΑΡΙΑΔΝΗΣ

Η σειρά αυτή είναι εμπνευσμένη από το μύθο της Αριάδνης, κόρης του βασιλιά Μίνωα. Η Αριάδνη σύμφωνα με τη 
μυθολογία, θέλοντας να βοηθήσει το γιο του βασιλιά της Αθήνας Θησέα να σκοτώσει το Μινώταυρο που κρυβόταν 
μέσα σε ένα περίτεχνο οικοδόμημα στην Κνωσσό με την ονομασία Λαβύρινθος, του δώρισε ένα κουβάρι κλωστής 
ώστε, απλώνοντάς το, να καταφέρει να βρει την έξοδο, αφότου σκότωνε τον Μινώταυρο. Ο Θησέας εμπιστεύτηκε τη 
νεαρή κοπέλα, ξετύλιξε το μίτο και έτσι κατάφερε να βρει την έξοδο και να σωθεί.

Όπως η Αριάδνη, έτσι και εμείς έχουμε έναν στόχο:
με το δικό μας μίτο, να οδηγήσουμε τον επισκέπτη στα μονοπάτια της Κρητικής γης.

COLORANTS
PARABENS
FREE

35ml

20ml
30ml

15g
20g

15g



3

COLORANTS
PARABENS
FREE
NATURAL
EXTRACTS

35ml

20g

Η σειρά Fruit Senses χαρακτηρίζεται από 
δροσερά αρώματα φρούτων και φυτών.

Πλούσιος αφρός, ενυδατικές ιδιότητες και 
γλυκές μυρωδιές. Καθαρίζει απαλά, 
προσφέροντας αναζωογόνηση.

FRUIT&SENSES
COLORANTS
PARABENS
FREE

Σειρά προϊόντων Olive.
Με ευχάριστο άρωμα, πλούσιο αφρό, ιδανικά

για όλους τους τύπους επιδερμίδας και μαλλιών, 
εμπλουτισμένη με εκχύλισμα ελαιολάδου 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη Α & Ε.

Καθαρίζει απαλά αφήνοντας το δέρμα και
τα μαλλιά λαμπερά και ενυδατωμένα.

OLIVE

Σαμπουάν-Αφρόλουτρο (2 σε 1): Σύκο-Αβοκάντο  |  Σαμπουάν: Μήλο-Βατόμουρο
Αφρόλουτρο: Μπλε Σύκο-Άνθη Πορτοκαλιάς  |  Κρέμα μαλλιών: Αλόε Βέρα

Λοσιόν σώματος: Κρέμα ελιάς

35ml

20g

4

Σειρά προϊόντων GRECO. Με 
ευχάριστο άρωμα, πλούσιο αφρό, 
ιδανικά για όλους τους τύπους 
μαλλιών & επιδερμίδας.
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GRECO PARABENS
FREE

15g

35ml
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DISPENSERS
FRUIT&SENSES

300ml 750ml

LIQUID SOAP SENSES FRUIT&

Υγρό καλλυντικό 
κρεμοσάπουνο χεριών και 
καλλυντικό κρεμοσάπουνο 
αφρού με χαμηλό PH, 
κατάλληλο για κάθε 
επιδερμίδα.

6

REFILL FOR DISPENSERS

AIR
FRESHENER
Αρώματα υψηλής ποιότητας, υποαλλεργικά, 
με διάρκεια στην απόδοση, τα καθιστούν 
ιδανικά για την απόσμηση και τον αρωματισμό 
κάθε κλειστού χώρου.
Συσκευασία με ψεκαστήρι σε 500ml και 750ml.

4Lt

500ml
750ml

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ:

• Γιασεμί
• Αγιόκλημα
• Καρύδα

...more
to come!
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Αρχιμήδους 78, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601
Τηλ.: 2810 201076, Φαξ: 2811 217251

info@sentiment-cosmetics.com
www.sentiment-cosmetics.com

Η Sentiment Cosmetics είναι
μια ελληνική εταιρεία που 

ιδρύθηκε το 2018 και 
εξειδικεύεται στην παραγωγή 

καλλυντικών.
Δραστηριοποιείται στον τομέα

των ξενοδοχείων, προσφέροντας 
υψηλής ποιότητας προϊόντα, 

νόμιμης κυκλοφορίας. 
Οι εγκαταστάσεις της είναι 

εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες 
από τον ΕΟΦ, λειτουργεί στα 

πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001:2015, & Ορθών 

Παρασκευαστικών Πρακτικών
για Καλλυντικά (G.M.P.)

ISO 22716:2007 πιστοποιημένο 
από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποιήσεων
TÜV AUSTRIA HELLAS.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

